6de vergadering

Dinsdag 23 november 2004
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 70 leden, te
weten:
Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van DalenSchiphorst, Dees, Doek, Doesburg,
Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Engels, Essers, Franken, Van Gennip,
De Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Ten Hoeve, Holdijk,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oije, Ketting, Klink, Kox, Van der
Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra,
Van der Linden, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Meulenbelt, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Pormes, Putters,
Van Raak, Rabbinge, De Rijk,
Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, SlagterRoukema, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Van Thijn, TimmermanBuck, Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman, Woldring en De Wolff,
en de heren Zalm, vice-ministerpresident, minister van Financiën,
Hoogervorst, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Wijn,
staatssecretaris van Financiën.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Middel, wegens ziekte;
Hoekzema, wegens bezigheden
elders;
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Jurgens, wegens verplichtingen in
het kader van de Raad van Europa.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

staatssecretaris heeft, uiteraard met
excuses, laten weten dat hij hier
binnen vijf minuten zal zijn.
De beraadslaging wordt geopend.
©

De voorzitter: Ik heet de minister
van Financiën van harte welkom. De

De heer Terpstra (CDA): Mevrouw
de voorzitter. Hoewel volgens mij in
strijd met alle normen en waarden
die in dit huis gelden, begin ik in dit
debat als vertegenwoordiger van een
van de regeringspartijen. Ik zeg dit
maar voor alle zekerheid, opdat men
mij niet koppelt aan de grootste
oppositiepartij. Ook het CDA moet er
echter rekening mee houden dat
anderen in het verkeer al of niet met
een bestelauto af en toe wel eens
vast kunnen zitten. Dat blijkt voor de
staatssecretaris te gelden, maar ook
voor de heer Van Driel.
Vandaag behandelen wij de
Miljoenennota 2005 en de daarbij
horende stukken. Als grote aanhanger van de publicaties van het
Planbureau wil ik ook speciaal wijzen
op de MEV 2005. In beide stukken
wordt veel aandacht besteed aan de
positie van Nederland in Europa en
aan de positie van Europa ten
opzichte van de andere blokken in de
wereld. Daarnaast wordt uitgebreid
ingegaan op de arbeidsparticipatie in
verband met de vergrijzing van de
bevolking.
Naar mijn mening geeft de
miljoenennota vergeleken met
vroeger minder duidelijke overzichten van het beleid. Wel wordt veel
meer uitgelegd wat de achterliggende gedachten zijn, aangevuld met
mooie teksten, zoals de motivering
van de aanleg van de A50: ''zodat
ook Jan Marijnissen eerder thuis kan
zijn als hij met de auto op werkbezoek gaat.'' En dit terwijl de SP tegen
bijna elke nieuwe weg heeft gestemd
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(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de
Faillissementswet in verband
met het bevorderen van de
effectiviteit van surséance van
betaling en faillissement
(27244);
- Wijziging van de Wet op de
internationale bijstandsverlening
bij de heffing van belastingen
(implementatie richtlijn nr.
2003/93/EG en aanpassing in
verband met verordening (EG) nr.
1798/2003 (29615).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde zijn:
- de algemene financiële
beschouwingen inzake het in
2005 te voeren beleid.
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