
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 50 leden, te
weten:

Van de Beeten, Van den Berg,
Biermans, Broekers-Knol, Van
Dalen-Schiphorst, Dees, Doek, Dölle,
Van Driel, Eigeman, Essers, Franken,
Van Gennip, De Graaf, Hamel,
Hessing, Van Heukelum, Hoekzema,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oije, Ketting, Klink, Kox, Van
Leeuwen, Leijnse, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meulenbelt, Van Middel-
koop, Nap-Borger, Van den Oosten,
Pastoor, Platvoet, Van Raak,
Rabbinge, Rosenthal, Russell,
Schuyer, Slagter-Roukema, Tan,
Terpstra, Van Thijn, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Woldring en De Wolff,

en de heer Wijn, staatssecretaris van
Financiën.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Noten, wegens ziekte, ook voor de
vergadering van morgen;

Sylvester, Schuurman en Engels,
wegens bezigheden elders.

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.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet op de

rechterlijke organisatie, de
Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen en enige andere wetten in
verband met de invoering van
beroep bij de rechtbank,
alsmede van hoger beroep bij
het gerechtshof, in belasting-
zaken (Wet belastingrechtspraak
in twee feitelijke instanties)
(29251);
- Wijziging van de Waterstaats-

wet 1990 in verband met het
opnieuw instellen van de
Commissie van advies inzake de
waterstaatswetgeving (29720);
- Regels ten aanzien van het

veilig laden en lossen van
zeeschepen (Wet laden en lossen
zeeschepen) (29713);
- Wijziging van de Scheep-

vaartverkeerswet, de Wet
voorkoming verontreiniging door
schepen en de Wet op de
economische delicten in verband
met de implementatie van
richtlijn nr. 2002/59/EG van het
Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van
27 juni 2002 betreffende de
invoering van een communautair
monitoring- en informatiesys-
teem voor de zeescheepvaart en
tot intrekking van Richtlijn
93/75/EEG van de Raad (PbEG L
208) (communautair monitoring-
en informatiesysteem scheep-
vaart) (29714);

- Wijziging van de Wet op het
Centraal bureau voor de
statistiek in verband met de
uitvoering van de nieuwe
Intrastatverordening (29726).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Wijziging van enkele belas-

tingwetten (Belastingplan 2005)
(29767);
- Wijziging van enkele belas-

tingwetten c.a. (Overige fiscale
maatregelen 2005) (29758);
- Wijziging van belastingwet-

ten in verband met noodzakelijk
onderhoud (Fiscale onderhouds-
wet 2004) (29678).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Van Driel (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. Dit belastingplan wordt
wel minder ingrijpend genoemd dan
het belastingplan van vorig jaar,
maar het belang is er niet minder
om. Dat geldt voor hetgeen er wel in
staat, maar ook voor wat er niet in
staat. Ik wil mij bij de behandeling
van het belastingplan op een aantal
punten concentreren. Punten die te
maken hebben met de vraag hoe je
aankijkt tegen de hantering van het
belastinginstrument in relatie tot de
wijze waarop de samenleving er voor
staat en zich ontwikkelt.
Het meest pregnante punt in het

hele belastingplan is de nadruk op
de verbetering van het vestigings-
klimaat. Mijn partij is het er van
harte mee eens dat dat punt van
groot belang is. Dit land moet
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