
reau en de geloofsbrief van de heer
Thissen inmiddels in handen zijn
gesteld van de commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief.

Het is mij gebleken dat de
commissie haar taak reeds heeft
verricht. Ik geef derhalve het woord
aan de heer Holdijk, voorzitter van de
commissie tot onderzoek van de
geloofsbrief van de heer Thissen, tot
het uitbrengen van het rapport.

De heer Holdijk (voorzitter van de
commissie): Mevrouw de voorzitter.
De commissie welke de geloofsbrief
van de heer C.P. Thissen heeft
onderzocht, heeft de eer te rapporte-
ren dat de geloofsbrieven en de
daarbij ingevolge de Kieswet
overgelegde bescheiden in orde zijn
bevonden.

Het rapport van de commissie is
neergelegd ter griffie ter inzage van
de leden. Mitsdien adviseert de
commissie de Kamer om de heer C.P.
Thissen als lid van de Kamer toe te
laten.

De voorzitter: Ik dank de heer
Holdijk voor het uitbrengen van het
rapport en de commissie voor het
verrichten van haar taak. Ik stel aan
de Kamer voor, het advies van de
commissie te volgen en het rapport
in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het
eind van deze editie.)1

De voorzitter: Ik verzoek de griffier
de heer Thissen binnen te leiden.

Nadat de heer Thissen door de
griffier is binnengeleid, legt hij in
handen van de voorzitter de
voorgeschreven verklaringen en
beloften af.

De voorzitter: Ik wens u geluk met
uw benoeming en verzoek u in ons
midden plaats te nemen, maar niet
dan nadat ik de collega's in de
gelegenheid heb gesteld u met uw
benoeming te feliciteren.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

De voorzitter: De overige ingeko-
men 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.

Op verzoek van de fractie van het
CDA benoem ik in:

de vaste commissie voor Ontwikke-
lingssamenwerking:
- de heer Franken tot lid in de
bestaande vacature;

de vaste commissie voor Justitie:
- de heer Franken tot lid in de
bestaande vacature;

de vaste commissie voor Verkeer en
Waterstaat:
- de heer Franken tot plaatsvervan-
gend lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Economi-
sche Zaken:
- de heer Franken tot plaatsvervan-
gend lid in plaats van de heer Van de
Beeten;

de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid:
- de heer Franken tot plaatsvervan-
gend lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport:
- de heer Van de Beeten tot
plaatsvervangend lid in de bestaande
vacature;

de bijzondere commissie voor de
JBZ-raad:
- de heer Franken tot plaatsvervan-
gend lid als plaatsvervanger van de
heer Koekkoek.

Verder heb ik de heer Franken
benoemd tot plaatsvervangend
voorzitter van de vaste commissie
voor Ontwikkelingssamenwerking.

Aangezien voor het voornemen tot
het sluiten van uitvoeringsverdragen,
de verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en de algemene
maatregelen van bestuur die zijn
voorgehangen en gedrukt onder de
nrs. 29670, 29682, 29698, 29699,
29744, 29745 en 29746 de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze
Kamer betreft aan uitdrukkelijke
goedkeuring van dit voornemen,
deze verdragen en algemene
maatregelen van bestuur geen
behoefte bestaat.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van de commissie

voor de verzoekschriften over
het adres van T.J. en W. Gleeson
te Hoek van Holland betreffende
kwijtschelding van een belas-
tingaanslag (XVII-A).

De voorzitter: Ik stel voor, conform
het voorstel van de commissie te
besluiten.

Aldus wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Bepalingen in verband met de
fusie van De Nederlandsche
Bank N.V. en de Stichting
Pensioen- & Verzekeringskamer
(29411);

- Wijziging van de Wet op de
Raad van State en de Comptabi-
liteitswet 2001 in verband met
de rechtspositie van de leden
van de Raad van State en de
Algemene Rekenkamer (29722).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Voorstel van

wet van de leden Dittrich,
Halsema en Van Nieuwenhoven
houdende regels omtrent de
vaste boekenprijs (Wet op de
vaste boekenprijs) (28652).

De voorzitter: Ik heet de initiatiefne-
mers welkom in dit huis. Staatssecre-
taris mevrouw Van der Laan heet ik
hier opnieuw welkom.

Ik deel aan de Kamer mee dat de
heer F. van der Roer de initiatiefne-
mers zal bijstaan.

De beraadslaging wordt geopend.

©

De heer Jurgens (PvdA): Voorzitter.
Op deze plek zou nu mevrouw
Witteman hebben gestaan, ware het
niet dat mijn fractiegenote helaas
wegens ziekte is verhinderd. Haar
ziekte is de reden dat mijn fractie
geen schriftelijke inbreng heeft
geleverd bij dit wetsvoorstel. Het is
dus geen blijk van gebrek aan
belangstelling.

Voorzitter
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