
legt een bom onder de rust die er moet zijn in het
onderwijs. Dat vinden wij slecht. Ten tweede komen de
investeringen die wij hiermee doen maar voor een deel
terecht bij het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. Zij komen vooral terecht in de bureaucratie en
bovenal in inkomenspolitiek, en daar moeten wij het
onderwijsbeleid niet voor inzetten. Ten derde kan ik niet
anders concluderen dan dat de risico’s die hieraan
gekoppeld zijn, volledig worden ontkend. Ten vierde: sta
mij toe te zeggen dat de toezeggingen die zijn gedaan,
de hardheid hebben van roomboter die al een uur in de
warme kamer heeft gestaan. En ten vijfde heeft de rol
van deze Kamer als hoeder van de kwaliteit van
wetgeving weer een nieuwe en buitengewoon interes-
sante casus bij.

Vóór stemmen de leden: Tan, Terpstra, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, De Vries, De Vries-Leggedoor, Werner,
Westerveld, Willems, Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Van Bijsterveld, De Boer, Doek, Dölle,
Eigeman, Essers, Franken, Goyert, Haubrich-Gooskens,
Hendrikx, Hillen, Ten Hoeve, Holdijk, Janse de Jonge,
Klein Breteler, Kuiper, Lagerwerf-Vergunst, Leunissen,
Linthorst, Meurs, Noten, Putters, Rehwinkel, Russell en
Schuurman.

Tegen stemmen de leden: Thissen, Yildirim, Asscher,
Biermans, Böhler, Broekers-Knol, Dupuis, Duthler,
Elzinga, Engels, De Graaf, Hermans, Hofstra, Ten Horn,
Huijbregts-Schiedon, Kneppers-Heijnert, Laurier,
Meindertsma, Meulenbelt, Peters, Quik-Schuijt, Rosent-
hal, Schaap, Schouw, Slager, Slagter-Roukema, Smaling,
Strik en Swenker.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
37 tegen 29 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Linthorst c.s. (31325, letter
F).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.
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Mevrouw Ten Horn (SP): Voorzitter. De motie gaat over
de mbo’ers. Vanavond, eigenlijk de hele dag, heb ik de
mbo’ers naar voren gehaald, met name de zestien- en
zeventienjarigen. Een deel van deze motie is voor ons
niet nodig. Onderzoek is dan ook overbodig. Het is
duidelijk: er wordt gediscrimineerd en er is rechtsonge-
lijkheid. Op grond van inkomenspolitieke overwegingen
hoeft mijn fractie deze motie evenmin te steunen, maar
gelet op het feit dat het wetsvoorstel zojuist is aangeno-
men, zal mijn fractie toch deze motie steunen, vooral
vanwege het laatste deel van de motie. Wij hopen dat wij
hiermee extra steun geven aan de staatssecretaris in die
zin dat zij zo kort mogelijk na de zomer en als het
enigszins kan voor het debat met voorstellen ter zake
komt. Wij willen de staatssecretaris daaraan houden. Op
die manier hopen wij ook dat wij voor de mbo’ers toch
wat voor elkaar krijgen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD en D66 tegen deze motie hebben

gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij
is aangenomen.

Sluiting 00.04 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 wetsvoor-
stellen te doen plaatsvinden op 27 mei 2008 (hamerstuk-
ken):

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met
een regeling over samenhangende besluiten (Wet
samenhangende besluiten Awb) (30980);

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
vennootschappen en de instandhouding en wijziging van
hun kapitaal (31220);

Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit
(uitvoeringstechnische wijzigingen) (31247);

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

Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met
een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en
bevalling en een verruiming van de periode voor
deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele
socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en
bevallingsuitkering zelfstandigen) (31366);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met
de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van
verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdrags-
gerechtigden) (31377);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin en
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 3 juni 2008
(i.p.v. 20 mei 2008):

Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op
16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese
Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (31267);

Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot
stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid
(herzien) (Trb. 1993, 123) (31283);
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/
Algemene Zaken en Huis der Koningin op 10 juni 2008:

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

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

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

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in
verband met de vaststelling van de hoogte van het
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