
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 47 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman, Bierman-
Beukema toe Water, De Blécourt-
Maas, Braks, Broekers-Knol, Van
Bruchem, Castricum, Dees, Does-
burg, Dupuis, Van Eekelen, Van
Gennip, Hessing, Van Heukelum,
Hofstede, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Ketting, Kneppers-Heijnert,
Kohnstamm, Van der Lans, Van
Leeuwen, Van der Linden, Lodders-
Elfferich, Pastoor, Rabbinge,
Rensema, Roscam Abbing-Bos,
Schoondergang-Horikx, Schuyer,
Swenker, Tan, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, Veling, De Vries, Walsma,
Woldring, De Wolff, Wolfson en
Zwerver,

en de heren Van Aartsen, minister
van Buitenlandse Zaken, Vermeend,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Benschop,
staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, en Hoogervorst, staatssecreta-
ris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Boorsma en Eversdijk, wegens
verblijf buitenslands, ook morgen;

Jurgens, wegens het bijwonen van
een vergadering van de Raad van
Europa te Parijs, alleen vanavond;

Dees, wegens terugreis uit het
buitenland, voor een deel van de
avondvergadering;

Le Poole, De Beer, Schuurman,
Platvoet en Ginjaar, wegens
bezigheden elders, alleen vanavond.

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:

- Vaststelling van het Neder-
landse muntstelsel in verband
met de invoering van de chartale
euro (Muntwet 2002) (27629);

- Wijziging van de Wet op het
primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het
voortgezet hoger onderwijs in
verband met het uitwerken van
taalondersteuning en het
vastleggen van de eisen om
taalondersteuning van alloch-
tone leerlingen te geven (27682);

- Wijziging van de Wet
geneesmiddelenprijzen (invoering
euro en procedure om wijziging
maximumprijs geregistreerd
geneesmiddel te verzoeken)
(27871);

- Verlenging van de zittings-
duur van de raden van de

gemeenten Heerjansdam en
Zwijndrecht in verband met de
samenvoeging van deze gemeen-
ten (27888);

- Wijziging van de Wet
uitkeringen vervolgings-
slachtoffers 1940-1945 en de
Wet uitkeringen burger-
oorlogslachtoffers 1940-1945 ter
voorkoming van het optreden
van negatieve inkomenseffecten
als gevolg van de inwerkingtre-
ding per 1 januari 2001 van
artikel 26 van de Overgangswet
verzorgingshuizen voor uitke-
ringsgerechtigden die op 31
december 2000 in een verzor-
gingshuis verbleven, alsmede tot
wijziging van de Wet buitenge-
woon pensioen Indisch verzet en
de Wet uitkeringen burger-
oorlogslachtoffers 1940-1945 in
verband met het aanbrengen van
enige aanpassingen van onderge-
schikte aard (27898);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Fonds economische
structuurversterking voor het
jaar 2002 (28000 D);

- Verlenging van de zittings-
duur van de raden van de
gemeenten Echt en Susteren in
verband met de samenvoeging
van deze gemeenten en toevoe-
ging van de kern Nieuwstadt aan
Sittard-Geleen (28054);

- Verlenging van de zittings-
duur van de raden van de
gemeenten in Zeeuws-
Vlaanderen in verband met de
herindeling van deze gemeenten
(28058).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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