14de vergadering

Dinsdag 21 januari 1997
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink
Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:
Baarda, Batenburg, Van den Berg,
Bierman, De Boer, Boorsma, Braks,
Van den Broek-Laman Trip, Cohen,
Dees, Van Dijk, Van Eekelen,
Eversdijk, Gelderblom-Lankhout, Van
Gennip, Glastra van Loon, Van
Graafeiland, Grewel, Grol-Overling,
De Haze Winkelman, Heijmans,
Heijne Makkreel, Hendriks, Hessing,
Van Heukelum, Hilarides, Hirsch
Ballin, Hofstede, Holdijk, De Jager,
Jurgens, Ketting, Korthals Altes, J.
van Leeuwen, L.M. van Leeuwen,
Linthorst, Lodewijks, Loudon, Luijten,
Luimstra-Albeda, Lycklama à
Nijeholt, Michiels van KessenichHoogendam, Pit, Pitstra, Postma,
Rensema, Rongen, Roscam
Abbing-Bos, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Staal,
Steenkamp, Stoffelen, Talsma, Tjeenk
Willink, Tuinstra, Varekamp, Veling,
Werner, Wiegel, De Wit, Wöltgens,
Van de Zandschulp, Zijlstra en
Zwerver,
en de heer Dijkstal, vice-ministerpresident, minister van Binnenlandse
Zaken, mevrouw Sorgdrager,
minister van Justitie, de heer
Kohnstamm, staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, en mevrouw
Van de Vondervoort, staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Le Poole, wegens verblijf buitenslands;
Ginjaar, wegens verblijf buitenslands,
ook volgende week;
Vrisekoop, wegens verblijf buitenslands, tot en met 4 februari 1997.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: Verder is ingekomen
bericht van verhindering van de
staatssecretaris van Financiën,
wegens bezigheden elders.
Het is na deze berichten van
verhindering met des te meer
vreugde dat ik meld, dat na lange
afwezigheid ons geachte medelid
Hilarides weer aanwezig is.
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.)
De voorzitter: Aangezien voor de
algemene maatregel van bestuur die
is voorgehangen en gedrukt onder
nummer 25174, de termijn is
verstreken, stel ik vast, dat wat deze
Kamer betreft aan uitdrukkelijke
goedkeuring van deze AMvB geen
behoefte bestaat.

Stevens, Ter Veld en Glasz, wegens
bezigheden elders;
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Diverse wetsvoorstellen

Aan de orde is de behandeling van
de volgende voorstellen van de
commissie voor de Verzoekschriften:
- adres van Schildersbedrijf L. te A.,
met betrekking tot het ambtshalve
herzien van belastingaanslagen
(gedrukt stuk Eerste Kamer 19961997, nr. X);
- adres van A.A. J.-B. te A., met
betrekking tot kwijtschelding van een
belastingaanslag (gedrukt stuk Eerste
Kamer 1996-1997, nr. XI);
- adres van H.S. te G., met betrekking
tot kwijtschelding van belastingaanslagen (gedrukt stuk Eerste Kamer
1996-1997, nr. XII).
De voorzitter: Ik stel voor, conform
het voorstel van de commissie voor
de Verzoekschriften te besluiten.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 1995 (slotwet) (24849);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Justitie (VI) voor het jaar 1995
(slotwet) (24850);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar
1995 (slotwet) (24852);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
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Voorzitter
voor het jaar 1995 (slotwet)
(24856);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) voor
het jaar 1995 (slotwet) (24857);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) voor het jaar 1995
(slotwet) (24859);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1995
(slotwet) (24860);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 1995
(slotwet) (24861);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds
voor het jaar 1995 (slotwet)
(24862);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het LandbouwEgalisatiefonds, Afdeling A, voor
het jaar 1995 (slotwet) (24863);
- Verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet
stimulering sociale vernieuwing
(24867);
- Nadere wijziging van de
Algemene Kinderbijslagwet en
de Algemene Nabestaandenwet
en enige andere wetten (aanpassing in verband met gebleken
knelpunten en onbillijkheden)
(25117).

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, de financiële verantwoording
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken (24844, nr. 7) over het jaar
1995 voor kennisgeving aan te
nemen en, voorzover het deze Kamer
betreft, de minister van Buitenlandse
Zaken decharge te verlenen voor het
door hem gevoerde financiële
beheer.
Ook stel ik aan de Kamer voor, de
financiële verantwoording van het
ministerie van Justitie (24844, nr. 8)
over het jaar 1995 voor kennisgeving
aan te nemen en, voorzover het deze

Kamer betreft, de minister van
Justitie decharge te verlenen voor
het door haar gevoerde financiële
beheer.
Verder stel ik aan de Kamer voor,
de financiële verantwoording van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (24844, nr. 10) over
het jaar 1995 voor kennisgeving aan
te nemen en, voorzover het deze
Kamer betreft, de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen decharge te verlenen voor het
door hem gevoerde financiële
beheer.
Tevens stel ik aan de Kamer voor,
de financiële verantwoording van het
ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (24844, nr. 14) over het jaar
1995 voor kennisgeving aan te
nemen en, voorzover het deze Kamer
betreft, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer decharge te verlenen
voor het door haar gevoerde
financiële beheer.
Tevens stel ik aan de Kamer voor,
de financiële verantwoording van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat
en het Infrastructuurfonds (24844,
nrs. 15 en 21) over het jaar 1995 voor
kennisgeving aan te nemen en,
voorzover het deze Kamer betreft, de
minister van Verkeer en Waterstaat
decharge te verlenen voor het door
haar gevoerde financiële beheer.
Verder stel ik aan de Kamer voor,
de financiële verantwoording van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van het
Landbouw-Egalisatiefonds (24844,
nrs. 17 en 22) over het jaar 1995 voor
kennisgeving aan te nemen en,
voorzover het deze Kamer betreft, de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij decharge te
verlenen voor het door hem
gevoerde financiële beheer.
Ook stel ik aan de Kamer voor, de
financiële verantwoording van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (24844, nr. 18) over
het jaar 1995 voor kennisgeving aan
te nemen en, voorzover het deze
Kamer betreft, de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
decharge te verlenen voor het door
hem gevoerde financiële beheer.
Ten slotte stel ik aan de Kamer
voor, de financiële verantwoording
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (24844, nr. 19)
over het jaar 1995 voor kennisgeving
aan te nemen en, voorzover het deze
Kamer betreft, de minister van
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Europese ondernemingsraad

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
decharge te verlenen voor het door
haar gevoerde financiële beheer.
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van het Burgerlijk Wetboek en
enige andere wetten in verband
met de herziening van de
voorlopige maatregelen van
kinderbescherming (23808).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Een regeling
voor vrijstelling van en verstrekking bijdrage voor premies
werknemersverzekeringen bij
arbeid van zeer korte duur van
uitkeringsgerechtigden en
aangewezen categorieën
werknemers (Wet premieregime
bij marginale arbeid) (24236).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SP en het lid
Bierman wordt conform artikel 121
van het Reglement van orde
aantekening verleend, dat zij geacht
willen worden zich niet met het
wetsvoorstel te hebben kunnen
verenigen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Uitvoering
van richtlijn nr. 94/95/EG van de
Raad van de Europese Unie van
22 september 1994 inzake de
instelling van een Europese
ondernemingsraad of van een
procedure in ondernemingen of
concerns met een communautaire dimensie ter
informatie en raadpleging van de
werknemers (Wet op de Europese ondernemingsraden)
(24641).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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