Bijleveld-Schouten
In stemming komt het wetsvoorstel.
©
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks tegen het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.
Op verzoek van de heer De Wit deel
ik mee, dat zijn motie (25757, nr. 13)
is ingetrokken.
In stemming komt de motieSchimmel c.s. (25757, nr. 12).

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Aanpassing van de Wet toezicht
beleggingsinstellingen, de Wet
toezicht effectenverkeer, de Wet
toezicht kredietwezen 1992, de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 en de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met het
mogelijk maken van onderzoek
naar de toereikendheid van deze
wetgeving of van de wijze
waarop de toezichthouders deze
wetgeving uitvoeren of hebben
uitgevoerd (24456).

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 aangenomen.

(Zie vergadering van 29 oktober
1998.)

Het moet mij nu echt van het hart
dat ik vreselijk word afgeleid door
mensen die gaan staan en gaan
praten tijdens de stemmingen. Het
goed laten verlopen van de
stemmingen is al moeilijk genoeg, in
ieder geval voor mij. Ik vraag
daarom uw medewerking om het
niet meer te doen.

De artikelen I t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der
Staaij (25757, nr. 14).

Ik geef thans gelegenheid tot het
afleggen van een stemverklaring
achteraf.
Ook tijdens stemverklaringen
wordt men geacht stil te zijn in de
zaal!

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.

Tweede Kamer

De voorzitter: Mevrouw WitteveenHevinga trekt haar amendement op
stuk nr. 15 in.

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

ding vandaan moeten komen. Wij
willen het onderwerp graag nog een
keer ten principale aan de orde
stellen bij de behandeling van de
begroting van Sociale Zaken.
De vergadering wordt 15.10 uur tot
15.35 uur geschorst.
Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van rijkswet
Goedkeuring van het op 2
oktober 1997 te Amsterdam tot
stand gekomen Verdrag van
Amsterdam houdende wijziging
van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, de Verdragen tot
oprichting van de Europese
Gemeenschappen en sommige
bijbehorende akten, met
Protocollen (25922, R1613), en
van:
- de motie-Van Middelkoop/
Scheltema-de Nie over openbaarheid
van documenten van het voorzitterschap (25922, R1613, nr. 13);
- de motie-Van Middelkoop/Hessing
over het vermelden van de motivering, op grond waarvan maatregelen
zijn voorgesteld (25922, R1613, nr.
14);
- de motie-Hessing c.s. over
herziening van artikel 113 (25922,
R1613, nr. 15).
(Zie wetgevingsoverleg van 29
oktober 1998.)
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

Arbeidsomstandighedenwet
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De heer Blok (VVD): Voorzitter! In de
motie op stuk nr. 35 heeft de
CDA-fractie ertoe opgeroepen de
gevolgen van de administratievelastendruk voor het MKB zo mogelijk
te verminderen. In het algemeen
heeft een dergelijke oproep onze
steun, maar omdat er tegelijkertijd
met deze motie amendementen zijn
ingediend die juist leiden tot een
hogere lastendruk, is naar de mening
van de VVD-fractie het fundament
onder de motie verdwenen. Daarom
hebben wij ertegen gestemd.
In de motie van de PvdA-fractie op
stuk nr. 37 wordt opgeroepen tot
uitbreiding van de Arbeidsinspectie.
De VVD-fractie heeft tegen de motie
gestemd, omdat niet is aangegeven
waar de middelen voor de uitbrei-

De heer Van den Akker (CDA):
Mevrouw de voorzitter! Dit is de
allerlaatste mogelijkheid van ons
parlement om parlementaire controle
op Europese besluitvorming zeker te
stellen. Wij hadden dit gedaan bij de
behandeling van het Verdrag van
Maastricht en wij moeten nu
zekerstellen dat wij parlementaire
controle behouden. Wij zijn alleen
bereid om nationale parlementaire
controle in te leveren als er een
volwaardige Europese parlementaire
controle voor in de plaats komt; dus
niet alleen maar een adviesje van het
Europees Parlement, maar volwaardig medebeslissingsrecht. Iedereen
had in de aanloop naar het Verdrag
van Amsterdam de mond vol van
democratische controle en het
dichten van het democratische gat,
maar wat is daar nu van terechtgeko-
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