
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 62 leden, te
weten:

Van de Beeten, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water,
Biermans, Broekers-Knol, Van
Dalen-Schiphorst, Doesburg, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Engels,
Essers, Franken, Van Gennip, De
Graaf, Hessing, Van Heukelum,
Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oije, Ketting, Klink, Van Leeuwen,
Leijnse, Lemstra, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Pruiksma, Putters, Van Raak,
Rabbinge, Rosenthal, Russell,
Schouw, Schuurman, Schuyer,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-
Wubben, Wagemakers, Walsma,
Werner, Westerveld, Witteman,
Witteveen, Woldring en De Wolff,

en de heer Donner, minister van
Justitie, mevrouw Van der Hoeven,
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de heer Rutte,
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Doek en Hamel, wegens bezigheden
elders;

Van der Lans en Van den Broek-
Laman Trip, wegens ziekte;

Slagter-Roukema, wegens verblijf
buitenslands;

Kox, Van Thijn, Jurgens, Platvoet,
Van der Linden, Dees en Bemelmans-
Videc, wegens het bijwonen van een
vergadering van de Raad van
Europa.

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 einde
van deze editie.)

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Harmonisatie van inkomensaf-
hankelijke regelingen (Algemene
wet inkomensafhankelijke
regelingen) (29764) en het
wetsvoorstel Wijziging van een
aantal wetten in verband met de
invoering van de Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen
(Aanpassingswet Algemene wet
inkomensafhankelijke regelin-
gen) (29765).

(Zie vergadering van 14 juni 2005.)

De voorzitter: De fractie van de
Partij van de Arbeid heeft laten
weten dat de stemming die zij over
deze wetsvoorstellen heeft gevraagd,
wat haar betreft niet noodzakelijk is.
Mij blijkt dat ook geen van de andere
fracties stemming verlangt.

De wetsvoorstellen worden zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Raming der voor de Eerste

Kamer in 2006 benodigde
uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten (EK
2004-2005, nr. XXIII-A).

De raming wordt zonder beraadsla-
ging en zonder stemming vastge-
steld.

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, het wetsvoorstel Implementa-
tiewet EG-richtlijnen eerste en
tweede pijler Verdrag van Aarhus
(29877), dat voor volgende week als
hamerstuk staat geagendeerd, toe te
voegen aan de hamerstukken van
vandaag.

Daartoe wordt besloten.

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

van de Wet toezicht effecten-
verkeer 1995, de Wet op de
economische delicten en het
Wetboek van Strafvordering ter
implementatie van richtlijn nr.
2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 28 januari
2003 betreffende handel met
voorwetenschap en markt-
manipulatie (PbEU L 96), richtlijn
nr. 2003/124/EG van de Commis-
sie van de Europese Gemeen-
schappen van 22 december 2003
tot uitvoering van richtlijn nr.
2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de
definitie en openbaarmaking van
voorwetenschap en de definitie
van marktmanipulatie betreft
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(PbEU L 339), Richtlijn nr.
2003/125/EG van de Commissie
van de Europese Gemeenschap-
pen van 22 december 2003 tot
uitvoering van richtlijn nr.
2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de
juiste voorstelling van
beleggingsaanbevelingen en de
bekendmaking van belangen-
conflicten betreft (PbEU L 339)
en richtlijn nr. 2004/72/EG van
de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 29 april
2004 tot uitvoering van richtlijn
nr. 2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat
gebruikelijke marktpraktijken,
de definitie van voorwetenschap
met betrekking tot van grond-
stoffen afgeleide instrumenten,
het opstellen van lijsten van
personen met voorwetenschap,
de melding van transacties van
leidinggevende personen en de
melding van verdachte transac-
ties betreft (PbEU L 72) (Wet
marktmisbruik) (29827);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet milieubeheer, de Wet
openbaarheid van bestuur en de
Archiefwet 1995 ten behoeve
van de implementatie van
richtlijn nr. 2003/4/EG van het
Europees Parlement en de Raad
van 28 januari 2003 inzake de
toegang van het publiek tot
milieu-informatie en tot intrek-
king van Richtlijn 90/313/EEG
van de Raad (PbEU L 41) en van
richtlijn nr. 2003/35/EG van het
Europees Parlement en de Raad
van 26 mei 2003 tot voorziening
in inspraak van het publiek in de
opstelling van bepaalde plannen
en programma’s betreffende het
milieu en, met betrekking tot
inspraak van het publiek en
toegang tot de rechter, tot
wijziging van de Richtlijnen
85/337/EEG en 96/61/EG van de
Raad (PbEU L 156) (Implementa-
tiewet EG-richtlijnen eerste en
tweede pijler Verdrag van
Aarhus) (29877);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Elektriciteitswet 1998, de
Gaswet, de Mededingingswet en
de Telecommunicatiewet
vanwege de inwerkingtreding
van de Wet van 9 december
2004 tot wijziging van de
Mededingingswet in verband
met het omvormen van het
bestuursorgaan van de Neder-
landse mededingingsautoriteit

tot zelfstandig bestuursorgaan
(Stb. 2005, ...) (Reparatiewet
NMa-ZBO) (29992);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet toezicht effecten-
verkeer 1995 ter implementatie
van richtlijn nr. 2003/71/EG van
het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van
4 november 2003 betreffende
het prospectus dat gepubliceerd
moet worden wanneer effecten
aan het publiek worden aange-
boden of tot de handel worden
toegelaten en tot wijziging van
Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L
345) en tot uitvoering van
verordening nr. 809/2004 van de
Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 29 april
2004 tot uitvoering van Richtlijn
2003/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de in
het prospectus te verstrekken
informatie, de vormgeving van
het prospectus, de opneming
van informatie door middel van
verwijzing, de publicatie van het
prospectus en de verspreiding
van advertenties betreft (PbEU L
149) (30013);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene wet inkomens-
afhankelijke regelingen, de Wet
kinderopvang, de Huursubsidie-
wet en enige andere wetten
(30097).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

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

van het Burgerlijk Wetboek en
het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de
collectieve afwikkeling van
massaschades te vergemakkelij-
ken (Wet collectieve afwikkeling
massaschade) (29414).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Witteveen (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. De fractie van de PvdA
was eerst niet van plan om mee te
doen aan de plenaire behandeling
van dit wetsvoorstel. Het wetsvoor-
stel stelt immers aantrekkelijke

mogelijkheden in het vooruitzicht
voor collectieve afwikkeling van
massaschade waardoor het aan de
ene kant voor bepaalde groepen
slachtoffers mogelijk wordt om hun
schade binnen te halen, terwijl aan
de andere kant voor de veroorzakers
tegelijkertijd het perspectief bestaat
van een afwikkeling die een einde
maakt aan het probleem. Het ging
naar onze mening dus om een
evenwichtig wetsvoorstel, zij het dat
het puur een aanvulling biedt op de
mogelijkheden die reeds te vinden
zijn in het Burgerlijk Wetboek. Wij
hadden nog wel vragen gesteld over
de strooischade. Daarop hebben wij
van de minister antwoorden
ontvangen die wij alleszins bevredi-
gend vonden. Tijdens de schriftelijke
voorbereiding zijn door andere
fracties, met name die van de VVD,
echter allerlei mogelijke onrechtvaar-
dige situaties bij de toepassing van
de wet aan de orde gesteld. Dit
noopt ons ertoe om vandaag ook
aan het debat deel te nemen. Ik wil
kort twee andere typen van schade
bespreken die ook vormen van
massaschade zouden kunnen zijn en
dus voor collectieve afwikkeling in
aanmerking zouden kunnen komen.

Om te beginnen, kan men dan
denken aan de zogenaamde
gefixeerde schade, zoals in het geval
van de ramp die zich in Volendam
heeft voorgedaan. Daarbij zijn op een
gegeven ogenblik alle slachtoffers
bekend, kan de omvang van de
schade worden bepaald en komt het
erop aan om misschien met een
groot aantal personen tot een
afwikkeling van de schadeclaims te
komen. Het lijkt mijn fractie dat bij
zulke gevallen van gefixeerde schade
de voorgestelde regeling hooguit als
sluitstuk van de procedure aan de
orde moet komen, omdat alle vragen
over de schuld, de aard van de
schade en de omvang daarvan al in
een eerder stadium moeten zijn
beantwoord voordat de schade-
veroorzaker vermoedelijk bereid zal
zijn om met de een of andere
collectieve vertegenwoordiger van de
slachtoffers zaken te doen. Wij zien
daar dus hooguit een aanvullende
mogelijkheid in.

Het tweede type andere schade is
de zogenaamde sluipende schade,
zoals het geval is bij de groep die
aanleiding is geweest voor dit
wetsvoorstel, namelijk de des-
dochters. Men kan ook denken aan
asbestslachtoffers. Het gaat om
vormen van sluipende schade

Voorzitter
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