
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 61 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Coppoolse, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Doesburg, Van Driel, Dupuis,
Eigeman, Essers, Franken, Van Gennip, De Graaf, Hamel,
Hessing, Hoekzema, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Kox, Van
Leeuwen, Leijnse, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Meulenbelt, Van Middelkoop, Minderman,
Noten, Van den Oosten, Pastoor, Platvoet, Putters,
Rabbinge, Rosenthal, Ruers, Russell, Schouw, Schuur-
man, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker, Tan, Terpstra,
Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Wagema-
kers, Walsma, Werner, Westerveld, Witteveen en De
Wolff,

en de heer Zalm, minister van Financiën, de heer
Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit, en de heer Van Geel, staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Nap-Borger, Van Thijn, Ten Hoeve en Van der Lans,
wegens bezigheden elders;

Middel, wegens persoonlijke omstandigheden.

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

Telecommunicatiewet in verband met het vaststel-
len van nadere bepalingen over het gebruik van
nummers ter bescherming van de consument
(30537);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieu-
beheer ter uitvoering van verordening (EG) nr.
2216/2004 van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake
een gestandaardiseerd en beveiligd register-
systeem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van
het Europees Parlement en de Raad en Beschik-
king 280/2004/EG van het Europees Parlement en
de Raad (PbEU L 386) (Uitvoeringswet
EG-verordening register handel in broeikasgas-
emissierechten) (30639);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Zeevaart-
bemanningswet in verband met de implementatie
van richtlijn nr. 2005/45/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van
7 september 2005 betreffende de wederzijdse
erkenning van door de lidstaten afgegeven
bewijzen van beroepsbekwaamheid van zeevaren-
den en tot wijziging van Richtlijn 2001/25/EG
(PbEU L 255) (30684).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Wij zouden nu toe zijn aan de behande-
ling van wetsvoorstel 30117, ware het niet dat de
minister van Financiën vastzit in een demonstratie van,
naar ik meen, zelfs ambtenaren ... Hij is wel op weg
hierheen, dus ik schors de vergadering nu een paar
minuten.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Aanpassing van de regeling in

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
betreffende de omzetting van een vaste inrichting
met verliezen in een deelneming (30117).

De beraadslaging wordt geopend.
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