22ste vergadering

Maandag 5 april 2004
Aanvang 19.00 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 45 leden, te
weten:
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Broekers-Knol, Van den
Broek-Laman Trip, Van DalenSchiphorst, Dees, Doek, Van Driel,
Dupuis, Eigeman, Van Gennip,
Hamel, Van Heukelum, Hoekzema,
Holdijk, Jurgens, KalsbeekSchimmelpenninck van der Oye,
Ketting, Koekkoek, Kox, Van der
Lans, Van Leeuwen, Leijnse,
Linthorst, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Meulenbelt, NapBorger, Noten, Pastoor, Van Raak,
Rabbinge, De Rijk, Russell, SlagterRoukema, Soutendijk-van Appeldoorn, Swenker, Tan, Terpstra,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Walsma, Westerveld en Woldring,
en de heer Donner, minister van
Justitie, en mevrouw Ross-van Dorp,
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
©

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, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)
De voorzitter: Aangezien voor
verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en algemene maatregelen van bestuur die zijn voorgehangen en gedrukt onder de nrs.
29418, 29423 (R1749), 29424, 29425,
29429 (R1750), 29443 en 29456 de
termijn is verstreken, stel ik vast dat
wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van deze
verdragen en algemene maatregelen
van bestuur geen behoefte bestaat.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met
de invoering van tuchtrechtspraak (28803);
- Wijziging van onder meer de
Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met de
aanscherping van een aantal
voorschriften betreffende de
bekostiging van het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs
(28817);
- Goedkeuring van de op
21 december 2001 te Genève
totstandgekomen wijziging van
artikel 1 van het op 10 oktober

Eerste Kamer

Jeugdzorg

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Kohnstamm, wegens ziekte, ook
morgen;
Witteveen, wegens verblijf buitenslands, ook morgen;
Van Thijn, in verband met een
Joodse feestdag;
Schuurman, wegens bezigheden
elders.

1980 te Genève totstandgekomen Verdrag inzake het
verbod of de beperking van het
gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen
worden buitensporig leed te
veroorzaken of een nietonderscheidende werking te
hebben (29024) (Trb. 2002, 169);
- Wijziging van de Warenwet,
de Bestrijdingsmiddelenwet
1962, de Diergeneesmiddelenwet
en de Wet op de economische
delicten, teneinde deze af te
stemmen op verordening (EG) nr.
178/2002 (29317);
- Regels in verband met de
deelname van onderdanen van
nieuwe lidstaten van de Europese Unie aan de verkiezing van
de leden van het Europees
Parlement op 10 juni 2004
(Tijdelijke spoedwet verkiezingen
Europees Parlement 2004)
(29360).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regeling
van de aanspraak op, de toegang
tot en de bekostiging van de
jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg)
(28168).
De voorzitter: Ik heet de minister
van Justitie en de staatssecretaris
van VWS van harte welkom
vanavond in dit huis.
Ik wijs de leden erop dat de drie
eerste sprekers hun maidenspeech
houden. Ik zou de leden willen
verzoeken om de gebruikelijke
gelukwensen na de derde spreker
gezamenlijk aan de drie sprekers
over te brengen.
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