Van der Ploeg
wet-Van Otterloo. In dit debat is geen
enkele steun van de CDA-fractie
gebleken voor onze harde pleidooien
om te proberen iets te doen voor
deze ouderen met lagere inkomens
die ¦ 700 tot bijna ¦ 3000 extra
moeten betalen.
De voorzitter: Ik moet u erop wijzen
dat dit geen stemverklaring is, maar
een heropening.
De heer Van der Ploeg (PvdA):
Daarom zal de PvdA nu genoodzaakt
zijn, toch tegen dit amendement te
stemmen.
©
De voorzitter: Ik zie bij sommige
leden enige onzekerheid over de
volgorde der stemmingen. Ik
verzeker hen dat dit misplaatst is. Ik
stel voor om over agendapunt 3 aan
het einde van de stemmingen te
stemmen. Er zal een nieuwe
stemmingslijst worden opgesteld,
zodat er geen enkel misverstand kan
bestaan over de stemming. Ik zie
sommigen nu heel gelukkig kijken!
Aldus wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Invoeging van een nieuw artikel
3b van de Ziekenfondswet
(24475).
(Zie wetgevingsoverleg van 27
november 1995.)
De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

- de motie-Verkerk c.s. over de
ziektekostenverzekering voor
65-jarigen met een partner (24093,
24460, 24475, nr. 17);
- de motie-Verkerk c.s. over de
ziektekostenverzekering voor
65-jarige alleenstaanden (24093,
24460, 24475, nr. 18).

aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de groep-Nijpels, het AOV,
de CD, de RPF, de SGP, het GPV,
GroenLinks en de SP voor het
voorstel van wet hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

(Zie wetgevingsoverleg van 27
november 1995.)

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Tijdelijke regeling houdende
beperking van de inkomensgevolgen door de toepassing van
het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium
voor personen in bepaalde
leeftijdscategorieën (Tijdelijke
wet beperking inkomensgevolgen nieuw
arbeidsongeschiktheidscriterium)
(24484).

In stemming komt de motie-De Jong
(24093, 24460, 24475, nr. 16).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het AOV, de groep-Nijpels,
de CD, de RPF, de SGP, het GPV, de
SP en het lid Hendriks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Verkerk
c.s. (24093, 24460, 24475, nr. 17).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het AOV, de groep-Nijpels, de RPF,
de SGP, het GPV, de SP en het lid
Hendriks voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Verkerk
c.s. (24093, 24460, 24475, nr. 18).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het AOV, de groep-Nijpels, de SP,
GroenLinks en het lid Hendriks voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend in het
wetgevingsoverleg over diverse
aanpassingen van de
Ziekenfondswet en de evaluatie
van de Wet-Van Otterloo, te
weten:
- de motie-De Jong over een
uitgewerkt voorstel over diverse
knelpunten voÂ oÂ r 1 maart 1996
(24093, 24460, 24475, nr. 16);

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het voorstel van wet
van de leden Reitsma en
Biesheuvel tot wijziging van de
Wet op de inkomstenbelasting
1964 (invoering woonkostenaftrek) (24438).
(Zie wetgevingsoverleg van 27
november 1995.)
De artikelen I t/m III en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.

(Zie vergadering van 28 november
1995.)
In stemming komt het amendementAdelmund/Schimmel (stuk nr. 7, II).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, de
RPF, de SGP, het GPV, de groepNijpels, het AOV, de CD en het lid
Hendriks voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere
op stuk nr. 7 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen
worden beschouwd.
Artikel 1, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementAdelmund/Schimmel (stuk nr. 7, II),
wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 2, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementAdelmund/Schimmel (stuk nr. 7, III),
wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 3, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementAdelmund/Schimmel (stuk nr. 7, IV),
wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 4 wordt zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
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