
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 72 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Boorsma, Braks, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Dees, Doesburg, Dölle,
Dupuis, Van Eekelen, Eversdijk, Van
Gennip, Ginjaar, Groen, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Ketting, Kneppers-Heijnert,
Kohnstamm, Van Leeuwen, Lemstra,
Van der Linden, Lodders-Elfferich,
Luijten, Lycklama à Nijeholt, Maas-de
Brouwer, Pastoor, Platvoet, Le Poole,
Pormes, Rabbinge, Rensema,
Roscam Abbing-Bos, Rosenthal,
Ruers, Van Schijndel, Schoonder-
gang-Horikx, Schuurman, Schuyer,
Stekelenburg, Stevens, Swenker, Tan,
Terlouw, Van Thijn, Timmerman-
Buck, Varekamp, Ter Veld, De Vries,
Walsma, Werner, Witteveen,
Woldring, De Wolff, Wolfson en
Zwerver,

de heren Balkenende, minister-
president, minister van Algemene
Zaken, en De Geus, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport,

alsmede mevrouw Bussemaker en de
heer Van Dijke, leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat is ingekomen een bericht
van verhindering van het lid
Meindertsma, wegens ziekte.

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.)

De voorzitter: Ik heet de minister-
president welkom. Hij is vandaag
formeel voor de eerste keer in ons
midden.

Verder deel ik de Kamer mede dat
bericht van verhindering is ontvan-
gen van de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, wegens
verblijf buitenslands. De minister-
president zal haar vervangen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het
primair onderwijs en de Wet op
het voortgezet onderwijs in
verband met de invoering van
een leerlinggebonden financie-
ring en de vorming van regionale
expertisecentra (regeling
leerlinggebonden financiering)
(27728).

(Zie vergadering van 19 november
2002.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla-
ring vooraf.
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Mevrouw Dupuis (VVD): Voorzitter.
De VVD-fractie heeft nog steeds
grote problemen met dit wetsvoor-
stel. Kort samengevat betreft dit de
volgende drie punten. Naar onze
mening is er te weinig maatschappe-
lijk draagvlak voor deze wet.
Daarnaast achten wij de wet
onuitvoerbaar. Tot slot vrezen wij
voor de bureaucratisering die deze
wet zal genereren.

Dit brengt de VVD-fractie ertoe om
met de grootst mogelijke meerder-
heid tegen dit wetsvoorstel te
stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en de VVD, exclusief het lid
Bierman-Beukema toe Water, tegen
dit wetsvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor,
zodat het is aangenomen.

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

van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot een
hogere preferentie van havengel-
den en vorderingen inzake
maatregelen met betrekking tot
een schip, die noodzakelijk
waren ter waarborging van de
veiligheid van de haven of van
derden (28273);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven van het Huis der
Koningin (I) voor het jaar 2003
(28600-I);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Algemene
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