
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet

1993 in verband met de invoering van een nieuw
stelsel voor bewaking en beveiliging van perso-
nen, objecten en diensten (30041);

- het wetsvoorstel Wijziging van de wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in
verband met de invoering van een nieuw stelsel
voor bewaking en beveiliging (30070).

De voorzitter: Anders dan aanvankelijk voorzien en op
de agenda vermeld, kunnen deze wetsvoorstellen als
hamerstuk worden afgedaan.

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming 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: Op verzoek van de fractie van GroenLinks
benoem ik in:

de vaste commissie voor Economische Zaken:
- de heer Minderman tot lid in plaats van de heer
Thissen;

de vaste commissie voor Financiën:
- de heer Minderman tot lid in plaats van de heer
Thissen;

de vaste commissie voor Onderwijs:
- de heer Minderman tot lid in plaats van de heer
Thissen;

de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking:
- de heer Thissen tot lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
- de heer Thissen tot lid in de bestaande vacature;

de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad:
- de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats
van de heer Thissen;

de vaste commissie voor Justitie:
- de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats
van de heer Thissen;

de vaste commissie voor Milieu:
- de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in de
bestaande vacature;

de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
- mevrouw De Wolff tot plaatsvervangend lid in de
bestaande vacature;

de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit:
- de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats
van de heer Van der Lans;

de vaste commissie voor Onderwijs:
- de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in plaats van
de heer Van der Lans;

de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger
Onderwijs:
- de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats
van de heer Van der Lans;

de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken:
- de heer Minderman tot lid in plaats van de heer
Platvoet;

de vaste commissie voor Defensie:
- de heer Platvoet tot lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:
- de heer Platvoet tot lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:
- de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in plaats van
de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Defensie:
- de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in plaats van
de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Financiën:
- de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in plaats van
de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking:
- de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats
van de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening:
- de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats
van de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Europese Samenwerkings-
organisaties:
- de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in de
bestaande vacature;

de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken:
- de heer Platvoet tot plaatsvervangend lid in de
bestaande vacature.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling en invoering titel

8.18 (overeenkomst van goederenvervoer over
spoorwegen) van het Burgerlijk Wetboek (30365);
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- het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenwet
1994 en enkele verwante wetten op een aantal
punten van uiteenlopende aard (30476);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeen-
telijke basisadministratie persoonsgegevens in
verband met de aanpassing aan de eisen die
gelden voor basisregistraties (30514);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechts-
positie rechterlijke ambtenaren in verband met
onder meer de toepasselijkheid van de Wet
verbetering poortwachter, de Wet verlenging
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 en
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
ten aanzien van voor het leven benoemde rechter-
lijke ambtenaren (30596);

- het wetsvoorstel Wijziging van de wet van
10 mei 2006, houdende goedkeuring van het op
25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen), met Protocol
(Trb. 2005, 96) (Stb. 262) (30633);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
Ouderdomswet in verband met samenwonen ten
behoeve van zorg voor een hulpbehoevende
(30666);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
nabestaandenwet en enige andere wetten in
verband met de verlening van een tegemoetko-
ming aan personen die een uitkering ontvangen op
grond van de Algemene nabestaandenwet (30667).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het advies van de Tijdelijke commissie subsidi-

ariteitstoets inzake de subsidiariteitstoets van het
voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van een
kader voor bodembescherming en de wijziging van
richtlijn (30839, E, nr. 5).

De voorzitter: Ik stel voor, in te stemmen met het
advies.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie
van richtlijn nr. 2003/42/EG inzake melding van
voorvallen in de burgerluchtvaart (29977).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.
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Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Voorzitter. Tijdens het
plenaire debat op 17 oktober jl. zijn door de minister van
Justitie belangrijke toezeggingen gedaan met betrekking
tot strafvervolging op grond van artikel 5.3 Wet
luchtvaart. Mijn fractie heeft zich op het standpunt
gesteld en stelt zich op het standpunt dat voor de
luchtverkeersveiligheid blame free reporting noodzaak is.

Dat geldt niet in het geval van opzet en grove nalatigheid
en bij onachtzaamheid. Laat dat duidelijk zijn. De
minister van Justitie heeft de volgende toezeggingen
gedaan met betrekking tot de aanwijzing aan het
Openbaar Ministerie.

1. Wijziging van de aanwijzing door het College van
Procureurs-Generaal voorleggen aan de minister van
Justitie.

2. De minister van Justitie legt die voor aan de Eerste
Kamer.

3. Er wordt een werkgroep ingesteld die zich zal
buigen over artikel 5.3 Wet luchtvaart.

4. Indien zich knelpunten voordoen, zal artikel 5.3 Wet
luchtvaart gewijzigd worden in de door de VVD-fractie
voorgestane zin, namelijk geen strafvervolging in geval
van onoplettendheid en/of onachtzaamheid.

Wij houden de minister aan deze toezeggingen,
hoewel die op ons als enigszins merkwaardig overko-
men. Wij vragen ons af wat het vervolg is van de
procedure als de minister een wijziging van de aanwij-
zing aan de Eerste Kamer voorlegt. Wij vragen ons
bovendien af waarom een werkgroep moet worden
ingesteld. Voelen de ministers zich te onzeker om artikel
5.3 Wet luchtvaart te herzien?

Waartoe leidt dit voor de VVD? Mijn fractie heeft zwaar
laten wegen dat de richtlijn moet worden geïmplemen-
teerd. De minister van Justitie heeft helaas niet
toegezegd dat de aanwijzing wordt geïmplementeerd in
artikel 5.3 Wet luchtvaart. Om die toezegging hebben wij
gevraagd. Alles afwegende betekent dit dat de VVD-
fractie helaas tegen aanneming van het wetsvoorstel zal
stemmen.

De voorzitter: Ik dank mevrouw Broekers voor het feit
dat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de lijst
van toezeggingen die moet worden opgesteld. Die
hebben wij op deze manier mooi bij de hand.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels betreffende zelfstan-

dige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen) (27426).

De voorzitter: Ik heet in ons midden gaarne welkom de
minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijks-
relaties. Ik neem aan dat hij zich nu zal bezighouden met
grondwetszaken.

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de voorzitter.
Misschien zijn de Koninkrijksdelen binnenkort ook
zelfstandige bestuursorganen. Ik begrijp daarom uw
verwarring. Ook ik heet de minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing van harte welkom.

Voorzitter
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