
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 73 leden, te
weten:

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

en de heer Brinkhorst, minister van
Economische Zaken.

©

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van
de Eerste en van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal houdende
aanwijzing van vertegenwoordigers
en plaatsvervangend vertegenwoor-
digers in de Parlementaire Vergade-
ring van de Raad van Europa. Deze
beschikking ligt op de griffie ter
inzage. Ik stel voor om de beschik-

king voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De overige ingeko-
men 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 deel de Kamer mee
dat ik ingevolge de artikelen 36 en 37
van het Reglement van orde heb
aangewezen de leden en plaatsver-
vangende leden van de commissies
en heb benoemd de voorzitters van
de commissies. De bijzonderheden
zullen worden opgenomen in de
Handelingen.

(De noot zal worden opgenomen aan
het eind van deze editie.)1

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Uitvoering van de verorde-
ning (EG) Nr. 44/2001 van de
Raad van de Europese Unie van
22 december 2000 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken
(PbEG L 12) (Uitvoeringswet
EG-executieverordening) (28263);

- Regeling van het conflicten-
recht inzake adoptie en de
erkenning van buitenlandse

adopties (Wet conflictenrecht
adoptie) (28457);

- Wijziging van de Rijkswet op
het Nederlanderschap in verband
met de totstandkoming van de
Wet conflictenrecht adoptie
(28458, R1725);

- Wijziging van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen en de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf
1993 ter implementatie van de
vierde richtlijn motorrijtuigen-
verzekering (28636);

- Wijziging van de Provincie-
wet en de Gemeentewet in
verband met nieuwe voor-
schriften voor begroting en
verantwoording (28769);

- Wijziging van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek in verband met
de start van de bachelor-
opleiding klinische technologie
(28832).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Overgangswet elektrici-
teitsproductiesector in verband
met de financiering van de
tegemoetkoming aan de
elektriciteitsproductiesector uit
de algemene middelen en van de
Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet omwille van de correctie
van enkele tariefbepalingen
alsmede in verband met een
tijdelijk verbod van privatisering
van netwerkbedrijven (28174).

De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter: Ik heet de minister
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