
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 58 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, Boorsma, Braks, Broekers-
Knol, Van den Broek-Laman Trip, Van
Bruchem, Castricum, Doesburg,
Dölle, Dupuis, Van Eekelen, Eversdijk,
Ginjaar, Groen, Van Heukelum,
Hofstede, Holdijk, Van den Hul-Omta,
Jaarsma, Jurgens, Ketting, Kneppers-
Heijnert, Kohnstamm, Van Leeuwen,
Lemstra, Van der Linden, Lodders-
Elfferich, Luijten, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Pastoor, Platvoet, Le
Poole, Rabbinge, Rensema,
Rosenthal, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Tan, Terlouw, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, Walsma, Werner, Witteveen,
Woldring, De Wolff en Wolfson,

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:

Zwerver, wegens deelname aan een
vergadering van de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa;

Van Gennip, wegens deelname aan
een bijeenkomst van Voorzitters van
de Vaste Kamercommissies voor
Buitenlandse Zaken van de Europese
Unie;

Lycklama à Nijeholt, De Boer en Van
der Lans, wegens bezigheden elders.

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 einde
van deze editie.)

De voorzitter: Aangezien voor de
wijziging van een algemene
maatregel van bestuur en voor een
nieuw verdrag, ter stilzwijgende
goedkeuring voorgelegd en gedrukt
onder de nrs. 28809 en 28814, de
termijnen zijn verstreken, stel ik vast
dat wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van deze
wijziging van de algemene maatregel
van bestuur en van dit verdrag geen
behoefte bestaat.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over de spoorwegen, te weten:
- de motie-Wolfson c.s. over een
meerjarig herstelplan en alternatieve
beheersvormen (27482, 27216, nr.
145f).

(Zie vergadering van 15 april 2003.)

De voorzitter: Ik stel vast dat de
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Aanpassing van Boek 3 en
Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek, de Telecommunicatie-
wet en de Wet op de economi-
sche delicten inzake elektroni-
sche handtekeningen ter
uitvoering van richtlijn nr.
1999/93/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 13 december
1999 betreffende een gemeen-
schappelijk kader voor elektroni-
sche handtekeningen (PpbEG L
13) (Wet elektronische handteke-
ningen) (27743);

- Regeling van cassatie in
Antilliaanse en Arubaanse
uitleveringszaken (27797,
R1686);

- Wijziging en aanvulling van
een aantal bepalingen in het
Wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten met
betrekking tot de ontneming van
wederrechtelijk verkregen
voordeel (aanpassing
ontnemingswetgeving) (28079);

- Wijziging van de rijkswet van
20 december 1989, houdende
regeling van pensioenen en
uitkeringen aan gouverneurs van
de Nederlandse Antillen en van
Aruba (Stb. 1990, 15) (28121,
R1707);

- Regels over de documentatie
van vennootschappen (Wet
documentatie vennootschappen)
(28217);

- Wijziging van de Wet op het
primair onderwijs in verband
met afschaffing van de
bestedingsverplichting ten
aanzien van de formatie ten
behoeve van het onderwijs aan
leerlingen van 4 tot en met 7
jaar (28729).
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