Voorzitter
vraag u om de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
te verzoeken, de Kamer bij brief te
informeren over de inhoud van dat
witboek, en de Kamer daarbij ook te
voorzien van zijn commentaar, opdat
wij dat kunnen bespreken bij de
voorbereiding van de top in Madrid.
De heer Ter Veer (D66): Voorzitter!
De fractie van D66 sluit zich aan bij
dat verzoek. Zij herinnert eraan dat
bij de behandeling van de landbouwbegroting al een voorzet tot die
discussie is gegeven, zodat we
daarin extra geõÈnteresseerd zijn.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene
Ouderdomswet en enkele andere
wetten (24258).
(Zie vergadering van 21 november
1995.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.
©

De voorzitter: Ik stel voor, te
voldoen aan het verzoek van de heer
Van der Linden en het stenogram
van dit deel van de vergadering door
te geleiden naar de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De heer Van Wingerden (AOV):
Voorzitter! Wetsvoorstel 24258
betekent weer een stuk afbraak van
het basispensioen, de AOW.
Voortaan worden samenwonende
broers en zusters, als het om nieuwe
gevallen gaat, op hun AOW-uitkering
gekort. Die gaat van 70% naar 50%.
De duur van de overlijdensuitkering
wordt verlaagd van tweeeÈ nhalve
maand naar eÂ eÂ n maand. Vanaf 2015
is er geen toeslag meer voor de
jongere partner. Het AOV is tegen
deze uitsluitend op financieÈ le
bezuinigingsgronden gebaseerde
voorstellen en zal dus tegen het
wetsvoorstel stemmen.

Daartoe wordt besloten.

©

De voorzitter: Voordat wij overgaan
tot de stemmingen, meld ik de
Kamer dat de fractie van de Partij
van de Arbeid in verband met ziekte
van de woordvoerder heeft gevraagd
of de stemmingen ± en uiteraard ook
de interne voorbereidingen ± over de
agendapunten 2, 3 en 4 naar dinsdag
kunnen worden verschoven. Voor de
verdere behandeling zal dat niet veel
uitmaken. Ik attendeer de Kamer
erop, dat aan het eind van de
ochtend een nota van wijziging op
stuk nr. 24458 is binnengekomen. Ik
denk dat het ook daarom verstandig
is, dinsdag over dit wetsvoorstel te
stemmen.
Ik stel derhalve voor, de agendapunten 2, 3 en 4 dinsdag in
stemming te brengen.

De heer Hendriks: Voorzitter! Ook ik
zal tegen dit wetsvoorstel stemmen,
op grond van de onrechtmatigheid
die in de richting van vooral de
ongehuwde ouderen plaatsvindt.

De heer Woltjer (PvdA): Voorzitter!
Ook de fractie van de Partij van de
Arbeid sluit zich daarbij uiteraard
aan. Ik ben er altijd van uitgegaan
dat we tijdig voor de beraadslagingen over de Europese Raad een
reactie zouden krijgen. Voor dit
onderwerp zou dus automatisch een
reactie van de regering nodig zijn.

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

Tweede Kamer

©
De voorzitter: Mevrouw DoelmanPel heeft haar amendement op stuk
nr. 8 ingetrokken.
In stemming komt het amendementVan Middelkoop c.s. (stuk nr. 7, I).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het GPV, de RPF, de SGP, GroenLinks,
de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het
AOV, de CD en het lid Hendriks 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. 7 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

Stemmingen

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen II t/m XII en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66 en de VVD voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 in verband
met de totstandkoming van de
Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn-btw (24466).
(Zie wetgevingsoverleg van 20
november 1995.)
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 zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
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).
(Zie vergadering van 22 november
1995.)
In stemming komt het amendementVan Hoof (stuk nr. 6, II).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en het lid Hendriks 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. 6 voorkomende
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