
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 65 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Biermans, Broekers-
Knol, Van den Broek-Laman Trip, Van
Dalen-Schiphorst, Doek, Dölle, Van
Driel, Dupuis, Eigeman, Essers, De
Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Ten Hoeve, Holdijk,
Jurgens, Kalsbeek-Schimmel-
penninck van der Oije, Ketting, Klink,
Koekkoek, Kohnstamm, Kox, Van der
Lans, Leijnse, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Middel, Van
Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van
den Oosten, Pastoor, Platvoet,
Pormes, Van Raak, Rabbinge, De Rijk,
Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Soutendijk-van Appel-
doorn, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Van Thijn, Timmerman-
Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en de heer Bot, minister van
Buitenlandse Zaken, mevrouw Van
der Hoeven, minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, en mevrouw
Van der Laan, staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

alsmede de heer Dittrich, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Putters, wegens ziekte;

Meulenbelt, Van Gennip, Van
Leeuwen en Hoekzema, wegens
verblijf buitenslands.

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, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de volgende Voorstellen van de
commissie voor de Verzoek-
schriften:
- adres van A. Zare te Rotterdam
betreffende een verblijfsvergunning;
- adres van W.G.C. van Loenen te
Wenum-Wiesel betreffende kwijt-
schelding van een belastingaanslag;
- adres van F.S. te E. (België)
betreffende het handelen van de
belastingdienst;
- adres van F. Eeken te Amsterdam
betreffende de aftrekbaarheid van
kosten verbonden aan alternatieve
geneeswijzen;
- adres van J.J. Noordijk te Bergen
op Zoom betreffende de aftrekbaar-
heid van scholingskosten.

Overeenkomstig de voorstellen van
de commissie voor de Verzoekschrif-
ten wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Aanpassing van de Vreemde-

lingenwet 2000 aan richtlijn
2001/51/EG van de Raad van de
Europese Unie van 28 juni 2001
tot aanvulling van het bepaalde
in artikel 26 van de Overeen-
komst ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van
14 juni 1985 (29016);
- Wijziging van de Wet op het

notarisambt (Reparatiewet Wet
op het notarisambt) (29212);
- Aanpassing van het Burger-

lijk Wetboek, het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, het
Wetboek van Strafrecht en de
Wet op de economische delicten
ter uitvoering van richtlijn nr.
2000/31/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de
informatiemaatschappij, met
name de elektronische handel, in
de interne markt (PbEG L 178)
(Aanpassingswet richtlijn inzake
elektronische handel) (28197);
- Aanvulling van de Auteurs-

wet 1912 inzake de thuiskopie
tot invoering van verlengde
aansprakelijkheid voor verkopers
(28486);
- Partiële wijziging van de Wet

op de rechterlijke organisatie, de
Wet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren, de Wet op de
rechterlijke indeling, de Beroeps-
wet, de Wet op de economische
delicten en enige andere wetten
(Veegwet modernisering
rechterlijke organisatie) (28958).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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