
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten, Van
den Berg, Bierman, Bierman-
Beukema toe Water, De Blécourt-
Maas, Boorsma, Braks, Broekers-
Knol, Van den Broek-Laman Trip, Van
Bruchem, Castricum, Dees, Does-
burg, Dölle, Van Eekelen, Eversdijk,
Van Gennip, Ginjaar, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, Jaarsma, Ketting,
Kneppers-Heijnert, Kohnstamm, Van
der Lans, Van Leeuwen, Lemstra,
Lodders-Elfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Pastoor, Platvoet, Le
Poole, Pormes, Rabbinge, Rensema,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stekelenburg, Stevens,
Swenker, Tan, Terlouw, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, Veling, De Vries, Van Vugt,
Walsma, Werner, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en de heer K.G. de Vries, minister
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, mevrouw
Borst-Eilers, vice-minister-president,
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, mevrouw Adel-
mund, staatssecretaris van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen, en
de heer Ybema, staatssecretaris van
Economische Zaken.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van der Linden en Jurgens, wegens
verblijf buitenslands in verband met

werkzaamheden voor de Raad van
Europa,

Dupuis, wegens ziekte.

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 verlenging 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. 28225, 28333 en 28234
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.

Aldus wordt besloten.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee dat ik op verzoek van de fractie
van GroenLinks wetsvoorstel 26607
(Wijziging van de luchtvaartwet
inzake de beveiliging op de
luchtvaartterreinen) van de agenda
heb afgevoerd. De commissie
Justitie zal zich beraden over een
nieuwe datum voor de plenaire
behandeling van dit wetsvoorstel.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de
Faillissementswet in verband
met de invoering van de
mogelijkheid van een vereenvou-
digde afwikkeling van faillisse-
ment (27199);

- Wijziging van de Auteurswet
1912 inzake het reprografisch
verveelvoudigen (27617);

- Aanpassing van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek aan
richtlijn (EG) nr. 97/55 van het
Europees Parlement en de Raad
van 6 oktober 1997 tot wijziging
van richtlijn nr. 84/450/EEG
inzake misleidende reclame
teneinde ook vergelijkende
reclame te regelen (PbEG L 290)
(27619);

- Opneming in de Advocaten-
wet van enkele bepalingen over
het onderzoek naar de toestand
van de praktijk van een advocaat
en wijziging van een aantal
artikelen van deze wet (26940).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

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

dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen
tot verandering in de Grondwet
tot aanvulling van de bepalingen
inzake de verkiezing van de
Tweede Kamer en de Eerste
Kamer, de provinciale staten en
de gemeenteraden in verband
met de tijdelijke vervanging van
hun leden wegens zwanger-
schap, bevalling of ziekte
(28051).
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