
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 51 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Van den
Broek-Laman Trip, Van Dalen-Schiphorst, Dees, Doek,
Doesburg, Dölle, Van Driel, Dupuis, Essers, Franken, Van
Gennip, Hamel, Hoekzema, Ketting, Kox, Van Leeuwen,
Leijnse, Luijten, Maas-de Brouwer, Meindertsma, Van
Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pruiksma, Putters, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Russell, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker,
Tan, Terpstra, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-
Wubben, Walsma, Westerveld, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en de heer Zalm, vice-minister-president, minister van
Financiën, en de heer Wijn, staatssecretaris van
Financiën.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van Heukelum, wegens verblijf buitenslands;

Schuurman, wegens bezigheden elders;

Jurgens, wegens verplichtingen voor de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa in Parijs;

Lemstra, wegens ziekte.

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 voorstel-
len 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:
- het wetsvoorstel Wijziging van de

Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van
richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van
warmtekrachtkoppeling (Wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van de
richtlijn warmtekrachtkoppeling) (30038);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van de wijziging
van de statuten van de Stichting International
Reference Centre for Community Water Supply
and Sanitation (IRC) en intrekking van de Machti-
gingswet IRC (30067);

- het wetsvoorstel Wijzigingen en reparaties in
diverse wetten op het terrein van volkshuisves-
ting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (30134);

- het wetsvoorstel Wijziging van de
Handelsregisterwet 1996 ter uitvoering van
richtlijn nr. 2003/58/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van de Europese Unie van 15 juli
2003 (PbEG L 221) tot wijziging van richtlijn nr.
68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de
openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten
ondernemingen (30144);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet schade-
fonds geweldsmisdrijven ter uitvoering van
richtlijn nr. 2004/80/EG betreffende de schadeloos-
stelling van slachtoffers van misdrijven (30151);

- het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de
Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
(30190).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde zijn:
- de algemene financiële beschouwingen inzake

het in 2006 te voeren beleid naar aanleiding van
de Miljoenennota 2006 (30300), het Belastingplan
2006 (30306) en de Wet Vpb-pakket 2006 (30307).

De voorzitter: Ik heet de minister en de staatssecretaris
van Financiën van harte welkom.

De beraadslaging wordt geopend.
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