
Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor
de verzoekschriften wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Invoerings-

en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in
verband met voortzetting van de subsidiëring van
de MEE-organisaties (31550);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeen-
telijke basisadministratie persoonsgegevens in
verband met het mogelijk maken van systemati-
sche verstrekking van gegevens aan instellingen
voor schulden- en kredietregistratie (31563);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op
21 december 2007 te New York tot stand geko-
men Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlan-
den en de Verenigde Naties betreffende de Zetel
van het Speciaal Tribunaal voor Libanon (Trb.
2007, 228 en Trb. 2008, 12) (31364);

- het wetsvoorstel Bepalingen verband houdende
met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor
Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
van 30 mei 2007 (31365);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten in verband met het uitsluiten van
het recht op ouderdomspensioen op grond van de
Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studie-
financiering voor uitwonenden op grond van de
Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op
tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten bij vrijheidsontneming (31525);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenver-
keerswet 1994 in verband met een herziening en
vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter
implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG
betreffende de goedkeuring van voertuigen en
enkele andere technische wijzigingen (31562).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband
met onder meer beperking van de ministeriële
adviesplicht bij aanvragen om een Monumenten-
vergunning (31345), te weten:
- de motie-Asscher c.s. over de verhoging van de
subsidies aan de stadsherstellichamen met de
vennootschapsbelastingheffing over die lichamen (31345,
letter H).

(Zie vergadering van 9 december 2008.)

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Asscher.

De heer Asscher (VVD): In overleg met de collega’s
hebben wij besloten, deze motie aan te houden.

De voorzitter: Op verzoek van de heer Asscher stel ik

voor, de motie-Asscher c.s. (nr. 31345, letter H) van de
agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Regeling van een tegemoetkoming
voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicap-
ten) (31706), en over:
- de motie-Meurs c.s. over een onderzoek naar de
consequenties voor groepen burgers die voor een
tegemoetkoming of compensatie een beroep moeten
doen op meerdere regelingen (31706, letter I);
- de motie-Klein Breteler c.s. over een onafhankelijke
adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de
Algemene wet bestuursrecht (31706, letter J);
- de motie-Ten Horn c.s. over een onderzoek naar een
inconsistentie in de Wtcg en voorstellen ter verbetering
van de positie van visueel beperkten en slechtzienden
(31706, letter K).

(Zie vergadering van 16 december 2008.)

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van VWS en de
minister voor WWI van harte welkom. Ik geef gelegen-
heid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

Mevrouw Dupuis (VVD): Voorzitter. Wij hebben de brief
ontvangen die de staatssecretarissen van Financiën en
van VWS ons hadden toegezegd bij het plenaire debat.
Wij danken hen daarvoor hartelijk. De brieven waren
volkomen duidelijk en stemmen ons tot tevredenheid,
omdat nu inderdaad vastligt hoe de aftrekposten
geregeld zijn voor verpleging en verzorging thuis. Dat
kan onze instemming hebben. Dit geldt overigens niet
voor het wetsvoorstel in zijn geheel. Wij vinden het een
buitengewoon slordig en onzorgvuldig tot stand
gekomen wetsvoorstel. Dit blijkt ook wel doordat in de
brief die wij hebben gekregen naar aanleiding van de
casus die wij hebben voorgelegd, de staatssecretaris van
Financiën toegeeft nieuwe fouten in de wet ontdekt te
hebben. Deze zijn inmiddels gecorrigeerd, overigens niet
in het voordeel van de chronisch zieken en gehandicap-
ten. Dat zij zo. Het is wel een wijziging die nodig was
vanwege de consistentie van de wet. De hele wet vinden
wij van dermate lage kwaliteit dat wij tegen de wet zullen
stemmen. Dit geldt ook voor de moties. Wij vinden dat
deze wet niet te redden valt.

©

De heer Kuiper (ChristenUnie): Voorzitter. Onze fractie
steunt het wetsvoorstel, aangezien zij kan instemmen
met het doel van de regeling. Onze fractie houdt echter
wel zorg over de uitvoering van de wet en met name
over de inkomenseffecten ervan, in samenhang met
andere regelingen, op de lagere inkomensgroepen. Om
deze reden zullen wij beide moties, die de positie van
chronisch zieken en gehandicapten beogen te versterken,
zullen ondersteunen. De motie-Meurs beoogt een
onderzoek naar mogelijke negatieve inkomenseffecten en
spreekt van noodzakelijke reparatiemaatregelen. Wij
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