
een nieuw aflossingssysteem (30933) op verzoek van de
SP-fractie van de agenda is afgevoerd.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Algemene pensioen-
wet politieke ambtsdragers in verband met de
wijziging van de algemene voor pensioenfondsen
en deelnemers aan pensioenregelingen geldende
bepalingen inzake waardeoverdracht van pensioen-
aanspraken (30898).

De voorzitter: Volgens artikel 63 van de Grondwet
worden geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden
en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun
nabestaanden bij de wet geregeld. De Kamers kunnen
een voorstel van wet ter zake alleen aannemen met ten
minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene
stemmen en derhalve met ten minste twee derde
meerderheid is aangenomen.

Aangezien er niets meer aan de orde is, althans niet
plenair, sluit ik de vergadering en wens ik de leden
vruchtbare commissievergaderingen toe.

Sluiting 13.35 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 mei 2007 (hamerstukken):

Wijziging van de voorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
(30568);

Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954 (30828);
Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband

met onder meer het vervallen van de aansluitplicht
(30852);

Wijziging van de Havenbeveiligingswet ter implemen-
tatie van richtlijn nr. 2005/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van
26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de
veiligheid van havens (PbEU L 310) en ter nadere
uitvoering van verordening (EG) nr. 725/2004 van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de
beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU
L 129) (30888);
8 mei 2007:

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers in verband met de wijziging van de
algemene voor pensioenfondsen en deelnemers aan
pensioenregelingen geldende bepalingen inzake
waardeoverdracht van pensioenaanspraken (30898);
15 mei 2007:

Voortzetting plenaire behandeling van Wijziging van
de Waterschapswet en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren in verband met de modernisering en
vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de

financieringsstructuur van waterschappen (Wet moderni-
sering waterschapsbestel) (30601);

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 24 april 2007 over het kabinets-
standpunt betreffende het rapport ’’De Nederlandse
Grondwet en de Europese Unie’’ en over de motie
Jurgens c.s. inzake het niet toelaten van het afwijken van
de wet door de regering bij het maken van lagere
regelgeving (wordt gedrukt);

Brief versnelde implementatie EU-richtlijnen (21109,
59);

Brief van de minister van Justitie van 13 februari 2007
inzake bijzondere totstandkomingsprocedures voor en
parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving
(30800-VI, C);
15 mei 2007 (hamerstuk):

Wijziging van het Reglement Dienst Verslag en
Redactie (Openbaarmaking ongecorrigeerde verslagen
Tweede Kamer der Staten-Generaal (XLIX, A);
22 mei 2007:

Wijziging van de Faillissementswet in verband met
herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen (29942);
22 mei 2007 (onder voorbehoud van afronding schrifte-
lijke voorbereiding):

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot
criteria voor scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b,
subonderdeel 3, van die wet (30652);

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet
inburgering in verband met de invoering van een
kwalificatieplicht (30901);
3 juli 2007:

Debat over een ’’adequaat’’ volkenrechtelijk mandaat
bij de uitzending van militairen;

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor:
Verkeer en Waterstaat
op 8 mei 2007:

Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de
binnenwateren (Binnenvaartwet) (30523);
Onderwijs
op 8 mei 2007:

Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet
inburgering in verband met de invoering van een
kwalificatieplicht (30901);
Justitie
op 12 juni 2007:

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ
van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005
inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechte-
lijke sancties) (30699).

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:

Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de
binnenwateren (Binnenvaartwet) (30523);

Wijziging van de Politiewet 1993 en het Wetboek van
Strafvordering in verband met de taken en bevoegdhe-
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