
Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Verbetering
van de procesgang in het eerste
ziektejaar en nieuwe regels voor
de ziekmelding, de reı̈ntegratie
en de wachttijd van werknemers
alsmede met betrekking tot de
loondoorbetalingsverplichting
van de werkgever (Wet verbete-
ring Poortwachter) (27678).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering op stuk nr. 26 voorge-
stelde wijzigingen aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla-
ring vooraf.
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De heer Harrewijn (GroenLinks):
Voorzitter. Mijn fractie zal voor de
Wet verbetering poortwachter
stemmen, maar zij wil dat niet doen
zonder het afleggen van een
stemverklaring. Dat heeft te maken
met de aanneming van het amende-
ment van de heer Wilders en de
zijnen, waarin de ontslagbescher-
ming bij ziekte wordt afgezwakt. Dat
amendement maakt nu tegen onze
zin deel uit van de wet. Overigens
zitten er veel verbeteringen in de
wet. Deze maken het waard om voor
de wet te stemmen. Wij willen
daarom laten aantekenen dat de
fractie van GroenLinks geacht wil
worden tegen artikel 3 onderdeel E
van deze wet te hebben gestemd.
Wij zullen voor het overige voor de
wet stemmen.
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De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de SP-fractie
tegen dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men.

Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Regels tot
vaststelling van een structuur
voor de uitvoering van taken
met betrekking tot de arbeids-
voorziening en sociale-
verzekeringswetten (Wet
structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen) (27588).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering op stuk nr. 46 voorge-
stelde wijzigingen aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde is de eindstemming
over het wetsvoorstel Invoering
van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen (Invoeringswet Wet
structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen) (27665).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter: Ik stel voor, de door
de regering op stuk nr. 26 voorge-
stelde wijzigingen aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in het debat
over de spoorbenutting, te weten:
- de motie-Van der Steenhoven over
uitplaatsing van taakorganisaties uit
het NS-concern (27400-XII, nr. 76).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter: De motie-Van der

Steenhoven (27400-XII, nr. 76) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het een juiste keuze
is van de regering om opnieuw de
verhouding tussen de overheid en de
NS te beschouwen;

van oordeel dat daarbij ook de
verhouding tussen Staat en NS
taakorganisaties aan de orde is;

van mening dat het wegwerken van
onduidelijkheden die ontstaan zijn na
het splitsen van de NS in verschil-
lende bedrijven en taakorganisaties,
nadrukkelijk betrokken moet worden
bij de door de minister aangekon-
digde herbezinning op de wetgeving
voor het spoor;

voorts van mening dat de conclusie
van de Algemene Rekenkamer in
’’Toezicht op het spoor’’ voor
uitplaatsing van de taakorganisaties
uit het NS-concern onverminderd
van kracht is en blijft;

verzoekt de regering, bij de
beschouwing van een betere
verhouding tussen de overheid en de
NS uit te blijven gaan van de
uitplaatsing van de taakorganisaties
uit het NS-concern en een spoedige
behandeling van het wettelijk kader
voor uitplaatsing mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door de leden Van der Steenhoven,
Hofstra en Leers.

Zij krijgt nr. 79 (27400-XII).

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van der Steenhoven c.s.
(27400-XII, nr. 79).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, het CDA, de Christen-
Unie, de SGP en de VVD voor deze
gewijzigde motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
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