
26 800 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA)
voor het jaar 2000

26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van het Ministerie van Financiën
(IXB) voor het jaar 2000

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2000

De heer Boorsma heeft bij de Algemene Financiële Beschouwingen
gevraagd naar een overzicht van de verkoop van staatsdeelnemingen
alsmede om de invloed die daarvan is uitgegaan op de staatsschuld. Ik
doe u hierbij het gevraagde overzicht toekomen. Het als bijlage 1
toegevoegde overzicht omvat zowel informatie over de opbrengst van de
verkopen als over de aanwending ervan.

Daarnaast heb ik mij op verzoek van de heer Boorsma gebogen over de
mogelijkheid om een overzicht te presenteren van een functionele
indeling van de collectieve sector. Mij is gebleken dat het Centraal Bureau
voor de Statistiek met ingang van het kalenderjaar 2001 jaarlijks een
rapportageplicht heeft aan de Europese Commissie inzake overzichten van
de collectieve sector naar functie. Interessant is dat deze tabellen inzicht
bieden in de samenhang tussen de uitgaven naar functie en naar
economische categorie. Het CBS is voornemens deze overzichten ook in
de Nationale Rekeningen op te gaan nemen (vanaf september 2001).
Hiermee lijkt mij te worden voldaan aan de wens terzake van de heer
Boorsma.

De Minister van Financiën,
G. Zalm
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BIJLAGE 1 Onderstaande tabel omvat voor de jaren vanaf 1995 de opbrengsten van
de verkopen van staatsdeelnemingen en de aanwending ervan.

Tabel 1 Verkopen staatsdeelnemingen

Jaar Opbrengst
(in
miljarden
guldens)

Aanwending

KPN 1995 6,1 staatsschuld: 2,4
voeding FES: 3,5
extra uitgaven: 0,2

DSM 1996 1,7 staatsschuld: 0,2
voeding FES: 1,5

Daf Trucks 1996 0,3 staatsschuld
KLM 1997 1,0 staatsschuld
Alpinvest 1997 0,3 staatsschuld
KLM 1998 0,7 staatsschuld/rentevrijval (deel 1999) in

FES*
NIB 1999 2,0 staatsschuld/rentevrijval in FES*
VAM 1999 0,2 staatsschuld/rentevrijval in FES*
PinkRoccade 1999 0,2 staatsschuld
Corus (Hoogovens) 1999 0,6 staatsschuld/rentevrijval in FES*

* Conform voorstel tot wijziging van de FES-wet.
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