
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 66 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Coppoolse, Van Dalen-
Schiphorst, Doek, Doesburg, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Essers, Franken, Van Gennip, J. de Graaf, Hamel,
Hessing, Van Heukelum, Hoekzema, Holdijk, Jurgens,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Kox,
Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer, Mein-
dertsma, Meulenbelt, Nap-Borger, Noten, Van den
Oosten, Pastoor, Platvoet, Putters, Rabbinge, Rosenthal,
Ruers, Russell, Schouw, Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, de Vries, Wagema-
kers, Walsma, Werner, Westerveld, Witteman, Witteveen
en De Wolff,

en de heer Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van Thijn en Pruiksma, wegens ziekte;

Engels, G.J. de Graaf en Ten Hoeve, wegens bezigheden
elders.

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 Regels omtrent een basis-

register van ondernemingen en rechtspersonen
(Handelsregisterwet 200.) (30656).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:
- het Voorstel van wet van het lid Spekman

houdende vaststelling van een wet inzake onder-
steuning van alleenstaande ouders bij arbeid en
zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleen-
staande ouders) (29948).

(Zie vergadering van 28 november 2006.)

De voorzitter: Ik heet de initiatiefnemer, de heer
Spekman, en zijn adviseurs, mevrouw Noorman-den Uyl
en de heer Van Leeuwen, wederom van harte welkom in
deze Kamer. Een speciaal woord van welkom richt ik tot
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, aangezien het zijn eerste optreden is in dit huis. Ik
feliciteer hem van ganser harte met zijn benoeming. Wij
wensen hem alle succes en de benodigde wijsheid toe.

Ik breng de Kamer in herinnering dat de plenaire
behandeling van dit wetsvoorstel op 28 november 2006
in tweede termijn is geschorst. Vervolgens heeft een
schriftelijk overleg plaatsgevonden tussen de vaste
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de
toenmalige initiatiefnemer, mevrouw Bussemaker, en de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mede namens de minister van Financiën.

Naar aanleiding van een korte gedachtewisseling met
de heer Spekman kan ik de beraadslaging hervatten en
meteen in de derde termijn het woord geven aan de
Kamer.

De beraadslaging wordt hervat.
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Mevrouw Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije
(VVD): Voorzitter. De VVD-fractie dankt de indiener en de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
voor hun antwoorden op de door de VVD gestelde
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