
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 70 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Van den Broek-
Laman Trip, Broekers-Knol, Van
Dalen-Schiphorst, Dees, Doesburg,
Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Essers, Van Gennip, De Graaf,
Hamel, Van Heukelum, Hoekzema,
Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oye, Ketting, Koekkoek, Kohnstamm,
Kox, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra,
Van der Linden, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pormes, Putters,
Van Raak, Rabbinge, Rosenthal,
Russell, Schouw, Schuurman,
Schuyer, Slagter-Roukema,
Soutendijk-van Appeldoorn,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Van Thijn, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman, Witteveen, Woldring en
De Wolff,

en de heer Balkenende, minister-
president, minister van Algemene
Zaken, de heer De Hoop Scheffer,
minister van Buitenlandse Zaken en
de heer Nicolaı̈, staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van Gennip, alleen voor het eerste
deel van de vergadering;

Hessing, wegens verblijf buitens-
lands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen 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 opgenomen aan het
einde van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Uitvoering van de verorde-
ning (EG) nr. 1346/2000 van de
Raad van de Europese Unie van
29 mei 2000 betreffende
insolventieprocedures (PbEG L
160) (Uitvoeringswet
EG-insolventieverordening)(28654);

- Wijziging van de Noodwet
financieel verkeer in verband
met de dekking van het
terrorismerisico door verzeke-
raars (28915);

- Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Huis der
Koningin (I) voor het jaar 2004
(29200-I).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is:
- het debat over de Inter-

gouvernementele Conferentie
(IGC) inzake een Europese
grondwet (29213, nrs. 1 en 2).
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De heer Jurgens (PvdA): Voorzitter.
Voor de nationale parlementen komt
de discussie over het ontwerp
grondwettelijk verdrag, zoals steeds
gebeurt na internationale onderhan-
delingen, te laat. Het grondwettelijk
verdrag dat voorligt, zal tijdens de
onderhandelingen binnen de IGC niet
meer wezenlijk veranderd kunnen
worden, welke de inzet van de
regering daarbij ook zal zijn. Het is
daarom maar goed dat de voor-
naamste inzet van de regering is om
het ontwerp-Giscard zo weinig
mogelijk te veranderen.

Hadden de Staten-Generaal eerder
wel invloed kunnen uitoefenen?
Jawel, door een vertegenwoordiger
van de Nederlandse regering en
twee vertegenwoordigers van de
Staten-Generaal uitdrukkelijke
mandaten mee te geven, wat de
Kamer betreft dus aan de regering
en in het bijzonder aan de collega’s
Van der Linden en Van Eekelen, door
de Kamer in de Conventie benoemd.

Hebben wij voor of in de loop van
de Conventie een dergelijk mandaat
opgesteld? Nee, dat hebben wij niet
gedaan. Waarom eigenlijk niet, zo
vroegen wij ons in de fractie af. Het
is toch raar dat wij collega’s
afvaardigen naar de Conventie en
een plaatsvervanger aanwijzen,
zonder hun duidelijk te maken aan
welke hoofdzaken zij zich wat ons
betreft te houden hadden en hen
daarop ook af te rekenen. De oorzaak
ligt, gek genoeg, aan de manier
waarop wij in ons parlement
functioneren. Wij wachten af wat de
regering ons voorlegt, wij debatteren
zelden of nooit over zaken, bijvoor-
beeld rapporten van het Europees
parlement of belangrijke advies-
raden, zonder eerst de regering te
vragen wat zij ervan vindt. Zo maar
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