De Jager
Staatssecretaris De Jager: Het laatste oordeel laat ik
geheel aan de heer Vendrik over. Overigens is het onze
stellige verwachting dat via deze regeling de definitie
’’chronisch zieken en gehandicapten’’ en ook het bereik
daarvan veel beter zullen zijn dan in de huidige
aannames. Meer dan dat kan ik op dit moment niet
zeggen.
De heer Weekers (VVD): Ik dacht dat in de kringen van
de staatssecretaris het laatste oordeel aan een ander was
voorbehouden dan aan de heer Vendrik.
Ik heb in de beantwoording van de staatssecretaris
een reactie gemist op mijn drie moties. De minister is er
vanwege de dekking in algemene zin op ingegaan; ik heb
daarop gerepliceerd. Het zijn drie fiscale moties. Ik daag
u uit om met name in te gaan op de vliegtaksmotie. De
vliegtaks gaat pas op 1 juli volgend jaar in. Toch wilt u
die er met alle macht in het Belastingplan 2008 doorjassen. U heeft aangegeven dat het voor die tijd niet
mogelijk is met serieuze alternatieven te komen die wel
leiden tot milieueffecten, tot betere milieueffecten en
uiteindelijk tot minder economische effecten. Toch is dat
uw ambitie voor de toekomst. Waarom neemt u dan niet
wat meer tijd en komt u niet ruim voor 1 juli met een
apart wetsvoorstel in het kader van de vliegtaks?
Staatssecretaris De Jager: Ik proef toch een vertragingstactiek. Ik begrijp hieruit niet of de heer Weekers
het belangrijk vindt om de milieukosten beter tot
uitdrukking te laten komen in de prijs van het vliegticket.
Ik begrijp uit zijn motie dat hij dat vindt, want hij vraagt
zelfs naar een verdere milieudifferentiatie. Is het dan
verstandig om te wachten op een eventuele verdere
verbetering van een vliegbelasting? Wij hebben het nu
over een differentiatie naar eindbestemming. Ik geef toe
dat het vrij grof is, maar het is wel heel gemakkelijk,
goed uitvoerbaar en goed te handhaven door de
Belastingdienst. Het is een redelijke maatstaf voor een
bepaalde internalisering van milieukosten. Dat blijkt
overigens ook uit het rapport van Significance. Ik wijs uw
suggestie dat uw motie wel milieueffecten heeft dan ook
met klem af. De vliegbelasting die door dit kabinet in het
Belastingplan 2008 is ingevoerd, heeft wel degelijk
positieve milieueffecten. Nog belangrijker vind ik dat de
vliegbelasting de milieukosten op een eerlijke manier
internaliseert in de prijs.
Ben ik bereid op basis van de suggestie van de heer
Tang en nu ook op basis van de suggestie van de heer
Weekers te denken over een verdere verbetering en
verfijning van de vliegticketbelasting? Uiteraard ben ik
dat. Ik zal dat zo snel mogelijk doen en bij het Belastingplan 2008 al met u in debat gaan over de wijze waarop
wij dat kunnen verbeteren. Dit betekent niet dat wij de
invoering per 1 juli van een vorm van vliegbelasting
moeten vertragen. Wij zullen dat debat met u voeren en
wellicht een jaar later al tot een differentiatie komen,
maar niet de invoering van de vliegbelasting uitstellen.
De (algemene) beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Meestal som ik aan het eind van een
debat de toezeggingen op, maar de leden hebben
gezamenlijk erg veel toezeggingen bij het kabinet
afgedwongen. Het is een indrukwekkende prestatie. Ik
vraag de leden om morgen aan het eind van de dag de
toezeggingenregistratie goed te bekijken.
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Ingekomen stukken

De heer Van der Vlies (SGP): Voorzitter. Ik zou de motie
op stuk nr. 50 graag aanhouden tot de behandeling van
het Belastingplan. Na de toezegging van de bewindslieden dat zij er een brief over zullen schrijven, lijkt mij dat
reëel.
De voorzitter: Op verzoek van de heer Van der Vlies stel
ik voor, zijn motie (31200, nr. 50) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.
De heer Weekers (VVD): Voorzitter. De minister van
Financiën heeft aan de heer De Nerée toegezegd dat hij
een brief zal sturen waarin hij op de voorstellen van de
heer De Nerée ten aanzien van de excessieve topinkomens zal ingaan. Wanneer kan de Kamer die brief
tegemoetzien? Als de brief snel komt, ben ik genegen om
mijn moties aan te houden.
Minister Bos: Wat er ook in die brief zal staan, het
oordeel van de regering dat de moties van de heer
Weekers onverstandig zijn, zal onveranderd blijven. De
brief zal vóór de behandeling van het Belastingplan,
midden november, bij de Kamer arriveren.
De heer Weekers (VVD): Dan laat ik mijn moties gewoon
in stemming brengen.
De voorzitter: Wij zullen volgende week dinsdag over
de moties stemmen.
Sluiting 18.32 uur
©
Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het
voorstel van (rijks)wet houdende Wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake de
invoering van een tweetal nieuwe begrotingen (Vierde
wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (31204).
Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende
stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de
actuele veiligheidssituatie in Birma (31214);
twee, van de minister van Justitie, te weten:
een, ten geleide van het Actieplan Veilig ondernemen
deel 3 (28684, nr. 116);
een, over het rapport ’’Evaluatie justitiële interventies
schoolverzuim’’ (31200-VI, nr. 3);
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, over de mogelijke deelname van
Nederlandse Europarlementariërs aan een debat in de
Tweede Kamer (31202, nr. 3);
twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, te weten:
een, ten geleide van het Eindadvies ’’Kernadvies’’ (30187
en 31200-VIII, nr. 45);
een, ten geleide van Regeling loon- en prijsbijstelling
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2007 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet
onderwijs, kalenderjaar 2008 (31216);
drie, van de minister van Financiën, te weten:
een, ten geleide van verslag van de Informele Ecofin
Raad (21501-07, nr. 575);
een, inzake reacties op de consultatie van het conceptbesluit en toelichting hierop (31086, nr. 9);
een, over belasting overheidsbedrijven (31213);
twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, ten geleide van jaarverslag bodemsanering over
2006 (30015, nr. 19);
een, ten geleide van ontwerpbesluitwijziging van diverse
besluiten implementatie van beschikking nr. 2003/33/EG
(30872, nr. 4);
een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over
Urgentie Programma Randstad (31089 en 30504, nr. 4);
een, van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, over wijziging tijdelijke regeling ter
wering van Aviaire Influenza (28807, nr. 124);
drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, te weten:
een, over de brief van de Twentse zorgcentra (24170,
nr. 74);
een, over de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
(29538, nr. 58);
een, over de waardering van mantelzorgers (30169,
nr. 10);
twee, van het Presidium, te weten:
een, over de verwerking vastgestelde Raming voor 2008
in hoofdstuk A van de Rijksbegroting (30996, nr. 25);
een, inzake evaluatie Reglement van Orde 2007 (31217);
een, van de Raad van Economische Adviseurs (31200,
nr. 37);
een, van het Milieu- en Natuurplanbureau (31060,
nr. 4).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, inzake reactie gemeente Stadskanaal m.b.t.
leerlingenvervoer;
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inzake toezending afschrift
van brief aan EK over luchtkwaliteit;
een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten
geleide van afschriften van antwoorden over sporttransport gevaarlijke stoffen;
een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
over de eenmalige verificatiesluiting Europoortkering.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan
de betrokken commissies en niet te drukken.
©
De Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van
de vaste commissies voor de Rijksuitgaven en Financiën
gezamenlijk:
- Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende
bepalingen inzake de invoering van een tweetal nieuwe
begrotingen (Vierde wijziging van de Comptabiliteitswet
2001) (31204).
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