
Voorzitter: Korthals Altes

Tegenwoordig zijn 65 leden, te
weten:

Baarda, Batenburg, De Beer, Van den
Berg, Bierman, De Boer, Boorsma,
Braks, Van den Broek-Laman Trip,
Dees, Van Dijk, Eversdijk, Ginjaar,
Glastra van Loon, Glasz, Grol-
Overling, Heijmans, Heijne Makkreel,
Hendriks, Van Heukelum, Hofstede,
Holdijk, Jaarsma, De Jager, Jurgens,
Ketting, Korthals Altes, J. van
Leeuwen, L.M. van Leeuwen,
Linthorst, Lodewijks, Loudon, Luijten,
Luimstra-Albeda, Lycklama à
Nijeholt, Maas-de Brouwer, Meeter,
Michiels van Kessenich-Hoogendam,
Pit, Pitstra, Le Poole, Postma,
Rensema, Rongen, Roscam
Abbing-Bos, Ruers, Scholten,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Steenkamp, Stevens,
Stoffelen, Talsma, Tiesinga-Autsema,
Tuinstra, Varekamp, Ter Veld, Veling,
Verbeek, Vrisekoop, Werner, Wiegel,
Van de Zandschulp en Zwerver,

en de heren Peper, minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, Van Aartsen, minister van
Buitenlandse Zaken, en Korthals,
minister van Justitie.

©

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

Van Graafeiland, Hirsch Ballin, Van
Eekelen, Van Gennip en Zijlstra,
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.)

De voorzitter: Aangezien voor het
verdrag dat ter stilzwijgende
goedkeuring is voorgelegd en voor
de algemene maatregelen van
bestuur die zijn voorgehangen en
gedrukt onder de nummers 26236 en
26244, R1623, de termijn is verstre-
ken, stel ik vast, dat wat deze Kamer
betreft aan uitdrukkelijke goedkeu-
ring van dit verdrag respectievelijk
deze algemene maatregelen van
bestuur geen behoefte bestaat.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de

Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in
verband met de instelling van
een College voor de toelating
van bestrijdingsmiddelen
(24817);
- Bepalingen met betrekking

tot de dienstverlening op het
gebied van grensoverschrijdende
overmakingen (Wet grens-
overschrijdende betaaldiensten)
(25934);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken (VII) voor
het jaar 1997 (slotwet) (26071);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-

sten van het Provinciefonds voor
het jaar 1997 (slotwet) (26074);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
1997 (slotwet) (26095);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1997 (slotwet)
(26097);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het gemeentefonds
voor het jaar 1997 (slotwet)
(26102);
- Wijziging van de Wet op de

samenstelling van de burgerlijke
gerechten in verband met
verhoging van de maximale
aantallen raadsheren in en
advocaten-generaal bij de Hoge
Raad (26117);
- Wijziging van de wet van 14

februari 1994, Stb. 132, hou-
dende wijziging van de
Huurprijzenwet woonruimte in
verband met de decentralisatie
van de subsidiëring van de
volkshuisvesting en de liberalisa-
tie van huurprijzen van duurdere
woningen (omzetting van de
tijdelijke toepasselijkheid op
geliberaliseerde huurovereen-
komsten van enkele bescher-
mende bepalingen uit de
Huurprijzenwet woonruimte in
een permanente toepasselijk-
heid) (26144).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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