Voorzitter
annex I), besluitvorming met eenparigheid in de raad
vereist.

In stemming komt de motie-Linthorst c.s. (30414, G).
©

Aan de orde is de behandeling van:
- het advies van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets inzake de subsidiariteitstoets van het
voorstel voor een richtlijn van het Europees
parlement en de raad tot wijziging van richtlijn
97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap (COM(2006) 594 definitief) (30869,
EK D, TK 3);
- het advies van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets inzake de subsidiariteitstoets van het
voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot oprichting van het
Europees Technologie-Instituut (COM(2006) 604
definitief/2) (30870, EK E, TK 4).
De voorzitter: Ik stel voor, te besluiten conform de
adviezen van de Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de ChristenUnie en de SGP tegen deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Overgangsrecht inzake de beëindiging van het
recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet
binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30063).
(Zie vergadering van 28 november 2006.)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66 en de
OSF tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van
de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend
bij de behandeling van het wetsvoorstel Nieuwe
bepalingen met betrekking tot medezeggenschap
op scholen als bedoeld in de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet
op het voortgezet onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen) (30414),
- weten:
- de motie-Linthorst c.s. inzake een voorstel om in de
ontbrekende controle- en interventiemogelijkheden te
voorzien (30414, G).
(Zie vergadering van 28 november 2006.)
De voorzitter: Ik heet minister Van der Hoeven, die de
regering bij alle stemmingen vertegenwoordigt, van
harte welkom in dit huis.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

(Zie vergadering van 28 november 2006.)
De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten
betreffende de definitieve vaststelling van de
uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden
woonachtig in het buitenland (30665).
(Zie vergadering van 28 november 2006.)
De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
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De heer Schuurman (ChristenUnie): Mevrouw de
voorzitter. De fracties van de SGP en de ChristenUnie
hebben vorige week tegen het wetsvoorstel over
medezeggenschap in het onderwijs gestemd. Als die wet
is aangenomen, is het niet vanzelfsprekend om vervolgens ook tegen de motie te stemmen. Toch blijven wij
moeite houden met deze motie omdat het hierbij om een
nieuw lichaam in de onderwijswereld gaat met mogelijk
verstrekkende gevolgen die niet te overzien zijn. Was een
dergelijk lichaam beperkt gebleven tot financiële
interventie- en controlemogelijkheden, dan had het onze
instemming. Nu wordt het echter een lichaam waar veel
bureaucratie en bemoeienis aan vastzitten en waarin de
kwaliteit van het onderwijs weer te weinig aandacht
krijgt. Overigens kan ook zomaar spanning ontstaan met
de vrijheid van onderwijs en de inrichting van het
onderwijs. Wij kunnen daarom onze stem niet aan deze
motie geven.

Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van de wet houdende overgangsrecht
inzake de beëindiging van het recht op toeslag op
grond van de Toeslagenwet binnen de Europese
Unie, de Europese Economische Ruimte en
Zwitserland (novelle) (30664).

Controversiële onderwerpen

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is de besluitvorming over de controversialiteit van een aantal wetsvoorstellen.
De voorzitter: Gehoord het College van Senioren, stel ik
aan de Kamer voor, overeenkomstig de procedureregeling inzake besluitvorming en communicatie over
controversiële ontwerpregelgeving van 2 juli 2002, de
volgende wetsvoorstellen controversieel te verklaren:
- Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende
tijdelijke bepalingen met betrekking tot kansspelen via
internet (30362). Dit geschiedt op verzoek van de fracties
van de SGP en het CDA;
- Wijziging van onder meer de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet
studiefinanciering 2000 in verband met onder meer
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