
was en wat hij heeft betekend voor de politiek en de
samenleving. Moge dit een steun zijn voor zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen bij het verwerken van hun
verdriet.

Ik verzoek u om enkele momenten van stilte.

(De aanwezigen nemen enige ogenblikken stilte in acht).

De voorzitter: Ik schors de vergadering om de
nabestaanden te condoleren.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

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.)

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene

wet bestuursrecht met een regeling over samen-
hangende besluiten (Wet samenhangende besluiten
Awb) (30980);

- het wetsvoorstel Uitvoering van richtlijn
2006/68/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 6 september 2006
(PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG
betreffende de oprichting van naamloze vennoot-
schappen en de instandhouding en wijziging van
hun kapitaal (31220);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevorde-
ring eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische
wijzigingen) (31247);

- het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten
in verband met het aantreden van de Minister voor
Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere
wijzigingen (31295);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid
en zorg in verband met een uitkering aan zelfstan-
digen bij zwangerschap en bevalling en een
verruiming van de periode voor deelname aan een
vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheids-
wetten (Wet zwangerschaps- en bevallings-
uitkering zelfstandigen) (31366);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Zorg-
verzekeringswet in verband met de rechtsgang bij
inhouding van de bijdrage van verdrags-
gerechtigden (rechtsgang bronheffing verdrags-
gerechtigden) (31377).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de brief van de Huishoudelijke
Commissie inzake de benoeming van een Eerste
plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal (EK nr. LCVI, A).

Conform het voorstel van de Huishoudelijke Commissie
wordt besloten.

De voorzitter: De stemming betreft de kandidatuur van
de heer Dieterman.

Ik benoem tot stemopnemers de leden Dölle (voorzit-
ter), mevrouw Swenker, mevrouw Tan en de heer Van de
Beeten.

De heer Dölle (CDA): Voorzitter. Er zijn 62 stemmen
uitgebracht, waarvan 57 op de heer Dieterman en
5 blanco.

De voorzitter: Ik dank de leden stemopnemers voor de
door hen verrichte werkzaamheden.

Aangezien de heer Dieterman de meerderheid van
stemmen op zich heeft verenigd, is hij benoemd tot
Eerste plaatsvervangend griffier. Hij zit op de
ambtenarentribune. Ik wens hem van harte geluk met
deze benoeming. Zijn beëdiging zal op een nader te
bepalen tijdstip plaatsvinden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

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

onderwijswetten in verband met het door de
scholen om niet ter beschikking stellen van
lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet
onderwijs (31325).

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Dupuis (D66): Voorzitter. Over het wetsvoorstel
inzake de gratis schoolboeken heeft de VVD-fractie zich
in het voorlopig verslag zeer kritisch geuit. Na het lezen
van de memorie van antwoord is deze kritiek niet minder
geworden. Integendeel, de memorie van antwoord heeft
de grote bezwaren van onze fractie in het geheel niet
weerlegd. Bij onze fractie is nog meer de overtuiging
gegroeid, dat dit wetsvoorstel in hoge mate ongewenst,
want onuitvoerbaar is, en bovendien overbodig. Ik ben
nu negen jaar woordvoerder onderwijs voor de VVD,
maar een meer onuitvoerbaar wetsvoorstel dan dit kan ik
mij niet herinneren. Ik ben werkelijk verslagen door het
gebrek aan verstand van en liefde voor het onderwijs bij
deze regering.

De VVD-fractie vindt dít wetsvoorstel onaanvaardbaar.
Maar in principe zouden wij eventueel akkoord kunnen
gaan met een ouderlijke subsidie met oog op de kosten
van (een deel van) het lesmateriaal. Wat dat betreft is in
onze visie de overgangsregeling in dit wetsvoorstel het
in al zijn simpelheid waard om wél te worden uitge-
voerd, en op termijn tot definitieve regeling te worden
omgebouwd. Maar het hoofdbestanddeel van wetsvoor-
stel 31325, de definitieve regeling, levert zo’n onevenre-
dige belasting op voor de scholen, dat wij eigenlijk niet

Voorzitter
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