
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 71 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, Doesburg, Dölle,
Dupuis, Van Eekelen, Eversdijk, Van
Gennip, Ginjaar, Groen, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, De Jager, Jurgens,
Ketting, Kneppers-Heijnert, Kohn-
stamm, Van der Lans, Van Leeuwen,
Lemstra, Van der Linden, Lodders-
Elfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Pastoor, Platvoet, Le
Poole, Rabbinge, Rensema, Roscam
Abbing-Bos, Rosenthal, Ruers, Van
Schijndel, Schoondergang-Horikx,
Schuyer, Stekelenburg, Stevens,
Swenker, Tan, Terlouw, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, De Vries, Van Vugt, Walsma,
Werner, Witteveen, Woldring, De
Wolff, Wolfson en Zwerver,

en de heer Donner, minister van
Justitie.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Jaarsma, wegens bezigheden elders;

Boorsma, wegens persoonlijke
omstandigheden;

Pormes, wegens ziekte;

Schuurman, wegens verblijf
buitenslands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee dat is ingekomen een brief van
de minister van Economische Zaken
met het verzoek de behandeling van
wetsvoorstel 27639, de Wijziging van
de Mededingingswet in verband met
het omvormen van het bestuurs-
orgaan van de Nederlandse
mededingingsautoriteit tot zelfstan-
dig bestuursorgaan, aan te houden.

Ik stel voor, dit verzoek in te
willigen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Aangezien de
minister van Justitie in de Tweede
Kamer mondelinge vragen dient te
beantwoorden, stel ik voor de
vergadering na de hamerstukken
enige tijd te schorsen, in afwachting
van de komst van de minister van
Justitie.

Daartoe wordt besloten.

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 einde
van deze editie.)

De voorzitter: Aangezien voor het
voornemen tot het sluiten van
verdragen, de verschillende

verdragen die ter stilzwijgende
goedkeuring zijn voorgelegd en de
algemene maatregelen van bestuur
die zijn voorgehangen en gedrukt
onder de nrs. 26482, nr. 7, 28417 tot
en met 28419, 28424 tot en met
28429, 28432 tot en met 28436 en
28491 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.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van de wetsvoorstellen:

- Wijziging van artikel 53d van
de Politiewet 1993 houdende
regels met betrekking tot de
instandhouding door het Rijk
van informatie- en communica-
tievoorzieningen ten behoeve
van de politie en de door-
berekening van kosten voor het
gebruik en beheer daarvan
(informatievoorziening politie)
(27906);

- Wijziging van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek onder meer ter
uitvoering van in de nota ’’Zicht
op kwaliteit’’ aangekondigde
maatregelen (28067);

- Wijziging van de
Invorderingswet 1990 (Herzie-
ning procesrecht inzake
aansprakelijkstelling) (28183);

- Wijziging van de werkings-
duur van de gemeentelijke
plannen inzake onderwijs in
allochtone levende talen (Wet
eenmalige verlenging werkings-
duur oalt-plannen) (28293);

- Goedkeuring van de op 29
oktober 2001 te Luxemburg
totstandgekomen Stabilisatie- en
associatieovereenkomst tussen
de Europese Gemeenschappen
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