
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 75 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Doesburg,
Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Essers, Van Gennip, De Graaf,
Hamel, Hessing, Van Heukelum,
Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk,
Jurgens, Kalsbeek-Schimmel-
penninck van der Oye, Ketting, Klink,
Koekkoek, Kohnstamm, Kox, Van der
Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra,
Van der Linden, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pormes, Putters,
Van Raak, Rabbinge, De Rijk,
Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Soutendijk-van Appel-
doorn, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Van Thijn, Timmerman-
Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman, Witteveen, Woldring en
De Wolff,

en de heren De Geus, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Wijn, staatssecretaris van Financiën,
en Rutte, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat is ingekomen een bericht
van verhindering van het lid:

Schuurman, wegens bezigheden
elders tijdens het ochtenddeel van de
vergadering.

Dit bericht wordt 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.)

De voorzitter: Aangezien de
termijnen genoemd in de onder de
nummers 29302, 29294, 29295 en
23908 (R1519), EK B gedrukte
stukken zijn verstreken, stel ik vast
dat wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van de
desbetreffende algemene maatrege-
len van bestuur, verdragen en
uitvoeringsverdragen geen behoefte
bestaat.

Ik deel aan de Kamer mede dat ik
op verzoek van de fractie van de
Partij van de Arbeid heb aangewezen
tot lid van de commissie voor
Algemene Zaken en Huis der
Koningin de heer Rabbinge in de
bestaande vacature.

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

behandeling op grond van
leeftijd bij arbeid, beroep en
beroepsonderwijs (Wet gelijke
behandeling op grond van
leeftijd bij de arbeid) (28170);

- het wetsvoorstel Het toezicht
op trustkantoren (Wet toezicht
trustkantoren) (29041);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de internationale
bijstandsverlening bij de heffing
van belastingen en de Wet
inkomstenbelasting 2001
(implementatie spaarrente-
richtlijn) (29206);

- het wetsvoorstel Verlenging
van de loondoorbetalings-
verplichting van de werkgever
bij ziekte (Wet verlenging
loondoorbetalingsverplichting bij
ziekte 2003) (29231).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

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

van een bijdrage van de werkge-
ver wiens werknemer op of na
het bereiken van de leeftijd van
57,5 jaar werkloos wordt (Wet
werkgeversbijdrage
werkloosheidslasten oudere
werknemers) (28862);

- het wetsvoorstel Wijziging
van een aantal sociale-
verzekeringswetten (verzamel-
wet sociale verzekeringen 2003)
(28978);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de wijze van aanpassing van
de kinderbijslag, de wet van 22
december 1994 tot nadere
wijziging van de Algemene
Kinderbijslagwet, de
Ziekenfondswet en de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten
(Stb. 957) en de Algemene
Kinderbijslagwet in verband met
andere wijze van aanpassing van
kinderbijslagbedragen (29258);
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