33ste vergadering

Dinsdag 16 juni 1998
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:
Baarda, Batenburg, De Beer, Van den
Berg, Bierman, De Boer, Braks, Van
den Broek-Laman Trip, Cohen, Dees,
Van Dijk, Van Eekelen, Eversdijk,
Gelderblom-Lankhout, Van Gennip,
Ginjaar, Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, De Haze
Winkelman, Heijmans, Heijne
Makkreel, Hendriks, Hessing, Van
Heukelum, Hilarides, Hirsch Ballin,
Hofstede, Holdijk, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Korthals Altes, J. van
Leeuwen, L.M. van Leeuwen,
Linthorst, Lodewijks, Loudon, Luijten,
Luimstra-Albeda, Lycklama à
Nijeholt, Meeter, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Pitstra, Le
Poole, Postma, Rensema, Roscam
Abbing-Bos, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Steenkamp,
Stevens, Stoffelen, Talsma, Tuinstra,
Varekamp, Ter Veld, Veling,
Vrisekoop, Werner, Wöltgens, Van de
Zandschulp, Zijlstra en Zwerver,
en de heer Dijkstal, vice-ministerpresident, minister van Binnenlandse
Zaken, mevrouw Sorgdrager,
minister van Justitie, de heren
Kohnstamm, staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, De Grave,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, alsmede de heren
Remkes en Zijlstra en mevrouw
Scheltema-de Nie, leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Rongen, Pit en Ketting, wegens
bezigheden elders;
Scholten, wegens verblijf buitenslands.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
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.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
De voorzitter: Aangezien voor
verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en voor algemene
maatregelen van bestuur die zijn
voorgehangen en gedrukt onder de
nummers 25983, 26029 en 26044 de
termijn is verstreken, stel ik vast, dat
wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van deze
verdragen respectievelijk algemene
maatregelen van bestuur geen
behoefte bestaat.
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van een aantal
onderwijswetten in verband met
onder meer de invoering van het
schoolplan, de schoolgids en het
klachtrecht (25459);
- Samenvoeging van de
gemeenten Buren, Lienden en
Maurik (25656);

Boorsma, wegens ziekte;
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Algemene nabestaandenwet

- Wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en
van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale
begeleiding van de overgang van
vermogen onder algemene titel
bij rechtspersonen op de voet
van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (25709).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken
onbillijkheden (25900).
De beraadslaging wordt geopend.
©
Mevrouw Van Leeuwen (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Eerst op 9
juni jongstleden ontvingen wij een
brief van de staatssecretaris, waaruit
bleek dat de behandeling van de
wijziging van de Algemene
nabestaandenwet in verband met
gebleken onbillijkheden uiterlijk
heden moest plaatsvinden. Deze
brief wekte terecht ongenoegen bij
de commissie Sociale Zaken. In het
belang van de betrokkenen moest
echter met deze datum worden
ingestemd, alhoewel de plenaire
inbreng hierdoor enigszins schade
kan leiden. Met vereende krachten
zullen echter alle belangrijke zaken
ongetwijfeld aan de orde kunnen
komen. Voor de CDA-fractie is dat in
ieder geval de principiële discussie
over de versoepeling, die in het
kader van het overgangsrecht zeker
nog de nodige vragen oproept.
Immers, deze reparatie betreft
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