
Voor het bedrijfsleven gebeurt er niets en verandert er
niets. De situatie blijft zo slecht als die op dit moment is.

Het voorstel van de heer Franken. Als ik het goed
begrepen stelt hij voor om het wetsvoorstel onder
voorwaarden goed te keuren. De eerste voorwaarde is
dat ik een novelle naar de Kamer stuur waarin de
evaluatiebepaling wordt omgezet in een horizonbepaling.
De tweede voorwaarde is dat wij de AMvB’s met elkaar
bespreken om te bepalen wat daarin precies thuishoort
en wat later in de wet moet komen te staan. Ik kan die
AMvB’s pas aan de Raad van State voor advies
voorleggen als de wet is goedgekeurd. Dat is de reden
dat het niet op elkaar kan wachten. De normen die in de
AMvB’s worden vastgelegd, worden later in de wet
vastgelegd.

Na bespreking van de AMvB’s in de Eerste en Tweede
Kamer ga ik daarmee onmiddellijk aan de slag. De
bedoeling is om die betere wet zo spoedig mogelijk aan
de Kamer voor te leggen. Dat is een oplossingsgerichte
aanpak die bedoeld is om de problemen van de Kamer
met de wetstechniek op te lossen. Een en ander moet
gebeuren in combinatie met de bagatelregeling en het
klachtenloket.

De rest van de Kamer wil dat blijkbaar niet. Dat deel
van de Kamer wil gewoon niets! Gevolg daarvan zou
echter wel zijn dat ik het klachtenloket niet ga betalen.
Dat loket maakt namelijk onderdeel uit van deze wet en
de bijbehorende AMvB’s. Het is een loket van het mkb en
ik vind het dan ook heel redelijk dat het mkb de kosten
voor zijn rekening neemt. Als het wetsvoorstel wordt
afgestemd, is er immers geen reden voor mij om die
kosten te betalen.

Voorzitter. Ik denk dat ik de vragen heb beantwoord.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik constateer dat de leden stemming
wensen. Ik schors de vergadering enkele ogenblikken om
staatssecretaris Aboutaleb de gelegenheid te geven, zich
voor de stemming over zijn wetsvoorstel bij de minister
te voegen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP, en
van de fractie van de VVD het lid Hermans, voor dit
wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik deel de Kamer mee dat met betrekking tot de
wetsvoorstellen 31237 en 31238, die vanmiddag als
hamerstukken zijn afgedaan, aan de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks en D66 conform artikel 121
van het Reglement van Orde aantekening wordt verleend
dat zij geacht willen worden, zich niet met beide
wetsvoorstellen te hebben kunnen verenigen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen om
gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen
met een kleine kans op inschakeling in het
arbeidsproces met behoud van uitkering gedu-
rende maximaal 2 jaar onbeloonde additionele
werkzaamheden kunnen verrichten (30650).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.

©

De heer Van Driel (PvdA): Voorzitter. Namens mijn
fractie wil ik graag een stemverklaring afleggen over het
wetsvoorstel met betrekking tot de participatieplaatsen.
Dit wetsvoorstel is eerder, ten tijde van het vorige
kabinet, door onze politieke vrienden aan de overkant
verworpen. Mijn fractie heeft besloten, wel voor dit
wetsvoorstel te stemmen. Er is onzes inziens haast
geboden bij het aan het werk helpen van vele duizenden
mensen die nu in de Wwb zitten. Gezien de spanning op
de arbeidsmarkt wil mijn fractie bevorderen dat van het
momentum gebruik wordt gemaakt. Daarom kunnen wij
nu akkoord gaan met dit wetsvoorstel, gegeven ook het
feit dat er nu snel een nieuwe wet komt die regelt dat
mensen aan de slag gaan via die nieuwe wet. Deze
mensen hebben kans op een opleiding en een start-
kwalificatie en zij gaan er ook financieel op vooruit. De
discussie over de vraag of de wet voldoende financiële
rechten bevat, of in voldoende begeleidingsmogelijk-
heden voorziet, en of de periode van tweemaal een jaar
waartoe deze wet zich beperkt wel verstandig is,
bewaren wij graag voor de behandeling van dat
wetsvoorstel.

©

Mevrouw Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie):
Voorzitter. In de Tweede Kamer heeft ook onze fractie,
lang geleden, tegen dit wetsvoorstel gestemd. Omdat
toen geen inbreng is geleverd en gelet op het tijdsver-
loop, valt voor mij niet te achterhalen welke redenen
hieraan ten grondslag hebben gelegen. Ik vermoed dat
indertijd de weegschaal is doorgeslagen naar de
nee-kant vanwege de moeite die men had om mensen te
dwingen onbetaalde werkzaamheden te verrichten.
Vandaag slaat voor onze fractie de weegschaal door naar
de andere kant. Wij leggen de nadruk op de positieve
zijde van dit in duur en reikwijdte beperkte wetsvoorstel.
Het vergroot namelijk de kans op inschakeling in het
reguliere arbeidsproces van een groep moeilijk te
re-integreren personen. Wij zullen dan ook voorstem-
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Ik wens alle leden een welverdiend en goed reces.

Sluiting 22.20 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende (wets)voor-
stellen te doen plaatsvinden op:
8 juli 2008 (als hamerstukken)

Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet
verplichte beroepspensioenregeling en enige andere
wetten (31226);

Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening
en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter
uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van
26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter uitvoe-
ring van richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot
vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft de definitie van politiek prominente personen en
wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde
klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op
grond van occasionele of zeer beperkte financiële
activiteiten (PbEU L 214) (31237);

Samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverle-
ning en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme) (31238);

Raming der voor de Eerste Kamer in 2009 benodigde
uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de
ontvangsten (LXV);

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste
Kamer en van het Reglement voor de Griffie voor de
interparlementaire betrekkingen in verband met het
toevertrouwen van de zorg voor de Griffie voor de
interparlementaire betrekkingen aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal (LXX, A+B+C);
8 juli 2008

Verslag over het verzoekschrift van L.V. te B. betref-
fende versoepeling van de inrichtingseisen van bestel-
auto voor gehandicapten (LXXI);
9 september 2008 (mits de schriftelijke voorbereiding is
voltooid)

Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in
verband met kansspelen via internet (30583);
23 september 2008

Wijziging van de Wet op het overleg huurders-
verhuurder (verbetering positie en zeggenschap
huurders) (30856);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/

Algemene Zaken en Huis der Koningin
op 9 september 2008:

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering
van de mogelijkheden van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en
maatregelen te nemen tegen terroristische en andere
gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid
alsmede enkele andere wijzigingen (30553);
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamen-
werking
op 9 september 2008:

Goedkeuring van het op 21 december 2007 te New
York totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Zetel
van het Speciaal Tribunaal voor Libanon (Trb. 2007, 228,
en Trb. 2008, 12) (31364);

Bepalingen verband houdende met de instelling van
het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering
van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties van 30 mei 2007 (31365);
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
op 9 september 2008:

Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband
met onder meer beperking van de ministeriële advies-
plicht bij aanvragen om een monumentenvergunning
(31345).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in
verband met de evaluatie van de dualisering van het
gemeente- en provinciebestuur (30902);

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in
verband met de regulering van bestaand gebruik en
enkele andere zaken (31038);

Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende
strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelin-
gen met dieren en pornografie met dieren (verbod op
seks met dieren) (31009);

Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere
wetten in verband met de elektronische bekendmaking
en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van
wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan
bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde
algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten
die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht
(Wet elektronische bekendmaking) (31084);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en
enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr.
2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot
wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (31093);

Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten
houdende enkele technische aanpassingen (31115);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouw-
wet en de Gaswet in verband met toepassing van de
rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuur-
projecten (31326);
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