3de vergadering

Dinsdag 8 oktober 2002
Aanvang 15.30 uur

Voorzitter: Braks
Tegenwoordig zijn 62 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, Doesburg, Dölle, Van
Eekelen, Eversdijk, Van Gennip,
Ginjaar, Hessing, Hofstede, Holdijk,
Van den Hul-Omta, De Jager,
Jurgens, Ketting, Kneppers-Heijnert,
Kohnstamm, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lemstra, Lodders-Elfferich,
Luijten, Lycklama à Nijeholt, Pastoor,
Platvoet, Le Poole, Rabbinge,
Rensema, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stekelenburg, Swenker, Tan,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, De Vries, Van Vugt, Walsma,
Werner, Witteveen, Woldring,
Wolfson en Zwerver.
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat op 30 september jongstleden is ingekomen de geannoteerde
agenda met bijlagen voor de
JBZ-Raad van 14 en 15 oktober
aanstaande. Op deze agenda staan
16 het Koninkrijk bindende ontwerpbesluiten welke ter instemming aan
de Kamer worden voorgelegd. De
bijzondere commissie voor de
JBZ-Raad heeft zich hedenmiddag
over deze agenda met bijlagen
beraden. Een aanvullende geannoteerde agenda met bijlagen – welke
geen nieuwe het Koninkrijk bindende
besluiten bevatte – werd heden
ontvangen, echter te laat om nog bij
de besprekingen te betrekken. De
commissie adviseert als volgt.
- Door de Kamer zou instemming
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verleend kunnen worden aan
ontwerpbesluiten aangeboden bij de
agendapunten 2a en 16.
- De Kamer zou instemming kunnen
verlenen aan het ontwerpbesluit
geagendeerd onder nummer 2b,
onder de voorwaarde dat een
interpretatieve verklaring wordt
afgelegd, inhoudende dat de Staat
niet valt onder de definitie van
rechtspersoon en derhalve niet
strafrechtelijk aansprakelijk kan
worden gesteld.
- Vooralsnog zou de Kamer
instemming kunnen onthouden aan
de ontwerpbesluiten geagendeerd
onder de nrs. 2c, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15 en 17, wegens
aanbieding van raadsdocumenten in
een vreemde taal of omdat het geen
definitieve tekst betreft, wegens
voortgaande onderhandelingen, om
redenen van inhoudelijke aard en om
reden van gevolggeving aan de
motie-Jurgens c.s. over de openbaarheid van raadsdocumenten, een en
ander nader te specificeren in een
brief aan de ministers.
Ik stel de Kamer voor, dit advies te
volgen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 15.35 uur

Uitvoering van Richtlijn 2000/
35/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie
van 29 juni 2000 betreffende
bestrijding van betalingsachterstand
bij handelstransacties (28239);
b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsvoorstellen door de
vaste commissies voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat
te doen plaatsvinden op 8 oktober
2002:
Regels met betrekking tot het
LSOP Politie onderwijs- en kenniscentrum, de landelijke werving, de
selectie, het onderwijs voor de
politie, alsmede het overdragen van
kennis aan de politie (Wet op het
LSOP en het politieonderwijs)
(28046);
Aanpassing van enkele wetten in
verband met de inwerkingtreding
van de Wet dualisering gemeentebestuur (28243);
Economische Zaken
te doen plaatsvinden op 5 november
2002:
Wijziging van de Rijksoctrooiwet,
de Rijksoctrooiwet 1995 en de
Zaaizaad- en Plantgoedwet ten
behoeve van de rechtsbescherming
van biotechnologische uitvindingen
(26568, R1638).

Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten

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

De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om
a. de plenaire behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 8 oktober 2002:
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 2001
(slotwet) (28414);

1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:
Wijziging van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening in verband met
de invoering van een rijksprojectenprocedure (rijksprojectenprocedure)
(27178);
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