
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 64 leden, te weten:

Bemelmans-Videc, Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van den Broek-Laman
Trip, Coppoolse, Van Dalen-Schiphorst, Doesburg, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Essers, Franken, Van Gennip,
G.J. de Graaf, J. de Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Van
der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Linthorst, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt, Middel, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor, Platvoet, Pruiksma,
Putters, Rabbinge, Rosenthal, Ruers, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker,
Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, De Vries, Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman en Witteveen,

en de heer Bos, viceminister-president, minister van
Financiën, de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie,
mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en mevrouw Van
Bijsterveldt-Vliegenthart, 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:

Luijten en Thissen, wegens verblijf buitenslands;

Kox en Van der Linden, wegens verblijf buitenslands in
verband met verplichtingen voor de Raad van Europa;

Doek, wegens persoonlijke omstandigheden;

Engels, wegens bezigheden elders;

Lemstra, 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 voorstel-
len 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 is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet aanspra-

kelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet
op het financieel toezicht ter implementatie van
de vijfde richtlijn motorrijtuigenverzekering
(30860);

- het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de
Wet studiefinanciering 2000 in verband met
uitbreiding van de mogelijkheid met studie-
financiering in het buitenland te studeren en
invoering van het collegegeldkrediet (30933).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de
SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van
Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden
zich niet met wetsvoorstel 30933 te hebben kunnen
verenigen.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over de implementatie van
EU-richtlijnen, te weten:
- de gewijzigde motie-Jurgens c.s. inzake het niet meer
gebruiken van de machtiging aan lagere wetgevers om
regels te stellen, ook als deze afwijken van de wet, dan
wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande
wetteksten (26200-VI, nr. 65/21109, D).

(Zie vergadering van 15 mei 2007.)

De voorzitter: Ik heet de minister van Justitie en de
minister van Financiën van harte welkom.

Ik geef de gelegenheid tot het afleggen van een
stemverklaring vooraf.
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Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Mevrouw de voorzitter.
De VVD-fractie verleent haar steun aan de gewijzigde
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