
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 72 leden, te weten:

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

en de heer Hoogervorst, minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de heer Pechtold, minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, en de
heer Wijn, staatssecretaris van Financiën.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van Heukelum en Rabbinge, wegens verblijf buitens-
lands;

Bierman-Beukema toe Water, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal houdende benoeming van de heer
E.H.W. van der Sande tot lid van de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad in plaats van de heer
Geluk en de heer A.H.J.W. van Schijndel tot plaatsver-
vangend lid van de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad in plaats van de heer Cornielje.

Deze beschikking ligt op de Griffie ter inzage. Ik stel
voor, de beschikking voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

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 Uitvoering van verordening

(EG) Nr. 805/2004 van het Europees Parlement en
de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een
Europese executoriale titel voor niet-betwiste
schuldvorderingen (PbEU L 143) (Uitvoeringswet
verordening Europese executoriale titel) (30069).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Invoering van de Zorg-

verzekeringswet en aanpassing van overige wetten
aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet
Zorgverzekeringswet) (30124).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Hamel (PvdA): Voorzitter. In juni bespraken wij
in deze Kamer de wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet
en de Wet op de Zorgtoeslag. Daarbij gaven wij onze
bezwaren aan tegen beide wetsontwerpen. Er is niet
gesproken over het belangrijke punt van de invoerings-
datum, omdat bespreking van de haalbaarheid in juni te
vroeg werd geacht. Bij de behandeling is toen aangege-
ven dat deze Kamer zich daarover bij de behandeling van
de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
zou uitspreken. Laat ik duidelijk zijn: ons oordeel is niet
gewijzigd. Wij denken nog steeds dat de introductie van
het nieuwe stelsel op 1 januari 2006 door de burger zal
worden ervaren als een overval.
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