De Jager
de wijze waarop wij wetsvoorstellen behandelen. Ik heb
geen motie ingediend, mijnheer de staatssecretaris.
Staatssecretaris De Jager: Ik was even op het verkeerde
been gezet doordat ik hoorde ″motie″ en ″de heer
Biermans″. U hebt helemaal gelijk, mijnheer Biermans. U
hebt geen motie ingediend, ook niet over de vraag of
klapstuk en hutspot bij elkaar zouden kunnen komen.
Naar mijn idee is dat dus wel het geval.
De heer Leijnse heeft wel een motie ingediend. Ik kan
niet anders dan die motie ontraden, want zij wijkt af van
het kabinetsbesluit dat de vliegbelasting wordt afgeschaft. Het kabinet heeft bij dat besluit zelfs concreet
opgenomen dat deze afschaffing wordt meegenomen in
het Belastingplan. Wij doen dat in het Belastingplan en
niet in deze wet omdat er dan een langduriger en
uitgebreider traject ook voor de Raad van State mogelijk
is. Het wetsvoorstel – het Belastingplan is een volwaardig wetsvoorstel – kan dan het normale traject doorlopen. Daarom hebben wij besloten om de afschaffing bij
het Belastingplan te regelen. De vliegbelasting is bij het
Belastingplan ingevoerd, waar de heer Leijnse toen
minder bezwaar tegen had. Ik kan niet anders concluderen dat die ook bij het Belastingplan mag worden
afgeschaft. Tegen de heer Biermans van de VVD-fractie
zeg ik nog: zo zie je wat ervan komt, u wilt wil allerlei
verschillende wetsvoorstellen en nu komt ineens het
afschaffen van de vliegbelasting weer in gevaar dankzij
uw inbreng. Ik denk niet dat dit de bedoeling was, maar
dat zien wij wel gebeuren.

belasting. Het kabinet heeft besloten om de vliegbelasting bij het Belastingplan 2010 af te schaffen.
Daarom ontraad ik het aanvaarden van deze motie.
De heer Reuten (SP): Staatssecretaris, u zegt: wij hebben
afgesproken om de vliegbelasting af te schaffen. Ja, dat
heeft het kabinet gedaan en niet wij. Ik vind dat u
onvoldoende argumentatie hebt gegeven waarom
hiervoor niet een apart wetsvoorstel kan worden
ingediend. Dan loopt u dus het risico dat het Belastingplan wordt afgestemd. Als u dat risico wilt lopen, is dat
jammer. Dat zou mij spijten.
Staatssecretaris De Jager: Natuurlijk zal ik met
belangstelling kennis nemen van de uitkomst van de
stemming over deze motie. Indien nodig, vervoeg ik mij
opnieuw bij het kabinet om om een nieuw standpunt te
vragen, maar mijn standpunt nu is heel helder. Dat is
mijn standpunt namens het kabinet. De Kamer kan een
ander standpunt hebben, dat is ook helder. Als zij dat
heeft, zal ik mij opnieuw beraden, samen met het
kabinet. Zo werken de dingen.
De voorzitter: Ik mag eraan toevoegen dat deze Kamer
ervan uitgaat dat door haar aangenomen moties worden
uitgevoerd door de regering. Ik dank de staatssecretaris
voor zijn reactie in tweede termijn.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De heer Leijnse (PvdA): Met uw welnemen, trekken wij
dit nog even niet in de lacherige sfeer, staatssecretaris. U
hebt in deze verzamelwet ook een wijziging van de Vpb
opgenomen, terwijl u in een andere situatie met een
apart wetsvoorstel inzake de Vpb bent gekomen. Dat was
de structurele herziening van de Vpb. Met andere
woorden: eenmaal in het Belastingplan betekent niet
altijd in het Belastingplan. Ik pleit overigens niet voor
hetzij in het Belastingplan, hetzij in de voorliggende wet.
Er is in deze Kamer een serieuze discussie gevoerd van
zeer verschillende zijden over de vraag of je af en toe
niet iets apart moet regelen om tot een zuivere afweging
te komen. Tegen de achtergrond van die discussie, vraag
ik u dit in een afzonderlijk wetsvoorstel te regelen en het
niet in het Belastingplan te stoppen. Ik vermag niet in te
zien waarom het in het belang van een consistent
kabinetsbeleid zou zijn om dit weg te stoppen in het
Belastingplan.

Sluiting 23.19 uur
Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

Staatssecretaris De Jager: Dat laatste begrijp is, maar
het is iets breder wat de criteria hier beogen. Het moet
zijn beslag krijgen voor het volgende jaar. Wij hebben
afgesproken dat de vliegbelasting wordt afgeschaft. Dat
hebben wij gedaan door deze eerst heel snel op nul te
zetten en haar per 1 januari echt af te schaffen. Dat is per
1 januari en heeft dus een budgettair beslag voor het
komende jaar. Dat criterium geldt dus voor de vlieg-

a. de plenaire behandeling van de volgende (wets)voorstellen te doen plaatsvinden op:
30 juni 2009 (hamerstukken)
Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren)
(31527);
Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur
voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire)
(Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke
informatie) (31771);
Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet
SZW-wetgeving 2009) (31811);
30 juni 2009 (hamerstukken onder voorbehoud)
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en
van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie (31575);
Wijziging van de Woningwet (vereenvoudiging en
herschikking grondslagen en lagere regelgeving) (31722);
Wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in
de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking
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De heer Reuten (SP): Ik wil eraan toevoegen dat de
staatssecretaris zelf het argument heeft gegeven waarom
dit niet gepast zou zijn, namelijk dat het Belastingplan
gaat over de begroting van het komende jaar. De
vliegbelasting staat op dit moment op nul, dus die kan
geen dekking voor de begroting voor het komende jaar
geven.
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ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere
werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking
sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken
(Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte
van oudere en voormalig langdurig werklozen) (31869);
30 juni 2009
Debat over de aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen inzake de inwerkingtreding van artikel 5, derde lid,
Wet publieke gezondheid (31316, G);
b. het voorbereidend onderzoek van het volgende
wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te
doen plaatsvinden op 1 december 2009:
Belastingplan 2010.
Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1. de volgende door de Tweede Kamer der StatenGeneraal aangenomen wetsvoorstellen:
Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht,
Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante
wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische
gebreken en leemten (31391);
Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg
totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met
Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163) (31826).
Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld
van de desbetreffende commissies;

een, van alsvoren, inzake nieuwe beleidsregel
doelmatigheid hoger onderwijs (griffienr. 144344);
een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake
wetsvoorstel conserverende aanslagen pensioen en
lijfrente (griffienr. 144379);
een, van de minister van Financiën, ten geleide van
het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 8 en
9 juni 2009 (griffienr. 144169.01);
een, van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, ten geleide van het ontwerpbesluit
wijziging BGM (vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn)
(griffienr. 144352);
een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, inzake voorlopige contracteerruimte
AWBZ 2010 (griffienr. 144346).
De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving
aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling
inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;
3. de volgende missives:
een, van de directeur van het Kabinet der Koningin,
houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de
Koningin van een aantal door de Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 144391);
een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van
het rapport ″Behoorlijk omgaan met schadeclaims″
(griffienr. 144386).
De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving
aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling
inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende regeringsmissives:
een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten
geleide van twee fiches die werden opgesteld door de
werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen
inzake o.a. Mededeling inzake EU-Strategie voor
jongeren (griffienr. 144359);
een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de
staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de
geannoteerde agenda van de Europese Raad van 18 en
19 juni 2009 (griffienr. 144358);
een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de
Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 15
en 16 juni 2009 (griffienr. 144267.01);
een, van de minister van Justitie, ten geleide van het
jaarverslag rechtspraak 2008 (griffienr. 144146);
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, inzake oprichting Stichting Huis voor
democratie en rechtsstaat (griffienr. 141855.09);
een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, inzake voorlegging van het besluit
tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001
op grond van artikel 8, vierde lid, van de Financiëleverhoudingswet (griffienr. 144345);
een, van de minister en de staatssecretarissen van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake stand van
educatief Nederland 2009 (griffienr. 144314);
een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, inzake voorhang van het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de
vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de
erkenning en de financiering van de publieke omroep
(griffienr. 144339);

4. de volgende geschriften:
een, van G.J.C.M.P. te R., inzake de realisatie van de
zgn. ″Europese eenheid″ (griffienr.1444385).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van
de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties;
een, van mr. P.L.J.V. te D., inzake de vierde tranche
AWB (griffienr. 142580.02);
een, van J.B. te W., inzake de homohuwelijkwet
(griffienr. 137383.01);
een, van D.d.V. te D.H., inzake misdaad (griffienr.
144375);
een, van H.M. te B., inzake groen licht voor euthanasie
Marcel Vervloesem (griffienr. 142426.06);
een, van J.R., inzake dossierfraude Brugge (griffienr.
142428.07).
Deze geschriften worden van belang geacht voor de
leden van de commissie voor Justitie;
een, van W.B. te R., inzake kwaliteit NOS-journaal
(griffienr. 144342);
een, van C.A.A. te M., inzake klachten en bezwaren
over grondwettelijke glijdende schaal via tv-″leaders″
publieke omroep Nederland 1, 2 of 3 gecombineerd met
STER-″leaders″ (griffienr. 144372).
Deze geschriften worden van belang geacht voor de
leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschapsbeleid;
een, van mw. A.N.A.K. te S., inzake bezwaar trajectnota A4 Delft-Schiedam (griffienr. 144343).
Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van
de commissie voor Verkeer en Waterstaat;
een, van fam. S., inzake gewetenloze RAB/Schretlen
oplichters (griffienr. 137407.06);
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