
invoegen van een nieuw tweede lid
in artikel 50.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de PvdA tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Artikel 50 zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-
Van Middelkoop (stuk nr. 19), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 51 t/m 56 worden zonder
stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De eindstemming
over dit wetsvoorstel zal aanstaande
donderdag plaatsvinden.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Invoering van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen (Invoeringswet Wet
structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen) (27665).

(Zie vergadering van 27 juni 2001.)

De voorzitter: Mevrouw Smits trekt
het amendement op stuk nr. 7 in en
mevrouw Noorman-den Uyl trekt het
amendement op stuk nr. 16 in.

Voorts stel ik vast dat als gevolg
van de stemmingen bij wetsvoorstel
27588 de amendementen Schimmel
c.s. (stuk nr. 15), Van der Knaap/Van
Middelkoop (stuk nr. 17) en De Wit
(stuk nr. 11) zijn vervallen.

De artikelen 1 t/m 42 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 21, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 21 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

In stemming komt het amendement-
Harrewijn (stuk nr. 10, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de

aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de ChristenUnie
en de SGP voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer-
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 10 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 43 zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-
Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 10, I),
wordt zonder stemming aangeno-
men.

De artikelen 44 t/m 56 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Noorman-den Uyl c.s.
(stuk nr. 23, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming
van dit gewijzigde amendement de
andere op stuk nr. 23 voorkomende
gewijzigde amendementen als
aangenomen kunnen worden
beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Middelkoop c.s.
(stuk nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de
ChristenUnie en de SGP voor dit
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Artikel 57 zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-
Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 21, II),
de gewijzigde amendementen-
Noorman-den Uyl c.s. (stukken nrs.
23, I t/m III) en het gewijzigde
amendement-Van Middelkoop c.s.
(stuk nr. 24), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 58 t/m 75 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Van Middelkoop/Van der Knaap (stuk
nr. 18, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de

aanwezige leden van de fracties van
de SP, het CDA, de ChristenUnie en
de SGP voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer-
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 18 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 76 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 77 t/m 80 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 22, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 22 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden
beschouwd.

Artikel 81 zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het
amendementen-Noorman-den Uyl
c.s. (stukken nrs. 22, I en II), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 82 t/m 129 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Van Lente (stuk nr. 14), tot het laten
vervallen van artikel 130.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks tegen dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.

De artikelen 131 t/m 133 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De eindstemming
over dit wetsvoorstel zal aanstaande
donderdag plaatsvinden.

Aan de orde zijn de stemmingen
over zeven moties, ingediend
tijdens het debat over SUWI, te
weten:
- de motie-Noorman-den Uyl c.s.
over een betere ontsluiting voor
cliënten van de complexe regelge-
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ving van sociale zekerheid (27588,
27665, nr. 33);
- de motie-Noorman-den Uyl c.s.
over een persoonsgebonden
reı̈ntegratiebudget (27588, 27665, nr.
34);
- de motie-Noorman-den Uyl over
verantwoording van rechtmatige
inzet van middelen bij reı̈ntegratie
(27588, 27665, nr. 35);
- de motie-De Wit over de arbeids-
voorwaarden bij overgang naar het
UWV (27588, 27665, nr. 39);
- de motie-Smits/Schimmel over een
emancipatie-effectrapportage over
het rapport-Donner (27678, nr. 22);
- de motie-Harrewijn/Smits over een
plan van aanpak inzake verzuim in
verband met arbeidsconflicten
(27678, nr. 23);
- de motie-Van der Vlies over
ondersteuning van de regionale
platforms (27588, 27665, nr. 40).

(Zie vergadering van 27 juni 2001.)

In stemming komt de motie-
Noorman-den Uyl c.s. (27588, 27665,
nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

In stemming komt de motie-
Noorman-den Uyl c.s. (27588, 27665,
nr. 34).

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

In stemming komt de motie-
Noorman-den Uyl (27588, 27665, nr.
35).

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit
(27588, 27665, nr. 39).

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-Smits/
Schimmel (27678, nr.22).

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

In stemming komt de motie-
Harrewijn/Smits (27678, nr. 23).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
ChristenUnie en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Van der
Vlies (27588, 27665, nr. 40).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de ChristenUnie, de SGP en de VVD
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Aan de orde is de stemming in
verband met de Raming der voor
de Tweede Kamer in 2002
benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de
ontvangsten (27677).

De Raming wordt zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de stemming in
verband met het Voorstel tot
wijziging van de Regeling
financiële ondersteuning fracties
(23686, nr. 19).

Het voorstel wordt zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend tijdens
het debat over de Raming 2002
Tweede Kamer, te weten:
- de motie-Van Middelkoop over een
wijziging van de Comptabiliteitswet
(27677, 23686, 11107, nr. 14);
- de motie-Van Middelkoop/Vendrik
over deelname aan een compensatie-
programma (27677, 23686, 11107,
nr.15);
- de motie-Kant/Vendrik over een
bijdrage aan de verkiezingskas
(27677, 23686, 11107, nr.16).

(Zie vergadering van 27 juni 2001.)

De voorzitter: De stemming over de
motie-Van Middelkoop op stuk nr. 14
wordt aangehouden.

Ik merk nog op dat op de gedrukte
agenda bij de motie op stuk nr. 15
een onjuiste omschrijving is vermeld.

In stemming komt de motie-Van
Middelkoop/Vendrik (27677, 23686,
11107, nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en de Christen-
Unie voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/
Vendrik (27677, 23686, 11107, nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en de SGP 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 Enkele wijzigingen
van het Reglement van Orde
(27741).

(Zie vergadering van 28 juni 2001.)

De voorzitter: De heer Passtoors
trekt zijn amendement op stuk nr. 7
in op grond van de nota van
wijziging op stuk nr. 9.

Onderdeel I wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Passtoors (stuk nr. 6).

De voorzitter: De uitslag van de
stemming is niet goed te zien, zodat
wij overgaan tot hoofdelijke
stemming.

Vóór stemmen de leden: Van den
Doel, Eurlings, Geluk, De Haan,
Hessing, Hillen, Van der Hoeven,
Hofstra, Ten Hoopen, De Hoop
Scheffer, Kamp, Klein Molekamp,
Van der Knaap, Leers, Van Lente,
Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M.
Meijer, Van Middelkoop, Mosterd,
Nicolaı̈, Niederer, Oplaat, Örgü,
Passtoors, De Pater-van der Meer,
Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van
Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Slob,
Snijder-Hazelhoff, Van Splunter, Van
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