
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:

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

en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart,
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
en mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.

©

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

Van Driel, wegens verblijf buitenslands, in verband met
het bijwonen van de parlementaire NAVO-assemblee;

Slagter-Roukema, Schuurman en Yildirim, wegens
verblijf buitenslands;

Hofstra en Broekers-Knol, 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:
- het verslag over het verzoekschrift van V.T. te

K. betreffende betalingsregeling voor een
belastingschuld (LXXIX-A).

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

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Aanpassing van Boek 8 van

het Burgerlijk Wetboek in verband met de toetre-
ding door het Koninkrijk tot het op 2 mei 1996 te
Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot
wijziging van het op 19 november 1976 te Londen
tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van
aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb.
1997, 300) (31425);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van het voorne-
men tot intrekking van voorbehouden bij een
aantal verdragen en protocollen inzake de bestrij-
ding van terrorisme (31539, R1865);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 9 juli
2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij
het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding
van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië
(Trb. 2008, 162) (31590);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de begro-
tingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2009 (31700-IIA).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de
SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te
worden tegen het wetsvoorstel Goedkeuring van de op
9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het
Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de
Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008,
162) (31590) te hebben gestemd.
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