
Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend
bij het debat over de markt voor persoonlijke
dienstverlening, te weten:
- de motie-Van der Sande c.s. over een adviesaanvraag
aan de Raad voor Werk en Inkomen (29544, nr. 68).

(Zie vergadering van heden.)

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

Aan de orde is de stemming over een motie ingediend
bij het debat over bijstandsverstrekking en vakantie-
duur Wet werk en bijstand, te weten:
- de motie-Noorman-den Uyl/Mosterd over het hanteren
van een leeftijdscriterium van 60 jaar in de WWB bij het
toestaan van het langere verblijf in het buitenland
(29674, nr. 15).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Noorman het woord
wenst.

Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA): Voorzitter. De
staatssecretaris heeft in de meest ernstige bewoordingen
aanneming van deze motie ontraden. Aanneming zou er
namelijk toe leiden dat het door de Kamer gewenste
advies niet voor eind december gereed kan zijn. Het is
belangrijk dat wij dit advies van de Commissie Gelijke
Behandeling zo snel mogelijk ontvangen en daarom heb
ik met de heer Mosterd besloten om onze motie aan te
houden. De commissie kan dan namelijk per omme-
gaande om advies worden gevraagd.

De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Noorman-den
Uyl stel ik voor, de motie-Noorman-den Uyl/Mosterd
(29674, nr. 15) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend
bij het debat over het Besluit eigen bijdrage WMO, te
weten:
- de motie-Verbeet c.s. over het op nul stellen van de
eigen bijdrage voor een rolstoel (29538, nr. 37).

(Zie vergadering van heden.)

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

Aan de orde is de stemming over een motie ingediend
bij het debat over het eigen risico in de WAO/WGA, te
weten:
- de motie-Bussemaker over het niet nemen van
onomkeerbare beslissingen ten aanzien van de WGA
(30034, nr. 74).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van

de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de
ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik wens u allen een goed en nuttig reces, waarin u
wellicht andere dingen gaat doen dan u zich ongeveer
acht dagen geleden had voorgenomen. Ik wens u toch
een goede vakantie in een aantal weken van het reces.

Sluiting 21.52 uur
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Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. tien koninklijke boodschappen, ten geleide van de
voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren in verband met de modernise-
ring en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en
de financieringsstructuur van waterschappen (Wet
modernisering waterschapsbestel) (30601);

Regels in verband met de inwerkingtreding van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken (Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken) (30608);

Regels omtrent ruimtevaartactiviteiten en de instelling
van een register van ruimtevoorwerpen (Wet
ruimtevaartactiviteiten) (30609);

Wijziging van de Wet particuliere beveiligings-
organisaties en recherchebureaus in verband met de
wederzijdse erkenning van beroepseisen gesteld aan het
verrichten of aanbieden van beveiligings- of recherche-
werkzaamheden door het in stand houden van een
beveiligingsorganisatie of recherchebureau (30611);

Wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere
wetten in verband met de invoering van een heffing ter
financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten
van kinderopvang (30613);

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de
arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet
arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006) (30614);

Wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in
verband met invoering van een versnellingstarief en
verbetering van de uitvoerbaarheid (30615);

Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de
verlening van de bevoegdheid tot onderzoek, opneming
en monsterneming, bedoeld in artikel 5:18 van de
Algemene wet bestuursrecht, aan het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid (30632);

Wijziging van de wet van 10 mei 2006, houdende
goedkeuring van het op 25 februari 2005 te Den Haag tot
stand gekomen Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom (merken en tekeningen of modellen), met
Protocol (Trb. 2005, 96) (Stb...) (30633);

Wijziging van de Wet op de belasting van
personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige
andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto’s
ondernemers in vrijstellingsregeling) (30634).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende
stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der

Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar
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