GECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor
correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.
**
*0: EK
*1: 2006-2007
*2: 20
*3: WordXP
*4: 20ste vergadering
*5: Dinsdag 27 februari 2007
*6: 13.45 uur
**

Daartoe wordt besloten.

(De brief is opgenomen aan het eind van deze editie)<1>

De voorzitter: Van beide zeer gewaardeerde collegae
hebben wij zojuist op informele wijze afscheid genomen.
**

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 65 leden, te weten:
Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Biermans, Broekers-Knol, Van den Broek-Laman Trip,
Coppoolse, Van Dalen-Schiphorst, Dees, Doek, Doesburg,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Engels, Essers, Franken, De
Graaf, Hamel, Hessing, Van Heukelum, Hoekzema, Ten
Hoeve, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-Schimmelpenninck van
der Oije, Ketting, Kox, Van der Lans, Van Leeuwen,
Leijnse, Lemstra, Van der Linden, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Minderman, Nap-Borger, Noten,
Van den Oosten, Pastoor, Putters, Rabbinge, Rosenthal,
Ruers, Russell, Schouw, Schuurman, Schuyer, SlagterRoukema, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, De Vries,
Wagemakers, Walsma, Werner, Westerveld, Witteman,
Witteveen en De Wolff
**
*N
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

*B
*!Leden*!

De voorzitter: Wij gaan nu over tot de beëdiging van het
oud-lid der Kamer de heer J.P. de Vries, die in de vacature
achtergelaten door de heer Van Middelkoop is benoemd.
Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn
benoemd tot leden van de commissie tot Onderzoek van de
geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer J.P.
de Vries, de leden Van Heukelum (voorzitter), Jurgens en
Ketting.
Ik deel voorts aan de Kamer mede, dat de
ingekomen missives van de voorzitter van het Centraal
Stembureau en de geloofsbrief van de heer De Vries
inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot
Onderzoek van de geloofsbrief.
Het is mij gebleken dat de commissie haar taak
reeds heeft verricht. Ik geef derhalve het woord aan de
heer Van Heukelum, voorzitter van de commissie tot
Onderzoek van de geloofsbrief van de heer De Vries, tot
het uitbrengen van het rapport.
**

Thissen en Middel, wegens bezigheden elders;
Meulenbelt, wegens verblijf buitenslands;
Platvoet, wegens verblijf buitenslands in verband met
verplichtingen voor de Raad van Europa;
Van Gennip, wegens verblijf buitenslands in verband met
deelname aan de Parlementaire conferentie van voorzitters
van de commissies voor Buitenlandse Zaken van de
Europese lidstaten;
Pruiksma, wegens ziekte.
**
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat in verband
met hun benoeming tot minister in het vierde kabinetBalkenende per 22 februari 2007 de heren Klink en Van
Middelkoop deze Kamer hebben verlaten.
Ingekomen is in dat kader een brief van de heer
Van Middelkoop van 24 februari 2007. Ik stel voor, deze
brief als noot aan de Handelingen toe te voegen.
**
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De heer Van Heukelum (voorzitter der commissie):
Voorzitter. De commissie welke de geloofsbrieven van het
benoemde lid van de Kamer, de heer J.P. de Vries, heeft
onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de
geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet
overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden. Het rapport
van de commissie is neergelegd ter Griffie, ter inzage voor
de leden. De commissie adviseert derhalve de Kamer om
de heer J.P. de Vries als lid van de Kamer toe te laten.

De voorzitter: Ik dank de heer Van Heukelum voor het
uitbrengen van het rapport en de commissie voor het
verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor, het
advies van de commissie te volgen en het rapport in de
Handelingen te doen opnemen.
**
Daartoe wordt besloten.
(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze
editie.)<2>
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De voorzitter: Ik verzoek de griffier, de heer De Vries
binnen te leiden.
**
Nadat de heer De Vries door de griffier is binnengeleid,
legt hij in handen van de voorzitter de bij de wet
voorgeschreven eden af.
De voorzitter: Ik wens u van ganser harte geluk met uw
benoeming en verzoek u in ons midden plaats te nemen,
maar niet dan nadat ik de collega's in de gelegenheid heb
gesteld u met uw benoeming te feliciteren.
**
De vergadering wordt enkele minuten geschorst.
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.
**
*B
*!Verzoekschriften*!
Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van de commissie voor de
Verzoekschriften over het adres van B. H. te G.
betreffende uitstel van betaling (EK nr. XLVII-A);
- het verslag van de commissie voor de
Verzoekschriften over het adres van C. T. te B.
betreffende heffingsrente (EK nr. XLVIII-A).
De voorzitter: Ik stel voor, de conclusies van de
commissie over te nemen.
**
Daartoe wordt besloten.
*B
*!Hamerstukken*!
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige
andere wetten in verband met de aanwijzing van de
kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het
geografisch bestand als basisregistraties en enkele
andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en
topografie) (30544);
- het wetsvoorstel Regels in verband met de
inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
(Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken) (30608);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband
met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving
(30678).
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Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
*B
*!Hamerstukken*!
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het
jaar 2007 (30800-I);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2007 (30800-IIA);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene
Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij
der Nederlandse Orden, het kabinet van de
Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het
kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het
jaar 2007 (30800-IIB);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van
toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(III) voor het jaar 2007 (30800-III);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het
jaar 2007 (30800-IV);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2007 (30800-VI);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
(30800-VII);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (30800-XI);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
(30800-XIV);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar
2007 (30800-XVI);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2007 (30800-B);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
2007 (30800-C);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het
jaar 2007 (30800-F);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Waddenzeefonds voor het jaar
2007 (30800-H).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
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De voorzitter: Op verzoek van de fractie van de
ChristenUnie heb ik de heer De Vries aangewezen in de
bestaande vacatures die in de verschillende commissies
zijn ontstaan door het vertrek van de heer Van
Middelkoop.
**
Sluiting 13.56 uur.

*!Lijst van besluiten en ingekomen stukken*!
*N
Lijst van besluiten:
De voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om de plenaire behandeling van de
volgende (wets)voorstellen/verslagen te doen plaatsvinden
op
27 februari 2007:
Verslag van de Commissie voor de
Verzoekschriften over het adres van B.H. te G. betreffende
uitstel van betaling (XLVII-A);
Verslag van de Commissie voor de
Verzoekschriften over het adres van C.T. te B betreffende
heffingsrente (XLVIII-A);
Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet
Kadaster en enige andere wetten in verband met de
aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale
kaart en het geografisch bestand als basisregistraties en
enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster
en topografie) (30544);
Regels in verband met de inwerkingtreding van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken (Invoeringswet Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)
(30608);
Wijziging van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van
bestuursrechtelijke handhaving (30678);
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis
der Koningin (I) voor het jaar 2007 (30300-1);
Vaststelling van de begrotingsstaat van de StatenGeneraal (IIA) voor het jaar 2007 (30800-IIA);
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad
van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale
ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het
kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en
van het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor
het jaar 2007 Vaststelling van de begrotingsstaat van de
Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale
ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het
kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en
van het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor
het jaar 2007 (30800-IIB);
Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin
en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingenen veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (30800-III);
Vaststelling van de begrotingsstaat van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007 (30800-IV);
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (30800-VI);
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(VII) voor het jaar 2007 (30800-VII);
Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (30800-XI);
Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(XIV) voor het jaar 2007 (30800-XIV);
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
voor het jaar 2007 (30800-XVI);
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Gemeentefonds 2007 (30800-B);
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
provinciefonds voor het jaar 2007 (30800-C);
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007 (30800-F);
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Waddenfonds voor het jaar 2007 (30800-H);
Wijziging van enkele wetten in verband met de
inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (30903);
6 maart 2007 (i.p.v. 27 februari 2007):
Wijziging van de Waterschapswet en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de
modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke
structuur en de financieringsstructuur van waterschappen
(Wet modernisering waterschapsbestel) (30601);
Wijziging van enkele wetten in verband met de
inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (30903);
27 maart 2007:
Brief minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties d.d. 9 juli 2004 inzake het
kabinetsstandpunt op het onderzoeksrapport "De
constitutionele bepalingen over verdragen die van de
Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan
internationale organisaties" (27848-A, R1660).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:
Wijziging van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader
van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het
verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale
rechtshandhaving) (30322);
Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging
en dwangbehandeling) (30492);
Wijziging van de Wet bodembescherming en
diverse andere wetten met het oog op nieuwe regels voor
de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie
(30522);
Wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere
belastingwetten in verband met de introductie van een
regeling voor vrijgestelde beleggingsinstellingen en een
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aanpassing van de eisen voor beleggingsinstellingen met
uitdelingsverplichting (30533);
Wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet
Kadaster en enige andere wetten in verband met de
aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale
kaart en het geografisch bestand als basisregistraties en
enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster
en topografie) (30544);
Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de
waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met
de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het
afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede
verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater, en
aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument
(verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken)
(30578);
Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer
in verband met de uitvoering van EG-verordening
registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
(REACH) en de overheveling van de bepalingen van de
Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer,
alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere
wetten (Uitvoeringswet EG-verordening registratie,
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH))
(30600);
Regels in verband met de inwerkingtreding van de
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken (Invoeringswet Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)
(30608);
Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (30800-VI);
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
voor het jaar 2007 (30800-XVI).
Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van
de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister-president, minister van
Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn
brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal d.d. 9 februari 2007 inzake de notitie van het SGoverleg (griffienr. 137298.01);
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten
geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en
Externe Betrekkingen van 22-23 januari 2007 (griffienr.
137271);
een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die
werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen inzake Mededeling: versterking van
het Europees Nabuurschapsbeleid en Communautair
statistisch programma voor de periode 2008-2012
(griffienr. 137270);
een, van alsvoren, ten geleide van de
geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en
Externe Betrekkingen van 12 en 13 februari 2007
(griffienr. 137280);
een, van alsvoren, ten geleide van de
kabinetsreactie op het rapport "Council of Europe4/6

European Union: A sole ambition for the European
continent" (griffienr. 137340);
een, van alsvoren, inzake BNC-fiche: vitale
infrastructuur (griffienr. 137339);
een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die
werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Fiscale
stimulansen O&O (griffienr. 137338);
een, van alsvoren, ten geleide van een overzicht
van voorgenomen Nederlandse deelname aan
verkiezingswaarnemingsmissies in 2007 (griffienr.
132705.1);
een, van alsvoren, ten geleide van vijf fiches die
werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling
Gezondheidsbeveiligingscomité (griffienr. 137380);
een, van alsvoren, inzake actie van wijziging van
het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, 1997;
Genève, 19 juni 1997 (griffienr. 137386);
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten
geleide van de Overeenkomst tussen de Benelux-staten
(het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg
en het Koninkrijk der Nederlanden) en BosniëHerzegovina betreffende de terug- en overname van
onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen
(Terug- en Overnameovereenkomst), met
Uitvoeringsprotocol; Sarajevo, 19 juli 2006 (griffienr.
137387);
een, van alsvoren, inzake het voornemen tot het
sluiten van de volgende uitvoeringsverdragen in het kader
van de op 30 oktober 1976 te Caïro totstandgekomen
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de Arabische Republiek Egypte inzake technische
samenwerking (Trb. 1977, 10) (griffienr. 137412);
een, van alsvoren, inzake het voornemen tot
verlenging van de op 11 maart 2002 te Dawhah
totstandgekomen Overeenkomst inzake de rechtspositie
van strijdkrachten voor militair personeel en
troepenuitrusting tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de staat Qatar (Trb. 2002, 98, laatstelijk 2006, 245)
(griffienr. 137413);
een, van de minister van Buitenlandse Zaken en
de minister van Defensie, inzake verlenging Nederlandse
militaire bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak
("NTM-I") (griffienr. 132611.02);
een, van de minister van Buitenlandse Zaken en
de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide
van het verslag van het bezoek SGVN Ban Ki-moon aan
Nederland en herfstzitting 61ste AVVN (griffienr.
137409);
een, van de minister van Justitie en de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten
geleide van het verslag van de informele bijeenkomst JBZRaad, 14-16 januari 2007 te Dresden (griffienr.
137072.01);
een, van de minister van Justitie, inzake
verzelfstandiging Van Mesdagkliniek (griffienr. 137308);
een, van alsvoren, ten geleide van het rapport van
de werkgroep tuchtrecht "Beleidsuitgangspunten wettelijk
geregeld tuchtrecht" (griffienr. 137337);
een, van alsvoren, ten geleide van het advies van
het College bescherming persoonsgegevens over
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behandelen van het conceptbesluit politiegegevens
(griffienr. 136376.05);
een, van alsvoren, inzake parlementaire
betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving (griffienr.
137369);
een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, inzake Wet archeologische monumentenzorg
en Besluit archeologische monumentenzorg (griffienr.
136749.01);
een, van alsvoren, ten geleide van het advies
AWT "Bieden en Binden, internationalisering van R&D
als beleidsuitdaging" (griffienr. 137379);
een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie op de
evaluatie van het Rathenau Instituut (griffienr. 136871.01);
een, van de minister van Financiën, ten geleide
van de geannoteerde agenda van de Ecofinraad van 26 en
27 februari 2007 (griffienr. 137326);
een, van alsvoren, inzake richtlijn
grensoverschrijdende fusies (griffienr. 137295);
een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake
dienstreis naar Letland op 6 en 7 maart 2007 (griffienr.
137367);
een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu, inzake uitstel standpunt
over het advies van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen
over ORA-modellering voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen (griffienr. 137368);
een, van de minister van Verkeer en Waterstaat,
inzake standpuntwijziging A12 Waterberg-Velperbroek
(griffienr. 137391);
een, van de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat, inzake deel 4 PKB Ruimte voor de Rivier
(griffienr. 137418);
een, van de minister van Economische Zaken,
inzake voorhang wijziging regelingen ter invoering van
een capaciteitsafhankelijk transport tarief voor
kleinverbruikers van elektriciteit (griffienr. 137302);
een, van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, ten geleide van het rapport Biologisch
Prijsexperiment (griffienr. 137272);
een, van alsvoren, inzake landbouwmilieuindicatoren (griffienr. 137343);
een, van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, ten geleide van het advies Actal inzake
"loon in loon oversystematiek" (griffienr. 137307);
een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport
"Nabestaanden in beeld" (griffienr. 137306);
een, van alsvoren, ten geleide van het rapport
"Vergunningsverlening Besluit stralingsbescherming"
(griffienr. 137472);
een, van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, inzake voorhang aanwijzing uurtarief
(griffienr. 137316);
een, van alsvoren, inzake uitstel
kabinetsstandpunt op derde Evaluatie Wet op de
Orgaandonatie (griffienr. 136819.01);
een, van alsvoren, ten geleide van het "Algemeen
rapport uitvoering ZFW 2005" van de NZa (griffienr.
137410);
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een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, ten geleide van het "Algemeen rapport
uitvoering AWBZ 2005" van NZa (griffienr. 137331).
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 missive:
een, van de directeur bureau bestuursraad van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten
geleide van de nieuwjaarsspeech van minister Veerman
(griffienr. 137303).
De Voorzitter stelt voor, deze missive 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. Koolwijk, inzake verkiezingen
(griffienr. 137395).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv.
leden van de vaste commissie voor Algemene Zaken en
Huis der Koningin;
een, van W. ter Heide te Zwolle, inzake overleven
(griffienr. 137274).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv.
leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken;
een, van prof. mr. G.M.F. Snijders te Eck en
Wiel, inzake wetsvoorstel 30448 (Pacht) (griffienr.
136455.05);
een, van F. Yalan en C.L. Mahn te Rotterdam,
inzake uitzetting na 17 jaar in Nederland (griffienr.
136851.01);
een, van H.J. de Smet, inzake vernieuwing
verblijfsvergunning (griffienr. 137333);
een, van P. Namias de Crasto-Gonzalez, inzake
hulp voor een moeder (integratie in Holland) (griffienr.
137327).
Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden
en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;
een, van H. Roodveld, inzake online casino
operations in Holland approved (griffienr. 137319).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv.
leden van de vaste commissies voor Justitie en voor
Financiën;
een, T. Prinse te Terneuzen, inzake vrijheid van
meningsuiting (griffienr. 137309);
een, van J. Haije te Diemen, inzake raadplegend
referendum burgemeester (griffienr. 137328);
een, van E. Beerendonk te Roosendaal, inzake
discriminatie (griffienr. 137371).
Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden
en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken en de Hoge Colleges van Staat;
een, van E.J. Theunissen, inzake dure euro
(griffienr. 137330).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv.
leden van de vaste commissie voor Financiën;
een, van Benjamin & Werner, inzake financiële
relativiteitstheorie (griffienr. 137341).
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Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv.
leden van de vaste commissies voor Financiën en voor
Economische Zaken;
een, van A. de Vries Hiemstra, inzake het
ontstaan van bouw- en constructiefouten (griffienr.
137342).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv.
leden van de vaste commissies voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening en voor Economische Zaken.
een, van P. Feenstra, inzake liberalisering van
energieleveranciers (griffienr. 137394).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv.
leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;
een, van M. Pril, inzake honger en armoede in
haar gezin (griffienr. 137482);
een, van J. de Leeuw, inzake zorgen over het
AOW compromis (griffienr. 137273);
een, van Jeunen Fr., inzake vergoeding
kinderopvang (griffienr. 136789.01).
Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden
en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid;
een, van M. Verharen te Lehe (Duitsland), inzake
klacht over zorg en AWBZ-premie 2007 (griffienr.
137311);
een, van T. Verhelst, inzake ziek medisch circuit
(griffienr. 137271);
een, van J.J.M. van der Linden, inzake zorg in
Nederland (griffienr. 137322);
een, van M. Bielderman, inzake smartegeld en
verzekeringen (griffienr. 137381).
Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden
en plv. leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor
kennisgeving aan te nemen.
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