
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 50 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Doek, Van
Driel, Duthler, Eigeman, Elzinga, Engels, Franken, Goyert,
De Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Ten Horn,
Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van Kappen, Klein
Breteler, Koffeman, Kox, Lagerwerf-Vergunst, Laurier,
Leunissen, Meurs, Noten, Peters, Quik-Schuijt, Rehwin-
kel, Reuten, Rosenthal, Schouw, Slager, Slagter-
Roukema, Smaling, Sylvester, Tan, Terpstra, Timmerman-
Buck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De Vries, De
Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld en Willems,

en de heer Bos, viceminister-president, minister van
Financiën, en de heer De Jager, staatssecretaris van
Financiën.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Dupuis en Hermans, wegens verblijf buitenslands, ook
morgen;

Hillen, wegens bezigheden elders, ook morgen;

Strik, wegens deelname aan de interparlementaire
bijeenkomst over vrijheid en justitie in Brussel, ook
morgen;

Van Bijsterveld en De Vries, eveneens wegens deelname
aan de interparlementaire bijeenkomst over vrijheid en
justitie in Brussel, alleen vandaag

Yildirim, wegens ziekte, ook morgen.

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 voorstel-
len 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.)

De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de
Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal houdende aanwijzing van de heren
S.J. van Driel en K.M.L. Leunissen tot plaatsvervangende
leden van de Raadgevende Interdepartementaire
Beneluxraad.

Deze beschikking wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van een aantal

wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving
2008) (31229).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde zijn:
- de algemene financiële beschouwingen naar

aanleiding van de Miljoenennota 2008 (31200).

De voorzitter: Ik heet de minister en de staatssecretaris
van harte welkom op deze mooie avond in dit huis.

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Biermans (VVD): Mevrouw de voorzitter. Ik wens
de minister en de staatssecretaris van Financiën namens
de leden van mijn fractie toe, dat hun dezelfde roem en
faam ten deel valt als oud-minister Zalm inmiddels al ten
deel is gevallen. Door vriend en vijand is hij immers
geroemd als een buitengewoon deskundig financieel en
fiscaal bewindspersoon. Uit mijn betoog zult u kunnen
concluderen dat beide heren in de ogen van de
VVD-fractie de juiste financiële en fiscale toon nog niet
hebben gevonden.

In de eerste alinea van de Miljoenennota zegt het
kabinet het volgende: ’’Het kabinet heeft grote plannen.
Wij willen investeren in kwalitatief hoogstaand onder-
wijs, in veilige en leefbare wijken, in een ambitieus
klimaatbeleid en nog veel meer. Dat alles wordt
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