
De vergadering wordt van 13.25 uur tot 14.00 uur
geschorst.

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.)

De voorzitter: Op verzoek van de CDA-fractie stel ik
voor, het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingen-
wet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2005/
85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende
minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor
de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus
(PbEU l 326) (30976) als hamerstuk van de agenda der
Kamer af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

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

teitswet 2001 houdende bepalingen betreffende
het toezicht op en de controle van derden die
collectieve middelen ontvangen en uitgeven,
alsmede betreffende de toegang van de Algemene
Rekenkamer tot de Nederlandsche Bank N.V.
(Derde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)
(30660);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Toeslagen-
wet en intrekking van de Invoeringswet stelsel-
herziening sociale zekerheid in verband met het
verbeteren en vereenvoudigen van de wijze
waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd
in de loondervingsuitkeringen (30937);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
wet gelijke behandeling ter uitvoering van
Richtlijn nr. 2004/113/EG van de Raad van de
Europese Unie van 13 december 2004 houdende
toepassing van het beginsel van gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en
het aanbod van goederen en diensten (30967);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
huurtoeslag (formule berekening normhuur)
(31034);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Scheepvaart-
verkeerswet in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2005/44/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van de Europese Unie van
7 september 2005 betreffende geharmoniseerde
River Information Services (RIS) op de binnenwate-
ren in de Gemeenschap (PbEU L 255) (30974).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik stel voor, aan de agenda der Kamer toe
te voegen de behandeling van de brief van een
plaatsvervangend griffier, houdende zijn verzoek om
ontslag (EK nr. LII, A).

Ik stel voor, aan het verzoek van de heer Nieuwenhui-
zen te voldoen en hem op de meest eervolle wijze
ontslag te verlenen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik feliciteer de heer Nieuwenhuizen van
harte met zijn benoeming tot ’’kwartiermaker’’ bij de
Griffie Interparlementaire Betrekkingen. Na het zomer-
reces zal er gelegenheid zijn om van hem afscheid te
nemen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Regels inzake de verwerking van politiegegevens
(Wet politiegegevens) (30327).

(Zie vergadering van 3 juli 2007.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks en de PvdD tegen dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over de brief van de minister
van Economische Zaken van 7 juni 2007 betref-
fende de splitsing van energiebedrijven (30212, L),
te weten:
- de motie-Doek c.s. over de inwerkingtredingsdatum van
de effectuering van de splitsing (30212, N).

(Zie vergadering van 3 juli 2007.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.
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De heer Schouw (D66): Voorzitter. Wij hebben vorige
week een buitengewoon energiek debat gevoerd over de
splitsingswet. Een aantal collega’s heeft toen een motie
ingediend. Deze motie zullen de fracties van D66 en de
OSF niet steunen. Wij hebben daarvoor twee redenen.

Wij vinden de argumentatie van de minister wel valide
en de motie spreekt zich uit voor een niet-valide argu-
mentatie. Verder is in het wetsvoorstel een implementa-
tieperiode van twee en een half jaar opgenomen. De
minister heeft deze periode in het debat met een jaar
uitgebreid. In de motie wordt echter gevraagd om een
implementatieperiode van vier en een half jaar, een
periode die volledig uit de lucht is ’’geslagen’’. Volgens
ons doet dat geen recht aan de positie van de Eerste
Kamer. Het is niet gepast dat de Eerste Kamer in een
motie om een implementatieperiode vraagt, waarvan de
lengte volledig uit de lucht is ’’geslagen’’.
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Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD): Voorzitter. Mijn
fractie stemt om twee redenen tegen de motie, een
formele en een materiële. De formele reden is dat het
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