
gekenmerkt wordt door waardering en respect, niet
alleen voor zijn kennis en kunde, maar evenzeer voor zijn
aimabele en plezierige omgang. Ik hoop dat deze goede
herinnering een steun is voor zijn familie bij het
verwerken van hun verdriet.

Ik verzoek u allen om een ogenblik stilte.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter: Op verzoek van de fractie van het CDA
stel ik voor, het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioen-
en spaarfondsenwet en enige andere wetten in verband
met de implementatie van richtlijn nr. 2003/41/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en
het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen-
voorziening (PbEG L 235/10) (30104) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het Voorstel van wet van de leden Hamer,

Dijsselbloem en Kraneveldt houdende opneming in
de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet
onderwijs van de verplichting voor scholen om bij
te dragen aan de integratie van leerlingen in de
Nederlandse samenleving (29666);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 3 mei
2002 te Vilnius tot stand gekomen Protocol nr. 13
bij het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake
de afschaffing van de doodstraf onder alle
omstandigheden (Trb. 2002, 119) (29671);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenver-
keerswet 1994 in verband met de implementatie
van richtlijn nr. 2004/52/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van
29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van
elektronische tolheffingssystemen voor het
wegverkeer in de Gemeenschap (30082).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van
de ChristenUnie en de SGP wordt conform artikel 121
van het Reglement van orde aantekening verleend dat zij
geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel
29671 inzake Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden te hebben kunnen verenigen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste commissie voor Justitie

met voorstel voor een adviesaanvraag aan de SER
inzake het wetsvoorstel Wijziging van titel 7.10
(arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding (28167)
(28167, F).

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Voorzitter. De VVD-
fractie heeft al in de vaste Kamercommissie voor Justitie
laten blijken dat zij niet kan instemmen met deze
adviesaanvrage aan de SER. Ik zal kort uitleggen
waarom.

De taak van de Eerste Kamer is om wetsvoorstellen te
toetsen op grondwettelijkheid, uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid en die taak vervullen wij wekelijks bij
zeer veel wetsvoorstellen, of ze nu wel ingrijpend in de
Tweede Kamer zijn geamendeerd of niet. Dat dienen wij
dus ook te doen met dit wetsvoorstel inzake het
concurrentiebeding. Als deze Kamer uiteindelijk in
meerderheid van mening is dat dit wetsvoorstel niet
acceptabel is, dan moet zij er ’’neen’’ tegen zeggen. Vindt
zij het wel acceptabel, dan moet zij er ’’ja’’ tegen zeggen.
Wij moeten niet een advies van de SER gebruiken om
ons er eventueel achter te verschuilen. Kortom, wij
stemmen niet in met de adviesaanvrage.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de VVD tegen dit voorstel hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Ik heb begrepen dat de minister enigszins is verlaat en
het nog enige ogenblikken zal duren voordat wij met het
volgende onderwerp kunnen beginnen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Aan de orde is de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Bevordering van het naar

arbeidsvermogen verrichten van werk of van
werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk
arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een
regeling van inkomen voor deze personen alsmede
voor verzekerden die volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen) (30034);

- het wetsvoorstel Regels omtrent de invoering
en financiering van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de
intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeids-
gehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30118).

De voorzitter: Ik heet de minister van harte welkom in
ons midden.

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Westerveld (PvdA): Mevrouw de voorzitter. De
minister krijgt het vandaag nog moeilijk. Zijn geestes-
kind, het ambitieuze project dat de WAO moet omvor-
men van een regeling die het accent legt op wat mensen
niet meer kunnen tot één die benadrukt wat ze nog wel
kunnen, dat project ligt onder vuur. Nu was de minister
op dit punt al wat gewend. Ook in de Tweede Kamer

Voorzitter

Eerste Kamer
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arbeidsvermogen/Wet invoering en
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