
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 69 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Van den Broek-Laman Trip,
Broekers-Knol, Van Dalen-Schiphorst,
Dees, Van Driel, Dupuis, Dölle,
Doesburg, Eigeman, Essers, Van
Gennip, De Graaf, Hamel, Hessing,
Van Heukelum, Hoekzema, Ten
Hoeve, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oye,
Ketting, Koekkoek, Kohnstamm, Kox,
Van der Lans, Van Leeuwen, Lemstra,
Van der Linden, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Middel, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor,
Platvoet, Pormes, Putters, Van Raak,
Rabbinge, De Rijk, Rosenthal,
Russell, Schouw, Schuurman,
Schuyer, Slagter-Roukema,
Soutendijk-van Appeldoorn,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en de heer Donner, minister van
Justitie, mevrouw Verdonk, minister
voor Vreemdelingenzaken en
Integratie, mevrouw Van der Laan,
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, en de
heer Rutte, staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van Thijn, Biermans en Van
Middelkoop, wegens verblijf
buitenslands;

Klink, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van
de Eerste en van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal houdende
aanwijzing van de heer Y.J. van
Hijum tot plaatsvervangend lid van
de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad in plaats van de heer
Koopmans.

Deze beschikking ligt op de griffie ter
inzage. Ik stel voor, de beschikking
voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

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.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

De voorzitter: Aangezien voor het
voornemen tot het sluiten van
uitvoeringsverdragen, het voorne-
men tot verlenging van verdragen,
de verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en de algemene
maatregelen van bestuur die zijn
voorgehangen en gedrukt onder de
nrs. 23908 (R1519), nr. 61, 24493

(R1557), nr. 15, 29014, 29015, 29018,
29022, 29028, 29033, 29040 (R1741),
29044, 29045, 29215 (R1742) en
29222 de termijn is verstreken, stel ik
vast dat, wat deze Kamer betreft, aan
uitdrukkelijke goedkeuring van dit
voornemen, deze verdragen en
algemene maatregelen van bestuur
geen behoefte bestaat.

Ik stel aan de Kamer voor,
wetsvoorstel 27792 van de agenda
van heden af te voeren en volgende
week te agenderen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, te weten:
- de motie-De Rijk c.s. inzake een
wetswijziging om toekenning van
een langdurigheidstoeslag na drie
jaar mogelijk te maken (28870,
28960, F);
- de motie-De Rijk c.s. inzake een
wetswijziging om de vrijstellings-
regeling te verruimen voor alleen-
staande ouders (28870, 28960, G);
- de motie-De Rijk c.s. inzake
verruiming van de langdurigheids-
toeslag voor mensen waarbij de
inkomsten lager waren dan de
vrijstelling (28870, 28960, H);
- de motie-De Rijk c.s. inzake
verruiming van de vrijstellings-
regeling (28870, 28960, I).

(Zie vergadering van 7 oktober 2003.)

De voorzitter: Ik maak de Kamer
erop opmerkzaam dat ik daarna het
woord zal geven aan mevrouw De
Rijk over de motie inzake de
efficiencymaatregel en mevrouw De
Wolff inzake de motie over het tijdig
indienen van wetsvoorstellen.

Ik geef gelegenheid tot het
afleggen van stemverklaringen.
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Mevrouw Van Leeuwen (CDA):
Voorzitter. Afgezien van het
standpunt dat het wapen van de
motie scherp moet blijven door het
beperkt in te zetten, heeft de
CDA-fractie ook inhoudelijke
bezwaren tegen de moties onder G
en J over de verruiming van de
vrijstellingsregeling. Naar ons gevoel
is een beter instrument voorhanden.

Met betrekking tot de moties over
de langdurigheidstoeslag heeft de
CDA-fractie de toezegging van de
staatssecretaris rond de evaluatie
aanvaard. Uit dien hoofde heeft ze
geen behoefte aan de motie onder F.
De CDA-fractie zal voorts de motie
onder H niet steunen, omdat de
langdurigheidstoeslag uitsluitend is
bestemd voor mensen zonder
arbeidsmarktperspectief.

De voorzitter: Zoals ik heb gezegd,
wordt de motie op stuk J nu niet in
stemming gebracht. Zo dadelijk
wordt voorgesteld, de beraadslaging
erover te heropenen.
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De heer Van Driel (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. Mijn fractie heeft
weliswaar sympathie voor een aantal
standpunten die hier zijn neergelegd,
maar wij hebben sterke aarzelingen.
Wij vinden namelijk dat in dit huis
niet te veel met moties moet worden
gewerkt. Dat hoort aan de overkant
te gebeuren. Wij hebben om die
reden enig beraad nodig gehad en
zijn tot de conclusie gekomen dat wij
bereid zijn de motie op stuk F
(28870) te steunen. In ons pleidooi is
al naar voren gekomen dat het
eerder dan na vijf jaar mogelijk moet
zijn om een langdurigheidstoeslag te
geven. Wat de andere moties betreft
zijn wij van mening dat de staatsse-
cretaris ons genoeg tegemoet is
gekomen. Wij hebben dan ook voor
het wetsvoorstel gestemd en willen
het deel van de discussie dat in de
moties is weergegeven, niet
overdoen.

In stemming komt de motie-De Rijk
c.s. (28870, 28960, F).

De voorzitter: Ik constateer dat de
leden van de fracties van de PvdA,
GroenLinks, de Onafhankelijke
Senaatsfractie en de SP voor de
motie hebben gestemd en die van de

overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-De Rijk
c.s. (28870, 28960, G).

De voorzitter: Ik constateer dat de
leden van de fracties van GroenLinks
en de SP voor de motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-De Rijk
c.s. (28870, 28960, H).

De voorzitter: Ik constateer dat de
leden van de fracties van GroenLinks
en de SP voor de motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-De Rijk
c.s. (28870, 28960, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de
leden van de fracties van GroenLinks
en de SP voor de motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, te weten:
- de motie-De Wolff c.s. inzake tijdige
indiening van wetsvoorstellen
(29200, B);
- de motie-De Rijk c.s. inzake de
efficiencymaatregel (28870, 28960, J).

(Zie vergaderingen van respectieve-
lijk 21 en 7 oktober 2003.)

De voorzitter: Mevrouw De Wolff en
mevrouw De Rijk vragen heropening
van de beraadslaging over deze
moties. Ik stel voor, aan dit verzoek
te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt hervat.
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Mevrouw De Wolff (GroenLinks):
Mevrouw de voorzitter. Ik wil de
motie die mijn naam draagt en die
gaat over het tijdig indienen van
wetsvoorstellen bij de Kamer,
intrekken. Ik meen namelijk dat de
minister-president in zijn reactie op
de motie in voldoende mate
tegemoet is gekomen aan de wens

die in de motie verwoord. Daarmee
is weer eens aangetoond dat de
Kamer wél zo nu en dan een motie
kan indienen en dat er geen wet van
Meden en Perzen is waarin is
bepaald dat de Kamer daarmee
terughoudend moet omgaan.

De voorzitter: Aangezien de
motie-De Wolff c.s. (29200, B) is
ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.
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Mevrouw De Rijk (GroenLinks):
Mevrouw de voorzitter. Ik zeg alleen
maar dat wij de motie op stuk nr. J
(28870) aanhouden tot de behande-
ling van de begroting Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Overigens lijkt
het mij best aardig als de senioren
eens overleggen over het fenomeen
’’motie’’. Wij hebben in het huishou-
delijk reglement namelijk niets
kunnen terugvinden over het
terughoudend zijn met moties. Het
indienen van moties is een recht van
de Kamer.

De voorzitter: Ik zou willen
voorstellen dat uw fractievoorzitter
dit in het seniorenconvent naar
voren brengt.

Op verzoek van mevrouw De Rijk
stel ik voor, haar motie (28870,
28960, J) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van de regeling van de bevrij-
dende verjaring in het Burgerlijk
Wetboek voor gevallen van
verborgen schade door letsel of
overlijden (26824).

(Zie vergadering van 15 april 2003.)

De beraadslaging wordt hervat.
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Minister Donner: Mevrouw de
voorzitter. Wij hervatten vandaag de
behandeling van een onderwerp dat
wij enkele maanden geleden hebben
verlaten, na de tweede termijn van
de zijde van de Kamer. Het is niet
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