De Jager
zich dat op de term ’’gerechtigde’’. Als ik de stukken
naast elkaar leg, denk ik te begrijpen waar de heer
Reuten op doelt en denk ik ook dat ik zijn bezwaar kan
wegnemen. Volgens mij is er sprake van een misverstand dat wellicht door de formulering in de nadere
memorie van antwoord is opgeroepen. Ik hoop dat ik dit
misverstand dus kan wegnemen.
Een gerechtigde is een gerechtigde tot een prijs. Niet
zozeer vanuit onze wetsgeschiedenis bezien een
gerechtigde, maar meer vanuit het feit dat de persoon in
de relatie aanbieder en speler gerechtigd is tot een prijs.
De gerechtigde, de winnaar is dezelfde als de speler.
Zoals de heer Reuten het aangeeft, zou dat begrip niet
speler moeten zijn. Een speler die een prijs wint en
daarmee recht op de prijs van de aanbieder, is in deze
zin van de wet inderdaad de gerechtigde. Ik kan dat hier
heel klip en klaar zeggen.
De heer Reuten (SP): Dus als je het zou vervangen door
’’prijswinnaar’’ is er geen enkel misverstand?

den’’. Wij zijn niet ver van elkaar verwijderd. Om nu
voorstellen te doen over wijzigingen in de wet lijkt mij
toch echt te complex. Ik ben er eerlijk gezegd ook niet
van overtuigd of het een vereenvoudiging zou zijn. Bij de
schriftelijke behandeling was er tussen de heer Reuten
en mij sprake van onenigheid over de uitleg van het
begrip de gerechtigden. Ik hoop die in de mondelinge
behandeling te hebben weggenomen. De term gerechtigden kan gelezen worden zoals ik net heb aangegeven. Ik
hoop dat ik daarmee kan volstaan.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden van de SP-fractie
wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde
aantekening verleend dat zij geacht willen worden, zich
niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen.
Sluiting 16.25 uur

Staatssecretaris De Jager: Dat is precies hetzelfde, ja, in
deze context.
Waardoor het misverstand wellicht ook nog is
opgeroepen, is omdat er bij 14 wordt gesproken over
toegestane buitenlandse kansspelen. Alle internetkansspelen waar mensen hier aan deelnemen, zijn bij
uitstek illegaal. Wat hier is bedoeld is gericht op de
vragen die eerder zijn gesteld, namelijk of ’’gerechtigde’’
nu een economisch of een juridisch begrip is. Daar is
zo’n beetje een misverstand over ontstaan, ook in de
schriftelijke wetsgeschiedenis. Er is toen aangegeven dat
het voornamelijk een economisch begrip is. De heer
Reuten stelde dat ik had aangegeven dat het een
economisch begrip is, maar dat is niet zo, want in de
eerste tekst had ik gesteld dat het meer in een economische context moet worden gelezen dan in een juridische.
Meer, dus niet alleen economisch, voor een deel ook
juridisch. In 14 wordt aangegeven dat het in dat geval
ook juridisch kan zijn als het over toegestane buitenlandse kansspelen gaat. Dan gaat het dus om in het
buitenland toegestane kansspelen. Kansspelen die voor
ons illegaal zijn, kunnen in het buitenland legaal zijn. Het
betreft de nadere memorie van antwoord aan de Eerste
Kamer en ik stel dan ook voor om bij 14 in dat verslag
op te nemen dat ’’toegestane’’ voor de rechtsgeschiedenis kan worden weggelaten omdat het een misverstand
lijkt op te roepen wat uiteraard niet is bedoeld. Er zou
dan gelezen moeten worden: ’’de term ’gerechtigde’ hier
ziet op de aanwijzing van de belastingplichtige die
deelneemt aan buitenlandse kansspelen die via internet
worden gespeeld (zie ook antwoord op vraag 3)’’. In die
vraag 3 wordt gewezen op het al dan niet illegaal zijn
van die kansspelen waaraan deel wordt genomen.
Voorzitter. Ik denk dat als wij dat hier zo meenemen en
ook de expliciete uitleg van in welke context het begrip
’’gerechtigde’’ kan worden gelezen, het misverstand is
weggenomen.
De heer Reuten (SP): Mag ik de staatssecretaris nog
vragen of hij iets ziet in de vereenvoudiging die ik in
mijn tweede termijn voorstelde?
Staatssecretaris De Jager: In het algemeen ben ik altijd
voorstander van vereenvoudiging, maar in dit geval
moet ik volstaan met de uitleg van het begrip ’’gerechtig-
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Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:
a. de plenaire behandeling van de volgende (wets)voorstellen te doen plaatsvinden op:
9 september 2008 als hamerstukken:
Wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek
en van enkele andere wetten in verband met het
meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de
werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit
proces (31357);
Goedkeuring van het op 7 juni 2007 te Luxemburg tot
stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese
Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de
Europese Gemeenschappen (Trb. 2008, 9) (31359);
Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de
Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen i.v.m. de overgang van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren
met een handicap (31383);
Wijziging van enkele wetten op het terrein van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in
verband met het herstellen van wetstechnische gebreken
alsmede in verband met het aanbrengen van enkele
inhoudelijke wijzigingen (31400);
Aanpassing van de Wet op de medische hulpmiddelen
aan richtlijn nr. 2007/47/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van
Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake actieve implanteerbare medische
hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG
betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEU
L 247) (31469);
11 november 2008 (i.p.v. 7 oktober 2008):
Voorstel van wet van het lid Halsema houdende
verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
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strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing
van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet
door de rechter (28331);
17/18 november 2008:
Algemene Financiële Beschouwingen.
b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor
Financiën op:
9 september 2008:
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en
enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr.
2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot
wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (31093);
2 december 2008 en de plenaire behandeling op
15/16 december 2008 (i.p.v. 8 september 2008):
Belastingplan 2009;
Overige fiscale maatregelen 2009;
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/
Algemene Zaken en Huis der Koningin op
9 september 2008:
Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen
van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van
het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de
Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn (31392);
23 september 2008:
Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in
verband met de evaluatie van de dualisering van het
gemeente- en provinciebestuur (30902);
23 september 2008:
Technische aanpassing en actualisering van de Wet
financieel statuut van het Koninklijk Huis (31505);
30 september 2008:
Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere
wetten in verband met de elektronische bekendmaking
en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van
wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan
bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde
algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten
die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht
(Wet elektronische bekendmaking) (31084);
Justitie op:
23 september 2008:
Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende
strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks
met dieren) (31009);
30 september 2008:
Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk
huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging
van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod)
(30657);
Economische Zaken op
23 september 2008:
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie
EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (31320);
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet
ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en
gasmarkt (31374);
30 september 2008:
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Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en
Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering
van warmte aan verbruikers (Warmtewet) (29048);
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen,
Wijken en Integratie op 30 september 2008:
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en
distributie van drinkwater en de organisatie van de
openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet) (30895);
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 30 september
2008:
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in
verband met de regulering van bestaand gebruik en
enkele andere zaken (31038).
Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1. de volgende door de Tweede Kamer der StatenGeneraal aangenomen wetsvoorstellen:
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en
Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering
van warmte aan verbruikers (Warmtewet) (29048);
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en
distributie van drinkwater en de organisatie van de
openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet) (30895);
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie
EG-richtlijnen energie-efficiëntie) (31320);
Vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 20..)
(31356);
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet
ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en
gasmarkt (31374);
Wijziging van de begrotingsstaat van de StatenGeneraal (IIA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-IIA);
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge
Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2008
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
(31474-IIB);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de
Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2008 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-III);
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (31474-IV);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-V);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31474-VI);
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor
het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (31474-VII);
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
(31474-VIII);
Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (31474-IXA);
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