22ste vergadering

Dinsdag 15 april 2003
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Braks
Tegenwoordig zijn 72 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Boorsma, Braks, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Dees, Dölle, Dupuis, Van
Eekelen, Eversdijk, Van Gennip,
Ginjaar, Groen, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Ketting, Kneppers-Heijnert,
Kohnstamm, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lemstra, Van der Linden,
Lodders-Elfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Pastoor, Platvoet, Le
Poole, Pormes, Rabbinge, Rensema,
Roscam Abbing-Bos, Rosenthal,
Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stevens, Swenker, Tan,
Terlouw, Timmerman-Buck,
Varekamp, Ter Veld, De Vries, Van
Vugt, Walsma, Werner, Witteveen,
Woldring, De Wolff, Wolfson en
Zwerver,
en de heren Donner, minister van
Justitie, en De Boer, minister van
Verkeer en Waterstaat.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat is ingekomen bericht van
verhindering van het lid Van Thijn,
wegens bezigheden elders.
Dit bericht wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
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zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen 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 beëdiging van
de griffier der Kamer.
De voorzitter: De heer Klaassen is
in het gebouw der Kamer aanwezig,
teneinde de gevorderde eden af te
leggen.
Ik verzoek de plaatsvervangend
griffier, hem binnen te leiden.
Nadat de heer Klaassen door de
plaatsvervangend griffier is
binnengeleid, legt hij in handen van
de voorzitter de voorgeschreven
eden af.
De voorzitter: Mijnheer Klaassen,
gaarne feliciteer ik u van harte met
de aanvaarding van deze mooie
functie. Ik verzoek u om na het in
ontvangst nemen van de felicitaties
van de leden als nieuwe griffier
plaats te nemen op het rostrum.
De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

plicht voor arbeidsbemiddeling
(28465);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten 2002 en
enige andere wetten (28649);
- het wetsvoorstel Wijziging
van diverse wetten op het
terrein van het ministerie van
Financiën, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van
ondergeschikte aard aan te
brengen, alsmede intrekking van
een wet die geen feitelijke
betekenis meer heeft (Reparatiewet I Financiën) (28733);
- het wetsvoorstel Wijziging
van een tweetal bepalingen van
de Opiumwet (28763).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk
Wetboek voor gevallen van
verborgen schade door letsel of
overlijden (26824).
(Zie vergadering van 8 april 2003.)
De beraadslaging wordt hervat.
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Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en
de Wet op de economische
delicten in verband met het
vervallen van de vergunnings-

Bevrijdende verjaring

Minister Donner: Mijnheer de
voorzitter. Het zal niet vaak voorkomen dat één voorgesteld artikellid
een zó uitvoerige schriftelijke
behandeling en verantwoording kent
als het artikellid dat wij nu behandelen. De memorie van antwoord aan
deze Kamer besloeg 16 pagina’s, de
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