35ste vergadering

Dinsdag 24 juni 2008
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 62 leden, te weten:
Asscher, Van de Beeten, Van den Berg, Biermans, Van
Bijsterveld, De Boer, Broekers-Knol, Dölle, Dupuis,
Duthler, Eigeman, Engels, Essers, Franken, Goyert, De
Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Ten
Hoeve, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de
Jonge, Van Kappen, Klein Breteler, Kneppers-Heijnert,
Kuiper, Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leijnse, Leunissen,
Linthorst, Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters,
Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten, Rosenthal, Russell,
Schaap, Schouw, Schuurman, Slager, Slagter-Roukema,
Smaling, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De
Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld, Willems en
Yildirim,
en mevrouw Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:
Böhler en Hillen, wegens bezigheden elders;
Doek, wegens persoonlijke omstandigheden;
Hofstra, wegens verblijf buitenslands;
Koffeman, wegens ziekte;
Kox, Elzinga, Bemelmans-Videc, Strik, De Vries en Van
der Linden, wegens verblijf buitenslands in verband met
deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad
van de Europa;
Van Driel, wegens verblijf buitenslands in verband met
deelname aan de Parlementaire NAVO-Assemblee.

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:
- het wetsvoorstel Nieuwe regels inzake
tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants
(Wet tuchtrechtspraak accountants) (30397);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op
het Nederlanderschap ter invoering van een
verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing
van de regeling van de verkrijging van het
Nederlanderschap na erkenning (30584, R1811);
- het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de
Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)
(30853);
- het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese
Parlement en de Raad van de Europese Unie
betreffende grensoverschrijdende fusies van
kapitaalvennootschappen (PbEU L 310) (30929);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering
onroerende zaken en enige andere wetten in
verband met de invoering van een basisregistratie
inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken (31085).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de
SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te
worden, tegen het wetsvoorstel Wijziging van onder
meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)
(30853) te hebben gestemd.

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
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