
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:

Van de Beeten, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water,
Biermans, Broekers-Knol, Van den
Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Doek, Doesburg, DoÈ lle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Essers,
Van Gennip, De Graaf, Hamel,
Hessing, Van Heukelum, Hoekzema,
Ten Hoeve, Holdijk, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Koekkoek, Kohn-
stamm, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Linthorst,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Putters, Van Raak, Rabbinge,
De Rijk, Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Slagter-Roukema,
Soutendijk-van Appeldoorn,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en de heer Donner, minister van
Justitie, en mevrouw Dekker,
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer,

alsmede de heer Dittrich, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

©

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

Luijten, wegens bezigheden elders;

Schuyer, wegens verblijf in het
buitenland;

Jurgens, Van Thijn, Platvoet, Dees en
Van der Linden, wegens bijwoning
van de plenaire vergadering van de
Parlementaire Assemblee Raad van
Europa in Straatsburg.

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 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. 23908 (R1519), nr. 64,
29457 (R1751), 29458 (R1752), 29459,
29472 (R1753), 29479 en 29468
(R1756) en 29487 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 behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Vaststelling van de

begrotingsstaat van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken
(29200-V) voor het jaar 2004;
- Vaststelling van de

begrotingsstaat van het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (29200-XVI) voor het
jaar 2004.

De voorzitter: Het gaat hier om de
zogenoemde administratieve
behandeling van deze begrotings-
wetsvoorstellen. Deze begrotings-
hoofdstukken moeten voor 1 mei
2004 door de Kamer worden
goedgekeurd. Nu besloten is, de
behandeling van deze wetsvoorstel-
len niet voor 1 mei a.s. te houden,
stel ik voor, de wetsvoorstellen
zonder beraadslaging af te doen,
onder het voorbehoud dat de
regering bereid zal blijken te zijn op
een later tijdstip deel te nemen aan
een met de Kamer te houden debat
over met deze begrotingsvoorstellen
samenhangende onderwerpen.

Daartoe wordt besloten.

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

van de Wet educatie en beroeps-
onderwijs in verband met
verbeteringen van uiteenlo-
pende, voornamelijk uitvoerings-
technische aard (technische
herziening WEB) (28745).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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