25ste vergadering

Dinsdag 24 maart 1998
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 62 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Van den Berg,
Bierman, De Boer, Boorsma, Braks,
Van den Broek-Laman Trip, Cohen,
Van Dijk, Van Eekelen, GelderblomLankhout, Van Gennip, Ginjaar,
Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, De Haze
Winkelman, Heijne Makkreel,
Hendriks, Hessing, Van Heukelum,
Hilarides, Hirsch Ballin, Hofstede,
Jaarsma, De Jager, Ketting, Korthals
Altes, J. van Leeuwen, L.M. van
Leeuwen, Linthorst, Loudon, Luijten,
Luimstra-Albeda, Lycklama à
Nijeholt, Meeter, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Pit, Pitstra,
Le Poole, Postma, Rensema, Rongen,
Roscam Abbing-Bos,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stevens, Stoffelen, Talsma,
Tiesinga-Autsema, Tuinstra, Ter Veld,
Veling, Verbeek, Vrisekoop, Werner,
De Wit, Wöltgens en Van de
Zandschulp,
en de heren Van Mierlo, viceminister-president, minister van
Buitenlandse Zaken, Voorhoeve,
minister van Defensie, Melkert,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw Schmitz,
staatssecretaris van Justitie, de
heren Gmelich Meijling, staatssecretaris van Defensie, en De Grave,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
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Batenburg, wegens dringende
werkzaamheden in verband met de
verkiezingen voor de Tweede Kamer;
Holdijk, in verband met het bijwonen
van de begrafenis van de heer
Barendregt;
Eversdijk, wegens verblijf buitenslands.
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 lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Goedkeuring van het op 22
augustus 1996 aan boord van
het ’’MS Warsteiner Admiral’’ in
de Eemsmonding ter hoogte van
Delfzijl tot stand gekomen
Aanvullend Protocol bij het op 8
april 1960 ondertekende Verdrag
tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van
de samenwerking in de Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag)
tot regeling van de samenwerking met betrekking tot het
waterbeheer en het natuurbeheer in de Eemsmonding
(Eems-Dollardmilieuprotocol)
(25162);

Diverse wetsvoorstellen

- Wijziging van de Wet
milieubeheer en de Wet inzake
de luchtverontreiniging (25686);
- Uitvoering van de verordening van de Raad van de
Europese Unie inzake het
Gemeenschapsmerk betreffende
de aanwijzing van de nationale
autoriteit voor het exequatur en
de bevoegde rechtbank
(Uitvoeringswet E.G.-verordening
inzake het Gemeenschapsmerk)
(25729);
- Wijziging van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en van enige
andere wetten in verband met de
verkorting van de bewaartermijn
van boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers (25753);
- Wijziging van de Wet
balansverkorting geldelijke steun
volkshuisvesting (vervallen
regels over minimale huursomstijging) (25841);
- Wijziging van de Wet toezicht
effectenverkeer 1995 teneinde
de effectiviteit van deze wet op
het gebied van het bestrijden
van gebruik van voorwetenschap
te verbeteren (25095);
- Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede
wijziging van enkele andere
wetten (25679);
- Nieuwe bepalingen inzake De
Nederlandsche Bank N.V. in
verband met het Verdrag tot
oprichting van de Europese
Gemeenschap (Bankwet 1998)
(25719).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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