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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.

©

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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