
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 62 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Van den
Broek-Laman Trip, Dees, Doek, Doesburg, Dölle, Van
Driel, Dupuis, Eigeman, Engels, Essers, Franken, De
Graaf, Hamel, Hessing, Van Heukelum, Hoekzema,
Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oije, Ketting, Kox, Van der Lans, Van Leeuwen, Lemstra,
Van der Linden, Luijten, Maas-de Brouwer, Meulenbelt,
Middel, Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van den
Oosten, Pastoor, Pruiksma, Putters, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Russell, Schouw, Schuurman, Schuyer,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn, Thissen,
Timmerman-Buck, Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen en Woldring,

en de heer Pechtold, minister voor Bestuurlijke Vernieu-
wing en Koninkrijksrelaties.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Broekers-Knol, wegens verblijf buitenslands;

Platvoet, Slagter-Roukema en Klink, wegens bezigheden
elders;

Van Gennip, wegens verplichtingen voor de NAVO-
assemblee;

Van Dalen-Schiphorst en Vedder-Wubben, 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 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.)

De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot het
sluiten van uitvoeringsverdragen, de verschillende
verdragen die ter stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd, voorgenomen rechtshandelingen en de
algemene maatregelen van bestuur die zijn voor-
gehangen en gedrukt onder de nrs. 30160, nr. 2,
30300-VIII, nr. 157, 30384, nr. 1, 30393, nr. 1, 30394, nr. 1,
30431, nr. 1, en 30439, nr. 1, 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.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat
van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2006
(30300-IV), en over:
- de motie Schuurman c.s. inzake een nieuw Statuut van
het Koninkrijk (30300-IV, B).

(Zie vergadering van 14 februari 2006.)

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Schuur-
man.

De heer Schuurman (ChristenUnie): Voorzitter. Namens
de commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Aru-
baanse zaken, verzoek ik om eerst over de motie te
stemmen en daarna over het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik stel vast dat dit verzoek op algemene
instemming van de Kamer kan rekenen. Ik stel voor om
dit voorstel over te nemen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Schuurman c.s. (30300-IV, B).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik ben overigens geheel vergeten om de minister
welkom te heten in dit huis. Ik heet u bijzonder welkom,
minister Pechtold.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
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Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire goedkeuring van de volgende wetsvoor-
stellen te doen plaatsvinden op:
4 april 2006

Wijziging van de Flora- en Faunawet in verband met
de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en
schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten
(29448);
11 april 2006

Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumen-
tarium geluidbeleid, eerste fase) (29879);
25 april 2006

beleidsdebat Justitie (30300-VI);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissie voor
Europese Samenwerkingsorganisaties
op 7 maart 2006:

Goedkeuring van het op 25 april 2005 te Luxemburg
totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van
de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese
Unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen); Trb. 2005,
196 (30256, R1800);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Op 14 maart 2006:

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere
wetten in verband met aanscherping van de wekeneis
(29738);

Wijziging van de Flora- en Faunawet in verband met
de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en
schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten
(30370).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere
wetten in verband met aanscherping van de wekeneis
(29739);

Wijziging van de Wet op de accijns en van enkele
andere wetten (29729);

Nieuwe regels betreffende maatschappelijke onder-
steuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) (30131);

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter
aanpassing van de profielen in de tweede fase van het
vwo en het havo (aanpassing profielen tweede fase vwo
en havo) (30187);

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere
wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel
(Wet wijziging WW-stelsel) (30370);

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 ingeval
wetsvoorstel 28873 houdende uitbreiding van de
niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband
houden met omkoping kracht van wet verkrijgt (30405).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld
van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van Buitenlandse Zake en de

minister van Defensie, inzake het politieke proces, de
mensenrechten en de veiligheidssituatie in Irak (griffienr.
134548);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake
het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake
zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek
China, anderzijds, en inzake het Protocol bij de Eurome-
diterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko,
anderzijds (griffienr. 134552);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwer-
king, inzake verzoek betreffende het vrijgeven van het
voorwaardelijk miljard uit het 9de EOF, BNC-fiche 22112,
365 (griffienr. 133713.16);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten
geleide van drie fiches die werden opgesteld door de
Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen
inzake o.a. beschikbaarheidsbeginsel en inzake Europese
gegevensbanken (griffienr. 134530);

een, van alsvoren, ten geleide van het Voortgangs-
rapport Europese Commissie (griffienr. 134541);

een, van de minister van Justitie, inzake uitvoering van
artikel 10 van Richtlijn nr. 2004/25 EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april
2004 betreffende het openbaar overnamebod (griffienr.
134534);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, inzake aanpassing WGA (griffienr. 134546);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport
’’Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en
psychosociale arbeidsbelasting in Nederland’’ (griffienr.
134545);

een, van alsvoren, ten geleide van het IWI-rapport
’’Gezocht werklozen’’ (griffienr. 134547).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving
aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het
Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:
een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van

het rapport ’’EU-trendrapport 2006’’ (griffienr. 134538);
een, van de plv. directeur Algemeen Beleidsadvies van

het ministerie van Verkeer en Waterstaat, inzake
mededeling verblijf buitenland 2006 van de minister en
de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (griffienr.
130926.30).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving
aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het
Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:
een, van A. Verdiesen, inzake wetsvoorstel 29676

(initiatiefvoorstel-Luchtenveld wet beëindiging huwelijk
zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving
voortgezet ouderschap) (griffienr. 134492.03).
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