
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 65 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Biermans, Broekers-
Knol, Van Dalen-Schiphorst, Dees,
Doek, Doesburg, Dölle, Van Driel,
Dupuis, Engels, Essers, Franken, Van
Gennip, De Graaf, Hamel, Hessing,
Van Heukelum, Hoekzema, Ten
Hoeve, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Kox, Van der Lans,
Van Leeuwen, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Maas-de Brouwer,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pormes, Pruiksma,
Putters, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Van Thijn, Timmerman-
Buck, Wagemakers, Walsma, Werner,
Witteman, Witteveen en Woldring,

en de heer Hoogervorst, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Eigeman, wegens bezigheden elders;

Thissen, wegens ziekte;

Leijnse en Luijten, 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 opgenomen aan het
einde van deze editie.)

De voorzitter: Hierbij deel ik aan de
Kamer mede dat de voorgenomen
beslissingen omtrent enkele ter
instemming aangeboden JBZ-
besluiten vorige week schriftelijk aan
de Kamer zijn overlegd, conform het
voorstel van de bijzondere commis-
sie voor de JBZ-Raad. Ten aanzien
van het voorstel zijn geen bezwaren
ingekomen, zodat ik vaststel dat de
Kamer heeft besloten conform dit
advies.

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

van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (verjaring van en
heffing bij planschadevergoe-
dingsovereenkomsten) (29490);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet milieubeheer
betreffende de milieu-
verslaglegging (afschaffing
verplichting publieksverslag)
(29972).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten, de Wet op de
toegang tot ziektekostenverze-

keringen 1998 en de Zieken-
fondswet in verband met
invoering van een identificatie-
plicht bij het verkrijgen van
zorg, invoering van het Sofi-
nummer in de Wtz 1998,
elektronisch berichtenverkeer in
de Ziekenfondswet en enige
andere wijzigingen (fraude-
bestrijding zorgverzekerings-
wetten) (29623);

- het wetsvoorstel Regels
inzake de aanspraak op een
financiële tegemoetkoming in de
premie van een zorgverzekering
vanwege een laag inkomen (Wet
op de zorgtoeslag) (29726);

- het wetsvoorstel Regeling
van een sociale verzekering voor
geneeskundige zorg ten behoeve
van de gehele bevolking
(Zorgverzekeringswet) (29763).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Hamel (PvdA): Voorzitter.
Allereerst wil ik namens mijn fractie
waardering uitspreken voor de
kunstig geconstrueerde wetsvoorstel-
len die voor ons liggen. Het is een
bloemlezing van wat de afgelopen 30
jaar is voorgesteld om de
verzekeringsproblemen op het
gebied van de ziektekosten het hoofd
te bieden. Alleen hoeft kunstig niet in
te houden dat het werkt. De vraag of
het werkt, ligt thans voor. Ik wil niet
verhelen dat mijn fractie ernstige
twijfels heeft of de gekozen
uitgangspunten zullen leiden tot het
gewenste effect. Uitgangspunt voor
mijn fractie bij dit debat is dan ook
een nee, tenzij. Dat tenzij kan aan de
hand van de antwoorden van de
minister verder inhoud krijgen.

Laat ik beginnen bij het uitgangs-
punt van het nieuwe stelsel: het
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