25ste vergadering

Dinsdag 11 april 2006
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 57 leden, te weten:
Van de Beeten, Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van den Broek-Laman
Trip, Van Dalen-Schiphorst, Doek, Dölle, Dupuis,
Eigeman, Engels, Essers, Franken, Van Gennip, De Graaf,
Hamel, Hessing, Van Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve,
Holdijk, Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse,
Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer, Meulenbelt, Middel,
Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Putters, Van Raak, Rabbinge, Rosenthal, Russell,
Schouw, Schuyer, Slagter-Roukema, Sylvester, Tan,
Terpstra, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers, Walsma, Westerveld, Witteman, Woldring en De
Wolff,
en de heer Brinkhorst, vice-minister-president, minister
van Economische Zaken, de heer Wijn, staatssecretaris
van Financiën, en mevrouw Van Gennip, staatssecretaris
van Economische Zaken.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:
Jurgens, Bemelmans-Videc, Van Thijn, Kox en Platvoet,
wegens verblijf buitenslands in verband met verplichtingen voor de Raad van Europa;

De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot
verlenging van verdragen, het sluiten van uitvoeringsverdragen, de verschillende verdragen die ter stilzwijgende goedkeuring zijn voorgelegd en de algemene
maatregelen van bestuur die zijn voorgehangen en
gedrukt onder de stukken 23490, nr. 404, 23490, nr. 405,
23908 (R1519), nr. 71, 24493 (R1557), nr. 23, 30147
(R1805), nr. 2, 30395 (R1806), nr. 2, 30437, nr. 1, 30441,
nr. 1, 30442, nr. 1, 30445, nr. 1, 30457, nr. 1, 30459, nr. 1,
herdruk, 30464, nr. 1, 30466, nr. 1, 30485, nr. 1, de termijn
is verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van dit voornemen, deze
verdragen en algemene maatregelen van bestuur geen
behoefte bestaat.
Aangezien de motie-Schuyer (30306, E) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking
van subsidies door de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
(Wet overige BZK-subsidies) (30197);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de
aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer,
een daarbij behorend ontheffingenregime en
enkele andere wijzigingen (30210);
- het wetsvoorstel Intrekking en wijziging van
diverse wetten en een besluit op het terrein van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (30444).

Werner, wegens bezigheden elders;
Schuurman, Meindertsma, Pruiksma en Witteveen,
wegens ziekte.
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 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 wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op
25 februari 2005 te Den Haag tot stand gekomen
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen), met Protocol
(Trb. 2005, 96) (30403).
De beraadslaging wordt geopend.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)
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