57ste vergadering

Donderdag 15 maart 2001
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Van Nieuwenhoven
Tegenwoordig zijn 112 leden, te
weten:
Van den Akker, Albayrak, Van
Ardenne-van der Hoeven, Arib,
Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen,
Balkenende, Barth, Belinfante, Van
den Berg, Biesheuvel, Blaauw, Van
Blerck-Woerdman, Blok, Bolhuis, Van
Bommel, Bussemaker, Van de Camp,
Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone,
Dankers, Van Dijke, Dijkstal, Dittrich,
Van den Doel, Duijkers, Duivesteijn,
Essers, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van
Gent, Van Gijzel, Giskes, De Haan,
Harrewijn, Hermann, Hessing, Hillen,
Van der Hoek, Hoekema, Van der
Hoeven, Hofstra, Kamp, Karimi,
Kortram, Kuijper, Lambrechts,
Luchtenveld, E. Meijer, Melkert,
Middel, Van Middelkoop, Mosterd,
Nicolaı̈, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oplaat,
Örgü, Oudkerk, Van Oven, Passtoors,
De Pater-van der Meer, Poppe,
Rabbae, Ravestein, Rehwinkel,
Reitsma, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet,
Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schreijer-Pierik, Slob, Smits,
Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Van
der Steenhoven, Stellingwerf,
Stroeken, De Swart, SwildensRozendaal, Timmermans, Udo, Valk,
Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt,
Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn,
Van der Vlies, M.B. Vos, O.P.G. Vos,
Voûte-Droste, Waalkens, Van
Walsem, Weisglas, Van Wijmen,
Wijn, Wilders, De Wit, WitteveenHevinga en Zijlstra,

staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Wagenaar, wegens ziekte;
Stellingwerf, wegens bezigheden
elders, alleen voor de ochtendvergadering;
Dijksma, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middag- en de
avondvergadering;
Gortzak, wegens bezigheden elders,
alleen voor de avondvergadering.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

en de heer Hermans, minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Faber, staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, en mevrouw Verstand,

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet rampen en zware
ongevallen in verband met het
verstrekken van een bijdrage in
de kosten van bijstand verleend
in België of Duitsland bij de
bestrijding van een ramp of een
zwaar ongeval (27596);
- het wetsvoorstel Wijziging
van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met
kwijting aan bestuurders en
commissarissen (27483);
- het wetsvoorstel Regeling
van het conflictenrecht met
betrekking tot verbintenissen uit
onrechtmatige daad (Wet
conflictenrecht onrechtmatige
daad) (26608);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de

Tweede Kamer

Arbeid en zorg

expertisecentra, de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet
educatie en beroepsonderwijs in
verband met personeel van 65
jaar en ouder (27493).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van regels voor het tot stand
brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in
de ruimste zin (Wet arbeid en
zorg) (27207);
- het wetsvoorstel Vaststelling
van regels voor Overgangs-, en
invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid
en zorg (Invoeringswet arbeid en
zorg) (27208).
(Zie vergadering van 14 maart 2001.)
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
©
Mevrouw Bussemaker (PvdA):
Voorzitter! Mijn tweede termijn is
wat geı̈mproviseerd na het lange
debat van gisteren en de korte tijd
voor de voorbereiding. Ik heb de
indruk dat wij op een aantal punten
nog niet alles gewisseld hebben,
omdat de Kamer met betrekking tot
de Wet op de loopbaanonderbreking
en het verlof inzake ernstig zieken
nog gegevens wil hebben. Dat laat
onverlet dat er gisteren op een
aantal punten redelijke overeenstemming is gebleken in de Kamer. Ook
ben ik er verheugd over dat de
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