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Voorzitter:�Broekers-Knol

De�voorzitter:�De�Verenigde�Vergadering�van�de�Sta-
ten-Generaal,�als�bedoeld�in�artikel�65�van�de�Grondwet,
is�geopend.�Graag�heet�ik�u�allen�van�harte�welkom�in�de
Ridderzaal.
Er�is�bericht�van�verhindering�ingekomen�van�de�leden

Madlener�en�Ruers.
Ik�stel�aan�de�orde�de�benoeming�van�een�Commissie

van�in-�en�uitgeleide.�Het�aantal�leden�van�de�Commissie
van�in-�en�uitgeleide�wordt�jaarlijks�afgestemd�op�het�aan-
tal�leden�van�het�Koninklijk�Huis�dat�Zijne�Majesteit�de�Ko-
ning�vergezelt.
Zijne�Majesteit�de�Koning�zal�vergezeld�worden�door

de�volgende�leden�van�het�Koninklijk�Huis:�Hare�Majesteit
de�Koningin,�Zijne�Koninklijke�Hoogheid�Prins�Constantijn
der�Nederlanden�en�Hare�Koninklijke�Hoogheid�Prinses
Laurentien�der�Nederlanden.
Ik�benoem�tot�leden�van�de�Commissie�die�Zijne�Majes-

teit�de�Koning�en�de�overige�leden�van�het�Koninklijk�Huis
in-�en�uitgeleide�zal�doen:�mevrouw�Van�Miltenburg,�te-
vens�voorzitter,�de�heer�Witteveen,�mevrouw�Neppérus,
mevrouw�Van�Bijsterveld,�de�heer�Van�Dam�en�mevrouw
Helder.
De�binnenkomst�van�Zijne�Majesteit�de�Koning�zal�wor-

den�aangekondigd�door�de�griffier�van�de�Commissie�van
in-�en�uitgeleide,�de�heer�Van�Toor.�Hij�begeleidt�de�Com-
missie�van�in-�en�uitgeleide.
In�afwachting�van�de�komst�van�Zijne�Majesteit�de�Ko-

ning�verzoek�ik�de�leden�van�de�Raad�van�State,�de�minis-
ters,�de�gevolmachtigde�ministers�van�Aruba,�Curaçao�en
Sint-Maarten�en�de�staatssecretarissen�de�Ridderzaal�te
betreden.
Na�de�aankondiging�van�de�binnenkomst�van�Zijne�Ma-

jesteit�de�Koning�zal�het�hoornkwintet,�bestaande�uit�vijf
leden�van�het�Residentie�Orkest,�volgens�traditie�ten�ge-
hore�brengen:�Il�Discorso�della�Corona,�van�de�componist
Jurriaan�Andriessen.
Na�de�Troonrede�begeeft�Zijne�Majesteit�de�Koning�zich

naar�de�Koninginnekamer,�de�kamer�die�sinds�1904�zo
heet�en�op�historische�gronden�zo�zal�blijven�heten.�Tij-
dens�zijn�verblijf�daar�klinkt�het�Concerto�nr.�4�in�G-majeur
uit�de�Sei�Concerti�Armonici�van�Unico�Wilhelm�van�Was-
senaer.�Deze�Nederlandse�componist,�die�leefde�van�1692
tot�1766,�was�in�de�eerste�plaats�bestuurder�en�diplomaat.
Zo�was�hij�Ridder�van�Overijssel�en�Holland,�gecommit-

teerde�in�de�Staten-Generaal,�bewindvoerder�van�de�VOC
te�Hoorn�en�Enkhuizen,�lid�van�de�Raad�van�de�Admirali-
teit�te�Rotterdam�en�ambassadeur�van�de�Republiek�der
Verenigde�Nederlanden�in�Frankrijk.�Zijn�familie�was�ei-
genaar�van�onder�meer�kasteel�Twickel�bij�Delden.�De�be-
stuurder�Van�Wassenaer�was�muzikaal�zeer�getalenteerd
maar�liep�daarmee�niet�te�koop,�omdat�musiceren�in�zijn
aristocratisch�milieu�niet�als�een�bijzonder�passende�be-
zigheid�werd�beschouwd.�Hij�schreef�de�Concerti�Armoni-
ci�tussen�1725�en�1740.�Deze�concerten�zijn�lange�tijd�ten
onrechte�toegeschreven�aan�Giovanni�Battista�Pergole-
si.�In�1979�werd�een�partituur�van�de�zes�concerten�met
een�handgeschreven�inleiding�van�Van�Wassenaer�gevon-
den�in�de�archieven�van�kasteel�Twickel.�Onderzoek�van
de�musicoloog�Albert�Dunning�heeft�op�overtuigende�wij-
ze�aangetoond�dat�de�Concerti�Armonici�van�de�hand�van
Van�Wassenaer�zijn.
Ik�verzoek�de�leden�van�de�Commissie�van�in-�en�uitge-

leide,�een�aanvang�te�nemen�met�hun�taak.

De�griffier�van�de�Commissie�van�in-�en�uitgeleide:�De�Ko-
ning!

(muziek)

Zijne�Majesteit�de�Koning,�Hare�Majesteit�de�Koningin,�Zij-
ne�Koninklijke�Hoogheid�Prins�Constantijn�der�Nederlan-
den�en�Hare�Koninklijke�Hoogheid�Prinses�Laurentien�der
Nederlanden�worden�door�de�leden�van�de�Commissie
van�in-�en�uitgeleide�naar�het�troonpodium�c.q.�naar�hun
zitplaatsen�begeleid.

Zijne�Majesteit�de�Koning�houdt�hierna�de�volgende�rede:

Leden�van�de�Staten-Generaal,
Nu�ik�mij�vandaag�voor�het�eerst�op�Prinsjesdag�tot

u�mag�richten,�hecht�ik�eraan�te�zeggen�dat�u�in�uw�Ver-
enigde�Vergadering�van�30�april�de�aanzet�heeft�gegeven
tot�een�hartverwarmende�start�van�mijn�koningschap.�Het
is�een�dag�waaraan�ik�met�grote�dankbaarheid�terugdenk.
Die�dankbaarheid�betreft�in�de�eerste�plaats�mijn�moeder.
Zij�heeft�zich�33�jaar�lang�met�groot�plichtsbesef,�warmte
en�diep�gevoelde�betrokkenheid�ingezet�voor�het�Konink-
rijk�en�al�zijn�inwoners,�in�goede�en�in�slechte�tijden.�Zij
blijft�voor�mij�een�belangrijke�inspiratiebron.�De�gevoe-
lens�van�verbondenheid�die�mijn�familie�en�ik�hebben�er-
varen�na�het�overlijden�van�mijn�broer�Friso,�waren�ons
tot�grote�steun.�Wij�zijn�daarvoor�zeer�dankbaar.
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Op�de�dag�van�de�inhuldiging�heeft�Nederland�zich�aan
de�wereld�laten�zien�als�een�goed�georganiseerd�land,�rijk
aan�talent.�Het�was�ook�een�dag�van�tastbare�eenheid�en
verbondenheid,�tussen�generaties�en�bevolkingsgroepen
en�tussen�de�verschillende�delen�van�het�Koninkrijk.�Er�is
in�onze�samenleving�veel�dat�een�gezond�vertrouwen�in
eigen�kunnen�rechtvaardigt.�Het�doet�goed�om�dit,�vlak
voor�de�start�van�de�viering�van�tweehonderd�jaar�Konink-
rijk,�te�kunnen�constateren.
Leden�van�de�Staten-Generaal,
Sinds�vijf�jaar�kampt�Nederland�met�de�economische

crisis.�De�gevolgen�worden�steeds�voelbaarder.�De�werk-
loosheid�stijgt,�het�aantal�faillissementen�loopt�op,�huizen
worden�minder�waard,�pensioenen�staan�onder�druk�en
de�koopkracht�blijft�achter.
Er�zijn�voorzichtige�signalen�dat�het�einde�van�de�mon-

diale�crisis�in�zicht�is.�Daarmee�ontstaat�ook�voor�ons�land
perspectief�op�herstel.�Dat�neemt�niet�weg�dat�de�Neder-
landse�economie�kampt�met�een�aantal�specifieke�proble-
men�van�structurele�aard,�waaronder�de�schuldenlast�van
de�overheid�en�huishoudens�en�de�vermogenspositie�van
banken.
De�regering�wil�het�groeivermogen�van�de�Nederland-

se�economie�versterken.�Dit�legt�de�basis�voor�het�creë-
ren�van�banen�en�herstel�van�vertrouwen�bij�mensen�en
bedrijven.�De�noodzakelijke�hervormingen�kosten�tijd�en
vragen�om�doorzettingsvermogen.
Door�maatschappelijke�ontwikkelingen�zoals�vergrijzing

en�internationalisering�voldoen�onze�arbeidsmarkt�en�ons
stelsel�van�publieke�voorzieningen�niet�meer�volledig�aan
de�eisen�van�deze�tijd.�De�financiële�en�economische�cri-
sis�heeft�dit�eens�te�meer�duidelijk�gemaakt.�De�regering
zet�niet�alleen�in�op�toekomstige�betaalbaarheid�van�voor-
zieningen,�maar�ook�op�solidariteit�tussen�generaties�en
evenwicht�tussen�verschillende�inkomensgroepen.�De�on-
derlinge�betrokkenheid�is�in�ons�land�van�oudsher�sterk.
Om�ervoor�te�zorgen�dat�dit�zo�blijft,�moeten�we�onder
ogen�zien�dat�publieke�regelingen�en�voorzieningen�aan-
gepast�moeten�worden.
Het�is�onmiskenbaar�dat�mensen�in�onze�huidige�net-

werk-�en�informatiesamenleving�mondiger�en�zelfstandi-
ger�zijn�dan�vroeger.�Gecombineerd�met�de�noodzaak�om
het�tekort�van�de�overheid�terug�te�dringen,�leidt�dit�er-
toe�dat�de�klassieke�verzorgingsstaat�langzaam�maar�ze-
ker�verandert�in�een�participatiesamenleving.�Van�ieder-
een�die�dat�kan,�wordt�gevraagd�verantwoordelijkheid�te
nemen�voor�zijn�of�haar�eigen�leven�en�omgeving.
Wanneer�mensen�zelf�vorm�geven�aan�hun�toekomst,

voegen�zij�niet�alleen�waarde�toe�aan�hun�eigen�leven,
maar�ook�aan�de�samenleving�als�geheel.�Zo�blijven�Ne-
derlanders�samen�bouwen�aan�een�sterk�land�van�zelfbe-
wuste�mensen.�Een�land�met�een�compacte�en�krachtige
overheid,�die�ruimte�geeft�en�kansen�biedt�waar�het�kan
en�beschermt�als�dat�nodig�is,�zodat�niemand�tussen�wal
en�schip�raakt.�Elke�Nederlander�moet�de�kans�krijgen�om
de�veranderingen�die�ons�wachten,�in�zijn�eigen�leven�in
te�passen.
De�relatie�tussen�parlement�en�regering�staat�het�ko-

mende�jaar�in�het�teken�van�veel�wetgeving.�Op�basis�van
het�regeerakkoord�en�de�uitwerking�daarvan�in�afspraken
met�sociale�partners�en�andere�maatschappelijke�partijen,
zal�de�regering�voorstellen�bij�u�indienen.
Cruciaal�is�en�blijft�"een�prudent�niveau�van�overheids-

schuld",�zoals�het�Centraal�Planbureau�dat�eerder�dit�jaar
noemde.�Momenteel�betalen�alle�Nederlanders�samen�–
zelfs�bij�de�huidige�lage�rentestand�–�11�miljard�euro�per

jaar�aan�rente�over�de�overheidsschuld.�Als�de�schuld
groeit�en�de�rente�stijgt,�gaat�die�rentelast�steeds�zwaar-
der�drukken�op�economische�groei,�op�betaalbaarheid
van�voorzieningen�en�op�de�inkomens�van�mensen.
Zonder�ingrijpen�blijft�het�overheidstekort�te�hoog.�De

regering�legt�u�daarom�extra�maatregelen�voor�van�in�to-
taal�6�miljard�euro.�In�2014�zal�de�regering�voor�het�laatst
geen�loonbijstelling�uitkeren.�In�de�gezondheidszorg�zijn
afspraken�gemaakt�om�een�groter�deel�van�de�zorg�via�de
huisarts�te�verstrekken�en�strikter�te�zijn�met�het�geven
van�verzekerde�zorg.�De�regering�zal�een�voorstel�doen
om�verschillende�toeslagen�en�regelingen�te�bundelen�in
één�huishoudentoeslag,�die�lager�wordt�naarmate�het�ge-
zinsinkomen�stijgt.
Daarnaast�introduceert�de�regering�maatregelen�die�de

economie�en�de�werkgelegenheid�op�korte�termijn�stimu-
leren.�Zo�krijgen�mensen�de�gelegenheid�ontslagvergoe-
dingen�die�in�een�aparte�bv�zijn�ondergebracht,�versneld
te�laten�uitbetalen�tegen�een�voordelig�belastingtarief.�De
vrijstelling�van�de�schenkingsbelasting�wordt�verruimd,
waardoor�jongere�generaties�makkelijker�kunnen�inves-
teren�in�de�eigen�woning.�Om�de�toegang�tot�kredieten
te�vergroten,�maakt�de�regering�in�2013�125�miljoen�euro
vrij.�Daarmee�kan�het�midden-�en�kleinbedrijf�investeren
in�nieuwe�activiteiten.
Ondernemers�hebben�daarnaast�de�mogelijkheid�om

investeringen�versneld�fiscaal�af�te�schrijven.�De�regering
zal�–�samen�met�pensioenfondsen,�verzekeraars�en�ban-
ken�–�een�Nederlandse�investeringsinstelling�oprichten.
Het�doel�van�deze�instelling�is�grote�beleggers�te�koppe-
len�aan�geschikte�investeringsprojecten�op�terreinen�als
zorg,�energie,�schoolgebouwen�en�infrastructuur,�om�zo
de�economie�te�stimuleren.
Om�zo�veel�mogelijk�mensen�aan�het�werk�te�houden

en�te�krijgen,�stelt�de�regering�600�miljoen�euro�beschik-
baar.�Zoals�afgesproken�in�het�Sociaal�Akkoord,�komen
werkgevers�en�werknemers�hiervoor�met�sectorplannen.
Die�zijn�gericht�op�meer�banen�en�stageplaatsen�voor�jon-
geren,�behoud�van�vakkrachten�en�betere�begeleiding�van
werk�naar�werk.�Voor�het�bestrijden�van�de�jeugdwerk-
loosheid�werkt�de�regering�samen�met�gemeenten,�so-
ciale�partners�en�onderwijsinstellingen�om�jongeren�aan
de�slag�te�krijgen�en�hun�kansen�op�de�arbeidsmarkt�te
vergroten.�Het�Onderwijsakkoord�beoogt�3.000�extra�ba-
nen�te�creëren�om�jonge�leraren�aan�het�werk�te�helpen
of�te�houden.�Het�Techniekpact�zorgt�voor�een�betere�aan-
sluiting�tussen�onderwijs�en�arbeidsmarkt�en�bestrijdt�het
tekort�aan�technisch�geschoolde�vakmensen.�Het�Ener-
gieakkoord�stimuleert�duurzame�economische�groei�en
creëert�15.000�extra�banen.�De�Omgevingswet�vereenvou-
digt�en�versnelt�ruimtelijke�procedures,�zonder�afbreuk�te
doen�aan�de�kwaliteit�van�de�leefomgeving.
Voor�de�lange�termijn�werkt�de�regering�aan�hervor-

mingen�die�het�groeivermogen�van�de�Nederlandse�eco-
nomie�versterken�en�onze�publieke�voorzieningen�aanpas-
sen�aan�de�eisen�van�deze�tijd.�De�omslag�naar�een�parti-
cipatiesamenleving�is�in�het�bijzonder�zichtbaar�in�de�so-
ciale�zekerheid�en�in�de�langdurige�zorg.�De�klassieke�ver-
zorgingsstaat�uit�de�tweede�helft�van�de�twintigste�eeuw
heeft�juist�op�deze�terreinen�regelingen�voortgebracht�die
in�hun�huidige�vorm�onhoudbaar�zijn�en�ook�niet�meer
aansluiten�bij�de�verwachtingen�van�mensen.�In�deze�tijd
willen�mensen�hun�eigen�keuzes�maken,�hun�eigen�leven
inrichten�en�voor�elkaar�kunnen�zorgen.�Het�past�in�die
ontwikkeling�zorg�en�sociale�voorzieningen�dicht�bij�men-
sen�en�in�samenhang�te�organiseren.�Om�dit�te�bereiken,
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decentraliseert�de�regering�overheidstaken�op�drie�gebie-
den.
Ten�eerste�heeft�de�regering�u�onlangs�een�voorstel�ge-

daan�voor�een�nieuw�stelsel�van�jeugdzorg�met�ingang
van�2015.�Kinderen�moeten�veilig�opgroeien�en�hun�talen-
ten�kunnen�ontwikkelen,�om�later�naar�vermogen�te�parti-
ciperen�in�de�samenleving.�Het�nieuwe�stelsel�brengt�de
jeugdzorg�via�de�gemeenten�dicht�bij�het�kind.�Juist�ge-
meenten�zijn�in�staat�om�op�basis�van�de�specifieke�situa-
tie�van�het�kind�dat�hulp�nodig�heeft,�maatwerk�te�leveren
in�samenspraak�met�andere�domeinen,�zoals�wonen,�on-
derwijs,�veiligheid�en�sport.
Ten�tweede�komt�de�regering�in�het�komende�parle-

mentaire�jaar�met�een�voorstel�om�de�langdurige�zorg
grondig�te�hervormen.�Dat�is�nodig�omdat�de�uitgaven
daarvoor�explosief�blijven�stijgen.�Die�bedragen�nu�al
€ 2.200�per�Nederlander�per�jaar.�Lichtere�vormen�van
langdurige�zorg�worden�straks�uitgevoerd�door�gemeen-
ten,�die�beter�kunnen�beoordelen�of�een�traplift�of�taxi-
vergoeding�noodzakelijk�is.�Vergoeding�van�huishoudelij-
ke�hulp�blijft�beschikbaar�voor�mensen�die�deze�hulp�echt
nodig�hebben�en�niet�zelf�kunnen�betalen.�Medische�zorg
zoals�verpleging�valt�straks�onder�de�reguliere�zorgverze-
kering.
Ten�derde�gaan�gemeenten�samen�met�sociale�partners

werkbedrijven�oprichten�om�mensen�in�de�bijstand�of�met
een�arbeidsbeperking�te�helpen�bij�het�vinden�van�een
baan.�Werkgevers�en�overheid�stellen�zich�samen�garant
voor�125.000�extra�banen�in�2026.�Als�blijkt�dat�dit�aan-
tal�niet�wordt�gehaald,�worden�bedrijven�alsnog�verplicht
een�percentage�van�hun�personeel�te�rekruteren�uit�men-
sen�met�een�arbeidsbeperking.�Het�wetsvoorstel�daartoe
ontvangt�u�dit�najaar.
In�aansluiting�hierop�worden�ook�de�Werkloosheids-

wet�en�het�ontslagrecht�gemoderniseerd.�De�WW�krijgt
een�meer�activerend�karakter.�Sociale�partners�nemen
het�voortouw�bij�begeleiding�van�werk�naar�werk,�bijvoor-
beeld�via�scholing.�De�regering�beperkt�het�publiek�gefi-
nancierde�deel�van�de�WW�tot�24�maanden.�Sociale�part-
ners�nemen�de�verantwoordelijkheid�voor�een�privaat�ge-
financierd�deel�van�de�WW.�Dat�legt�een�extra�prikkel�bij
werkgevers�en�werknemers�om�te�investeren�in�de�kwa-
liteit�van�mensen.�Werknemers�die�ontslagen�dreigen�te
worden,�ontvangen�een�scholingsbudget.�Flexwerkers
krijgen�meer�zekerheid�en�meer�bescherming.�Het�ont-
slagrecht�wordt�eerlijker�en�eenvoudiger�door�één�ont-
slagroute�voor�te�schrijven�voor�alle�werknemers.
Op�het�gebied�van�de�woningmarkt�nam�de�regering

eerder�al�besluiten,�zoals�het�verplicht�annuïtair�aflossen
bij�nieuwe�hypotheken�als�voorwaarde�voor�de�aftrek�van
hypotheekrente.�Met�ingang�van�2014�wil�de�regering�de
maximale�aftrek�voor�de�eigen�woning�geleidelijk�terug-
brengen�naar�38�procent.�Dit�zal�gebeuren�in�28�jaarlijk-
se�stappen�van�een�half�procent.�De�opbrengst�van�deze
maatregel�komt�ten�goede�aan�mensen�met�een�midden-
inkomen�via�een�verlenging�van�de�derde�belastingschijf.
Om�de�huurmarkt�te�hervormen,�kiest�de�regering�voor
inkomensafhankelijke�huurverhogingen.�De�extra�inkom-
sten�hiervan�worden�bij�de�woningcorporaties�afgeroomd
door�middel�van�een�verhuurdersheffing.
Met�deze�binnenlandse�hervormingen�bereidt�de�rege-

ring�Nederland�voor�op�de�toekomst.�Daarbij�moet�van-
wege�een�groeiende�internationale�verwevenheid�onver-
minderd�aandacht�zijn�voor�ontwikkelingen�buiten�onze
landsgrenzen.

Onze�open�economie�heeft�ons�veel�gebracht,�maar
maakt�ons�land�ook�extra�kwetsbaar�in�tijden�van�interna-
tionale�crisis�en�stagnatie.�Samenwerking�met�andere�lan-
den,�en�zeker�met�die�om�ons�heen,�is�in�het�belang�van
Nederland.�De�laatste�jaren�is�gebleken�hoe�de�ontwik-
kelingen�in�de�Europese�Unie�van�betekenis�zijn�voor�de
economische,�sociale�en�politieke�toekomst�van�ons�land.
Nederland�moet�daarom�in�de�Europese�Unie�een�actieve
rol�spelen.
Een�stevig�fundament�onder�de�euro�is�cruciaal.�Daar-

om�maakt�de�regering�zich�sterk�voor�de�totstandkoming
van�een�bankenunie.�Houdbare�tekorten�en�versterking
van�de�economische�structuur�blijven�de�aandacht�vra-
gen.�Kansen�om�de�concurrentiekracht�en�het�groeiver-
mogen�van�de�lidstaten�te�versterken,�liggen�op�de�Euro-
pese�interne�markt.�Die�kent�op�sommige�terreinen�nog
te�veel�belemmeringen.�Daarnaast�kan�de�handel�met
landen�buiten�de�Europese�Unie�een�impuls�krijgen�door
vrijhandelsakkoorden�te�sluiten�met�onder�meer�de�Ver-
enigde�Staten�en�Japan.�Een�speerpunt�voor�de�rege-
ring�is�de�discussie�over�het�takenpakket�van�de�Europe-
se�Unie.�Een�aantal�zaken�kunnen�lidstaten�beter�zelf�rege-
len,�zoals�belastingen,�sociale�zekerheid,�pensioenen,�zorg
en�onderwijs.�De�regering�zal�hierin�het�voortouw�nemen
en�het�gesprek�hierover�aangaan�met�de�andere�lidstaten.
Ook�buiten�de�Europese�Unie�heeft�Nederland�een�lan-

ge�traditie�van�internationale�samenwerking.�Dat�werd�on-
langs�nog�zichtbaar�tijdens�de�viering�van�honderd�jaar
Vredespaleis.�Volgend�jaar�is�ons�land�gastheer�van�de
Nuclear�Security�Summit,�waar�leiders�vanuit�de�hele�we-
reld�afspraken�zullen�maken�om�nucleair�terrorisme�tegen
te�gaan.�Het�recente�geweld�en�de�humanitaire�noodsitua-
tie�in�Syrië�onderstrepen�de�noodzaak�van�een�internatio-
nale�rechtsorde�met�een�sterke�nadruk�op�het�humanitaire
recht.�Onveiligheid�en�instabiliteit�in�kwetsbare�regio's�be-
ïnvloeden�onze�veiligheid,�vrijheid�en�welvaart.�Dit�vraagt
om�een�krijgsmacht�die�op�zijn�taken�berekend�is�en�die
in�Nederland�en�het�buitenland�kan�opereren�om�de�be-
langen�van�ons�land�veilig�te�stellen.�In�de�nota�"In�het�be-
lang�van�Nederland"�geeft�de�regering�concreet�aan�hoe
die�krijgsmacht�eruitziet�en�welke�aanpassingen�daarvoor
noodzakelijk�zijn.�Over�de�hele�wereld�zijn�Nederlandse
mannen�en�vrouwen�actief�om�de�internationale�rechtsor-
de�te�beschermen.�Zij�verdienen�onze�grote�dank�en�waar-
dering�voor�hun�moeilijke�werk.
Met�de�"nieuwe�agenda�voor�hulp,�handel�en�investe-

ringen"�geeft�de�regering�vorm�en�inhoud�aan�de�doelstel-
ling�om�klassieke�vormen�van�ontwikkelingshulp�te�ver-
binden�met�versterking�van�handelsrelaties.�Het�is�een
combinatie�die�wederzijds�voordeel�biedt.�Zo�heeft�het
Nederlandse�bedrijfsleven�veel�expertise�in�waterbeheer.
Hiermee�helpen�we�landen�in�alle�delen�van�de�wereld
hun�waterproblemen�op�te�lossen.
De�staatsrechtelijke�relatie�tussen�Nederland�en�de�Ca-

ribische�delen�van�het�Koninkrijk�is�in�2010�veranderd.
Sindsdien�is�er�steeds�meer�aandacht�voor�samenwerking
op�economisch�terrein.�Dat�is�profijtelijk�voor�alle�partij-
en.�Het�draagt�ook�bij�aan�de�noodzakelijke�financiële�zelf-
standigheid�en�stabiliteit�van�de�Caribische�eilanden,�die
ik�binnenkort�samen�met�Koningin�Máxima�alle�zes�zal�be-
zoeken.
Leden�van�de�Staten-Generaal,
Om�de�kracht�en�kwaliteit�van�onze�samenleving�vast

te�houden,�zijn�veranderingen�noodzakelijk,�die�voor�ie-
dereen�dragelijk�moeten�zijn.�Aan�de�opdracht�die�daar-
uit�voortvloeit,�wil�de�regering�in�het�parlementaire�jaar



 
17 september 2013
VV�1 1-1-4

dat�voor�ons�ligt�met�volle�inzet�werken,�samen�met�u.�De
vraagstukken�waarover�u�zich�gaat�buigen,�zijn�complex
en�ingrijpend.�U�mag�zich�in�uw�zware�taak�gesteund�we-
ten�door�het�besef�dat�velen�u�wijsheid�toewensen�en�met
mij�om�kracht�en�Gods�zegen�voor�u�bidden.

De�voorzitter:�Leve�de�Koning!�Hoera!�Hoera!�Hoera!

Zijne�Majesteit�de�Koning,�Hare�Majesteit�de�Koningin�en
de�overige�leden�van�het�Koninklijk�Huis�begeven�zich,�be-
geleid�door�de�leden�van�de�Commissie�van�in-�en�uitge-
leide,�naar�de�Koninginnekamer.

De�voorzitter:�Dames�en�heren,�thans�zullen�uitsluitend
de�leden�van�het�Corps�Diplomatique�de�Ridderzaal�verla-
ten.�Ik�zal�u�vragen,�weer�te�gaan�staan�wanneer�Zijne�Ma-
jesteit�de�Koning�en�Hare�Majesteit�de�Koningin�de�Konin-
ginnekamer�zullen�verlaten.�U�kunt�dus�blijven�zitten�wan-
neer�de�overige�leden�van�het�Koninklijk�Huis�uit�de�Ko-
ninginnekamer�komen�om�zich�naar�de�uitgang�te�bege-
ven.
Zoals�ik�al�eerder�aankondigde,�zal�nu�het�Concerto�nr.

4�in�G-majeur�uit�de�Sei�Concerti�Armonici�van�Unico�Wil-
helm�van�Wassenaer�ten�gehore�worden�gebracht.�Mag�ik
uw�aandacht�vragen�voor�deze�uitvoering?

(muziek)

(applaus)

De�voorzitter:�Zijne�Majesteit�de�Koning�en�Hare�Majesteit
de�Koningin�verlaten�thans�de�Ridderzaal;�ik�verzoek�u,�te
gaan�staan.

(Zijne�Majesteit�de�Koning�en�Hare�Majesteit�de�Koningin
verlaten�de�Ridderzaal.)

De�voorzitter:�Ik�verzoek�u,�te�gaan�zitten�en�de�terugkeer
van�de�leden�van�de�Commissie�van�in-�en�uitgeleide�af�te
wachten.
Ik�deel�u�mede�dat�straks,�na�het�sluiten�van�de�ver-

gadering,�eerst�de�voorzitter�van�de�Verenigde�Vergade-
ring�met�de�beide�griffiers,�vervolgens�de�voorzitter�en
de�leden�van�de�Commissie�van�in-�en�uitgeleide,�en�dan
de�overige�leden�van�de�Staten-Generaal�de�Ridderzaal
zullen�verlaten,�en�wel�door�de�hoofdingang.�De�deuren
worden�pas�geopend�nadat�het�eredetachement�van�het
Korps�Mariniers,�dat�staat�opgesteld�voor�de�Ridderzaal,
het�plein�heeft�verlaten.�Vervolgens�zullen�de�leden�van
het�kabinet�de�Ridderzaal�verlaten.
Ik�verzoek�de�overige�aanwezigen,�onder�wie�ook�de�ge-

nodigden�van�de�leden�van�de�Staten-Generaal,�de�leden
van�de�Staten-Generaal�in�de�gelegenheid�te�stellen�als
eersten�de�zaal�te�verlaten,�nadat�de�vergadering�is�geslo-
ten.�Ik�vraag�u�dus,�nog�even�te�blijven�zitten.

(De�Commissie�van�in-�en�uitgeleide�keert�terug.)

Mevrouw�Van�Miltenburg�(voorzitter�van�de�Commissie
van�in-�en�uitgeleide):�Mevrouw�de�voorzitter,�de�Koning
heeft�de�Ridderzaal�verlaten.

De�voorzitter:�Ik�dank�de�voorzitter�en�de�leden�van�de
Commissie�vriendelijk�voor�het�verrichten�van�hun�taak�en
ontsla�hen�van�verdere�verplichtingen.

De�leden�van�het�Residentie�Orkest�dank�ik�hartelijk
voor�hun�muzikale�bijdrage.

(applaus)

De�voorzitter:�De�Verenigde�Vergadering�is�gesloten.

Sluiting�13.54�uur.


