
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 62 leden, te
weten:

Van de Beeten, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water,
Biermans, Broekers-Knol, Van
Dalen-Schiphorst, Doesburg, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Engels,
Essers, Franken, Van Gennip, De
Graaf, Hessing, Van Heukelum,
Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oije, Ketting, Klink, Van Leeuwen,
Leijnse, Lemstra, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Pruiksma, Putters, Van Raak,
Rabbinge, Rosenthal, Russell,
Schouw, Schuurman, Schuyer,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-
Wubben, Wagemakers, Walsma,
Werner, Westerveld, Witteman,
Witteveen, Woldring en De Wolff,

en de heer Donner, minister van
Justitie, mevrouw Van der Hoeven,
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de heer Rutte,
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Doek en Hamel, wegens bezigheden
elders;

Van der Lans en Van den Broek-
Laman Trip, wegens ziekte;

Slagter-Roukema, wegens verblijf
buitenslands;

Kox, Van Thijn, Jurgens, Platvoet,
Van der Linden, Dees en Bemelmans-
Videc, wegens het bijwonen van een
vergadering van de Raad van
Europa.

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 zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Harmonisatie van inkomensaf-
hankelijke regelingen (Algemene
wet inkomensafhankelijke
regelingen) (29764) en het
wetsvoorstel Wijziging van een
aantal wetten in verband met de
invoering van de Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen
(Aanpassingswet Algemene wet
inkomensafhankelijke regelin-
gen) (29765).

(Zie vergadering van 14 juni 2005.)

De voorzitter: De fractie van de
Partij van de Arbeid heeft laten
weten dat de stemming die zij over
deze wetsvoorstellen heeft gevraagd,
wat haar betreft niet noodzakelijk is.
Mij blijkt dat ook geen van de andere
fracties stemming verlangt.

De wetsvoorstellen worden zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Raming der voor de Eerste

Kamer in 2006 benodigde
uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten (EK
2004-2005, nr. XXIII-A).

De raming wordt zonder beraadsla-
ging en zonder stemming vastge-
steld.

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, het wetsvoorstel Implementa-
tiewet EG-richtlijnen eerste en
tweede pijler Verdrag van Aarhus
(29877), dat voor volgende week als
hamerstuk staat geagendeerd, toe te
voegen aan de hamerstukken van
vandaag.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet toezicht effecten-
verkeer 1995, de Wet op de
economische delicten en het
Wetboek van Strafvordering ter
implementatie van richtlijn nr.
2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 28 januari
2003 betreffende handel met
voorwetenschap en markt-
manipulatie (PbEU L 96), richtlijn
nr. 2003/124/EG van de Commis-
sie van de Europese Gemeen-
schappen van 22 december 2003
tot uitvoering van richtlijn nr.
2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de
definitie en openbaarmaking van
voorwetenschap en de definitie
van marktmanipulatie betreft
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