
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 71 leden, te
weten:

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

en de heer Donner, minister van
Justitie.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat is ingekomen een bericht
van verhindering van het lid:

Van Thijn, wegens verblijf buitens-
lands.

Dit bericht wordt 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.)

De voorzitter: Aangezien voor de
verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en de algemene
maatregelen van bestuur die zijn
voorgehangen en gedrukt onder de
nrs. 29954, 29966, 29967, 29969,
29970, 29973 en 29974 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
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet

personenvervoer 2000 in
verband met een verbod op het
ter beschikking stellen van
vergunningbewijzen aan derden
(28802);
- Wijziging van de Leegstand-

wet (verlenging duur vergunning
voor verhuur van woonruimte in
leegstaande woningen en
gebouwen) (28987);
- Wijziging van de

Huisvestingswet (wijziging
bepalingen met betrekking tot
de huisvesting van verblijfs-
gerechtigden) (29566);
- Wijziging van de Wet op

medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen (oplos-

sen van enige knelpunten)
(29748).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

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

van Richtlijn nr. 2002/47/EG van
het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van
6 juni 2002 betreffende finan-
ciëlezekerheidsovereenkomsten
(28874).

De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter: Ik deel de Kamer
mede dat ik na de eerste termijn van
de Kamer de vergadering voor een
halfuur zal schorsen omdat de
minister van Justitie naar de Tweede
Kamer geroepen is voor het
vragenuurtje. Hij heeft mij verzekerd
het ertoe te zullen leiden dat hij
binnen een halfuur hier terug is. Wij
zijn benieuwd en vertrouwen
volledig op het vermogen van de
minister zulks te bewerkstelligen.
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De heer Rabbinge (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. Het is mij een
voorrecht om nu eens met de
minister van Justitie van gedachten
te mogen wisselen. Dat voorrecht
heb ik nog niet eerder mogen
smaken in deze Kamer. Ik stel het
bijzonder op prijs, vooral ook omdat
het gaat over een voorstel dat naar
mijn mening nog wel enige
verbetering behoeft maar politiek
geen heikele zaak is.
Dit wetsvoorstel kent een lange

geschiedenis. Het introduceren van
een Europese Richtlijn om financiële

17de vergadering Dinsdag 1 maart 2005

Aanvang 13.30 uur

Eerste Kamer Financiëlezekerheidsovereenkomsten
1 maart 2005
EK 17 17-749


