
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler,
Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler,
Eigeman, Elzinga, Engels, Essers, Franken, Goyert, De
Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hillen, Hofstra,
Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge,
Van Kappen, Klein Breteler, Kneppers-Heijnert, Koffeman,
Kox, Kuiper, Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leunissen, Van
der Linden, Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Meurs,
Noten, Peters, Putters, Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten,
Rosenthal, Russell, Schaap, Schouw, Schuurman, Slager,
Slagter-Roukema, Smaling, Strik, Swenker, Sylvester,
Tan, Terpstra, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-
Wubben, Vliegenthart, De Vries, De Vries-Leggedoor,
Werner, Westerveld en Willems,

en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, en
mevrouw Van der Hoeven, minister van Economische
Zaken.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Leijnse, wegens ziekte;

Hermans en Ten Hoeve, wegens bezigheden elders.

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:
- de Raming der voor de Eerste Kamer in 2008

benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten (EK 2006-2007, L-A).

De voorzitter: Ik stel voor, deze raming vast te stellen en
haar aan de regering te zenden ten behoeve van de
Rijksbegroting voor het jaar 2008.

Daartoe wordt besloten.

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

wet in verband met de verduidelijking en uitbrei-
ding van bevoegdheden op het terrein van de
beveiliging van de burgerluchtvaart en wijziging
van de Wet wapens en munitie met betrekking tot
onderzoek aan de kleding en de verpakking van
goederen, met inbegrip van reisbagage, op
wapenbezit van personen die zich op luchtvaart-
terreinen bevinden (30543);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van de regeling
van de minister van Financiën van 11 oktober
2006, nr. DB2006/00 476 (Stcrt. 198) tot buiten-
toepassingstelling voor een gedeelte van 2006 van
de energie-investeringsaftrek en de milieu-
investeringsaftrek (30924);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verho-
ging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en
wijziging samenstellingseisen van tuchtcolleges
ter zitting) (30973).

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 Justitie van

11 mei 2007 met betrekking tot het overzicht van
openstaande toezeggingen (30800-VI, D).

De beraadslaging wordt hervat.
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Minister Hirsch Ballin: Mevrouw de voorzitter. Er is

36ste vergadering Dinsdag 3 juli 2007

Aanvang 13.30 uur
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