
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 71 leden, te
weten:

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

en de heren Bot, minister van
Buitenlandse Zaken, Kamp, minister
van Defensie, en Van der Knaap,
staatssecretaris van Defensie.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Nap-Borger, Soutendijk-van
Appeldoorn en Van de Beeten,
wegens ziekte;

Schuurman, wegens ziekte, ook de
rest van de maand.

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.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Goedkeuring van de regeling

van de staatssecretaris van
Financiën van 24 september
2002, nr. WDB02/598M (Stcrt.
184), tot buiten toepassing
stellen voor een gedeelte van
2002 van willekeurige afschrij-
ving milieu-investeringen,
energie-investeringsaftrek en
milieu-investeringsaftrek
(28742);
- Regels met betrekking tot de

productie, de keuring en de
exploitatie van kabelbaan-
installaties voor personenvervoer
(Wet kabelbaaninstallaties)
(28843);
- Wijziging van de Ambte-

narenwet in verband met de
invoering van een verbod van
onderscheid in arbeidsvoorwaar-
den op grond van het al dan niet
tijdelijk karakter van de aanstel-
ling (28992);
- Herstel van wetstechnische

gebreken en leemten alsmede
aanbrenging van andere wijzigin-
gen van ondergeschikte aard in
diverse wetten op het terrein

van het ministerie van Justitie
(Reparatiewet I Justitie) (29217);
- Wijziging van de Wet

privatisering ABP in verband met
de nadere normering van de
indexatie van op 31 december
1995 ingegane pensioenen en
reeds bestaande uitzichten op
pensioen (29257);
- Wijziging van de begrotings-

staat van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (VIII) voor het jaar 2003
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (29336);
- Wijziging van de begrotings-

staat van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2003
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (29340);
- Wijziging van de begrotings-

staat van het gemeentefonds
voor het jaar 2003 (wijziging
samenhangende met de Najaars-
nota) (29341);
- Wijziging van de begrotings-

staat van de hoge colleges van
staat, kabinet der Koningin,
kabinet van de Gouverneur van
de Nederlandse Antillen en van
het kabinet van de Gouverneur
van Aruba (II) voor het jaar 2003
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (29345);
- Wijziging van de begrotings-

staat van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het
jaar 2003 (wijziging samenhan-
gende met de Najaarsnota)
(29347).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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