
vraag ik of over een paar jaar een onafhankelijke
evaluatie kan worden gehouden.

De fractie van GroenLinks zal niet tegen beide
wetsvoorstellen stemmen. Wij gaan uiteindelijk akkoord
omdat wij in onze totale afweging hetgeen nu wordt
voorgesteld beter vinden dan de oude situatie.

De beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 12.35 uur tot 13.45 uur
geschorst.

De voorzitter: Ingekomen is een brief van de Tijdelijke
Commissie Subsidiariteitstoets van 14 september 2006
aan beide Kamers met het advies en bijlagen ter zake
van COM (2006) 399 (voorstel voor verordening van de
Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr.
2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging
van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken)
(30671, D). Ik stel voor, in te stemmen met het advies.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in
verband met het treffen van een regeling inzake
het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele
andere onderwerpen (afgeschermde getuigen)
(29743).

De voorzitter: Ik heet de minister van Financiën
opnieuw welkom. Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen vooraf.
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De heer Jurgens (PvdA): Voorzitter. Het debat met de
minister van twee weken geleden blijkt achteraf zijn
zwanenzang in deze Kamer te zijn geweest, althans
voorlopig. De PvdA-fractie zal bij dit wetsvoorstel
verdeeld stemmen. Een deel van onze fractie is van
mening dat dit wetsvoorstel niet opportuun is en dat
eerst de ontwikkeling van de praktijk moet worden
afgewacht. De Hoge Raad heeft zich immers op
5 september jongstleden in een wezenlijk arrest
uitgesproken over het gebruik van AIVD-materiaal in het
strafproces. Bovendien achten deze leden het niet juist
dat in het wetsvoorstel de afweging over dit gebruik
uiteindelijk niet wordt gemaakt door de rechter-
commissaris maar door de AIVD zelf.

Het andere deel van de fractie heeft zich door de
regering laten overtuigen. Deze leden achten het
wetsvoorstel, ondanks twijfels, een bruikbare mogelijk-
heid om AIVD-materiaal in een strafproces te kunnen
toetsen.
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De heer Kox (SP): Voorzitter. De fractie van de SP heeft
in het debat duidelijk gemaakt dat het er niet eenvoudi-
ger op is geworden na de uitspraak van de Hoge Raad
op dit wetsvoorstel. Ook in onze fractie is gediscussieerd
of wij nu eerst moeten voortgaan op de ontwikkeling van
de rechtspraktijk, dan wel of wij voor het wetsvoorstel

moeten stemmen. Mijn fractie is hierover niet verdeeld
en zal tegen het wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP en GroenLinks en de leden
Jurgens, Witteveen, Noten, Eigeman, Sylvester, Hamel,
Meindertsma en Westerveld van de fractie van de PvdA
tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en de overige
aanwezige leden ervoor, zodat het is aangenomen.

Aan de orde is de voortzetting van de gezamenlijke
behandeling van:

- het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de
financiële markten en het toezicht daarop (Wet op
het financieel toezicht) (29708);

- het wetsvoorstel Regels inzake het toezicht op
en de handhaving van de voorschriften voor
financiële verslaggeving van effectenuitgevende
instellingen alsmede tot wijziging van enige
wetten (Wet toezicht financiële verslaggeving)
(30336).

De beraadslaging wordt hervat.

Voorzitter: Jurgens
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Minister Zalm: Voorzitter. Ik dank de leden van uw
Kamer hartelijk voor de zeer complimenteuze woorden
die aan mijn adres zijn gericht, maar in het bijzonder aan
mijn ambtenaren en aan alle andere betrokkenen bij de
totstandkoming van deze wetgeving. De Raad van State
is met ere genoemd, de financiële sector maar ook de
overzijde. Het komt niet vaak voor dat deze zijde van het
Binnenhof de overzijde prijst als het wetgeving betreft.
Bij gelegenheid zal ik de overzijde nog eens mededelen
dat men complimenten van de Eerste Kamer heeft
gekregen.

U bent zo vriendelijk geweest om schriftelijke
behandeling achterwege te laten vanwege het tempo van
de wetgeving. Dat stel ik zeer op prijs. Het betekent wel
dat de mondelinge behandeling toch iets meer inhoude-
lijk is anders het geval zou zijn geweest. Ik doe mijn best
om zo goed mogelijk te antwoorden op alle gestelde
vragen.

Verder leef ik mee met uw Kamer. U bent namelijk de
enige instantie in dit hele proces die in één keer de
gehele wetgeving en de onderliggende AMvB’s toch zich
heeft moeten nemen. Ik vind het sneu voor de heer Van
Middelkoop dat hij daaraan een week van het zomerre-
ces heeft gespendeerd. Overigens heeft hij daaruit nog
wel een aantal vragen weten te destilleren, dus het is,
naar ik hoop, niet geheel zonder nut geweest.

De heer Rabbinge heeft gevraagd of ik het functionele
model wil herbevestigen. Dat doe ik graag. In Nederland
menen wij dat een sectorale benadering van de zaak een
beetje achterhaald is. In dat opzicht zijn wij trendsettend.
Wij kennen tal van ondernemingen die crosssectoraal
zijn en die zich bezighouden met effecten, kredieten en
verzekeren. Wij hebben zelfs producten die al deze
elementen bevatten. De gedachte dat men vanuit een
sector goed toezicht kan houden, is daarom moeizaam.

Thissen
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