8ste vergadering

Maandag 20 november 2006
Aanvang 17.45 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 48 leden, te weten:
Van de Beeten, Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Van den Broek-Laman Trip, Van
Dalen-Schiphorst, Dees, Doek, Van Driel, Dupuis, Engels,
Essers, Franken, Van Gennip, De Graaf, Hamel, Jurgens,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Kox,
Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Meindertsma,
Middel, Van Middelkoop, Nap-Borger, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pormes, Pruiksma, Putters, Rabbinge,
Russell, Rosenthal, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker,
Tan, Van Thijn, Thissen, Timmerman-Buck, VedderWubben, Wagemakers, Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman en De Wolff,
en de heer Zalm, viceminister-president, minister van
Financiën, de heer Winsemius, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en
mevrouw Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie.
alsmede de Tweede Kamerleden Hofstra, Van Bochove
en Verdaas.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:
Luijten en Schuurman, wegens bezigheden elders;
Broekers-Knol, Van der Linden en Eigeman, wegens de
COSAC-vergadering in Helsinki.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) en enige andere daarmee verband
houdende wetten (modernisering van de algemene
milieuregels voor inrichtingen) (30483);
- het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking
van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank
en kantonrechter, alsmede van artikel 12 van dat
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Diverse wetsvoorstellen

Boek en van artikel 268 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (30521);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel in verband met de
wijziging van de financiering van het flexibel
pensioen en uittreden van het overheidspersoneel
(30602);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
in verband met de wederzijdse erkenning van
beroepseisen gesteld aan het verrichten of
aanbieden van beveiligings- of recherchewerkzaamheden door het in stand houden van een
beveiligingsorganisatie of recherchebureau
(30611);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
belasting van personenauto’s en motorrijwielen
1992 en van enige andere wetten (omzetting
teruggaafregeling bestelauto’s ondernemers in
vrijstellingsregeling) (30634);
- het wetsvoorstel Opheffing van het
Scheepvaartfonds 1955, wijziging van de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken en herstel van
enkele gebreken in andere wetten op het terrein
van verkeer en waterstaat (30643);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van
de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de
premie (30668);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere
positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in
relatie tot de aanbestedingsverplichting in het
openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen (30683);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de
systemen voor de handel in broeikasgas- en
NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in
emissierechten) (30694);
- het wetsvoorstel Wijziging van het tijdstip
waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken
ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet (30807);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van de moge-
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Voorzitter
lijkheid om ten aanzien van de luchthaven
Schiphol experimenten te houden (Experimenten
Schiphol) (30809);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Muntwet
2002 in verband met de mogelijkheid om
herdenkingsmunten van twee euro te kunnen
uitgeven (30843).

De heer Leijnse (PvdA): Mevrouw de voorzitter. Het gaat
goed met Nederland. De economische groei zal in dit
jaar en volgend jaar naar verwachting boven de 3%
liggen; de werkloosheid daalt en is een van de laagste in
Europa. Tegelijkertijd neemt het beroep op alle
uitkeringsregelingen af en de participatiegraad toe, ook
bij ouderen. De staatsschuldquote loopt gestaag terug en
het slinkende beslag van rente-uitgaven op de rijksfinanciën maakt het bereiken van begrotingsevenwicht
ieder jaar wat gemakkelijker. De nieuwe directeur van het
Centraal Planbureau meent dat onder realistische
veronderstellingen de Nederlandse economie goed is
voorbereid op de aankomende demografische stabilisatie
en vergrijzing van de bevolking. Het uitgangspunt voor
de toekomst is niet ongunstig en in veel opzichten
beduidend beter dan dat van andere EU-landen. Er is
enige reden om tevreden te zijn.
In de komende maanden zal in dit gelukkige land een
nieuwe regering aantreden. Het slechtste wat de
Nederlanders daarbij kan overkomen, en het ware te

wensen dat de kiezer daar woensdag aan zal denken, is
dat deze regering vooral ook tevreden is. Regeren is
vooruitzien en tevredenheid over wat men bereikt heeft,
is daarbij een doodszonde. Willen wij dat de directeur
van het Planbureau zijn optimistische visie over vier jaar
nog kan uitdragen, dan is een beleid nodig dat de
structurele basis van de Nederlandse economie verder
versterkt. Zelfvoldaanheid of tevredenheid over eigen
prestaties of vermeende prestaties, meer in het
algemeen iedere neiging tot hovaardij, is daarbij geen
goed uitgangspunt. Er is een agenda nodig om het
vestigingsklimaat en de werkgelegenheid verder te
verbeteren. En die agenda moet beginnen bij wat
verbetering behoeft.
De nieuwe regering mag de ogen niet sluiten voor het
gebrek aan innovatievermogen in het Nederlands
bedrijfsleven, de nog altijd geringe hoeveelheid startende
bedrijven en de slechte aansluiting van de kennisinfrastructuur op de kennisbehoeften van economie en
samenleving. Zij mag vooral niet voorbijgaan aan de
groeiende tekorten aan hoger opgeleiden enerzijds en de
onverminderd omvangrijke verspilling van talent door
ongediplomeerde schooluitval anderzijds. Zij moet een
halt toeroepen aan degenen die de integratie van grote
groepen etnische minderheden als een cultureel en
religieus probleem willen uitvechten en zich daarmee
een alibi verschaffen om de sociaal-economische
achterstelling, die aan de basis van dit probleem ligt, niet
te hoeven bestrijden. Zij zal de urgente aanpak van ruim
veertig probleemwijken, waarin concentraties van
etnische minderheden, uitkeringstrekkers en perspectiefloze jongeren voor een zeer gebrekkige economische en
sociale structuur zorgen, geen dag langer mogen
uitstellen. Zij zal moeten voorkomen dat ook in de
volgende generatie een op de tien kinderen in armoede
opgroeit en geen kans krijgt zijn talent te ontwikkelen.
Een nieuwe regering staat kortom voor de moeilijke
opgaaf om ervoor te zorgen dat in de komende jaren
voldoende kennis en creativiteit beschikbaar zijn en dat
tegelijk sociale samenhang, duurzaamheid en veiligheid
zodanig gewaarborgd zijn, dat ons land een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor kleine en grote bedrijven en
dat economie en welvaart verder kunnen groeien. De
economische beleidsmakers hebben ten onrechte de
neiging deze probleemvelden als irrelevant voor de
economische structuur en het vestigingsklimaat te
beschouwen. In een wereldeconomie die steeds meer
door kennisintensiteit wordt bepaald zijn echter
innovatiekracht, kenniskwaliteit, onderwijsniveau en
sociaal-economische en culturele integratie sleutelvariabelen voor de draagkracht van de economische
structuur. Onze economie scoort goed op de oude
economische structuurvariabelen maar veel minder op
de criteria die de kracht van de moderne kenniseconomie
bepalen. Daar zit voor de nieuwe regering de grote
opdracht. Geen reden tot zelfvoldaanheid, integendeel.
Mevrouw de voorzitter. Tegen deze achtergrond kan
men een aantal onderdelen van het voorliggende
wetsvoorstel positief waarderen. Zo is de bedoeling van
de octrooibox om meer innovatieve activiteiten naar ons
land te trekken door de directe winst daarop minder te
belasten. Het zou goed zijn als de minister ons nog eens
bijlicht over de aard en omvang van de extra investeringen in innovatie die de regering van de voorgestelde
regeling verwacht. Evenzeer heeft het onze volle
instemming dat de regering tracht met een aantal
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Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de PKB Ruimtetekort in Mainport Rotterdam
(24691, nrs. 72, 73 en 79).
De voorzitter: Ik stel voor, in te stemmen met de
planologische kernbeslissing.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling:
- het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften over het adres van C.S. te A. betreffende
het handelen van de belastingdienst (XLV-A).
De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van de
commissie te besluiten.
Aldus wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van belastingwetten
ter realisering van de doelstelling uit de nota
’’Werken aan winst’’ (Wet werken aan winst)
(30572).
De voorzitter: Ik heet minister Zalm vanavond van harte
welkom in de Eerste Kamer.
De beraadslaging wordt geopend.
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