
dat zo kort volgt op het overlijden
van uw vader in februari van dit jaar.
Moge de waardering die velen in de
Kamer voor haar hadden, tot troost
zijn bij het verwerken van dit
verlies.’’

Ik verzoek u, enkele ogenblikken
stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele
ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter: De overige ingeko-
men stukken staan op een lijst, die in
de zaal ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen
geen bezwaren zijn ingekomen,
neem ik aan, dat de Kamer zich met
de voorstellen heeft verenigd.

Aangezien voor verschillende
verdragen die ter stilzwijgende
goedkeuring zijn voorgelegd en voor
algemene maatregelen van bestuur
die zijn voorgehangen en gedrukt
onder de nummers 23908, nr. 30,
25915 (R1611), 25925 (R1612), 25930
en 25932 (R1615) de termijn is
verstreken, stel ik vast, dat wat deze
Kamer betreft aan uitdrukkelijke
goedkeuring van deze verdragen
respectievelijk algemene maatrege-
len van bestuur geen behoefte
bestaat.

Aan de orde is het verlenen van
instemming met het standpunt
van de regering bij de toetsing
van de in artikel 109J, eerste lid,
van het Verdrag van Maastricht
neergelegde criteria inzake de
deelname van Nederland aan de
derde fase van de Economische
en Monetaire Unie (25107, nr.
13).

De voorzitter: Wenst een van de
leden hierover het woord te voeren?
Dat blijkt niet het geval. Dan stel ik
vast, dat wat deze Kamer betreft, de
regering instemming heeft verkregen
met haar standpunt bij de toetsing
van de in artikel 109J, eerste lid, van
het Verdrag van Maastricht neerge-
legde criteria.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel Goedkeuring van de
op 26 februari 1996 te Brussel tot
stand gekomen Euro-Mediterrane
Overeenkomst waarbij een associatie
tot stand wordt gebracht...

De heer Veling (GPV): Voorzitter!
Neemt u mij niet kwalijk dat ik u
onderbreek. Het ging net bij de
besluitvorming over de EMU zo rap.
Is er geen mogelijkheid om
aantekening te vragen, geacht te
willen worden tegen te hebben
gestemd?

De voorzitter: Dat kan. Die
aantekening wordt verleend aan
degenen die daarom vragen.

De heer Veling (GPV): Dat doe ik. Er
zijn er meer die dat willen doen. Het
is niet ongebruikelijk dat de
voorzitter daar even naar informeert.

De voorzitter: Het is niet ongebrui-
kelijk wanneer dat gebeurt bij
wetsvoorstellen. Het wordt echter
niet gedaan wanneer de Kamer na
het voorhangen instemming verleent
met bijvoorbeeld de voorstellen tot
stilzwijgende goedkeuring van
algemene maatregelen van bestuur
en dergelijke. Die procedure heb ik
toegepast. Inderdaad, ten onrechte,
ik had hierbij moeten informeren of
er leden waren die aantekening
verzochten. Deze aantekening zal
alsnog worden verleend.
De aanwezige leden van de

fracties van het GPV, de SGP, de RPF
en GroenLinks wordt conform artikel
121 van het Reglement van orde
aantekening verleend, dat zij geacht
willen worden zich niet met het
verlenen van instemming met het
standpunt van de regering bij de
toetsing van de in artikel 109J, eerste
lid, van het Verdrag van Maastricht
neergelegde criteria inzake de
deelname van Nederland aan de
derde fase van de EMU te hebben
kunnen verenigen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Goedkeuring van de op 26

februari 1996 te Brussel tot
stand gekomen Euro-Mediterrane
Overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en haar
Lid-Staten, enerzijds, en het
Koninkrijk Marokko, anderzijds
(25303);
- Wijziging van de Wet melding

ongebruikelijke transacties
(25378);
- Wijziging van de

Huursubsidiewet in verband met
het aan burgemeester en

wethouders toedelen van de
bevoegdheid een bijzondere
bijdrage in de huurlasten toe te
kennen (vangnetregeling
huursubsidie) (25817);
- Wijziging van het Wetboek

van Strafvordering in verband
met de verlengingsprocedure
voorlopige hechtenis en de
termijn van de uitspraak van het
schriftelijk vonnis van de
alleenrechtsprekende rechter
(24219).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling

van nieuwe regels met betrek-
king tot de (re)integratie van
arbeidsgehandicapten (Wet op de
(re)integratie arbeids-
gehandicapten) (25478).

De beraadslaging wordt geopend.

©

Mevrouw Van Leeuwen (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Reeds bij
mijn maidenspeech op 31 oktober
1995 heb ik met nadruk gepleit voor
de stroomlijning en een veel betere
afstemming van de diverse
(re)integratiemaatregelen. De
CDA-fractie heeft toen ook stelling
genomen tegen uitbreiding van
bestaande maatregelen zonder dat
de werking ervan duidelijk was
komen vast te staan. Er was immers
onmiskenbaar sprake van een
aantoonbare onderbenutting van het
beschikbare instrumentarium.
Niettemin bleef de toenmalige
staatssecretaris onverkort vasthou-
den aan de afschaffing van de
bonus-malusregeling in combinatie
met een pakket van integratie-
maatregelen. Met de regelmaat van
de klok is sedertdien ook in dit huis
het niet of onvoldoende werken van
het (re)integratie-instrumentarium
aan de orde gesteld. De diverse
externe rapportages deden daar nog
een schepje bovenop.
Zo concludeerde het College van

toezicht sociale verzekeringen – het
CTSV – in april 1996 met betrekking
tot de toepassing van de
(re)integratie-instrumenten voor
gedeeltelijk arbeidsgeschikten dat in
het algemeen het gebruik van
(re)integratie-instrumenten voor deze
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