Voorzitter
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het
provinciaal bestuur en het
gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde
monumenten alsmede het
vervallen van de voorhangbepaling van artikel 34 (29734).

aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.
Artikel IVA, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-De Nerée tot Babberich
(stuk nr. 12), wordt zonder stemming
aangenomen.
Artikel V en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

(Zie vergadering van 17 mei 2005.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: In de vergadering van
17 mei 2005 is het amendement-Van
Vroonhoven/Kok (stuk nr. 8) door de
regering overgenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
internationale bijstandsverlening
bij de heffing van belastingen
(implementatie richtlijn nr.
2004/106/EG en aanpassing in
verband met verordening (EG) nr.
2073/2004) (29968).

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

(Zie vergadering van 17 mei 2005.)
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een
herziening van de behandeling
van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde
vorderingen en een aanpassing
van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen
(29686).
(Zie vergadering van 17 mei 2005.)
De artikelen I t/m IV worden zonder
stemming aangenomen.

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

De voorzitter: Ik constateer dat de

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet toezicht effectenverkeer 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 12 april 2003
betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie
(PbEU L 96), richtlijn nr. 2003/
124/EG van de Europese
Commissie van 22 december
2003 tot uitvoering van richtlijn
nr. 2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de
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Marktmisbruik

In stemming komt het amendementCrone (stuk nr. 11).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en de
Groep Lazrak voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
In stemming komt het
amendement-De Nerée tot Babberich
(stuk nr. 12).

definitie en openbaarmaking van
voorwetenschap en de definitie
van marktmanipulatie betreft
(PbEU L 339), Richtlijn nr.
2003/125/EG van de Europese
Commissie van 22 december
2003 tot uitvoering van richtlijn
nr. 2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de
juiste voorstelling van
beleggingsaanbevelingen en de
bekendmaking van belangenconflicten betreft (PbEU L 339)
en richtlijn nr. 2004/72/EG van
de Europese Commissie van
29 april 2004 tot uitvoering van
richtlijn nr. 2003/6/EG van het
Europees Parlement en de Raad
wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van
voorwetenschap met betrekking
tot van grondstoffen afgeleide
instrumenten, het opstellen van
lijsten van personen met
voorwetenschap, de melding van
transacties van leidinggevende
personen en de melding van
verdachte transacties betreft
(PbEU L 72) (Wet marktmisbruik)
(29827).
De voorzitter: Volgens het schema
zouden wij vandaag alleen de eerste
termijn van de Kamer doen. Ik wil
echter proberen, het debat vandaag
helemaal af te ronden, dus inclusief
het antwoord van de minister en de
tweede termijn. Mocht in de loop
van het debat blijken dat daartegen
van welke kant dan ook bezwaren
bestaan, dan doen wij het op een
andere manier. Mijn streven is ook,
zes uur vanmiddag klaar te zijn met
dit agendapunt.
De algemene beraadslaging wordt
geopend.
©
De heer Heemskerk (PvdA):
Voorzitter. Het wetsvoorstel
marktmisbruik betreft de implementatie van een aantal Europese
richtlijnen op het gebied van de
voorwetenschap in de effectenhandel
en marktmanipulatie. Het doel is om
het makkelijker te maken financiële
boeven te vangen. Daar is de Partij
van de Arbeid een groot voorstander
van. In de kern steunen wij dus alle
maatregelen die bijdragen aan het
verhogen van de integriteit van de
financiële handel. Toch vraagt een
aantal wetsartikelen om verduidelijking.
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