24ste vergadering

Dinsdag 17 maart 1998
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Postma
Tegenwoordig zijn 63 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Van den Berg,
Bierman, Braks, Van den BroekLaman Trip, Cohen, Dees, Van Dijk,
Van Eekelen, Eversdijk, GelderblomLankhout, Van Gennip, Ginjaar,
Glasz, Van Graafeiland, GrolOverling, De Haze Winkelman, Heijne
Makkreel, Hendriks, Hessing, Van
Heukelum, Hilarides, Hirsch Ballin,
Hofstede, Jaarsma, De Jager,
Ketting, Korthals Altes, J. van
Leeuwen, L.M. van Leeuwen,
Linthorst, Lodewijks, Loudon, Luijten,
Luimstra-Albeda, Lycklama à
Nijeholt, Meeter, Pit, Pitstra, Le
Poole, Postma, Rensema, Rongen,
Roscam Abbing-Bos,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Steenkamp, Stevens,
Stoffelen, Talsma, Tiesinga-Autsema,
Tuinstra, Ter Veld, Veling, Verbeek,
Vrisekoop, Werner, De Wit, Wöltgens,
Van de Zandschulp en Zwerver,
en de heren Van Mierlo, viceminister-president, minister van
Buitenlandse Zaken, Pronk, minister
voor Ontwikkelingssamenwerking, en
Patijn, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Boorsma, wegens verblijf op de
Nederlandse Antillen;
De Boer, wegens verblijf buitenslands;
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Varekamp, ook de volgende week,
wegens verblijf buitenslands;
Wiegel en Batenburg, wegens
bezigheden elders;

met het lidmaatschap van de
Staten-Generaal en van het Europees
Parlement (24777) alsnog sprekers
hebben gemeld, wordt dit wetsvoorstel thans van de agenda afgevoerd.

Holdijk, wegens ziekte.
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 eind
van deze editie.)
Aan de orde is:
- het verlenen van decharge
aan de minister van Financiën
voor het in 1995 gevoerde beleid
(24844, nrs. 1 en 2).
De voorzitter: Op advies van de
vaste commissie voor Financiën stel
ik aan de Kamer voor, de minister
van Financiën decharge te verlenen
voor het in 1995 gevoerde financiële
beleid.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Woningwet
(aanschrijving en energiebesparende voorzieningen) (24820);
- Instelling van een vast
college van advies inzake
internationale vraagstukken, in
het bijzonder met betrekking tot
de rechten van de mens, vrede
en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese
integratie (Wet op de Adviesraad
internationale vraagstukken)
(25465);
- Financiële compensatie voor
langdurige militaire dienst
(Uitkeringswet KNILberoepsmilitairen) (25476).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse
Zaken voor het jaar 1998
(25600-V).

Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt geopend.
De voorzitter: Aangezien zich voor
de behandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees
Parlement om te bepalen dat het
lidmaatschap van een adviescollege
als bedoeld in de Kaderwet
adviescolleges niet verenigbaar is

De heer Steenkamp (CDA): Mijnheer
de voorzitter! 1998 is het jaar van
gedenken: 50 jaar verklaring van de
rechten van de mens, 50 jaar bestaan
van de staat Israël en 350 jaar Vrede
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