
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Benedictus,
Van den Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler,
Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler,
Eigeman, Elzinga, Engels, Essers, Franken, Goyert, De
Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Ten
Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon,
Janse de Jonge, Van Kappen, Klein Breteler, Koffeman,
Kox, Kuiper, Laurier, Leijnse, Leunissen, Van der Linden,
Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Noten, Peters,
Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Rosenthal, Schaap,
Schouw, Schuurman, Slager, Slagter-Roukema, Smaling,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen, Timmerman-
Buck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De Vries, Werner,
Westerveld en Yildirim.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Strik, wegens verblijf buitenslands in verband met
verplichtingen voor de Raad van Europa;

Willems, Lagerwerf-Vergunst, Kneppers-Heijnert en
Rehwinkel, wegens bezigheden elders;

De Vries-Leggedoor, wegens persoonlijke omstandighe-
den;

Meurs, wegens verblijf buitenslands.

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.)

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

wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van
bestuur en enkele andere wetten in verband met
de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig beslissen (31751);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het
kindgebonden budget, de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet
studiefinanciering 2000 in verband met de
integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoet-
koming onderwijsbijdrage en schoolkosten in de
Wet op het kindgebonden budget (31772);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet explo-
sieven voor civiel gebruik ten behoeve van de
implementatie van richtlijn nr. 2008/43/EG van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van
4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de
identificatie en de traceerbaarheid van explosieven
voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn
93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie
van de bepalingen inzake het in de handel brengen
van en de controle op explosieven voor civiel
gebruik (PbEG L 127) (31779).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Ten Hoeve.

De heer Ten Hoeve (OSF): Voorzitter. Wij hadden er vast
op gerekend dat de stemming over de Paspoortwet die
vorige week is behandeld, vandaag zou plaatsvinden.
Daar waren afspraken over gemaakt en dat is ook de
gebruikelijke gang van zaken. Vanwege een of andere
omstandigheid is het zo niet gelopen en heeft de
stemming over deze wet vorige week al plaatsgevonden.
Voor mij, maar ook voor een aantal anderen, geldt dat
wij daar niet op gerekend hadden. Als wij daarbij
geweest waren, zouden wij aantekening hebben
gevraagd. Die mogelijkheid hebben wij nu echter niet
gehad. Ik wil dit graag op deze manier melden, zodat dit
in de annalen van deze Kamer geboekstaafd is.

De voorzitter: Mag ik u op één punt corrigeren? Er is
vorige week niet gestemd over dit wetsvoorstel. Vandaar
dat u aantekening had kunnen vragen.

Het woord is aan heer Koffeman.
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De heer Koffeman (PvdD): Voorzitter. Ik sluit mij aan bij
de woorden van de heer Ten Hoeve dat het erg onge-
bruikelijk is dat er plotseling niet gestemd wordt over
een wetsvoorstel en er dus ook geen aantekening
gevraagd kan worden. Als mijn fractie aanwezig geweest
was, had zij aantekening gevraagd. Dat geldt ook voor de
fractie van de heer Yildirim. Ook wij willen dit graag
opgenomen zien in de Handelingen.

Deze mededelingen worden voor kennisneming
aangenomen.

De voorzitter: Dan is nu aan de orde de beëdiging van
de heer Flierman.

Ik deel aan de Kamer mee dat door mij zijn benoemd
tot leden van de commissie tot onderzoek van de
geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer
A.H. Flierman: de heer Van den Berg (voorzitter),
mevrouw Meindertsma en de heer Van der Linden.

Ik deel aan de Kamer mee dat de ingekomen missives
van de voorzitter van het Centraal Stembureau en de
geloofsbrief van de heer A.H. Flierman inmiddels in
handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van
de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds
heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Van den Berg,
voorzitter van de commissie tot onderzoek van de
geloofsbrief van de heer Flierman, tot het uitbrengen van
het rapport.

De heer Van den Berg, voorzitter der commissie:
Voorzitter. De commissie welke de geloofsbrief van het
benoemde lid van de Kamer de heer A.H. Flierman heeft
onderzocht, heeft de eer, te rapporteren dat de geloofs-
brief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde
bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd bij de
Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer
A.H. Flierman als lid van de Kamer toe te laten.

De voorzitter: Ik dank de heer Van den Berg voor het
uitbrengen van het rapport en de commissie voor het
verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor, het
advies van de commissie te volgen en het rapport in de
Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze
editie.)1

De voorzitter: De heer Flierman is in het gebouw der
Kamer aanwezig.

Ik verzoek de griffier, hem binnen te leiden.

Nadat de heer Flierman door de griffier is binnengeleid,
legt hij in handen van de voorzitter de bij de wet
voorgeschreven eden af.

De voorzitter: Ik feliciteer u van harte met uw benoe-
ming. Ik wil u graag als eerste de hand drukken en

daarna geef ik alle collega’s de gelegenheid om u geluk
te wensen met uw benoeming.

Sluiting 13.41 uur

Lijst van 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:
16 juni 2009 (hamerstukken):

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet
openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in
verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom
en beroep bij niet tijdig beslissen (31751);

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de
integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten in de Wet op het
kindgebonden budget (31772);

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik
ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr.
2008/43/EG van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 4 april 2008 tot instelling van een
systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van
explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn
93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie van de
bepalingen inzake het in de handel brengen van en de
controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 127)
(31779);
23 juni 2009:

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de
zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatre-
gelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te
laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering) (31736);
30 juni 2009:

Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatrege-
len (31301);

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning
in verband met een verplichting voor het college van
burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze
inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de
verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding
kan worden gebracht en enige andere wijzigingen
(31795);

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder
meer de erkenning en de financiering van de publieke
omroep (31804);
30 juni 2009 (i.p.v. 23 juni 2009):

Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht
en enige andere wetten opgenomen regels met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het
opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging
boetestelsel financiële wetgeving) (31458);
6/7 juli 2009:

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het
vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen
(31767);
8 september 2009 (i.p.v. 23 juni 2009):

Voorzitter
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