
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 69 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Doek, Doesburg, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Engels,
Essers, Franken, Van Gennip, De
Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve,
Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Klink, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Linthorst,
Luijten, Maas-de Brouwer, Mein-
dertsma, Meulenbelt, Middel, Van
Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van
den Oosten, Pastoor, Platvoet,
Pormes, Putters, Van Raak, Rabbinge,
De Rijk, Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Sylvester, Tan, Terpstra,
Van Thijn, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteveen, Woldring en De Wolff,

en de heren Remkes, minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, De Geus, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Hoogervorst, minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, en
mevrouw Verdonk, minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat is ingekomen een bericht
van verhindering van het lid:

Ketting, wegens bezigheden elders.

Dit bericht wordt 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.)

Aan de orde is de behandeling van
de volgende voorstellen van de
commissie voor de Verzoek-
schriften:
- adres van K.O.M. Mulder te
Oudewater betreffende het handelen
van de belastingdienst (Gedrukt stuk
Eerste Kamer, 2004-2005, XIX-A);
- adres van A. de Smit de Goed
betreffende buitengewonelasten-
aftrek (Gedrukt stuk Eerste Kamer,
2004-2005, XX-A).

De voorzitter: Ik stel voor, de
conclusies van de commissies over
te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Modernisering noodwetge-

ving Verkeer en Waterstaat en
Economische Zaken (29514);
- Wijziging van de Wet arbeid

vreemdelingen in verband met
invoering van bestuurs-
rechtelijke handhaving (Wet
bestuurlijke boete arbeid
vreemdelingen) (29523);

- Wijziging van diverse wetten
ter uitvoering van de op 21 juni
1999 te Luxemburg tot stand
gekomen Overeenkomst tussen
de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en de
Zwitserse Bondsstaat, ander-
zijds, over het vrije verkeer van
personen en tot aanpassing van
de Wet op de architectentitel
aan een uitspraak inzake vrijheid
van vestiging van het Hof van
Justitie van de Europese
Gemeenschappen (29607);
- Wijziging van de Wet op de

ondernemingsraden ter uitvoe-
ring van richtlijn nr. 2002/14/EG
(29364).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Goedkeu-

ring van het op 1 februari 1995
te Straatsburg tot stand
gekomen Kaderverdrag inzake
de bescherming van nationale
minderheden (26389).

(Zie vergadering van 29 mei 2001.)

De voorzitter: Ik heet minister
Verdonk welkom.

De beraadslaging wordt hervat.
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De heer Van Thijn (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. Dit wetsontwerp kent
een lange voorgeschiedenis van tien
jaar. Het wetsvoorstel om tot
ratificatie van het kaderverdrag over
te gaan is in maart 2000 door de
Tweede Kamer met overgrote
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