
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 70 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, Franken, Van Gennip, 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, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Meindertsma, Middel, Van
Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pruiksma, Putters, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Russell, Schouw, Schuurman, Schuyer,
Slagter-Roukema, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Van
Thijn, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Wagemakers, Walsma, Werner, Westerveld, Witteman,
Witteveen, Woldring en De Wolff,

en de heer Donner, minister van Justitie, en de heer
Nicolaï, minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Meulenbelt en Maas-de Brouwer, 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 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.)

De voorzitter: Op verzoek van de CDA-fractie stel ik
voor, de suppletoire begrotingen voor het jaar 2006
samenhangende met de Voorjaarsnota, zoals vermeld op

de gedrukte agenda der Kamer, van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat voorge-
nomen beslissingen omtrent enkele ter instemming
aangeboden JBZ-besluiten tijdens deze vergadering in de
zaal ter inzage worden gelegd, conform het voorstel van
de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad. De details
omtrent deze besluiten en de adviezen van de bijzondere
commissie voor de JBZ-Raad worden als bijlage bij deze
Handelingen opgenomen. Als aan het einde van de
vergadering geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan
dat de Kamer heeft besloten conform dit advies.

(De bijlage is opgenomen aan het eind van deze editie.)1

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Visserijwet

1963 in verband met het vervallen van de Organi-
satie ter verbetering van de binnenvisserij en de
sportvisakte, alsmede enkele andere wijzigingen
van deze wet (30211);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet voorko-
ming verontreiniging door schepen in verband met
onder andere het Protocol van 1997 tot wijziging
van het Verdrag ter voorkoming van verontreini-
ging door schepen (Trb. 1999, 169) en richtlijn nr.
2005/33/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 tot
wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het
zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft
(PbEU L 191) (30500).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de beëdiging van de Griffier van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De voorzitter: De heer mr. G.J.A. Hamilton is in het
gebouw der Kamer aanwezig teneinde de voorgeschre-
ven eden af te leggen.

Ik verzoek de plaatsvervangend griffier, hem binnen te
leiden.
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