
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 64 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, Engels, Franken, Van Gennip, G.J. de Graaf,
J. de Graaf, Hamel, Hessing, Van Heukelum, Hoekzema,
Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-Schimmelpenninck
van der Oije, Ketting, Kox, Van der Lans, Leijnse,
Linthorst, Maas-de Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt,
Nap-Borger, Noten, Pastoor, Putters, Rabbinge, Rosen-
thal, 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 en De Wolff,

en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, mevrouw
Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, en mevrouw Huizinga-Heringa,
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van den Oosten, Luijten en Van Leeuwen, wegens verblijf
buitenslands;

Platvoet, wegens verblijf buitenslands in verband met
verplichtingen voor de Raad van Europa;

Minderman en 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 voorstel tot wijziging van het Reglement

Dienst Verslag en Redactie (Openbaarmaking
ongecorrigeerde verslagen Tweede Kamer der
Staten-Generaal) (XLIX, A).

De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel te
besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Uitbreiding en wijziging van

de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering
van EG-verordening registratie, evaluatie en
autorisatie van chemische stoffen (REACH) en de
overheveling van de bepalingen van de Wet
milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieube-
heer, alsmede daarmee samenhangende wijzigin-
gen van andere wetten (Uitvoeringswet
EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie
van chemische stoffen (REACH)) (30600);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet advies-
stelsel Justitie in verband met de permanente
instelling van de commissie auteursrecht (30868);

- het wetsvoorstel Vaststelling van tijdelijke
regels voor mediaconcentraties en enige daarmee
verband houdende wijzigingen in de Mediawet en
de Mededingingswet (Tijdelijke wet mediaconcen-
traties) (30921);

- het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de
Wet studiefinanciering 2000 in verband met
aanpassing van de berekeningssystematiek
veronderstelde ouderlijke bijdrage en de verlen-
ging van experimenten met vooropleidingseisen,
selectie en collegegeldheffing (30941).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is (de voortzetting van) de behandeling van:
- de brief van de minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties met een kabinets-
standpunt ten aanzien van het rapport ’’De
Nederlandse Grondwet en de Europese Unie’’
(26200-VI, nr. 65, A);
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