100ste vergadering

Donderdag 16 september 2004
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Weisglas
Tegenwoordig zijn 96 leden, te
weten:
Van Aartsen, Aasted Madsen-van
Stiphout, Adelmund, Albayrak, Algra,
Arib, Van As, Azough, Van Baalen,
Bakker, Balemans, Blok, Van
Bochove, Boelhouwer, Van Bommel,
Bos, Brinkel, Bruls, Buijs, Bussemaker, Cornielje, Crone, Van Dam,
Depla, Dezentjé Hamming, Dijsselbloem, Dittrich, Douma, Duyvendak,
Eijsink, Eski, Ferrier, Van Fessem,
Geluk, Van Gent, Gerkens, Griffith,
De Haan, Van Haersma Buma,
Haverkamp, Heemskerk, Van Heemst,
Hessels, Hofstra, Ten Hoopen,
Huizinga-Heringa, Joldersma, Jonker,
Kant, Karimi, Koenders, Koomen,
Koopmans, Kraneveldt, De Krom,
Lambrechts, Leerdam, Luchtenveld,
Mastwijk, Van Miltenburg, Mosterd,
Nawijn, De Nerée tot Babberich,
Omtzigt, Oplaat, De Pater-van der
Meer, Rouvoet, Samsom, SchreijerPierik, Slob, Smilde, Spies, Van der
Staaij, Sterk, Straub, Stuurman,
Szabó, Timmer, Timmermans,
Tjon-A-Ten, Tonkens, Vendrik,
Verbeet, Verburg, Vergeer, Verhagen,
Vietsch, Van der Vlies, Bibi de Vries,
Klaas de Vries, Van Vroonhoven-Kok,
Weekers, Weisglas, Wilders, De Wit
en Wolfsen,

mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

(Uitvoeringswet verordening
Europese vennootschap) (29309).

Ormel, wegens bezigheden elders,
alleen voor de ochtendvergadering;

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

Van Lith en Van Winsen, wegens
bezigheden elders.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Uitvoering
van richtlijn nr. 2001/86/EG van
de Raad van de Europese Unie
van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de
Europese vennootschap met
betrekking tot de rol van de
werknemers (Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap) (29298);
- het wetsvoorstel Uitvoering
van verordening (EG) Nr.
2157/2001 van de Raad van de
Europese Unie van 8 oktober
2001 betreffende het statuut van
de Europese vennootschap (SE)

De heer Douma (PvdA): Voorzitter. Ik
wil een klein stukje geschiedenis
naar voren brengen. Ik ben in 1989
begonnen te werken bij de Voedingsbond FNV. Toen werd mij bezworen
dat ik een van de opvolgers in die
functie was van Henk Vredeling.
Volgens mij is Henk Vredeling als
Europees commissaris al ooit met de
totstandkoming van deze verordening bezig geweest. Wij praten dus
over een geschiedenis van 30 jaar. Je
zou denken dat het dan prachtig
mooi is dat wij nu eindelijk tot een
afronding van dat debat kunnen
komen. De vraag is natuurlijk wel of
wij ondertussen, gezien die 30 jaar
die wij erover gedaan hebben, niet
moeten praten over mosterd na de
maaltijd. Wij hebben in de schriftelijke ronde aan de regering gevraagd
hoeveel ondernemingen er gebruik
zullen gaan maken van deze SE. Dat
blijft gissen. Ondertussen zijn wij 30
jaar later en hebben wij een aantal
actuele andere discussies. Ik verwijs
kort naar het rapport dat op verzoek
van de Europese Commissie is
gemaakt door een commissie onder
leiding van Jaap Winter. Die heeft
toen gezegd dat rondom Europese
corporate governance een aantal
dingen moet gebeuren. Dat ging
echter vooral om een aantal
rafelrandjes van het stelsel. Daarin
werd gezegd: voor een groot
gedeelte moet de nationale
autonomie op het terrein van
ondernemingsrecht en vennootschapsrecht gewaarborgd worden.
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en de heren Donner, minister van
Justitie, Zalm, vice-ministerpresident, minister van Financiën, De
Geus, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, en mevrouw
Ross-van Dorp, staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
©

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Uitvoering
van de verordening van de Raad
van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen
houdende aanwijzing van de
rechtbank voor het
Gemeenschapsmodel
(Uitvoeringswet EG-verordening
betreffende Gemeenschapsmodellen) (29631).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.
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