
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 43 leden, te
weten:

Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Van den Broek-Laman Trip, Doek,
Doesburg, Van Driel, Dupuis,
Eigeman, Van Gennip, Ten Hoeve,
Jurgens, Kalsbeek-Schimmel-
penninck van der Oije, Ketting, Klink,
Koekkoek, Kohnstamm, Van der
Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra,
Luijten, Meulenbelt, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor,
Pormes, Van Raak, Rabbinge, De Rijk,
Rosenthal, Russell, Schouw,
Slagter-Roukema, Swenker,
Sylvester, Tan, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Werner, Westerveld en De Wolff,

en mevrouw Peijs, minister van
Verkeer en Waterstaat, de heer De
Geus, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw Schultz
van Haegen-Maas Geesteranus,
staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat en de heer Rutte,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Meindertsma, Woldring, Van
Middelkoop, Dees en Van Heukelum,
in verband met het bijwonen van een
IPU-conferentie, ook morgen;

Kox, in verband met verblijf
buitenslands;

De Rijk, voor het eerste deel van de
vergadering, wegens een onont-
koombare verplichting;

Biermans, Hoekzema en Schuurman,
wegens bezigheden elders.

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 wetsvoorstellen:
- Goedkeuring van de regeling

van de Staatssecretaris van
Financiën van 13 november
2002, nr. WDB02/732M (Stcrt.
220) tot buiten toepassing
stellen voor een gedeelte van
2002 van willekeurige afschrij-
ving arbobedrijfsmiddelen
(28789);
- Regeling van de inwerking-

treding van het Legkippenbesluit
2003 (28968);
- Wijziging van de Meststoffen-

wet in verband met de evaluatie
2002 (28971);
- Wijziging van de Meststoffen-

wet, de Wet verplaatsing
mestproductie en de Wet
herstructurering varkenshouderij
ter opschorting van de expiratie-
datum van de stelsels van
mestproductie-, pluimvee- en
varkensrechten (29001);
- Wijziging van het Wetboek

van Strafrecht in verband met de
bestrijding van fraude en

vervalsing in verband met
andere betaalmiddelen dan
contanten (fraude niet-chartaal
geldverkeer) (29025);
- Vaststelling van de

begrotingsstaat van de Hoge
Colleges van Staat, Kabinet der
Koningin, Kabinet van de
Gouverneur van de Nederlandse
Antillen en het Kabinet van de
Gouverneur van Aruba (II) voor
het jaar 2004 (29200 II).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SP wordt
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend dat zij geacht willen worden
zich niet met wetsvoorstel 28971 te
hebben kunnen verenigen.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het
jaar 2004 (29200 XV);
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begrotingsstaat van het
Spaarfonds AOW voor het jaar
2004 (29200 E);
- de motie-De Rijk c.s. over de

efficiencymaatregel (28870-J).

De voorzitter: Ik heet de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid van ganser
harte welkom vanavond in dit huis.

De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter: Ik geef het woord aan
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