
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 51 leden, te
weten:

Baarda, Van de Beeten, Bemelmans-
Videc, Van den Berg, Bierman-
Beukema toe Water, De Blécourt-
Maas, De Boer, Boorsma, Braks,
Broekers-Knol, Van den Broek-Laman
Trip, Dees, Dupuis, Van Eekelen, Van
Gennip, Ginjaar, Hofstede, Van den
Hul-Omta, De Jager, Ketting, Van
Leeuwen, Lemstra, Luijten, Mein-
dertsma, Pastoor, Platvoet, Le Poole,
Rabbinge, Rensema, Roscam
Abbing-Bos, Rosenthal, Schoonder-
gang-Horikx, Schuurman, Schuyer,
Stekelenburg, Stevens, Swenker, Tan,
Terlouw, Van Thijn, Timmerman-
Buck, Varekamp, Ter Veld, De Vries,
Van Vugt, Walsma, Werner, Witte-
veen, Wolfson, Wöltgens en Zwerver,

en de heren Zalm, minister van
Financiën, en Bos, staatssecretaris
van Financiën.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

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

Van Bruchem, wegens ziekte;

Van Heukelum, Van den Berg en
Holdijk, wegens bezigheden elders,
alleen vanavond.

Verder is bericht van verhindering
ingekomen van de staatssecretaris
van Financiën, wegens het bijwonen
van een crematie, alleen voor het
eerste deel van de vergadering.

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:

- Goedkeuring van het op 9
december 1994 te New York
totstandgekomen Verdrag inzake
de veiligheid van VN-personeel
en geassocieerd personeel (Trb.
1996, 62) (27454, R1668);

- Uitvoering van de verorde-
ning (EG) Nr. 1348/2000 van de
Raad van de Europese Unie van
29 mei 2000 inzake de beteke-
ning en de kennisgeving in de
lidstaten van gerechtelijke en
buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke of in handelszaken
(PbEG L 160/37) (Uitvoeringswet
EG-betekeningsverordening)
(27748);

- Wijziging van enkele belas-
tingwetten in verband met de
vervanging van de gulden door
de euro (Fiscale aanpassingswet
euro) (27882);

- Wijziging van het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek
van Strafvordering met het oog
op het herstel van vormfouten
bij vorderingen tot verlenging
van de terbeschikkingstelling of
van de maatregel van plaatsing

in een inrichting voor jeugdigen
(27258);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2002 (28000-XIII);

- Aanpassing van wetten in
verband met de vervanging van
de gulden door de euro (Veegwet
euro) (28075);

- Vervanging van de verwijzing
naar Europese richtlijnen die zijn
ingetrokken door richtlijn nr.
2000/12/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 20 maart
2000 betreffende de toegang tot
en de uitoefening van de
werkzaamheden van krediet-
instellingen (PbEG L 126) in de
Wet toezicht kredietwezen 1992
en in enkele andere wetten door
een verwijzing naar deze richtlijn
(27880).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde zijn:
- de Algemene financiële

beschouwingen (28000),
- de behandeling van de

wetsvoorstellen:
- Vaststelling van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van de Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 2002
(28000-IXA);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
2002 (28000-IXB).

De beraadslaging wordt geopend.
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