
wilt regelen, zal dat ook als zodanig
in de wet geregeld moeten worden.

Het eerste verzoek aan de minister
is dus om de problemen te onder-
schrijven zoals die hier zijn geschil-
derd. Het tweede verzoek is om te
bevorderen dat het wetsvoorstel, als
het hier wordt aangenomen, op korte
termijn wordt aangepast zoals hier is
voorgehouden.

Bij die aanpassing kunnen meteen
twee andere kleine omissies in het
wetsvoorstel worden opgelost, te
weten 1. het foutief gebruik van het
begrip ''uitspraak'' waar ''besluit'' is
bedoeld, en 2. het niet vermelden
van artikel 8.31 Wet luchtvaart in lid
1 van artikel 77 van de Luchtvaart-
wet.
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Minister Peijs: Voorzitter. Ik kan er
een heel korte termijn van maken.
Wij zullen ingaan op de wens van de
Eerste Kamer. Ik denk dat de wet
hierdoor helderder wordt en dat het
functioneren van het schadeschap
hierdoor gemakkelijker en eenduidi-
ger wordt. Bij twee kleine punten in
de wet en bij artikel 8.31 was
onduidelijk of het schadeschap een
uitspraak doet of een beslissing
neemt. Wij zullen dat in één pakketje
meteen allemaal recht breien in een
wetswijziging.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Als minister die als
laatste spreekt op de laatste dag van
het jaar had de minister niet wijzer
kunnen handelen dan door zo snel te
luisteren naar de Kamer. Met dank.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van de
Ziekenfondswet in verband met
het invoeren van een
no-claimteruggaaf voor verzeker-
den die geen of weinig gebruik
hebben gemaakt van zorg
waarop ingevolge die wet
aanspraak bestaat (29483).

De voorzitter: De fractie van de
PvdA verlangt hoofdelijke stemming
over het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Essers,
Franken, Van Gennip, De Graaf, Van
Heukelum, Hoekzema, Kalsbeek-

Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Van Leeuwen,
Lemstra, Van der Linden, Luijten,
Nap-Borger, Van den Oosten,
Pastoor, Rosenthal, Russell, Schouw,
Swenker, Terpstra, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Woldring, Van de
Beeten, Bemelmans-Videc, Bierman-
Beukema toe Water, Biermans,
Broekers-Knol, Van den Broek-Laman
Trip, Van Dalen-Schiphorst, Dees,
Doek, Dölle, Dupuis en Engels.

Tegen stemmen de leden: Hamel,
Holdijk, Jurgens, Kox, Van der Lans,
Leijnse, Linthorst, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Meulenbelt, Middel,
Van Middelkoop, Noten, Platvoet,
Putters, Van Raak, Rabbinge,
Schuurman, Slagter-Roukema,
Sylvester, Van Thijn, Thissen,
Westerveld, Witteveen, De Wolff, Van
den Berg en Van Driel.

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met 39 tegen 27
stemmen is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van de
Luchtvaartwet in verband met
wijziging van de heffingen voor
de luchthaven Schiphol (29387).

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Waarde medeleden. Ik zal een heel
lang verhaal heel kort houden, want
wij hebben een nog heel genoeglijke
kerstborrel te gaan. Als het goed is,
komt er begin volgend jaar een
jaarbericht uit, waarin u kunt
terugkijken op alles wat wij hier
gezamenlijk hebben gedaan in het
belang van het land. Wij hebben
laten zien dat de Eerste Kamer ertoe
doet. Ik kan de Eerste Kamer
eigenlijk maar op één manier
karakteriseren: gewogen en
bewogen. Ik denk dat wij hiermee
goed het kerstreces in kunnen. Ik
wens u allen een heel fijne tijd. Rust
goed uit, want wij hebben hard
gewerkt. Ik zie u allen graag terug in
het volgende jaar.

Sluiting 19.30 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De voorzitter heeft na overleg met
het College van Senioren besloten
om:

a. de plenaire behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op:
21 december 2004

Regels met betrekking tot het
verstrekken van een brede doel-
uitkering aan provincies en regionaal
openbare lichamen ten behoeve van
de uitvoering van een integraal
verkeer- en vervoerbeleid (Wet BDU
verkeer en vervoer) (29469);

Vaststelling van een nieuwe
regeling inzake inkomensvoorziening
voor kunstenaars (Wet werk en
inkomen kunstenaars) (29574);

Aanpassing van de Tabakswet,
alsmede van artikel V, tweede lid,
van de wet van 18 april 2002 tot
wijziging van de Tabakswet (Stb. 201)
aan richtlijn nr. 2003/33/EG van het
Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 26 mei 2003
betreffende de onderlinge aanpas-
sing van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen van de
lidstaten inzake de reclame en
sponsoring voor tabaksproducten
(PbEU L 152) (29721);

Wijziging van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen in verband met wijziging
van de taken en de werkwijze van de
Raad voor werk en inkomen (29727);

Wijziging van de Wet werk en
bijstand in verband met het verlenen
van een financiële tegemoetkoming
aan personen die een ouderdoms-
pensioen op grond van de AOW
ontvangen, alsmede in verband met
enige aspecten van de financierings-
systematiek (29850);
21 december 2004 (onder voorbe-
houd)

Wijziging van de Luchtvaartwet in
verband met wijziging van de
heffingen voor de luchthaven
Schiphol (29378);

Wijziging van de Wet op de
jeugdzorg (herstel van enige
onvolkomenheden) (29822);
18 januari 2005

Wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 in
verband met Europeesrechtelijke
verplichtingen (28171);
22 maart 2005

Beleidsdebat over het thema ''De
ruimtelijk-economische ontwikkeling

Wagemakers

Eerste Kamer Besluiten en ingekomen stukken
21 december 2004
EK 11 11-560


