Voorzitter
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.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over maatschappelijk
verantwoord ondernemen, te
weten:
- de motie-Verburg c.s. over een
gedragscode ’’maatschappelijk
verantwoord ondernemen’’ (26485,
nr. 3).
(Zie vergadering van 7 september
1999.)
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van onder meer de Wet
op het primair onderwijs, de Wet
op de expertisecentra en de Wet
op het voortgezet onderwijs in
verband met enkele maatregelen
ter verbetering van het functioneren van het vervangingsfonds
en het participatiefonds (regeling verbetering functioneren
vervangings- en participatiefonds) (26427).
(Zie vergadering van 8 september
1999.)
Artikel I, aanhef en de onderdelen A
t/m C worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementBarth c.s. (stuk nr. 8, II).
De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere
op stuk nr. 8 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen
worden beschouwd.
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Onderdeel D, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Barth (stuk nr. 8, II),
wordt zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementBarth (stuk nr. 8, III), wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel III, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de
amendementen-Barth (stuk nr. 8, IV
en V), wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen IV t/m VI worden zonder
stemming aangenomen.
De beweegreden, zoals gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Barth (stuk nr. 8, I),
wordt zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993, de Wet
toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee enkele andere wetten, teneinde de effectiviteit van het
bedrijfseconomische toezicht te
vergroten (26075).

De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over het ontwerpSpeelautomatenbesluit te weten:
- de motie-Schutte c.s. over
productdifferentiatie (24557, nr. 29).
(Zie vergadering van 9 september
1999.)
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, het GPV, de RPF en de SGP
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Uitbreiding van de kring van
verzekerden ingevolge de
Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun
inkomen, toegang tot de sociale
ziektekostenverzekering is
aangewezen en tijdelijke
wijziging van de indexering van
de loongrens alsmede wijziging
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Zelfstandigen in de
Zfw) (26553).
(Zie vergadering van 9 september
1999.)

(Zie vergadering van 9 september
1999.)

Artikel I, aanhef en onderdeel A
worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen I t/m X worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementDankers/Van der Vlies (stuk nr. 9, I).

In stemming komt het amendementWitteveen-Hevinga/Giskes (stuk nr.
7).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het GPV, de RPF en de SGP
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere
op stuk nr. 9 voorkomende amendement als verworpen kan worden
beschouwd.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.
Artikel XI, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementWitteveen-Hevinga/Giskes (stuk nr.
7), wordt zonder stemming aangenomen.
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Voorzitter
Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.
De onderdelen Ba t/m F worden
zonder stemming aangenomen.
Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendementKant/Hermann (stuk nr. 10, I) tot het
laten vervallen van artikel II.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en het CDA voor
dit amendement hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere
op stuk nr. 10 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.
Artikel II wordt zonder stemming
aangenomen.

©
Mevrouw Dankers (CDA): Voorzitter!
Na afwijzing van het amendement op
stuk nr. 9 heeft onze fractie de
volgende overwegingen gehad. Nu
kleine zelfstandigen met een laag
inkomen niet in het ziekenfonds
mogen maar moeten, zijn er drie
groepen gedupeerden: zelfstandigen
die chronisch ziek zijn of een
handicap hebben en die op dit
moment goed verzekerd zijn,
succesvolle startende ondernemers
en zelfstandigen met een fluctuerend
inkomen. Dit wetsvoorstel leidt tot
nieuwe groepen gedwongen
verhuizers en dus mogelijk tot
effecten zoals wij die indertijd
hadden bij de Wet-Van Otterloo. De
CDA-fractie is van mening dat het
kabinet onvoldoende inspanningen
heeft gepleegd om voor alle kleine
zelfstandigen met een laag inkomen
een goede regeling te treffen. Wij
zullen daarom tegen het wetsvoorstel stemmen.

De artikelen III en IV en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de
VVD, het GPV en de RPF voor dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

©
Mevrouw Hermann (GroenLinks):
Voorzitter! De fractie van GroenLinks
heeft vanaf het begin van de
aankondiging gezegd het een goede
zaak te vinden dat zelfstandigen met
lage inkomens de mogelijkheid
gegeven wordt om toe te treden tot
de Ziekenfondswet. Wij vinden het
echter teleurstellend dat bij de
uitwerking om technische redenen is
besloten om alleen zelfstandigen die
te boek staan als zelfstandig
ondernemer hieronder begrepen te
laten zijn, waardoor andere
groeperingen met lage inkomens er
toch nog buiten vallen. Bovendien
betreuren wij de indexering van de
loongrens, een maatregel waarvoor
alleen het marktevenwicht en geen
inhoudelijke argumenten zijn
aangevoerd. Het hoofddoel is het
van rechtswege in de Ziekenfondswet brengen van mensen met lage
inkomens. Om die reden zal de
fractie van GroenLinks toch voor dit
wetsvoorstel stemmen.
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©

Alvorens ik de vergadering sluit, wijs
ik u er wellicht ten overvloede op dat
wij vandaag het 150-jarig bestaan
van de Stenografische dienst van de
Staten-Generaal vieren. Om die
reden wordt de vergadering reeds op
dit tijdstip gesloten.
Sluiting 15.08 uur
©
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. een koninklijke boodschap, ten
geleide van het voorstel van wet
Wijziging van de Mediawet in
verband met nieuwe regels omtrent
de financiering van de publieke
omroep (afschaffing omroepbijdrage)
(26707).

Ingekomen stukken

Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, ten
geleide van een notitie over de VN
als kanaal voor ontwikkelingssamenwerking (26714);
twee, van de minister van
Buitenlandse Zaken, te weten:
een, over Oost-Timor (26049, nr.
15);
een, ten geleide van het Protocol
inzake gecombineerd vervoer over
binnenwateren bij de Europese
Overeenkomst inzake belangrijke
internationale gecombineerde
vervoerslijnen en daarmee samenhangende installaties (AGTC) van
1991 (26712);
een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van de
geannoteerde agenda voor de
informele bijeenkomst van de
JBZ-ministers in Turku op 16 en 17
september 1999 (23490, nr. 134);
twee, van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:
een, inzake geweld tegen de
politie (26200-VII, nr. 60);
een, inzake financiële activiteiten
provincie Zuid-Holland (26 721);
een, van de minister van
Financiën, ten geleide van de
geannoteerde agenda van de
informele Ecofin-raad van 10-12
september 1999 (21501-07, nr. 260);
een, van de minister van Defensie,
over vernietiging Gator-systemen
(24292, nr. 19);
een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inzake
oprichting van het Nationaal initiatief
duurzame ontwikkeling (NIDO)
(26716);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over de Noordoostelijke verbinding (NOV) (22589, 26373,
nr. 149);
een, van de minister van
Economische Zaken, over common
area (21563, nr. 9);
drie, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
te weten:
een, ten geleide van de
’’Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1999: een
overzicht van ontwikkelingen tot
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