
Voorzitter: Korthals Altes

Tegenwoordig zijn 53 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Boorsma, Van den Broek-Laman Trip,
Van Bruchem, Castricum, Dees,
Dupuis, Van Eekelen, Eversdijk, Van
Gennip, Ginjaar, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Van den
Hul-Omta, De Jager, Jurgens,
Ketting, Kneppers-Heijnert, Korthals
Altes, Van Leeuwen, Lemstra,
Lodders-Elfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Pastoor, Pitstra, Platvoet,
Rabbinge, Rensema, Roscam
Abbing-Bos, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stevens, Tan, Terlouw,
Varekamp, Ter Veld, Veling, De Vries,
Werner, Woldring en Wöltgens,

en de heren Zalm, minister van
Financiën, en Bos, staatssecretaris
van Financiën.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van Thijn en Holdijk, wegens
bezigheden elders;

Timmerman-Buck, wegens familie-
omstandigheden.

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 eind
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Goedkeuring van de op 26
juli 1995 te Brussel totstand-
gekomen Overeenkomst
opgesteld op grond van artikel
K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, aangaande de
bescherming van de financiële
belangen van de Europese
Gemeenschappen (Trb. 1995,
289); van het op 27 september
1996 te Dublin totstandgekomen
Protocol, opgesteld op grond
van artikel K.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie,
bij de Overeenkomst aangaande
de bescherming van financiële
belangen van de Europese
Gemeenschappen (Trb. 1996,
330); van het op 29 november
1996 te Brussel totstand-
gekomen Protocol, opgesteld op
grond van artikel K.3 van het
Verdrag betreffende de Europese
Unie, betreffende de prejudiciële
uitlegging, door het Hof van
Justitie van de Europese
Gemeenschappen, van de
Overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële
belangen van de Europese
Gemeenschappen (Trb. 1997, 40);
en van het op 17 december 1997
te Parijs totstandgekomen
Verdrag inzake de bestrijding
van omkoping van buitenlandse
ambtenaren bij internationale

zakelijke transacties (Trb. 1998,
54) (Goedkeuring van enkele
verdragen inzake de bestrijding
van fraude en corruptie) (26468,
R1637);

- Herziening van een aantal
strafbepalingen betreffende
ambtsmisdrijven in het Wetboek
van Strafrecht alsmede aanpas-
sing van enkele bepalingen van
het Wetboek van Strafrecht, van
artikel 51a van de Uitleverings-
wet en van de artikelen 67 en
67a van het Wetboek van
Strafvordering in verband met
de goedkeuring en uitvoering
van enkele verdragen inzake de
bestrijding van fraude en
corruptie (herziening corruptie-
wetgeving) (26469);

- Vaststelling van een kader
voor de vereenvoudiging en de
vernieuwing van het militaire
pensioenstelsel (Kaderwet
militaire pensioenen) (26686);

- Wijziging van de Algemene
militaire pensioenwet (door-
vertaling akkoord nabestaanden-
pensioen overheidspersoneel en
enige andere wijzigingen)
(26687);

- Wijziging van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993
teneinde daarin een opvang-
instrument voor levens-
verzekeraars op te nemen
(26705);

- Wijziging van de regeling in
Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot het
naamrecht, de voorkoming van
schijnhuwelijken en het tijdstip
van de totstandkoming van de
scheiding van tafel en bed
alsmede van enige andere
wetten (26862);

- Tijdelijke instelling van de
Raad voor strafrechtstoepassing
en jeugdbescherming (Tijdelijke
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instellingswet Raad voor
strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming) (26871);

- Goedkeuring van de op 6 juni
1995 te Boekarest tot stand
gekomen Overeenkomst tussen
de Regeringen van het Konink-
rijk der Nederlanden, het
Koninkrijk België en het
Groothertogdom Luxemburg,
enerzijds, en de Regering van
Roemenië, anderzijds, betref-
fende de overname van onregel-
matig binnengekomen of
verblijvende personen, met
Aanhangsels (Trb. 1995, 155)
(26890);

- Wijziging van enige wetten
teneinde de aanspraak jegens
bestuursorganen op verstrekkin-
gen, voorzieningen en uitkerin-
gen afhankelijk te maken van
het in de gemeentelijke basis-
administratie persoonsgegevens
opgenomen gegeven omtrent het
adres van een ingezetene
(26943);

- Wijziging van de Wet rechts-
positie rechterlijke ambtenaren
(arbeidsvoorwaarden sector
Rechterlijke Macht 1997/99)
(26947);

- Wijziging van de Kernenergie-
wet (revisie, melding en verant-
woordelijkheidsverdeling)
(26996);

- Wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs onder meer
in verband met de stichtings- en
opheffingsnormen van afdelin-
gen en scholen voor voorberei-
dend beroepsonderwijs en
wijziging van de Wet tegemoet-
koming studiekosten in verband
met kinderen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden en
moeilijk lerende kinderen
(27014);

- Wijziging van de Wet gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen en van Titel 7.10 van
het Burgerlijk Wetboek ter
uitvoering van de EG-richtlijn
inzake de bewijslast in gevallen
van discriminatie op grond van
geslacht (27026);

- Wijziging van de Zieken-
fondswet en enige andere
wetten in verband met de
instelling van een onafhankelijk
College van toezicht op de
zorgverzekeringen (Instelling
College van toezicht op de
zorgverzekeringen) (27038);

- Regeling van het conflicten-
recht met betrekking tot

verevening pensioenrechten bij
scheiding (27049);

- Wijziging van de Wet
geneeskundige hulpverlening bij
rampen in verband met de
ontkoppeling van de taken in het
kader van de geneeskundige
hulpverlening bij rampen en
zware ongevallen en de functie
van de directeur van de gemeen-
telijke gezondheidsdienst
(27072);

- Wijziging van de Wet
overheidspersoneel onder de
werknemersverzekeringen in
verband met de wijze van
financiering van de uitkeringen
op grond van de Ziektewet en de
Werkloosheidswet voor
overheidswerknemers alsmede
enkele andere wijzigingen
(Aanpassingswet OOW) (27093);

- Wijziging van de wet van 22
december 1994 tot nadere
wijziging van de Algemene
Kinderbijslagwet, de Zieken-
fondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (Stb.
957) in verband met de verho-
ging van de kinderbijslag met
ingang van 1 januari 2000
alsmede wijziging van een aantal
andere wetten (27095);

- Wijziging van de Invoerings-
wet Wegenverkeerswet 1994
met betrekking tot de geldig-
heidstermijn van nationale
typegoedkeuringen van twee- en
driewielige motorrijtuigen
(27249);

- Wijziging van een aantal
wetten in verband met de
naamswijziging van de
Verzekeringskamer, alsmede
wijziging van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993
teneinde op enkele punten de
verhouding van de Ministers van
Financiën en van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid tot de
Pensioen- & Verzekeringskamer
nader te regelen (27251);

- Wijziging van de Wet
buitengewoon pensioen 1940-
1945, de Wet buitengewoon
pensioen zeelieden-
oorlogsslachtoffers, de Wet
buitengewoon pensioen Indisch
verzet, de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-
1945 en de Wet uitkeringen
burger-oorlogsslachtoffers
1940-1945, ter implementatie
van de overgenomen aanbevelin-
gen van het Adviescollege
uitvoering wetten voor oorlogs-

getroffenen, alsmede tot het
aanbrengen van wijzigingen van
andere en ondergeschikte aard
(27259);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven van het Huis der
Koningin (I) voor het jaar 2001
(27400-I);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Algemene Zaken (III) voor het
jaar 2001 (27400-III).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde zijn:
- de algemene financiële

beschouwingen (27400), en de
behandeling van de wetsvoor-
stellen:

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van de Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 2001
(27400-IXA);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
2001 (27400-IXB).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter! ’’Regeren in een tijd
van overvloed’’, kopte een krant.
Inderdaad, in tijden is het niet zo
goed gegaan met de economie én
met de overheidsfinanciën. Het
kabinet-Kok II – eigenlijk na de Nacht
van Wiegel: het kabinet-Kok 2 1/2 –
heeft een krachtige wind in de rug en
de minister van Financiën profiteert
daar in zijn beleid van. De minister
kan de budgettaire geschiedenis
ingaan als de minister die na zes jaar
erin slaagt om weer een overschot te
ramen, en dat is een compliment
waard. De vraag waar we voor staan
is of het beleid niet beter had
gekund.

Ten eerste, mijnheer de voorzitter!
Vorig jaar bij het lezen van de
Miljoenennota 2000 waarschuwde de
CDA-fractie meteen voor het gevaar
van overbesteding. Dat gevaar werd
ook door anderen onderkend. De
fractie heeft daar vorig jaar krachtig
tegen gewaarschuwd. Wat heeft de
minister met de waarschuwing

Voorzitter
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