Voorzitter
voor het door hem gevoerde
financiële beheer.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het
jaar 1997 (slotwet) (26041);
- Financiële verantwoording
van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV)
over het jaar 1997 (26025, nr. 5).
Het wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Ik stel voor, de
financiële verantwoording van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) over het jaar
1997 voor kennisgeving aan te
nemen en de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
voorzover het deze Kamer betreft,
decharge te verlenen voor het door
hem gevoerde financiële beheer.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het
jaar 1997 (slotwet) (26042);
- Financiële verantwoording
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
over het jaar 1997 (26025, nr. 3).

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 1997 (slotwet) (26067);
- Financiële verantwoording
van het Ministerie van Justitie
(VI) over het jaar 1997 (26025,
nr. 7).
Het wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

goedkeuring van de onderdelen,
zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste
commissie voor Financiën inzake
het verzoekschrift van mevrouw
Hubertus-de Rijke (25702, nr.
153).
De voorzitter: Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de vaste
commissie voor Financiën te
besluiten.
Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel voor, de
financiële verantwoording van het
ministerie van Justitie (VI) over het
jaar 1997 voor kennisgeving aan te
nemen en de minister van Justitie,
voorzover het deze Kamer betreft,
decharge te verlenen voor het door
haar gevoerde financiële beheer.

De voorzitter: Ik stel voor, aan de
agenda van vandaag toe te voegen
een verslag van een algemeen
overleg inzake gedetineerden in het
buitenland.
Daartoe wordt besloten.

Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van:
- de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
(25702, nrs. 118 t/m 152).
De voorzitter: Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de
commissie te besluiten.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (VIII)
voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) (25989).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.
©

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van wet van het
lid Duivesteijn tot wijziging van
het voorstel van wet van het lid
Duivesteijn houdende regels ter
bevordering van het overleg
tussen huurders en verhuurders
van woongelegenheden (Wet op
het overleg huurders verhuurder)
(26048);
- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 14 maart 1997
te Tallinn tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek
Estland tot het vermijden van
dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van
belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen en
naar het vermogen, met Protocol
(Trb. 1997, 98 en 262) (25683).

Daartoe wordt besloten.

Deze voorstellen van wet worden
zonder beraadslaging, en na

De heer Cornielje (VVD): Voorzitter!
In de suppletore begroting staan
enkele onduidelijkheden waar ik
vandaag toch nog even over zou
willen spreken. Het betreft met name
de post onvermijdelijke bijstellingen
op lopend beleid. De VVD-fractie is
van oordeel dat hier geen sprake is
van een onvermijdelijke bijstelling en
dat wil ik ook graag toelichten. Wij
zijn als fractie voortdurend zeer
kritisch geweest over de leraar in
opleiding als werknemer. Wij hebben
ons daar in dit huis meermalen
kritisch over uitgelaten, maar hebben
uiteindelijk wel ingestemd met het
experiment LIO als werknemer. Wij
hoeven dat debat niet helemaal over
te doen, maar wij waren kritisch
omdat wij van mening zijn dat geen
onbevoegde mensen voor de klas
moeten komen die zelfs als
werknemer zonder begeleiding
moeten functioneren. Wij hebben
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Het wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Ik stel voor, de
financiële verantwoording van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) over het jaar
1997 voor kennisgeving aan te
nemen en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
voorzover het deze Kamer betreft,
decharge te verlenen voor het door
haar gevoerde financiële beheer.
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