
amendement-Van Walsem/Van den
Akker (stuk nr. 14), wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Voûte-Droste/Crone (stuk nr. 22) tot
invoeging van een nieuw onderdeel
FF.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en het CDA tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

De onderdelen G t/m K worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Crone/Witteveen-Hevinga (stuk nr.
21, I) tot invoeging van een nieuw
onderdeel KA.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en de VVD tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne-
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 21 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Crone/Van Walsem
(stuk nr. 30, I) tot invoeging van een
nieuw onderdeel KA.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne-
ming van dit gewijzigde amende-
ment het andere op stuk nr. 30
voorkomende gewijzigde amende-
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Onderdeel L wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Van Walsem (stuk nr. 36, I) tot
invoeging van een nieuw onderdeel
M.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne-
ming van het amendement-Van
Walsem (stuk nr. 36, I) het andere op
stuk nr. 36 voorkomende amende-

ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Het gewijzigde artikel 15 wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel 16, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het tweede nader
gewijzigde amendement-Van
Walsem/Van den Akker (stuk nr. 35,
II), wordt zonder stemming aangeno-
men.

De artikelen 17 en 17a worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 17b, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de tweede
nader gewijzigde amendementen-
Van Walsem/Van den Akker (stuk nr.
35, III, 1 en 2), het gewijzigde
amendement-Crone/Van Walsem
(stuk nr. 30, II), het amendement-
Crone/Witteveen-Hevinga (stuk nr.
21, II) en het amendement-Van
Walsem (stuk nr. 36, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 18 t/m 20 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Van den Akker (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en D66 voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 21 wordt zonder stemming
aangenomen.

De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en het CDA tegen
het wetsvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor,
zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voûte-
Droste c.s. (27250, nr. 24).

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

In stemming komt de motie-Voûte-
Droste c.s. (27250, nr. 25).

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

In stemming komt de motie-Crone
c.s. (27250, nr. 26).

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Aanpassingswet Wet inkomsten-
belasting 2001 (27184), en over:
- de motie-Kuijper over het zo gericht
mogelijk ondersteunen van groepen
met lage inkomens (27184, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 13
november 2000.)

De voorzitter: De heer Stroeken
trekt zijn amendement op stuk nr. 8
in.

Hoofdstuk 1, de afdelingen A t/m E,
en de aanhef van afdeling F worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Stroeken (stuk nr. 9, I).

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 verwer-
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 9 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen II, III en IV worden
zonder stemming aangenomen.

Afdeling F wordt zonder stemming
aangenomen.

De afdelingen G t/m K worden
zonder stemming aangenomen.

Voorzitter
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Hoofdstuk 1 wordt zonder stemming
aangenomen.

Hoofdstuk 2 en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno-
men.

De voorzitter: Ik stel voor, de
stemming over het wetsvoorstel aan
het slot van de overige stemmingen
over de financiële wetten te doen
plaatsvinden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De motie-Kuijper
(27184, nr. 10) is in die zin gewijzigd,
dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ten gevolge van
het nieuwe belastingplan 2001 het
verzamelinkomen wijzigt;

overwegende, dat de regering
aangeeft dat mogelijke negatieve
inkomenseffecten ten gevolge
hiervan opgevangen dienen te
worden binnen het algemene
inkomensbeeld;

stelt vast, dat het wenselijk is
negatieve inkomenseffecten zoveel
mogelijk te vermijden;

verzoekt de regering:
1. de regeling te monitoren en zodra
er signalen zijn dat ten gevolge van
de aanpassingswet negatieve
gevolgen optreden bij de groepen
die afhankelijk zijn van regelingen
waarin het verzamelinkomen een rol
speelt, de Kamer hierover direct te
informeren;
2. de aanpassingwet uiterlijk eind
2002 te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door de leden Kuijper en Giskes.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (27184).

Deze motie is rondgedeeld. Ik neem
aan dat wij daar nu over kunnen
stemmen.

De heer Stroeken stelt de volgende
motie voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft
voorgesteld om de huidige
vrijlatingsregeling in de ABW te
vervangen door een vrijlating van de
arbeidskorting voor de bijstands-
gerechtigden die een categoriale
ontheffing van één of meer
arbeidsverplichtingen hebben;

overwegende, dat de regering zich
beraadt op de eventuele vrijlating
van de arbeidskorting, die op basis
van het voorliggende wetsvoorstel
gekort wordt op de bijstand;

overwegende, dat het aantrekkelijk is
de vrijlating van de arbeidskorting
toe te passen voor zoveel mogelijk,
indien mogelijk voor alle bijstands-
gerechtigden;

overwegende, dat dit voorstel de
arbeidsparticipatie van uitkeringsge-
rechtigden kan stimuleren;

van oordeel, dat de vrijlating van de
arbeidskorting voor alle of voor
zoveel mogelijk bijstands-
gerechtigden moet gelden;

verzoekt de regering uiterlijk vóór 1
april 2001 een voorstel aan de Kamer
te doen toekomen waarin een
vrijlating van de arbeidskorting voor
alle of voor zoveel mogelijk
bijstandsgerechtigden wordt
geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is voorgesteld door het
lid Stroeken. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (27184).

Ook deze motie is rondgedeeld.
Vervolgens wenst de heer Stroeken
deze nieuwe motie aan te houden.

Op verzoek van de heer Stroeken
stel ik voor, zijn motie (27184, nr. 15)
van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Kuijper/Giskes (27184, nr. 14).

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.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van belastingwetten
c.a. (Belastingplan 2001) (27431),
en over:
- de motie-Reitsma c.s. over
compensatie voor ouderen (27431,
nr. 24);
- de motie-Reitsma/Van der Vlies
over de ecotaks (27431, nr. 25);
- de motie-Reitsma over het
eigenwoningforfait (27431, nr. 26);
- de motie-Reitsma over de kosten
van studie van kinderen (27431, nr.
27);
- de motie-De Wit over een inactie-
venkorting (27431, nr. 28);
- de motie-De Wit over de armoede-
val (27431, nr. 29).

(Zie wetgevingsoverleg van 20
november 2000.)

De voorzitter: De heer Vendrik trekt
het amendement op stuk nr. 14 in.

Ik geef gelegenheid tot het
afleggen van een stemverklaring.

©

Mevrouw Giskes (D66): Voorzitter!
Deze stemverklaring heeft betrekking
op de amendementen op de stukken
nrs. 12, 15 en 19, die handelen over
de financiële positie van chronisch
zieken en gehandicapten. D66 hecht
eraan te benadrukken dat ook wij het
hoog tijd vinden dat er op financieel
gebied iets gebeurt voor deze
groepen. Het lid Vendrik heeft
voorstellen ingebracht die ons in
technische zin niet aanspreken, zodat
wij er niet voor kunnen stemmen.
Om te zorgen dat dit de laatste keer
is dat er alleen mooie woorden aan
dit onderwerp worden gewijd, doen
wij een oproep aan het kabinet om te
zorgen dat de Kamer niet met lege
handen blijft staan.

De voorzitter: Ik geloof niet dat dit
kan in een stemverklaring.

Mevrouw Giskes (D66): Wij
stemmen tegen dit amendement, in
het vertrouwen dat de toezegging
van de staatssecretaris dat er begin

Voorzitter
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