
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
Dalen-Schiphorst, Dees, Doek, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Engels,
Essers, Franken, Van Gennip, De
Graaf, Hamel, Hessing, Hoekzema,
Ten Hoeve, Holdijk, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Kox, Van der Lans,
Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van
der Linden, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pormes, Pruiksma,
Putters, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Swenker, Sylvester,
Terpstra, Van Thijn, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en de heer Bot, minister van
Buitenlandse Zaken, de heer De
Geus, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw Van
Ardenne-van der Hoeven, minister
voor Ontwikkelingssamenwerking, en
de heer Wijn, staatssecretaris van
Financiën.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van Heukelum, wegens bezigheden
elders;

Middel, wegens ziekte;

Jurgens, wegens verblijf buitenlands.

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: Op verzoek van de
heer Platvoet deel ik aan de Kamer
mede dat hij zijn motie op stuk nr.
28384, nr. 33f., intrekt.

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

van de Wet inzake de luchtver-
ontreiniging (uitvoering
EG-richtlijn nationale emissie-
plafonds) (29422);

- het wetsvoorstel Implementa-
tie van het kaderbesluit nr.
2003/577/JBZ van de Raad van
de Europese Unie van 22 juli
2003 inzake de tenuitvoerleg-
ging in de Europese Unie van
beslissingen tot bevriezing van
voorwerpen of bewijsstukken
(PbEG L 196) (29845);

- het wetsvoorstel Regels met
betrekking tot het in gebruik
geven van grond ten behoeve
van de verkoop van motor-
brandstoffen aan wegen in
beheer bij het Rijk (Wet tot
veiling van bepaalde verkoop-

punten van motorbrandstoffen
(29951);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet explosieven voor
civiel gebruik ten behoeve van
de implementatie van zowel
richtlijn nr. 2004/57/EG van de
Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 23 april
2004 betreffende het identifice-
ren van pyrotechnische voorwer-
pen en bepaalde munitie voor de
doeleinden van richtlijn nr.
93/15/EEG van de Raad betref-
fende de harmonisatie van de
bepalingen inzake het in de
handel brengen van en de
controle op explosieven voor
civiel gebruik (PbEU L 127) als
de beschikking nr. 2004/388/EG
van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen van
15 april 2004 betreffende een
document voor de overbrenging
van explosieven binnen de
Gemeenschap (PbEU L 120)
(29953);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wegenverkeerswet 1994
en het Burgerlijk Wetboek
teneinde het verhaal van schade
die wordt veroorzaakt als gevolg
van een ongeval met of een
gebrek aan een motorrijtuig te
vergemakkelijken (29955);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de internationale
bijstandsverlening bij de heffing
van belastingen (implementatie
richtlijn nr. 2004/106/EG en
aanpassing in verband met
verordening (EG) nr. 2073/2004)
(29968).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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