Voorzitter
nr. 16 (24400-XII). U hebt geconcludeerd dat deze motie is aangenomen, maar wij vermoeden dat
daarbij een fout is gemaakt.
De heer Van Gijzel (PvdA): Volgens
mij hebt u uw conclusie getrokken,
voorzitter!
De voorzitter: Maar de stemming is
beslissender dan de conclusie.
De heer Van Gijzel (PvdA): Volgens
mij staat in het Reglement van orde
dat op het moment dat u uw
conclusie trekt, de uitslag van kracht
is.
De voorzitter: Ik moet u teleurstellen. Voor het geval dit zich ooit zou
voordoen, heb ik mij daar terdege op
geprepareerd. De voorzitter meldde
in het verleden soms pas bij een
volgende vergadering dat bij lezing
van het stenografisch verslag was
gebleken, dat de stemming correct
was, maar de conclusie niet. De
conclusie wordt in zo'n geval in
overeenstemming met de stemming
gebracht. Dat zijn de feiten. Maar wij
kunnen het controleren. Ik vraag
gewoon wie er voor gestemd heeft.
Ik constateer opnieuw, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de PvdA, de SGP, het GPV, de
RPF, GroenLinks, de SP, het AOV, de
groep-Nijpels en het lid Hendriks
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
Blijft de heer Leers bij zijn
vermoeden?
De heer Leers (CDA): Voorzitter! De
feiten hebben duidelijk gemaakt dat
mijn vermoeden verkeerd was.
De voorzitter: Wij zijn u graag van
dienst geweest.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Ziekenfondswet
en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten in verband met de
uitbreiding van de personele
werkingssfeer van de
Ziekenfondswet met een
bepaalde categorie van AOWgerechtigden alsmede de
samenstelling van de Ziekenfondsraad (24093).

De voorzitter: Wij hervatten de
stemmingen over dit onderwerp. De
herziene stemmingslijst is inmiddels
rondgedeeld, zodat er geen
misverstand meer kan bestaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De artikelen I en II worden zonder
stemming aangenomen.

Collega's! Ik stel vast, dat wij op een
enkel puntje na, dat dinsdag nog in
stemming komt, het grote aantal
wetsvoorstellen met een financieel
karakter dat voÂ oÂ r 1 december hier
behandeld zou moeten zijn, hebben
behandeld. Ik moet eerlijk zeggen dat
ik u de afgelopen drie weken,
ofschoon ik het tegendeel heb laten
blijken, menig keer met bewondering
heb gadegeslagen, vooral lettend op
de tijdstippen. Ik spreek daarvoor
mijn erkentelijkheid uit, daarbij
betrekkend al het personeel dat
ervoor heeft zorg gedragen dat dit
kon worden bereikt.

In stemming komt het amendementNijpels-Hezemans/Leerkes (stuk nr.
12, II).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de groep-Nijpels, GroenLinks, de SP
en het lid Hendriks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement, de andere
op stuk nr. 12 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.
In stemming komt het amendementOedayraj Singh Varma (stuk nr. 7, II).

(Applaus)
De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.
Voorzitter: Weisglas

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels,
het AOV en het lid Hendriks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement, de andere
op stuk nr. 7 voorkomende amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.
In stemming komt het
amendement-De Jong (stuk nr. 20,
II).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de groep-Nijpels, het AOV,
de CD, GroenLinks, de SP en het lid
Hendriks voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement, de andere
op stuk nr. 20 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.
Artikel III wordt zonder stemming
aangenomen.
De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een op 16
november 1995 gehouden
algemeen overleg over het
Arbobesluit.
De beraadslaging wordt geopend.
©
De heer Vreeman (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! In het algemeen
overleg hebben wij gesproken over
het Arbeidsomstandighedenbesluit,
dat een vereenvoudiging veronderstelt van alle besluiten die gekoppeld
zijn aan de Arbeidsomstandighedenwet. In de discussie bleek dat
er in ieder geval op twee terreinen
nog een verschil van mening was
met de staatssecretaris waar het ging
om de inhoudelijke verzwakking van
de nieuwe opbouw van de regelgeving. De operatie was vooral
technisch bedoeld. Ten aanzien van
die twee terreinen is het mijns
inziens verstandig om regelgeving te
handhaven. Mede namens de fracties
van D66 en de VVD dien ik daarom
de volgende motie in.
Motie
De Kamer,

(Zie wetgevingsoverleg van 27
november 1995.)

Tweede Kamer

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Arbobesluit
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