
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

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

en de heer Balkenende, minister-president, minister van
Algemene Zaken, de heer Verhagen, minister van
Buitenlandse Zaken, de heer Timmermans, staatssecreta-
ris van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Bijleveld-
Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Bemelmans-Videc, wegens ziekte;

Van den Oosten 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.)

Aan de orde is behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bodem-

bescherming met het oog op nieuwe regels voor
de toepassing van bouwstoffen, grond en bagger-
specie (30522).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de
SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van
Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden,
zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen
verenigen.

Op verzoek van de fractie van het CDA benoem ik de
heer Pruiksma tot voorzitter van de commissie Onderwijs
in de bestaande vacature.

Aan de orde is het debat over de Staat van de
Europese Unie (30802).

De voorzitter: Ik heet de minister-president, de minister
van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor
Europese Zaken van harte welkom in dit huis. Ik hoop
dat zij in het vervolg kans zien, op tijd te komen. Er zijn
zaken die gemarkeerd moeten worden.

Ik feliciteer de bewindslieden echter bovenal van harte
met hun benoeming. Voor de minister van Buitenlandse
Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken is het
hun eerste optreden in deze Kamer. Ik wens beiden de
benodigde wijsheid toe.
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De heer Hoekzema (VVD): Mevrouw de voorzitter.
Namens de VVD-fractie wil ik om te beginnen minister
Verhagen en staatssecretaris Timmermans feliciteren met
hun eervolle ambt en hun veel succes toewensen. Dat
geldt uiteraard ook voor de minister-president, de heer
Balkenende. Balkenende IV, waar zal dat eindigen? U
hoeft hierop niet te antwoorden, het zal het geheim van
Balkenende zijn!

Mijn fractie kiest uiteraard voor een kritische opstel-
ling, want er is iets veranderd. Wij hebben een wat
andere positie hier gekregen, zo heb ik begrepen. En dat
is ook goed, want een kritische oppositie is goed voor
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