
De artikelen 1 t/m 3, de begrotings-
staat, onderdeel uitgaven, de
begrotingsstaat, onderdeel ontvang-
sten, en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Spaarfonds AOW
voor het jaar 1998 (25701).

(Zie vergadering van 18 februari
1998.)

De artikelen 1 t/m 3, de begrotings-
staat, onderdeel uitgaven, de
begrotingsstaat, onderdeel ontvang-
sten, en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

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 bij de
behandeling van de wetsvoorstellen
inzake de vorming van een Spaar-
fonds AOW, te weten:
- de motie-Giskes over incidentele
aanpassing van de AOW (25699, nr.
7);
- de motie-Van Wingerden/Leerkes
over verlaging van de staatsschuld
(25699, nr. 8);
- de motie-Van Hoof c.s. over het
jaarlijks koppelen van de AOW aan
de lonen (25699, nr. 9).

(Zie vergadering van 18 februari
1998.)

De voorzitter: De motie-Giskes
(25699, nr. 7) is in die zin gewijzigd,
dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering wettelijk vast te

leggen dat ten minste eenmaal per
vier jaar wordt bezien of er noodzaak
is tot een structurele aanpassing van
de AOW, bijvoorbeeld met het oog
op opgetreden incidentele loonont-
wikkelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij-
zigde motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 12 (25699).

Op verzoek van mevrouw Giskes stel
ik voor, haar gewijzigde motie
(25699, nr. 12) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
motie-Van Wingerden/Leerkes
(25699, nr. 8) is ingetrokken.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen vooraf.

©

De heer Terpstra (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Wij hebben gisteren een
goed debat gehad over het Spaar-
fonds AOW. Wij hebben zojuist voor
het wetsvoorstel gestemd. De basis
van het Spaarfonds AOW is dat in de
volgende eeuw ook het huidige
indexeringssysteem blijft bestaan. Dit
betekent dat er een relatie is tussen
het minimumloon, de AOW, de
gehele sociale zekerheid en de
stijging van de welvaart zoals deze
wordt gemeten aan de ontwikkeling
van de CAO-lonen. In de motie op
stuk nr. 9 van de heer Van Hoof
wordt uitgesproken, deze gedachte
alleen van toepassing te verklaren op
de AOW en andere groepen ’’eruit te
gooien’’. Ik doel op gehandicapten,
bijstandsmoeders en arbeidsonge-
schikten. Zij kunnen op basis van de
motie-Van Hoof eventueel slechter
worden behandeld. Deze tweedeling
achten wij in strijd met de solidaire
ontwikkeling in de maatschappij,
zoals zij is verwoord door de
regering bij de verdediging van het
Spaarfonds AOW. Tevens wordt
daarbij naar ons idee ook gevaarlijk
gespeeld met de solidariteit tussen
de generaties. Juist voor de
handhaving van de AOW in de
komende eeuw is solidariteit tussen
mensen boven en onder de 65 jaar
noodzakelijk. Omdat wij voor het
Spaarfonds AOW zijn, zullen wij
tegen de motie-Van Hoof stemmen.

©

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Omdat ook wij voor het Spaarfonds
AOW zijn, zijn wij eveneens tegen de
motie-Van Hoof.

In stemming komt de motie-Van
Hoof c.s. (25699, nr. 9).

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, de VVD, de groep-Nijpels en het
AOV voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het voorstel van wet
van het lid M.B. Vos tot wijzi-
ging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout)
(23982).

(Zie vergadering van 18 februari
1998.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla-
ring vooraf.
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De heer Passtoors (VVD): Voorzitter!
Het initiatiefwetsvoorstel van
mevrouw Vos is sympathiek en het
doel ervan onderschrijft de VVD,
namelijk de duurzame productie van
alle hout in de wereld. Met het
gewijzigde amendement-Schutte
wordt beoogd een algemeen
importverbod op termijn van niet
duurzaam geproduceerd hout te
schrappen. Dit zullen wij steunen,
evenals het amendement van
mevrouw Verspaget. Het voorstel
wordt daardoor minder onaccepta-
bel. Echter, het voorgestelde
instrument om tot dit goede doel te
komen, te weten een eenzijdige
Nederlandse verplichte certificering
van alle hout, wijst de VVD als een
materieel eenzijdige handels-
belemmering af. Dat is onzes inziens
in strijd met internationale verdragen
en afspraken en ook met het huidige
regeringsbeleid, waarin wordt
uitgegaan van vrijwillige certificering
door de houtsector via zelfregulering.
Voor dit wetsvoorstel, dat onzes
inziens een symboolwet is, die
praktisch niet uitvoerbaar, controleer-
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