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Vastgesteld 25 januari 2008
De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1, belast met
het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit
te brengen van haar bevindingen. Het verslag volgt de opbouw van de
memorie van toelichting en behandelt alleen die onderdelen waarover
door de genoemde fracties inbreng is geleverd.
Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig en
afdoende zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.
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Samenstelling:
Leden: Van de Camp (CDA), Van Gent (GL),
voorzitter, Van der Staaij (SGP), Kamp (VVD),
Arib (PvdA), Poppe (SP), Weekers (VVD),
ondervoorzitter, Dijsselbloem (PvdA), Depla
(PvdA), Van Bochove (CDA), Sterk (CDA), Van
der Ham (D66), Vietsch (CDA), Verdonk
(Verdonk), Abel (SP), Jansen (SP), OrtegaMartijn (CU), Wolbert (PvdA), Van der Burg
(VVD), Van Heugten (CDA), Bouchibti (PvdA),
Van Dijk (SP), Thieme (PvdD), Fritsma (PVV) en
Van Toorenburg (CDA).
Plv. leden: Bilder (CDA), Dibi (GL), Vacature
(SGP), Nicolaï (VVD), Timmer (PvdA), Kant
(SP), Blok (VVD), Bouwmeester (PvdA),
Kraneveldt-van der Veen (PvdA), Willemse-van
der Ploeg (CDA), Vacature (CDA), Pechtold
(D66), Blanksma-van den Heuvel (CDA),
Neppérus (VVD), Karabulut (SP), De Wit (SP),
Voordewind (CU), Heijnen (PvdA), Zijlstra
(VVD), Haverkamp (CDA), Leerdam (PvdA),
Ulenbelt (SP), Vacature (PvdD), Madlener
(PVV) en Vacature (CDA).
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De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen
van het voorliggende wetsvoorstel. Graag leggen deze leden de regering
een paar vragen voor.
2. Artikelsgewijs

Artikel XXII, onderdeel G
Het onderhavige artikel voorziet erin dat de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitkeringen ter tegemoetkoming in
immateriële schade kan verlenen aan personen bij wie door blootstelling
aan asbest de ziekte maligne mesothelioom is vastgesteld. Het gaat dan
om een uitkering aan personen bij wie de ziekte niet is veroorzaakt door
de blootstelling aan asbest gedurende een arbeidsrelatie. In een ministeriële regeling zullen regels ter uitvoering van de verlening van de uitkeringen worden vastgesteld. Aan welke situaties buiten de arbeidsrelatie
moet worden gedacht? Welke criteria voor de tegemoetkoming zullen in
de regeling worden opgenomen? Onder welke voorwaarden kan een
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uitkering worden verleend? Graag krijgen de leden van de VVD-fractie op
deze vragen een antwoord van de regering.
De voorzitter van de commissie
Van Gent
De griffier van de commissie
Van der Leeden
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