
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 46 leden, te
weten:

De Beer, Van de Beeten, Bemelmans-
Videc, Van den Berg, Bierman-
Beukema toe Water, De Blécourt-
Maas, Boorsma, Braks, Broekers-
Knol, Van den Broek-Laman Trip, Van
Bruchem, Castricum, Dees, Dölle,
Dupuis, Eversdijk, Groen, Hofstede,
Jaarsma, Ketting, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lycklama à Nijeholt,
Maas-de Brouwer, Meindertsma,
Pastoor, Platvoet, Rabbinge,
Rensema, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuyer,
Stevens, Tan, Terlouw, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, De Vries, Walsma, Werner,
Woldring en Wolfson,

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

Baarda, Van Gennip, Van der Linden
en Van Eekelen, wegens verblijf
buitenslands, ook morgen;

Luijten, Le Poole, Ginjaar, Schuur-
man en Van Heukelum, wegens
bezigheden elders;

Jurgens, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
de volgende voorstellen van de
commissie voor de Verzoek-
schriften:
- adres van H. Borgman te Kudel-
staart betreffende de wet arbeidson-
geschiktheidsverzekering zelfstandi-
gen (gedrukt stuk Eerste Kamer,
2002-2003, nr. VI);
- adres van N. Ramkhelawan te
Rotterdam betreffende een betalings-
regeling voor een belastingaanslag
(gedrukt stuk Eerste Kamer,
2002-2003, nr. VII);
- adres van C. Klomp te Spijkenisse
betreffende kwijtschelding van dan
wel een betalingsregeling voor een
belastingaanslag (gedrukt stuk Eerste
Kamer, 2002-2003, nr. VIII);
- adres van R.P. van der Sanden te
Ermelo betreffende kwijtschelding
van dan wel een betalingsregeling
voor een belastingaanslag (gedrukt
stuk Eerste Kamer, 2002-2003, nr. IX).

De voorzitter: Ik stel voor, de
conclusies van de commissies over
te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begrotingsstaat van de
Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2003 (28600-IXA);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2003 (28600-IXB);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begrotingsstaat van het
BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2003 (28600-G);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet wederzijdse bijstand
bij de invordering van enkele

EEG-heffingen, de omzetbelas-
ting en de accijnzen (28468);

- het wetsvoorstel Wijziging
van belastingwetten c.a.
(Vervolgwijzigingen in samen-
hang met de Belastingherziening
2001) (28487);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de financiële toezichtwetten
ter uitvoering van richtlijnen nr.
2000/12/EG en nr. 2000/64/EG
van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie
van 7 november 2000 met
betrekking tot de uitwisseling
van informatie met derde landen
(PbEG L 290) (28497);

- het wetsvoorstel Enige
wijzigingen van de Successiewet
1956 (28488).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

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

van enkele belastingwetten c.a.
(Belastingplan 2003 Deel I)
(28607);

- het wetsvoorstel Wijziging
van enkele belastingwetten c.a.
(Belastingplan 2003 Deel II)
(28608);

- het wetsvoorstel Wijziging
Belastingplan 2003 Deel I
(28712).

De voorzitter: Ik heet de staatsse-
cretaris van Financiën van harte
welkom op deze wat late avond. Het
is zijn eerste optreden in de Eerste
Kamer. Ik wens hem daarmee heel
veel genoegen en voorspoed.

De beraadslaging wordt geopend.
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