
van de geboorte van een kind van
een troonopvolger. De nieuwgebo-
rene is erfprinses, ook haar vader en
haar grootmoeder waren erfprins
respectievelijk erfprinses. Even
bijzonder is het dat deze titel
voordien voor het laatst gevoerd
werd in het begin van de negen-
tiende eeuw.

Geachte medeleden. Op 2
december 190 jaar geleden aan-
vaardde Willem I de soevereiniteit
over de Verenigde Nederlanden. Hij
typeerde die gebeurtenis bij besluit
van 6 december 1813, no. 7, als:
’’een gebeurtenis, welke ons en onze
kinderen en nakomelingen naauwer
dan ooit aan het lot dezer gewesten
verbindt’’. Moge de vreugde over de
blijde gebeurtenis van gisteren
worden ervaren als een uitdrukking
van de wederzijdse historische
verbondenheid tussen ons volk en
het Koninklijk Huis. Overeenkomstig
de traditie in dit huis verzoek ik u
allen te gaan staan en een driewerf
hoera aan te heffen: Leve de nieuwe
prinses! Hoera, hoera, hoera!

Minister Balkenende: Mevrouw de
voorzitter. Vandaag heb ik het
genoegen u te mogen toespreken
over een bijzonder vreugdevolle
gebeurtenis, de geboorte van het
kind van de Prins van Oranje en
Prinses Máxima. Wij zijn blij met de
geboorte van de prinses, blij voor de
trotse ouders. Ik weet dat ik namens
allen spreek als ik Prins Willem-
Alexander en Prinses Máxima van
harte gelukwens. Als ouders hebben
zij het wonder mogen ervaren van de
geboorte van een kind. Dat wonder
stemt tot intense vreugde.

Geluk wensen wij ook Hare
Majesteit de Koningin en haar
ouders, die vol verwachting naar de
geboorte hebben uitgekeken. Een
felicitatie ook voor de ouders van
Prinses Máxima. Het krijgen van een
kleinkind is voor grootouders en
overgrootouders een heel blijde
gebeurtenis.

Het is bijzonder dat het Huis van
Oranje nu vier generaties telt die
gemeen hebben dat zij in de rechte
lijn van de grondwettelijke erfopvol-
ging staan of hebben gestaan. De
directe lijn van het Huis van Oranje
zet zich nu voort in de volgende
generatie. Daarmee staan wij ook
oog in oog met onze eigen toekomst.
De nieuwgeborene zal naar
verwachting eens onze koningin zijn.
Dat is zo in onze Grondwet vastge-
legd. Die Grondwet is op haar beurt

verankerd in onze overtuiging dat
bepaalde zaken voor ons van
bijzonder belang zijn. Vrijheid,
menselijke waardigheid en grond-
rechten behoren daartoe, evenals de
historische band die het Nederlandse
volk heeft en ervaart met het Huis
van Oranje. Die band biedt steun. Zij
past zich aan aan de nieuwe tijden
en verandert al naar gelang de eisen
van de tijd. Maar tegelijkertijd biedt
ze ook continuı̈teit en vertrouwen in
een veranderende wereld waarin de
korte termijn ons vaak het zicht op
de lange termijn beneemt. Dankzij
die verbondenheid is het geluk dat
de Prins van Oranje en Prinses
Máxima is geschonken ook ons
geluk!

Op 2 september 1967, bij de doop
van de toen vier maanden jonge
Prins Willem-Alexander, zei dominee
H.J. Kater dat niemand zo onvrij is
als iemand die in een paleis of
koninklijk kasteel wordt geboren. Dat
geldt nu in nog sterkere mate dan 36
jaar geleden. De eisen die aan een
troonopvolger worden gesteld, zijn
hoog en zwaar. Daarvan dienen wij
ons allemaal rekenschap te geven.
Des te belangrijker is het dat de
kleine prinses een jeugd en een
leven vol liefde en warmte zal
kennen. Dat wensen wij haar uit het
diepst van ons hart toe.

Dominee Kater zei in 1967: ’’Wij
zijn allemaal doopgetuigen, allemaal
medeverantwoordelijk voor het
geestelijk klimaat waarin een kind
momenteel moet opgroeien.’’ Die
woorden hebben nog niets aan
actualiteit ingeboet. Dat beseffen wij
bij de geboorte van deze nieuwe
prinses. Dat beseffen we steeds wéér
als in onze omgeving een kind wordt
geboren. Bij elk kind opnieuw.

Wij wensen de Prins van Oranje,
Prinses Máxima en hun pasgeboren
kind al het goede toe!

De voorzitter: Ik schors de
vergadering voor een koninklijk
gebakje!

De vergadering wordt van 19.16 uur
tot 19.45 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de Meststoffen-
wet en de Wet herstructurering
varkenshouderij in verband met
het schrappen van de tweede
generieke korting en het

aanbrengen van enkele prakti-
sche verbeteringen (28818);

- Wijziging van enkele sociale-
verzekeringswetten inzake
verlenging van het bij de Wet
beperking export uitkeringen
behorende overgangsrecht en
enkele andere wijzigingen
(28983);

- Wijziging van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek in verband met
de mogelijkheid van uitstel van
de vaststelling van het hoger
onderwijs- en onderzoekplan
(29002);

- Intrekking van de Rompwet
instellingen van weldadigheid
(29013);

- Wijziging van de Wet op de
dierproeven (29047).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

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

van enkele belastingwetten c.a.
(Belastingplan 2004) (29210);

- het wetsvoorstel Wijziging
van belastingwetten c.a.
(Technische herstelwet 2003)
(29026);

- het wetsvoorstel Wijziging
van enkele belastingwetten c.a.
(overige fiscale maatregelen
2004) (29035);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de omzetbelas-
ting 1968 met het oog op de
vereenvoudiging, modernisering
en harmonisering van de ter
zake van de facturering gel-
dende voorwaarden op het
gebied van de belasting over de
toegevoegde waarde (richtlijn
facturering) (29036);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet inkomstenbelasting
2001, ter zake van het bevorde-
ren van de financiering van de
eigen woning met eigen
middelen (materiële implementa-
tie initiatiefwetsvoorstel Hillen)
(29209);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begrotingsstaat van het
BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2004 (29200-G);

- de rapportage van de
staatssecretaris van Financiën
van 29 maart 2002 naar aanlei-
ding van de motie-Rensema c.s.
(27466, nr. 287a).

Voorzitter

Eerste Kamer Belastingplan 2004 c.a.
8 december 2003
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