
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Artikel IX wordt zonder stemming
aangenomen.

De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de VVD, D66 en de CD voor
het wetsvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Overgangs- en invoeringsrecht
voor de totstandkoming van de
Wet premiedifferentiatie en
marktwerking bij arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen, de
Wet arbeidsongeschiktheidsver-
zekering zelfstandigen en de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoor-
ziening jonggehandicapten
(Invoeringswet nieuwe en
gewijzigde arbeidsongeschikt-
heidsregelingen) (24776).

(Zie vergadering van 13 november
1996.)

De voorzitter: Ik stel vast, dat het
amendement-Van Dijke/Biesheuvel
(stuk nr. 8) en het amendement-
Biesheuvel (stuk nr. 11) zijn
vervallen.

De artikelen I t/m XXXVIII worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Van Dijke (stuk nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks,
de SP, het CDA, het AOV, de
groep-Nijpels, de CD en het lid
Hendriks voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel XXXIX wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Marijnissen (stuk nr. 9).

De voorzitter: Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de groep-Nijpels
en het lid Hendriks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Artikel XL wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen XLI t/m LV 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, de VVD, D66 en de CD voor
het wetsvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandeling van de PEMBA, te
weten:
- de motie-Rosenmöller over
premiekorting in relatie tot het
percentage arbeidsgehandicapten in
een bedrijf (24758, 24760, 24698,
24776, nr. 18);
- de motie-Rosenmöller over een wet
op de reı̈ntegratie van arbeids-
gehandicapte werknemers (24758,
24760, 24698, 24776, nr. 19).

(Zie vergadering van 13 november
1996.)

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Rosenmöller stel ik voor, de
motie-Rosenmöller (24758, 24760,
24698, 24776, nr. 18) van de agenda
af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-
Rosenmöller (24758, 24760, 24698,
24776, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de CD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het voorstel van wet
van het lid Van Boxtel houdende
regels tot versterking van de
rechtspositie van hen die een
medische keuring ondergaan
(Wet op de medische keuringen)
(23259), en van:
- de motie-Van Dijke over een
Arbo-pas (23259, nr. 40);
- de motie-Van Hoof over gegevens
over de doodsoorzaak (23259, nr. 41).

(Zie vergadering van 31 oktober
1996.)

De voorzitter: Er is een gewijzigde
stemmingslijst rondgedeeld. Aan de
hand van die lijst zullen wij
stemmen.
Ik stel voor, de beraadslaging te

heropenen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Marijnissen (stuk nr.
32) is ingetrokken, maakt het geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

Ik geef tegelijkertijd gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf.

©

Mevrouw Dankers (CDA): Voorzitter!
De Wet medische keuringen heeft
een bewogen geschiedenis gehad.
Mijn fractie heeft zich haar oordeel
lang voorbehouden, tot en met de
tweede termijn van de behandeling
in de Kamer. Dat was niet zozeer
vanwege de medisch-ethische kant
van de zaak, maar vooral vanwege
de verzekeringstechnische kant.
Naarmate wij meer overlaten aan
private verzekeringsmarkten, worden
begrippen als solvabiliteit en
betaalbare premies belangrijker.
Vooral na de eerste termijn is collega
Van Boxtel uitermate diep en
intensief met de materie aan de gang
gegaan. Hij is met veel verbeter-
punten gekomen. Daarvoor
complimenteer en dank ik hem.
Door de zesde nota van wijziging

die vorige week is uitgedeeld, is het
amendement op stuk nr. 38
overbodig geworden. Wij hadden die
als veiligheidsklep ingebouwd.
Mijn fractie vindt de amendemen-

ten op de stukken nrs. 36 en 42 nog
wel van belang, vanwege de

Voorzitter
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