
zoveel offers getroosten en de godsdienstvrijheid niet
wordt gewaarborgd. Ik zeg toe dat ik actie zal onderne-
men.

De heer Van Middelkoop (ChristenUnie): Ik dank de
minister hartelijk voor deze toezegging. Het is overigens
een fundamenteel recht om van godsdienst te verande-
ren. Dat wordt soms bijna vergeten als wij met de islam
in aanraking komen. Het is een grondrecht, net als
bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting.

Minister Bot: Daarom heb ik ook gezegd dat godsdienst-
vrijheid een grondrecht is. Ik vind dat wij daar pal voor
moeten staan als wij naar zo’n land toegaan. Ik ben
uitgebreid ingegaan op de vragen over Guantánamo Bay.
Ik vind het idee om alle ambassadeurs terug te roepen
niet goed. Dat werkt gewoon niet. Ik zal uiteraard onze
mening krachtig kenbaar blijven maken.

De heer Hoekzema zei dat de NAVO een belangrijke
verworvenheid is in kader van de transatlantische
dialoog en dat landen als Australië en Japan geen lid
moeten kunnen worden. In artikel 10 staat dat de partijen
bij eenstemmigheid elke andere Europese staat die
verwezenlijking van de beginselen onderschrijft, kunnen
uitnodigen. Daarin zit dus al een garantie in dat deze
landen niet kunnen toetreden. Ik zal alles in het werk
stellen om de politieke leidraad openbaar te maken. Ik
vind dat logisch, want de NAVO is een transparante
organisatie. Ik heb antwoord gegeven op de vraag over
de tot christen bekeerde Afghaan.

Ik dank de leden voor de interessante discussie die ik
hier in elk geval vandaag heb gevoerd.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van
het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006
(30300-X) (exclusief onderdeel NAVO) wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de
SP en de leden Platvoet en Thissen wordt conform artikel
112 van het Reglement van Orde aantekening verleend,
dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoor-
stel te hebben kunnen verenigen.

Sluiting 21.34 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om de plenaire behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op:
28 maart 2006

Wijziging van de Wet op de accijns en van enkele
andere wetten (29729);
28 maart 2006 (onder voorbehoud)

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere
wetten in verband met aanscherping van de wekeneis
(29738);

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere
wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel
(Wet wijziging WW-stelsel) (30370);
4 april 2006

Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot
wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in
verband met het verschaffen van openbaarheid over de
hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en
toezichthouders van ondernemingen (Wet Harrewijn)
(28163).

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

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

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties (Wet overige BZK-subsidies) (30197);

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met
de implementatie van richtlijn 2004/108/EG (30255);

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de
Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe
voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden bij
het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in de
internationale verdragen zijn gewijzigd (30328);

Intrekking en wijziging van diverse wetten en een
besluit op het terrein van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (30444).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld
van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake

de goedkeuring van het op 18 augustus 2005 te Ankara
totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Turkije inzake wederzijdse
administratieve bijstand ten behoeve van de juiste
toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen,
onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de
douanewetgeving (Trb. 2005, 275, en Trb. 2006, 5),
alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr.
134700);

een, van alsvoren, ten geleide van de tekst van het
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met
het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen;
Barnako, 15 februari 2006 (griffienr. 134706);

een, van de minister van Justitie, inzake de implemen-
tatie van EU-richtlijnen (griffienr. 134078.02);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van
het ontwerpbesluit houdende wijziging van het lvb
milieubeheer in verband met inrichtingen voor het
verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen
van meer dan 75 MW (griffienr. 134699).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving
aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het
Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:
een, van W. Workum, inzake problemen met zijn

hypotheekadviseur (griffienr. 134711).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en
plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van
Hoofdcommissarissen te Den Haag, inzake wetsvoorstel

Bot
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