
een, houdende aanwijzingen van de heer H.P.J. van
Gerven tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en
de heer A. Elzinga tot plaatsvervangend vertegenwoordi-
ger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van
Europa in plaats van mevrouw Meulenbelt.

Ik stel voor, deze beschikkingen voor kennisgeving aan
te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet in

verband met het creëren van de mogelijkheid voor
de burgemeester om bestuursdwang toe te passen
ter handhaving van de artikelen 2 en 3 van de
Opiumwet in woningen en lokalen of bij woningen
of lokalen behorende erven (30515);

- het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de
Wet op de expertisecentra en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met het wegnemen
van enkele knelpunten bij leerlinggebonden
financiering en het opheffen van de landelijke
commissie toezicht indicatiestelling (30956);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieu-
beheer, de Wet energiebesparing toestellen en de
Wet op de economische delicten ten behoeve van
de implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van
het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de
totstandbrenging van een kader voor het vaststel-
len van eisen inzake ecologisch ontwerp voor
energieverbruikende producten en tot wijziging
van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlij-
nen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees
Parlement en de Raad (Implementatiewet
EG-richtlijn ecologisch ontwerp energie-
verbruikende producten) (30958);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Lande-
lijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband
met het vervallen van de termijnstelling voor het
ter beschikking stellen van middelen aan het
Bureau ten behoeve van de vervulling van zijn
taken (30972);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet lucht-
vaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier
EG-verordeningen in verband met het tot stand
komen van een gemeenschappelijk Europees
luchtruim (30834).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de Huishoudelijke Commissie

inzake benoeming van een plaatsvervangend
griffier (EK LVI, A).

De voorzitter: Hiervoor zal de in artikel 113 van het
Reglement van Orde bedoelde procedure van schriftelijke
stemming worden gevolgd. Ik benoem tot stemopnemers
de leden Schuurman, tevens voorzitter, Werner, Van den
Berg en Meindertsma.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Schuur-
man, voorzitter van het stembureau.

De heer Schuurman (ChristenUnie): Mevrouw de
voorzitter. Er zijn 69 stemmen uitgebracht, waarvan 69 op
mevrouw Menninga.

De voorzitter: Ik dank de stemopnemers voor de door
hen verrichte werkzaamheden. Aangezien mevrouw
Menninga alle uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd, is zij benoemd tot plaatsvervangend griffier.

Aan de orde is de beëdiging van een plaatsvervan-
gend griffier der Kamer.

De voorzitter: Mevrouw Menninga is in het gebouw der
Kamer aanwezig teneinde de voorgeschreven verklarin-
gen en beloften af te leggen.

Ik verzoek de griffier, haar binnen te leiden.

Nadat mevrouw Menninga door de griffier is binnenge-
leid, legt zij in handen van de voorzitter de voorgeschre-
ven verklaringen en beloften af.

De voorzitter: Mevrouw Menninga, ik wens u geluk met
de aanvaarding van uw functie.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Implementatie van het

kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de
toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging
strafrechtelijke sancties) (30699).

De beraadslaging wordt geopend.

©

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Mevrouw de voorzitter.
In 1999 besloot de Europese Raad van Tampere dat de
justitiële samenwerking in strafzaken tussen de lidstaten
van de Europese Unie moest gaan plaats vinden op basis
van het beginsel van wederzijdse erkenning van
strafrechtelijke beslissingen. Het belang van dit beginsel
werd door de Europese Raad opnieuw onderstreept in
het Haags Programma van 5 november 2004. Samenwer-
king op basis van het beginsel van wederzijdse erken-
ning werkt sneller en efficiënter dan samenwerking die
gebaseerd is op de traditionele wederzijdse rechtshulp.

Het wetsvoorstel dat wij vandaag behandelen,
implementeert het kaderbesluit van 24 februari 2005
inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op geldelijke sancties. Weer een stap vooruit
richting nauwere strafrechtelijke samenwerking tussen de
lidstaten met het doel grensoverschrijdende en georgani-
seerde criminaliteit te bestrijden. Het is het derde
kaderbesluit op het terrein van wederzijdse erkenning
van strafrechtelijke beslissingen, na het kaderbesluit
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