Voorzitter
GPV, de RPF en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Reitsma
c.s. (26245, nr. 28).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en de SP voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Vendrik
(26245, nr. 30).

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Alsnog toekennen van rechtskracht aan enkele planologische
kernbeslissingen (Wet rechtskracht diverse planologische
kernbeslissingen) (26129), en
over:
- de motie-Van Dok-van Weele c.s.
over het uiterlijk per 1 januari 2000 in
procedure brengen van de actualisering (26129, nr. 9);
- de motie-Van Middelkoop/
Stellingwerf over een nieuwe PKB
SBL (26129, nr. 10).
(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Schutte
c.s. (26245, nr. 31).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
D66 tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motieMarijnissen (26245, nr. 32).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en het CDA voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Bos c.s.
(26245, nr. 34).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Giskes
c.s. (26245, nr. 35).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
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Artikel 1 wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Ravestein (stuk nr. 11).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, D66, het GPV, de
RPF en de SGP voor dit gewijzigde
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Artikel 2 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 3 en 4 en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van
Dok-van Weele c.s. (26129, nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van
Middelkoop/Stellingwerf (26129, nr.
10).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Vreemdelingenwet (ongedocumenteerden)
(26088), en over:
- de motie-Dittrich c.s. over
advisering door de UNHCR (26088,
nr. 8).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Halsema (stuk nr. 7, I).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks voor dit gewijzigde
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement
het andere op stuk nr. 7 voorkomende gewijzigde amendement als
verworpen kan worden beschouwd.
Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.
Artikel II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA minus het lid Van Oven,
D66, de VVD, het CDA, het GPV, de
RPF en de SGP voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Dittrich
c.s. (26088, nr. 8).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en D66
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen.
De uitslag is onduidelijk. Wij
moeten dus hoofdelijk stemmen.
Vóór stemmen de leden: De Cloe,
Crone, Dittrich, Van Dok-van Weele,
Duijkers, Duivesteijn, Feenstra, Van
Gent, Van Gijzel, Gortzak, De Graaf,
Halsema, Hamer, Harrewijn, Van
Heemst, Hermann, Herrebrugh, Van
der Hoek, Hoekema, KalsbeekJasperse, Kant, Karimi, Koenders,
Kuijper, Marijnissen, Melkert, Middel,
Van Nieuwenhoven, Noorman-den
Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk,
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Voorzitter
Van Oven, Poppe, Ravestein,
Rehwinkel, Van ’t Riet, Santi,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoenmakers, Smits, Spoelman,
Van der Steenhoven, SwildensRozendaal, Timmermans, Valk, Ter
Veer, Vendrik, Van Vliet, M.B. Vos,
Waalkens, Wagenaar, Van Walsem,
De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl,
Zijlstra, Van Zuijlen, Albayrak, Arib,
Augusteijn-Esser, Bakker, Barth,
Belinfante, De Boer, Van Bommel,
Bos en Bussemaker.

schriftelijke antwoorden ontvangen
van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op
vragen gesteld in eerste termijn.
Deze antwoorden zullen worden
opgenomen in een bijvoegsel bij de
Handelingen van deze vergadering.

De voorzitter: Door mij zijn

Minister Borst-Eilers: Mevrouw de
voorzitter! Afgelopen maandag
hebben wij een interessante
gedachtewisseling gehad over het
Jaaroverzicht zorg. Omdat er geen
tijd meer was voor de tweede
termijn van onze kant, heeft de
Kamer de reactie van ons op de
moties schriftelijk ontvangen.
Gisteren hebben de fracties ook
behartigenswaardige dingen gezegd.
Toen ging het over de begroting,
waar het vanavond ook over gaat. Ik
dank de geachte afgevaardigden
hartelijk voor hun inbreng. Ik maak
van de gelegenheid gebruik om de
heer Eurlings en mevrouw Meijer te
complimenteren met hun maidenspeech. Er zijn gisteren ruim 175
vragen gesteld. Over een aantal
onderwerpen hebben de staatssecretaris en ik de vragen schriftelijk
beantwoord. Op andere thema’s
gaan wij mondeling in. Daarvoor
hebben gekozen voor thema’s
waarbij, zoals de heer Van der Vlies
het gisteren had willen verwoorden,
maar niet heeft gedaan, ’’wij meer
kunnen afdalen naar de principiële
diepte’’. Dat vond ik een heel mooie
zin.
Voorzitter! Dit is de eerste
VWS-begroting van een nieuw
kabinet. Er is een nieuwe staatssecretaris en het ministerie zit in een
prachtig nieuw gebouw. Veel
veranderingen dus. Ik wil graag van
deze gelegenheid gebruik maken om
de vorige staatssecretaris van VWS,
Erica Terpstra, nog eens heel
hartelijk te danken voor de uitstekende en sportieve samenwerking.
Veel verandering, maar ook
continuı̈teit. Die continuı̈teit is mijns
inziens ook nodig om de noodzakelijke veranderingsprocessen in de
zorg zorgvuldig te kunnen realiseren.
De zorg is een van de meest
gecompliceerde onderdelen van ons
maatschappelijk leven; ook een van
de meest ingrijpende. Zij is nummer
één in het aandachtsgebied van veel
inwoners. Gezondheid houdt

iedereen bezig en iedereen hoopt en
verwacht dat, als het zover komt, hij
of zijn optimale zorg zal kunnen
krijgen.
Het is een sector die ook aandacht
trekt door het aantal mensen dat er
werkt: 800.000 mannen en vrouwen
vinden over het algemeen en
bevredigende, uitdagende, maar
soms ook moeilijke baan in de zorg.
Het is bovendien een sector die veel
kost: circa 8% van het nationaal
inkomen. Dat daalt overigens relatief
gesproken en is aanzienlijk minder
dan wat het Nederlandse volk
uitgeeft aan wonen of aan benzine.
Op die daling van de zorgquote –
uitgaven zorg gedeeld door BNP –
hebben mevrouw Dankers en
mevrouw Hermann maandag kritiek
geuit. Ik ben het niet eens met die
kritiek. Ik ben voorstander van een
groei van het zorgbudget op eigen
merites. Dan hoef je als het BNP
minder hard groeit dan verwacht –
dat is volgend jaar waarschijnlijk al
het geval – niet plotseling weer op
de gezondheidszorg te bezuinigen.
Het is kenmerkend voor de
zorgsector dat er voortdurend
veranderingen gaande zijn. Ik denk
dat er ook nog veel veranderingen
moeten plaatsvinden de komende
jaren. Die veranderingen kunnen
mijns inziens alleen worden
gerealiseerd via een langetermijnaanpak. Alleen dan kunnen wij goede
resultaten bereiken. Daarbij hecht ik
aan continuı̈teit, aan een langetermijnstrategie en daarom ben ik
verheugd hier weer als minister te
staan ter verdediging van mijn vijfde
begroting.
Niet ver hier vandaan in het
Mauritshuis is men ook al enkele
maanden bezig met de gezondheidszorg. Het gaat om de tentoonstelling
rondom het schilderij van Rembrandt, de Anatomische les van dr.
Nicolaas Tulp. Tulp was een bekend
en geliefd arts. Hij en zijn collega’s in
de 17de eeuw hadden het bepaald
niet gemakkelijk. Zij hadden wat
kennis van de anatomie en daarom
konden zij ook wat eenvoudige
chirurgische ingrepen verrichten – zij
werden ook wel chirurgijns genoemd
– maar eigenlijk hadden zij van
oorzaken van ziekten geen benul.
Hun behandelingen en geneesmiddelen hadden dan ook een in onze
ogen wonderlijk karakter: aderlaten,
koppen zetten, braak- en laxeermiddelen toedienen en drankjes
voorschrijven met terpentijn en
hazenurine. Geneeskunde, zoals wij
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Tegen stemmen de leden: Cherribi,
Cornielje, Dankers, Van Dijke,
Dijkstal, Van den Doel, Essers,
Eurlings, Geluk, De Haan, Hessing,
Hillen, Hofstra, De Hoop Scheffer,
Kamp, Klein Molekamp, Van der
Knaap, Leers, Luchtenveld, E. Meijer,
Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop,
Mosterd, Nicolaı̈, Niederer, Oplaat,
Örgü, Passtoors, Patijn, Reitsma,
Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp,
Rouvoet, Schutte, Van der Staaij,
Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo,
Te Veldhuis, Verbugt, Verburg,
Verhagen, Visser-van Doorn, Van der
Vlies, Voorhoeve, O.P.G. Vos,
Voûte-Droste, De Vries, Weekers,
Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders,
Van den Akker, Van Ardenne-van der
Hoeven, Atsma, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok
en Buijs.
De voorzitter: Ik constateer, dat 68
stemmen voor de motie zijn
uitgebracht en 68 stemmen tegen.
Dat betekent dat wij aanstaande
dinsdag opnieuw over deze motie
zullen stemmen.
De vergadering wordt van 18.15 uur
tot 19.45 uur geschorst.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor
het jaar 1999 (26200-XVI).
(Zie vergadering van 25 november
1998.)
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

(Het bijvoegsel is opgenomen aan
het eind van deze editie.)1
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