14de vergadering

Dinsdag 19 december 1995
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink
Tegenwoordig zijn 73 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, G. van den Berg,
J.Th.J. van den Berg, Bierman, De
Boer, Boorsma, Braks, Van den
Broek-Laman Trip, Cohen, Dees, Van
Dijk, Van Eekelen, Eversdijk,
Gelderblom-Lankhout, Van Gennip,
Ginjaar, Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, De Haze
Winkelman, Heijmans, Heijne
Makkreel, Hendriks, Hessing, Van
Heukelum, Hilarides, Hirsch Ballin,
Hofstede, Holdijk, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Ketting, Korthals Altes, J.
van Leeuwen, L.M. van Leeuwen,
Linthorst, Lodewijks, Loudon, Luijten,
Luimstra-Albeda, Lycklama aÁ
Nijeholt, Michiels van KessenichHoogendam, Pit, Pitstra, Le Poole,
Postma, Rensema, Rongen, Roscam
Abbing-Bos, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Staal,
Steenkamp, Stevens, Talsma, Tjeenk
Willink, Tuinstra, Varekamp, Ter Veld,
Veling, Verbeek, Vrisekoop, Werner,
Wiegel, De Wit, WoÈ ltgens, Van de
Zandschulp, Zijlstra en Zwerver,

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 vergadering.)
De voorzitter: Aangezien voor
verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en voor algemene
maatregelen van bestuur die zijn
voorgehangen en gedrukt onder de
nummers 24489, 23908 (R1519), nr.
13, 24491 (R1555), 24492 (R1556),
24493 (R1557), 24494 en 24502
(R1558) de termijn is verstreken, stel
ik vast, dat voor wat deze Kamer
betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze verdragen respectievelijk AMvB's geen behoefte bestaat.

De voorzitter: De ingekomen

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet
rechtspositie rechterlijke
ambtenaren en enige andere
wetten (salariswijziging per 1
januari 1995) (24231);
- Wijziging van de
Ziekenfondswet en de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten in
verband met de uitbreiding van
de personele werkingssfeer van
de Ziekenfondswet met een
bepaalde categorie van AOWgerechtigden alsmede de
samenstelling van de Ziekenfondsraad (24093);
- Wijziging van de
Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van

Eerste Kamer

Diverse wetsvoorstellen

en mevrouw Jorritsma-Lebbink,
minister van Verkeer en Waterstaat,
en de heer Linschoten, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat bericht van verhindering is
ingekomen van het lid Batenburg,
wegens ziekte.
Dit bericht wordt voor kennisgeving
aangenomen.

verzekerden door het gebruik
van het sociaal-fiscaal nummer
in de verzekerdenadministratie
van de ziekenfondsverzekering,
alsmede om enige andere
wijzigingen in die wet aan te
brengen en wijziging van de
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten ter bevordering van
een gelijkvormige redactie van
de informatiebepalingen van de
sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer
Ziekenfondswet) (24142);
- Wijziging van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten en
enige andere wetten in verband
met afschaffing van
verzekeraarsbudgettering ten
aanzien van de kosten van
AWBZ-verstrekkingen (24429);
- Invoeging van een nieuw
artikel 3b van de Ziekenfondswet (24475);
- Wijziging van de Destructiewet (24505);
- Regeling van tijdelijke
bijdragen aan havenbedrijven
voor herstructurering van de
arbeidsvoorziening in havens ter
vervanging van hoofdstuk V van
de Werkloosheidswet (Wet
tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens)
(24417);
- Wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de
Werkloosheidswet (franchise
Werkloosheidswet) (24483).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

19 december 1995
EK 14

14-515

