
Voorzitter: Van der Linden

Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Benedictus,
Van den Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer,
Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler,
Eigeman, Elzinga, Engels, Essers, Flierman, Franken,
Goyert, De Graaf, Hamel, Haubrich-Gooskens, Hendrikx,
Hermans, Hillen, Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn,
Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van Kappen,
Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kox, Kuiper, Lagerwerf-
Vergunst, Laurier, Leijnse, Leunissen, Van der Linden,
Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters, Quik-Schuijt,
Reuten, Rosenthal, Schaap, Schuurman, Slager,
Slagter-Roukema, Smaling, Strik, Swenker, Sylvester,
Tan, Terpstra, Thissen, Tiesinga, Vedder-Wubben,
Vliegenthart, De Vries, De Vries-Leggedoor, Werner,
Westerveld, Willems en Yildirim,

en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, en
mevrouw Van der Hoeven, minister van Economische
Zaken.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat is
ingekomen bericht van verhindering van het lid Schouw,
wegens familieomstandigheden.

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ik wil graag vanaf deze plaats de heer
Schaap feliciteren met zijn benoeming deze week tot
officier in de Orde van Oranje-Nassau.

(applaus)

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len 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:
- het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek

van Strafvordering inzake de regeling van onder-
zoek naar de mogelijkheid van overbrenging van
een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid
van een strafbaar feit (verplichte medewerking
aan een bloedtest in strafzaken) (31241);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet
financiële verstrekkingen Financiën, in verband
met de verzekering door de Staat van handelsrisi-
co’s en de verbetering van het risicobeheer
(31382);

- het wetsvoorstel Aanpassing van LNV-
wetgeving in verband met de Kaderwet zelfstan-
dige bestuursorganen (31809).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de algemene financiële beschouwin-
gen naar aanleiding van de Miljoenennota 2010
(32123), te weten:
- de motie-De Boer c.s. over een adviesaanvraag aan de
Sociaal Economische Raad betreffende de aansluiting
tussen leren, werken en ondernemerschap (32123, letter
H);
- de motie-Schouw c.s. om de publieke omroep deel te
laten uitmaken van de brede heroverwegingsoperatie
(32123, letter I).

(Zie vergadering van 3 november 2009.)

De voorzitter: Ik heet de minister van Economische
Zaken en de minister van Justitie van harte welkom.

In stemming komt de motie-De Boer c.s. (32123, letter H).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (32123, letter I).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf aan de heer Van Driel. Hij
heeft daarvoor zoals afgesproken een minuut.
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