
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 54 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Broekers-Knol, Van den
Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Van Driel,
Dupuis, Essers, Van Gennip, De
Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Hoekzema, Holdijk,
Jurgens, Kalsbeek-Schimmelpen-
ninck van der Oije, Kohnstamm, Kox,
Van Leeuwen, Leijnse, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meulenbelt, Van Middel-
koop, Nap-Borger, Noten, Van den
Oosten, Putters, Van Raak, Rabbinge,
De Rijk, Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Swenker, Sylvester,
Terpstra, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Werner, Westerveld, Witteman,
Witteveen, Woldring en De Wolff,

en de heren Donner, minister van
Justitie, De Geus, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
en Van Hoof, staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Eigeman, wegens verblijf buitens-
lands, ook morgen;

Soutendijk-van Appeldoorn en
Ketting, wegens ziekte;

Meindertsma en Slagter-Roukema,
wegens bezigheden elders, ook
morgen;

Van Thijn, wegens bezigheden
elders.

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.)

De voorzitter: Aangezien voor het
voornemen tot het afsluiten van
uitvoeringsverdragen, de verschil-
lende verdragen die ter stilzwijgende
goedkeuring zijn voorgelegd en
algemene maatregelen van bestuur
die zijn voorgehangen en gedrukt
onder de nrs. 23908 (R1519), nr. 65,
29504, 29579, 29580, 29616, 29618
(R1759), 29620, 29626, 29627, 29633
(R1760), 29634 (R1761) en 29636 de
termijn is verstreken, stel ik vast dat
wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van deze
verdragen en algemene maatregelen
van bestuur geen behoefte bestaat.

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel tot Wijziging van

het Reglement van Orde van de
Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal (EK-XVI, B).

Dit voorstel wordt zonder beraadsla-
ging en zonder stemming aangeno-
men.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Aanpassing van de Auteurs-

wet 1912, de Wet op de nabu-
rige rechten en de Databanken-
wet ter uitvoering van richtlijn
nr. 2001/29/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van
bepaalde aspecten van het
auteursrecht en de naburige
rechten in de informatie-
maatschappij (PbEG L 167)
(Uitvoering richtlijn auteursrecht
en naburige rechten in de
informatiemaatschappij) (28482);
- Aanpassing van de Rijkswet

op het Nederlanderschap en de
Rijkswet van 21 december 2000
tot wijziging van de Rijkswet op
het Nederlanderschap met
betrekking tot de verkrijging, de
verlening en het verlies van het
Nederlanderschap (Stb. 618),
mede in verband met de
totstandkoming van de Wet
conflictenrecht geregistreerd
partnerschap (28836, R1735);
- Regeling van het conflicten-

recht met betrekking tot het
geregistreerd partnerschap (Wet
conflictenrecht geregistreerd
partnerschap) (28924);
- Wijziging van de Arbeids-

tijdenwet en de Wegenverkeers-
wet 1994 in verband met de
invoering van het digitale
controleapparaat (29366);
- Voorziening om ter uitvoering

van besluiten van instellingen
van de Europese Unie regels te
kunnen stellen ten aanzien van
buitenlandse schepen (Wet
buitenlandse schepen) (29394);
- Wijziging van de Wet

voorkoming verontreiniging door
schepen en de Wet op de
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