
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 72 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, Goyert, De Graaf,
Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Hillen, Ten
Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon,
Janse de Jonge, Van Kappen, Klein Breteler, Kneppers-
Heijnert, Koffeman, Kox, 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, Willems en
Yildirim,

en mevrouw Van der Hoeven, minister van Economische
Zaken, en mevrouw Bijleveld-Schouten, staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

©

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

Kuiper, wegens verblijf buitenslands;

Leijnse, wegens ziekte;

Franken, 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 voor 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.)

De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot het

sluiten van uitvoeringsverdragen, een voorgenomen
wijziging van een uitvoeringsbesluit, een voorgenomen
wijzigingsbesluit, voorgenomen rechtshandelingen, de
verschillende verdragen en een akkoord, die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn voorgelegd, de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen
behoefte bestaat.

Deze voornemens zijn gedrukt onder de nummers
23908, R1519, letter X, 23908, R1519, letter Y, 27659,
letter O, 29383, letter F, 31789, letter A, 31798, letter A,
31820, letter A; 31836, letter A, 31837, letter A, 31846,
R1875, letter A.

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

kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de
toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG
L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en
tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in
verband met de toepassing op beslissingen tot
confiscatie) (31555);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Huisves-
tingswet (mogelijkheid van bestuurlijke boete voor
enkele overtredingen) (31556).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de heropening van het beleidsdebat
over de effectiviteitsverantwoording in het kader
van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststel-
ling van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009
(31700-XIII) en van het wetsvoorstel Vaststelling
van de begrotingsstaat van het Fonds economi-
sche structuurversterking voor het jaar 2009
(31700-D), en over:
- de motie-Sylvester c.s. over fiscale maatregelen
waardoor energiebesparing op grote schaal aantrekkelijk
wordt voor woningen en bedrijfspanden (31700-XIII,
31700-D, letter E).

(Zie vergadering van 3 februari 2009.)
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