
Artikel 2.3.1, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr.
10), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 2.3.2 t/m 4.6 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij de
behandeling van de wetsvoorstel-
len inzake sociale verzekeringen
(29529 en 29531), te weten:
- de motie-Weekers/Noorman-den
Uyl over heroverweging van de
beslis- en bezwaartermijnen (29529,
29531, nr. 16, herdruk);
- de motie-Weekers c.s. over
halfjaarlijkse rapportage over de
voortgang van het proces (29529,
29531, nr. 17).

(Zie vergadering van 30 juni 2004.)

In stemming komt de motie-Weekers/
Noorman-den Uyl (29529, 29531, nr.
16, herdruk).

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

In stemming komt de motie-Weekers
c.s. (29529, 29531, nr. 17).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over het kabinetsplan administra-
tieve lasten, te weten:
- de motie-Aptroot/Smeets over het
meten en reduceren van nalevings-
kosten (29515, nr. 18);
- de motie-Aptroot/Smeets over een
coördinerend Europees commissaris
voor vermindering administratieve
lasten (29515, nr. 19);
- de motie-Smeets over
administratievelastenplafonds per
departement (29515, nr. 20);
- de motie-Giskes over de bijdrage
van medeoverheden aan administra-
tieve lasten (29515, nr. 21).

(Zie vergadering van 30 juni 2004.)

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Giskes stel ik voor, haar
motie (29519, nr. 21) van de agenda
af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Aptroot/
Smeets (29515, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep
Lazrak, de VVD, de ChristenUnie, de
SGP en de LPF voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/
Smeets (29515, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de
Groep Lazrak, de VVD, de Christen-
Unie en de LPF voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeets
(29515, nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en de
Groep Lazrak voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over de voorbereiding van het
kabinetsbesluit Irak, te weten:
- de motie-Koenders/Karimi over een
werkgroep die onbeantwoorde
vragen inventariseert en aanbevelin-
gen doet over de beantwoording
daarvan (23432, nr. 172).

(Zie vergadering van 30 juni 2004.)

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en
de Groep Lazrak voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend in het
notaoverleg over inburgering, te
weten:
- de motie-Sterk c.s. over de concrete
uitwerking van het inburgerings-
stelsel (27083, nr. 46);
- de motie-Sterk c.s. over een
systeem van kwaliteitseisen (27083,
nr. 47);
- de motie-Dijsselbloem over de
invulling van een nieuwe wet
Inburgering (27083, nr. 48);
- de gewijzigde motie-Dijsselbloem/
Sterk over de draagkracht van
inburgeringsplichtigen (27083, nr.
58);
- de motie-Dijsselbloem over
aansluiting tussen inburgeringsex-
amen en naturalisatietoets (27083, nr.
50);
- de motie-Vergeer over een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage
(27083, nr. 51);
- de motie-Vergeer over een
leeftijdsgrens aan de inburgerings-
plicht (27083, nr. 52);
- de motie-Azough/Dijsselbloem over
een kredietfaciliteit ter zake van de
inburgeringsplicht (27083, nr. 53,
herdruk);
- de motie-Azough/Dijsselbloem over
vraaguitval bij ROC's (27083, nr. 54,
herdruk);
- de motie-Lambrechts/Dijsselbloem
over een tussentijdse inburgerings-
toets (27083, nr. 55);
- de motie-Lambrechts/Dijsselbloem
over een startkwalificatie voor
nieuwkomers (27083, nr. 56);
- de motie-Lambrechts/Sterk over
een verantwoord overgangstraject
(27083, nr. 57).

(Zie notaoverleg van 21 juni 2004.)

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Lambrechts stel ik voor,
haar motie (27083, nr. 57) van de
agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Mevrouw Vergeer
verzoekt om vóór de motie op stuk
nr. 48 over de motie op stuk nr. 52
stemmen.
Tevens verzoekt zij, haar motie op

stuk nr. 51 aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De motie-Vergeer
(27083, nr. 52) is in die zin gewijzigd
dat het dictum thans luidt:

Voorzitter
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