
Voorzitter: Schuurman

Tegenwoordig zijn 65 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman, Bierman-
Beukema toe Water, De Blécourt-
Maas, De Boer, Braks, Van den
Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Dölle, Dupuis, Eversdijk,
Van Gennip, Ginjaar, Hessing, Van
Heukelum, Hirsch Ballin, Hofstede,
Holdijk, Van den Hul-Omta, Jaarsma,
De Jager, Ketting, Kneppers-Heijnert,
Kohnstamm, Korthals Altes, Van der
Lans, Van Leeuwen, Lemstra, Van der
Linden, Lodders-Elfferich, Luijten,
Lycklama à Nijeholt, Meindertsma,
Pastoor, Pitstra, Platvoet, Le Poole,
Rabbinge, Rensema, Roscam
Abbing-Bos, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stekelenburg, Terlouw, Van
Thijn, Timmerman-Buck, Varekamp,
Ter Veld, Veling, De Vries, Van Vugt,
Werner, Witteveen, Woldring, De
Wolff, Wolfson, Wöltgens en
Zwerver,

en de heren De Vries, minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, Korthals, minister van
Justitie, Van Boxtel, minister voor
het Grote Steden- en Integratie-
beleid, en De Vries, staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van Thijn, alleen voor het eerste deel
van de ochtendvergadering;

Stevens, wegens ziekte;

Korthals Altes, wegens ambts-
bezigheden elders, alleen voor de
ochtendvergadering;

Boorsma, Jurgens, De Jong en Dees,
wegens verblijf buitenslands;

Rosenthal en Van Eekelen, wegens
bezigheden elders.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat is ingekomen de geanno-
teerde agenda met bijlagen voor de
vergadering van de JBZ-raad en die
voor de vergadering van het
Gemengd Comité op ministerieel
niveau op 29 en 30 mei aanstaande.
Op beide agenda’s staan ten minste
elf het Koninkrijk bindende besluiten.
De bijzondere commissie voor de
JBZ-raad zal hedenmorgen over de
documenten beraadslagen.

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 Pensioen- en
spaarfondsenwet met betrekking
tot de medezeggenschap van
gepensioneerden en de gelijk-
stelling in pensioenregelingen

van geregistreerde partners met
gehuwden (26674);

- Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de
Wet op de loonbelasting 1964 en
de Invorderingswet 1990
(maatregelen aangaande
buitenlandse sporters) (26941);

- Wijziging van de Wet
voorzieningen gehandicapten in
verband met een aanpassing van
de definitie van het begrip
woonvoorzieningen (27059).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is het beleidsdebat
over onderwerpen, rakende het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en het
ministerie van Justitie (alleen
onderdeel Politie).

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Bemelmans-Videc, die
vanmorgen haar maidenspeech zal
houden.
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Mevrouw Bemelmans-Videc (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Toen mijn
vader naar Nederland kwam, moest
hij een vak leren. Daar op dat
moment alleen de lokale schilders-
patroon een leerling kon gebruiken,
werd dat zijn vak. Vandaag mag zijn
dochter haar maidenspeech
uitspreken als lid van een Hoog
College van Staat.

Voorzitter! Een land, waarin dat
binnen twee generaties mogelijk is;
dat land zal ik met vreugde,
dankbaarheid en overtuiging dienen!

Wij voeren vandaag het laatste
beleidsdebat naar aanleiding van de
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