
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 64 leden, te weten:

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

en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, en de heer
Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Laurier, Hillen, Meulenbelt en Yildirim, wegens verblijf
buitenslands;

Engels en Lagerwerf-Vergunst, wegens bezigheden
elders;

Eigeman, wegens persoonlijke omstandigheden.

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.)

De voorzitter: Ik deel de Kamer mede dat voorgenomen
beslissingen omtrent enkele ter instemming aangeboden

JBZ-besluiten tijdens deze vergadering in de zaal ter
inzage gelegd worden, conform het voorstel van de
commissie voor de JBZ-Raad. Als aan het einde van de
vergadering geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan
dat de Kamer heeft besloten conform dit advies.

(De besluiten zijn als noot opgenomen aan het einde van
deze editie.)1

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieu-

beheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstof-
fen) (31337).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met verkorting van de adoptie-
procedure en wijziging van de Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met
adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht
tezamen (30551).

(Zie vergadering van 7 oktober 2008.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.
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De heer Franken (CDA): Voorzitter. Met de Raad van
State is mijn fractie ervan overtuigd dat met het voorstel
om de regels voor adoptie aan te passen om tegemoet te
komen aan de wens dat de vrouwelijke partner van de
moeder vanaf de geboorte van het kind binnen hun
relatie het juridisch ouderschap daarvan verkrijgt, een
onjuiste weg wordt bewandeld. Mijn fractie zal daarom
haar goedkeuring aan dit wetsvoorstel onthouden.

Adoptie is een maatregel van kinderbescherming,
waarbij het kind in nood centraal staat en de wijze van
gezinsvorming daarop volgt. Van belang is bovendien
dat de minister al heeft toegezegd dat er een nieuw
wetsvoorstel komt waarin een ander instrument wordt
voorgesteld. In het belang van het kind dat opgroeit in
een relatie van ouders van verschillend geslacht of in
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