
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Dees, Doek, Doesburg, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Engels, Essers, Franken, Van
Gennip, De Graaf, Hamel, Hessing, Van Heukelum,
Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Klink, Kox, Van
der Lans, Van Leeuwen, Lemstra, Van der Linden,
Linthorst, Maas-de Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt,
Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pruiksma, Putters, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Russell, Schouw, Schuurman, Slagter-
Roukema, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen, Woldring en De Wolff,

en de heer Pechtold, minister voor Bestuurlijke Vernieu-
wing en Koninkrijksrelaties, de heer Rutte, staatssecreta-
ris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mevrouw
Van der Laan, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Middel, wegens bezigheden elders;

Van Dalen-Schiphorst, Leijnse, Luijten, Schuyer, De Wolff
en Vedder-Wubben, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat voorge-

nomen beslissingen omtrent een ter instemming
aangeboden JBZ-besluit tijdens deze vergadering in de
zaal ter inzage gelegd worden, conform het voorstel van
de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad. De details
omtrent dit besluit en het advies van de bijzondere
commissie voor de JBZ-Raad worden als bijlage bij deze
Handelingen opgenomen. Als aan het einde van de
vergadering geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan
dat de Kamer heeft besloten conform dit advies.

(De bijlage is opgenomen aan het eind van deze editie.)1

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het debat over arbeidsmarkt en onderwijs, te
weten:
- de motie-Van Driel c.s. inzake een prikkel voor jongeren
zonder werk en zonder startkwalificatie door verlenging
van een leer-werkplicht (30300-XV, C);
- de motie-Klink c.s. inzake het inkomensafhankelijk
maken van de arbeidskorting als instrument om
arbeidsparticipatie te bevorderen (30300-XV, D).

(Zie vergadering van 7 februari 2006.)

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Onderwijs
van harte welkom.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf met betrekking tot de motie-Van Driel c.s.
(30300-XV, C).
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Mevrouw Swenker (VVD): Voorzitter. Over de sluitende
aanpak van jongeren tot 23 jaar heeft de staatssecretaris
in zijn antwoord vorige week gezegd dat hij bezig is, te
bezien of de leer-werkplicht zou moeten worden verlengd
tot 23 jaar. Dat betekent dat deze motie voor de
VVD-fractie in feite overbodig is. Onze fractie wacht
rustig af hoe een dergelijke maatregel aan de overkant
wordt ontvangen en wat er vervolgens mee gebeurt.
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De heer Ten Hoeve (OSF): Voorzitter. Ik spreek ook voor
de fractie van D66. Wij zijn ons bewust dat de problemen
juist in de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar heel erg groot
zijn, dat dit zeker in de grote steden het geval is en dat
daar iets aan moet gebeuren. Er moet naar wegen
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worden gezocht om daar ook op een verantwoorde
manier iets aan te doen. Dat betekent dat wij voor de
motie zullen stemmen, maar wel uitdrukkelijk met de
opmerking dat dit voor ons niet de betekenis heeft dat
iedereen nu zomaar in zijn kraag gepakt kan worden. Als
iemand een beroep doet op gemeenschapsmiddelen, dan
mag je daar wat aan doen. Als iemand de fout in gaat,
dan mag je daar eveneens wat aan doen. Als iemand
echter in geen van beide categorieën valt, dient uiterste
voorzichtigheid betracht te worden. Wij zijn een vrij land
en iedereen mag hier ook vrij wezen.

In stemming komt de motie-Van Driel c.s. (30300-XV, C).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de VVD-fractie tegen deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf met betrekking tot de motie-Klink c.s.
(30300-XV, D).
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Mevrouw Swenker (VVD): Voorzitter. Vorige week
ontstond er een korte discussie over het al dan niet
bestaan van de armoedeval. Over het algemeen bepalen
inkomensafhankelijke regelingen zoals de huursubsidie
of kwijtschelding bij de gemeente het niveau voor
bepaalde groepen. Als hun inkomen gaat stijgen, hebben
zij toch last van een armoedeval. De heer Thissen
beweert dat mensen zich niet laten weerhouden door dit
probleem. Kennelijk vindt hij dat er nog wel iets bij kan
bij deze armoedeval. Het is heel simpel. De VVD-fractie is
van oordeel dat een inkomensafhankelijke arbeidskorting
zeker bij mensen aan de onderkant van de samenleving
kan bijdragen tot verhoging van een armoedeval.
Daarvoor hebben wij geen onderzoek nodig.
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De heer Kox (SP): Voorzitter. Naar de mening van mijn
fractie is deze motie een tastbaar resultaat van een goed
debat dat wij vorige week hier gevoerd hebben. Waar
aanvankelijk de meningen uiteen leken te lopen, werd
uiteindelijk toch overeenstemming bereikt: het zou goed
zijn om te onderzoeken of een inkomensafhankelijke
arbeidskorting een instrument zou kunnen zijn om de
participatie van bepaalde mensen te bevorderen. Mijn
fractie zal dan ook vol overtuiging voor dit goede
voorstel vanuit de Eerste Kamer stemmen.

In stemming komt de motie-Klink c.s. (30300-XV, D).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de VVD-fractie tegen deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de
planologische kernbeslissing Nota Mobiliteit
(29644).

(Zie commissievergadering van 7 februari 2006.)

In stemming komt de planologische kernbeslissing Nota
Mobiliteit (29644).

De voorzitter: Ik constateer dat de planologische
kernbeslissing Nota Mobiliteit met algemene stemmen is
goedgekeurd.

De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt
conform artikel 121 van het Reglement van orde
aantekening verleend, dat zij geacht willen worden zich
niet met de planologische kernbeslissing Nota Mobiliteit
te hebben kunnen verenigen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering

van het op 22 juni 2001 te Boedapest tot stand
gekomen Verdrag van Boedapest inzake de
overeenkomst voor het vervoer van goederen over
de binnenwateren (CMNI) (Trb. 2001, 124) (Wet
internationaal goederenvervoer over de binnenwa-
teren) (29943);

- het wetsvoorstel Uitvoering van het op
19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoer-
legging en de samenwerking op het gebied van
ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen
ter bescherming van kinderen alsmede van de
verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van
de Europese Unie van 27 november 2003 betref-
fende de bevoegdheid en de erkenning van
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de
ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338),
en wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Uitvoeringswet EG-executieverordening
(Uitvoeringswet internationale kinderbescherming)
(29980);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op
19 oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoer-
legging en de samenwerking op het gebied van de
ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen
ter bescherming van kinderen (Trb. 1997, 299)
(29981, R1782);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie
en beroepsonderwijs in verband met de voor-
schriften inzake educatie, splitsing van instellin-
gen en vaststelling ondergrens aan de bekostiging
deeltijdse beroepsopleidingen (30170);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Rijks-
octrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn
inzake handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten (Wijziging Rijksoctrooiwet 1995
in verband met implementatie richtlijn handhaving
intellectuele-eigendomsrechten) (30222, R1797).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de

begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor
het jaar 2006 (30300-IV).
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