
In stemming komt de motie-Van
Blerck-Woerdman c.s. (26801, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van
Blerck-Woerdman/Oudkerk (26801, nr.
19).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van
Blerck-Woerdman c.s. (26801, nr. 20).

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 aangeno-
men.

In stemming komt de motie-Kant
(26801, nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd, en die van
de overige fracties ertegen, zodat zij
is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Vliet c.s. (26801, nr. 32).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze gewijzigde motie
hebben gestemd, en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vliet
c.s. (26801, nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, D66, de VVD, het CDA,
het GPV, de SGP en de RPF voor
deze motie hebben gestemd, en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vliet
c.s. (26801, nr. 25).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA tegen deze motie hebben
gestemd, en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men.

Aan de orde is de herstemming
over een motie, ingediend tijdens
een debat over geweld op scholen,
te weten:
- de motie-Nicolaı̈/Ross-van Dorp
over verwijderde leerlingen
(26800-VIII, nr. 50).

(Zie vergadering van 30 november
1999.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, het GPV, de RPF
en de SGP voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat de stemmen
bij handopsteken staken.

Wij zullen hoofdelijk moeten
stemmen.

Vóór stemmen de leden: Reitsma,
Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van
Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik,
Schutte, Snijder-Hazelhoff, Van der
Staaij, Stellingwerf, Stroeken,
Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt,
Verburg, Visser-van Doorn, Van der
Vlies, O.P.G. Vos, De Vries, Weekers,
Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders,
Van den Akker, Van Ardenne-van der
Hoeven, Atsma, Van Balen, Bale-
mans, Balkenende, Van Beek, Van
den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-
Schouten, Van Blerck-Woerdman,
Blok, Brood, Buijs, Van de Camp,
Cherribi, Cornielje, Dankers, Van
Dijke, Dijkstal, Van den Doel,
Eisses-Timmerman, Essers, Eurlings,
Geluk, De Haan, Hessing, Hillen, Van
der Hoeven, Hofstra, De Hoop
Scheffer, Kamp, Klein Molekamp,
Van der Knaap, Leers, Luchtenveld,
E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Van
Middelkoop, Mosterd, Nicolaı̈,
Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors en
Patijn.

Tegen stemmen de leden: Ravestein,
Rehwinkel, Van ’t Riet, Rosenmöller,
Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoenmakers, Smits, Spoelman,
Van der Steenhoven, Swildens-
Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter
Veer, Vendrik, Van Vliet, M.B. Vos,
Waalkens, Wagenaar, Van Walsem,
De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl,
Zijlstra, Van Zuijlen, Albayrak,
Apostolou, Arib, Augusteijn-Esser,
Bakker, Barth, Belinfante, De Boer,
Van Bommel, Bos, Bussemaker, De
Cloe, Crone, Dijksma, Dittrich,
Duivesteijn, Duijkers, Feenstra, Van
Gent, Van Gijzel, Giskes Gortzak, De
Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn,

Hermann, Herrebrugh, Hindriks, Van
der Hoek, Hoekema, Kalsbeek, Kant,
Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper,
Lambrechts, Marijnissen, Melkert,
Middel, Noorman-den Uyl, Oedayraj
Singh Varma, Oudkerk, Poppe en
Rabbae.

De voorzitter: Ik stel vast, dat 72
leden voor de motie hebben
gestemd en 72 leden ertegen.
Conform het Reglement van orde is
de motie niet aangenomen.

Aan de orde is de herstemming
over een motie, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te
weten:
- de gewijzigde motie-Biesheuvel
over een investeringsprogramma
voor de sociale huursector (26800-XI,
nr. 32).

(Zie vergadering van 30 november
1999.)

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Biesheuvel.

De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! De staatssecretaris van
Volkshuisvesting heeft het debat over
de bevordering van het eigen-
woningbezit aangegrepen om zijn
visie te geven op de wijze waarop hij
het overleg over het toekomstige
huurbeleid met huurders en
verhuurders aangaat. Dat is voor
mijn fractie reden geweest om, alles
afwegende, de motie op stuk nr. 32
in te trekken.

De voorzitter: Aangezien de
gewijzigde motie-Biesheuvel
(26800-XI, nr. 32) is ingetrokken,
behoeft daarover niet meer te
worden gestemd.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over medisch-
wetenschappelijk onderzoek met
mensen, te weten:
- de motie-Ross-van Dorp c.s. over
een moratorium inzake experimenten
met embryo’s (22588, nr. 29).

(Zie vergadering van 30 november
1999.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
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het CDA, 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
over vier moties, ingediend tijdens
het debat over de Winkeltijdenwet,
te weten:
- de motie-Wijn c.s. over verminde-
ring van het aantal zondagsopenstel-
lingen (26800-XIII, nr. 33);
- de motie-Wijn c.s. over het
toeristisch regime (26800-XIII, nr. 34);
- de motie-De Wit over beperking
van de openingstijden (26800-XIII, nr.
35);
- de motie-Van Dijke c.s. over
onderzoek naar de gevolgen van de
verruimde winkeltijden voor
zelfstandige ondernemers (26800-XIII,
nr. 36).

(Zie vergadering van 30 november
1999.)

In stemming komt de motie-Wijn c.s.
(26800-XIII, nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, het CDA, het GPV, de RPF en
de SGP voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Wijn c.s.
(26800-XIII, nr. 34).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV,
de RPF en de SGP voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit
(26800-XIII, nr. 35).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en het CDA voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Van
Dijke c.s. (26800-XIII, nr. 36).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, het CDA, 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
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid voor het jaar 2000 (26800-
XV).

(Zie vergadering van 2 december
1999.)

De artikelen 1 t/m 4, de begrotings-
staat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, 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
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Spaarfonds AOW
voor het jaar 2000 (26800-E).

(Zie vergadering 2 december 1999.)

De artikelen 1 t/m 4, de begrotings-
staat, onderdeel uitgaven, de
begrotingsstaat, onderdeel ontvang-
sten, 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
over 29 moties ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, te weten:
- de motie-Verburg over de reı̈ntegra-
tie van langdurig werklozen en
arbeidsgehandicapten (26800-XV, nr.
28);
- de motie-Verburg/Harrewijn over
het vrijlatingsbedrag (26800-XV, nr.
29);

- de motie-Verburg over wachtlijst-
en herplaatsingsproblematiek bij
WSW en AWBZ (26800-XV, nr. 30);
- de motie-Van Zijl/Schimmel over
inkomensafhankelijkheid van
regelingen (26800-XV, nr. 31);
- de motie-Van Zijl/Schimmel over
het vragen van advies aan de SER
over het AOW-gat (26800-XV, nr. 32);
- de motie-Bussemaker over scholing
vanuit een uitkeringssituatie
(26800-XV, nr. 33);
- de motie-Bussemaker c.s. over
seksediscriminatie (26800-XV, nr. 34,
herdruk);
- de motie-Bussemaker/Schimmel
over reı̈ntegratie van WAO’ers
(26800-XV, nr. 35);
- de motie-Harrewijn c.s. over een
extra uitkering voor langdurige
minima (26800-XV, nr. 36);
- de motie-Harrewijn/De Wit over een
bonusregeling voor vrijwilligerswerk
(26800-XV, nr. 37);
- de motie-Harrewijn/Verburg over de
benamingen uitkeringstrekkers en
inactieven (26800-XV, nr. 38);
- de motie-Van Gent/Schimmel over
HBO- of WO-opleiding voor
bijstandsontvangers (26800-XV, nr.
39);
- de motie-Van Gent over een
landelijke bijverdienregeling voor
alleenstaande ouders (26800-XV, nr.
40);
- de motie-Van Gent over mini-
mumjeugdlonen voor 13- en
14-jarigen (26800-XV, nr. 41);
- de motie-Van Gent c.s. over
bijbaantjes voor 13- tot 18-jarigen
(26800-XV, nr. 42);
- de motie-Wilders/Schimmel over
beëindiging van fiscale faciliëring
van VUT-regelingen (26800-XV, nr.
43);
- de motie-Wilders c.s. over
premiedifferentiatie in de WW
gericht op ouderen (26800-XV, nr.
44);
- de motie-Wilders/Van Dijke over de
inzet van SPAK-gelden voor ouderen
(26800-XV, nr. 45, herdruk);
- de motie-Örgü c.s. over een
kabinetsstandpunt bij de meerjaren-
nota emancipatie (26800-XV, nr. 47);
- de motie-Örgü/Schimmel over
bestrijding van fraude in de sociale
zekerheid (26800-XV, nr. 48);
- de motie-Örgü over fraude-
preventiemedewerkers (26800-XV, nr.
49);
- de motie-De Wit over behoud van
werkgelegenheid (26800-XV, nr. 50);
- de motie-De Wit over inkomensaf-
hankelijke kinderbijslag (26800-XV,
nr. 51);
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