
dat wij als medewetgever en als regering er altijd alert
op moeten zijn. Wij moeten niet te veel willen, maar als
het nodig is wel ingrijpen.

Tot slot bevestig ik de brief in het najaar, met de
punten die ik net al heb genoemd in de richting van de
PvdA en de SP.

De voorzitter: Ik dank de staatssecretaris voor zijn
reactie in tweede termijn.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, D66 en de VVD wordt conform artikel 121
van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij
geacht willen worden, zich niet met het wetsvoorstel te
hebben kunnen verenigen.

Om 20.30 uur wordt iedereen hier terugverwacht voor
de stemmingen over de wetsvoorstellen en moties die er
nog liggen.

De vergadering wordt van 19.35 uur tot 21.15 uur
geschorst.

De voorzitter: Ik heet de ministers Hirsch Ballin en Klink
en staatssecretaris Dijksma van harte welkom in deze
Kamer. Ingevolge een unaniem advies van de vaste
commissie voor VWS/JG stel ik, gehoord de leden van
het College van Senioren, de Kamer voor aan de agenda
toe te voegen:

- het wetsvoorstel Regeling voor niet-indexering van
kinderbijslagbedragen per 1 juli 2009 (31966).

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regeling voor niet-indexering

van kinderbijslagbedragen per 1 juli 2009 (31966).

Het wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en de PvdD wordt conform artikel 121
van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij
geacht willen worden, zich niet met het wetsvoorstel te
hebben kunnen verenigen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op
de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende
maatregelen om ook wanbetalers voor hun
zorgverzekering te laten betalen (structurele
maatregelen wanbetalers zorgverzekering) (31736).

(Zie vergadering van 23 juni 2009.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf. Ik voeg toe dat de leden nu
kunnen proefdraaien met stemverklaringen die echte
stemverklaringen zijn, als het kan binnen één minuut.

©

De heer Van de Beeten (CDA): Voorzitter. De CDA-fractie
had en heeft een voorkeur voor een civielrechtelijke
benadering van het probleem van de wanbetalers. Zij
had en heeft twijfels bij het voorstel dat door de minister
is gepresenteerd. De minister heeft zijn voorstel met
verve verdedigd en is ervan overtuigd dat het zal gaan
werken en houdbaar is. Dat brengt mij tot het adagium:
als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het
kan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

©

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

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel
Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet
op de economische delicten in verband met de
implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie betreffende de bewaring van gegevens die
zijn verwerkt in verband met het aanbieden van
openbare elektronische communicatiediensten en
tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens) (31145),
en over:
- de motie-Franken c.s. over de effectiviteit van de opslag
van internetverkeersgegevens (31145, letter H);
- de motie-Franken c.s. over overleg met de in Nederland
gevestigde ISP’s (31145, letter I);
- de gewijzigde motie-Engels c.s. over het aanhouden
van het wetsvoorstel in afwachting van de evaluatie van
de Richtlijn dataretentie (31145, letter M);
- de motie-Strik c.s. over het wijzigen van het wetsvoor-
stel middels een novelle om de bewaartermijn op zes
maanden te stellen (31145, letter L).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Het woord is aan de heer Franken.

De heer Franken (CDA): Voorzitter. Mijn twee moties heb
ik op ondergeschikte punten gewijzigd. Het gaat erom
dat er niet meer wordt gesproken van het wetsvoorstel.
Ze zijn meer generaliserend geformuleerd en worden nu
breed ondersteund door een scala van vertegenwoordi-
gers van de partijen uit deze Kamer.

De voorzitter: De motie-Franken c.s. (31145, letter H) is
in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel bewaarplicht
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telecommunicatiegegevens ziet op de implementatie van
Richtlijn 2006/24/EG;

overwegende dat door de Eerste Kamer der Staten-
Generaal reeds in de discussie rondom de totstandko-
ming van Europese regelgeving omtrent de bewaarplicht
telecommunicatiegegevens bezwaren zijn geuit met
betrekking tot het nut en de noodzaak van dergelijke
regelgeving;

constaterende dat de bewaarplicht van met name
internetgegevens slechts in beperkte mate effectief kan
zijn, waardoor nut en noodzaak van een implementatie-
wet – waartoe de Nederlandse regering verplicht is – in
twijfel kunnen worden getrokken;

verzoekt de regering, de Europese Commissie op de
hoogte te stellen van de bezwaren van de Eerste Kamer
en er bij de Commissie op aan te dringen dat in de reeds
voorziene evaluatie van de richtlijn uitgebreid aandacht
zal worden besteed aan de effectiviteit van de opslag van
internetverkeersgegevens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie wordt ondersteund door de leden
Franken, Kox, Lagerwerf, De Graaf en Westerveld. Zij
krijgt letter N (31145).

De motie Franken c.s. (31145, letter I) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel bewaarplicht
telecommunicatiegegevens ziet op de implementatie van
Richtlijn 2006/24/EG;

overwegende dat door de Eerste Kamer der Staten-
Generaal reeds in de discussie rondom de totstandko-
ming van Europese regelgeving omtrent de bewaarplicht
telecommunicatiegegevens bezwaren zijn geuit met
betrekking tot het nut en de noodzaak van dergelijke
regelgeving;

constaterende dat de bewaarplicht van met name
internetgegevens slechts in beperkte mate effectief kan
zijn, waardoor nut en noodzaak van een implementatie-
wet – waartoe de Nederlandse regering verplicht is – in
twijfel kunnen worden getrokken;

overwegende voorts dat een implementatiewet drie jaar
na de inwerkingtreding daarvan zal worden geëvalueerd,
terwijl de aan die wet ten grondslag liggende richtlijn
vóór september 2010 aan een evaluatie zal worden
onderworpen;

constaterende dat het niet ondenkbaar is dat ten gevolge
van de laatstgenoemde evaluatie min of meer ingrij-
pende wijzigingen in de richtlijn zullen worden aange-
bracht, welke tot een aanmerkelijke verlichting van de

inspanningen van de met de uitvoering van de bewaar-
plicht belaste ondernemers kunnen leiden;

constaterende dat wanneer het in de voorgaande alinea
bedoelde geval zich voordoet, de Nederlandse internet
service providers (ISP’s), die thans tot grote investerin-
gen worden verplicht, korte tijd later zullen bemerken dat
deze uitgaven, althans voor een belangrijk deel, onnodig
zijn geweest;

verzoekt de regering, wat betreft de implementatie van
de verplichtingen van de richtlijn, voor zover deze
betrekking hebben op het bewaren van internetgegevens,
overleg te voeren met de in Nederland gevestigde ISP’s
teneinde onnodige kosten – die ongetwijfeld uiteindelijk
ten laste van de consument zullen worden gebracht – te
voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie wordt ondersteund door de leden
Franken, Kox, Lagerwerf, De Graaf en Westerveld. Zij
krijgt letter O (31145).

Ik stel vast dat hierover nu kan worden gestemd.
Wij stemmen eerst over de motie-Strik c.s. en de

gewijzigde motie-Engels c.s., vervolgens over het
wetsvoorstel, dan over de gewijzigde moties-Franken c.s.
en tot slot over de motie-Westerveld c.s.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (31145, letter L).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de
SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Engels c.s.
(31145, letter M).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de
SGP tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66 en de
PvdD tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van
de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Franken c.s.
(31145, letter N).

De voorzitter: Ik constateer dat deze gewijzigde motie
met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Franken c.s.
(31145, letter O).

De voorzitter: Ik constateer dat deze gewijzigde motie
met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31145, letter
K).

Voorzitter
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de
SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met
een herziening van het stelsel van gastouder-
opvang (31874), en over:
- de motie-Linthorst c.s. over een koppeling tussen het
aantal uren verrichte betaalde arbeid en de aanspraak op
een toeslag voor kinderopvang (31874, letter H);
- de motie-Linthorst c.s. over een beperking van de
terugbetalingsverplichting (31874, letter I).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de SP, GroenLinks, D66 en de
PvdD tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van
de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Linthorst c.s. (31874, letter
H).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Linthorst c.s. (31874, letter I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

Ik wens iedereen een fantastisch zomerreces toe!

Sluiting 21.26 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:
6/7 juli 2009 (hamerstukken)

Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht
en enige andere wetten opgenomen regels met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het
opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging
boetestelsel financiële wetgeving) (31458);

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in
verband met de structurele regeling van de overgang
van werknemers bij de overgang van een concessie voor
openbaar vervoer alsmede van de Spoorwegwet in
verband met de begrenzing van stamlijnen (31569);

Herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray (31815);

Samenvoeging van de gemeenten Reiderland,
Scheemda en Winschoten (31816);

Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel,
Maasbree en Meijel (31817);

Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en
Venlo en een deel van het grondgebied van de gemeente
Bergen Lb (31818);

Samenvoeging van de gemeenten Moordrecht,
Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle
(31819);

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie
en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de
Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op
het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het
vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding
(31829);

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van
Verordening (EG) nr. 1794/2006 tot vaststelling van een
gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaart-
navigatiediensten (PbEU L 341) (31856);

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot
incorporatie van de Regeling Mexicaanse griep (31978);
6/7 juli 2009

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het
Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in
verband met het verbeteren en versterken van de
vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeel-
den en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten,
veroordeelden en getuigen) (31436);

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met
een herziening van het stelsel van gastouderopvang
(31874);

Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in
verband met arresten van de Hoge Raad inzake
pensioen- en lijfrenteaanspraken (31990);
6/7 juli 2009 (3de termijn)

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de
zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatre-
gelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te
laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering) (31736);
22 september 2009

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en
Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuurs-
recht met een regeling voor herstel van gebreken in een
besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet
bestuurlijke lus Awb) (31352);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen door de vaste commissies voor
Justitie
te doen plaatsvinden op 7 juli 2009:

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht,
Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante
wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internatio-
nale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische
gebreken en leemten (31391);

Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau
totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa
inzake bestrijding van mensenhandel (Trb. 2006, 99)
(31429, R1855);
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
te doen plaatsvinden op 22 september 2009:

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
medezeggenschap van personeel en deelnemers in de
educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap
educatie en beroepsonderwijs) (31266);
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