
de wegen aangaven waarlangs de Marshallhulp in
Nederland geïnvesteerd moest worden. Hij verdedigde
als minister succesvol het wetsvoorstel tot goedkeuring
van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal en stond aan de wieg
van de Wet Assurantiebemiddeling en de Winkelslui-
tingswet.

Na vier jaar vertrok hij uit de politiek waarin hij,
ondanks verzoeken in 1959 en 1966 om formateur en
premier te worden, niet meer zou terugkeren. Hij werd
bankier bij de Amsterdamse Bank NV, de latere AMRO-
bank. In 1978 sloot hij daar zijn actieve loopbaan af als
lid en medevoorzitter van de raad van bestuur. Daarna
bleef hij nog acht jaar lang lid van de raad van commis-
sarissen van dezelfde bank. Daarnaast had hij tal van
commissariaten bij diverse ondernemingen, waaronder
de Nederlandse Spoorwegen.

In de politiek bleef hij geïnteresseerd. Zo was hij in
1976 een van de opstellers van de zogenaamde Brief van
Negen, waarin ondernemers hun bezorgdheid uitten over
het beleid van het kabinet-Den Uyl. Later schreef hij
Zoeken naar een ’’Heilstaat’’, waarin hij de opbouw, de
neergang en het perspectief van de Nederlandse
welvaartsstaat schetst. Verder fungeerde hij achter de
schermen nog jarenlang als vraagbaak en adviseur voor
diverse politici.

Na zijn pensionering was hij actief als kunstschilder en
exposeerde hij in diverse kunsthandels, galeries en
musea. Jan van den Brink was Grootofficier in de Orde
van Oranje-Nassau, Grootkruis in de Orde van het
Legioen van Eer, Grootkruis in de Kroonorde, Grootoffi-
cier in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote en
Ridder in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

De Eerste Kamer is hem dankbaar voor wie hij was en
wat hij in zijn lange leven op vele plaatsen in onze
samenleving, ook in deze Kamer, heeft betekend. Moge
dit een steun zijn voor zijn familie bij de verwerking van
hun verdriet.

Ik verzoek u allen om een moment van stilte.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Het
creëren van een wettelijke basis in de
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren voor de
implementatie van Europese regelgeving inzake de
bescherming van dieren tijdens vervoer en
daarmee samenhangende activiteiten (30401).

De voorzitter: Ik heet de minister van Justitie, die bij
deze stemming de regering vertegenwoordigt, weer
welkom en geef gelegenheid tot het afleggen van een
stemverklaring vooraf.
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Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Voorzitter. Ik had al
begrepen dat de minister van LNV niet aanwezig kan zijn.
Hij heeft zich tegenover mij geëxcuseerd en dat heb ik
aanvaard.

Door het aannemen van het amendement-Ormel c.s. is
dit wetsvoorstel zo gewijzigd dat in onze visie volgende
kabinetten de mogelijkheid wordt ontnomen om eigen

beleid te maken dat losstaat van wat Brussel aan
minimum standaardwelzijnseisen voor dieren oplegt. Dat
vinden wij staatsrechtelijk onzuiver. Het is ook verwerpe-
lijk om aan het einde van een kabinetsperiode een
barrière op te werpen tegen keuzes van toekomstige,
mogelijk meer diervriendelijke kabinetten. Wij moeten in
ons land een eigen afweging kunnen maken bij dit soort
ethische kwesties en wij vinden dat wij wat dat betreft
ons geweten niet aan Brussel moeten uitbesteden.
Daarom zal mijn fractie evenals dat aan de overkant is
gebeurd, tegen dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de SP tegen dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het
is aangenomen.

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

instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming (30161).

(Zie vergadering van 5 september 2006.)

De voorzitter: De minister van Justitie heeft vanmorgen
in het plenaire debat een brief toegezegd. De Kamer
heeft die brief inmiddels ontvangen. In dit licht stel ik
voor, de beraadslaging te sluiten en tot afhandeling van
het wetsvoorstel over te gaan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.
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Mevrouw Tan (PvdA): Voorzitter. Wij hebben vorige week
uitgebreid gesproken over dit wetsvoorstel. De PvdA-
fractie heeft er met andere fracties bij de minister op
aangedrongen om de toezichtstaak van de raad te
handhaven. De minister vond dat geen goed idee. In zijn
brief heeft hij vastgelegd welke taken en bevoegdheden
van de raad naar zijn idee gehandhaafd blijven, zoals de
ondersteuning van lokale commissies en het recht om
instellingen te bezoeken en daarover advies uit te
brengen. Daarmee verandert er materieel erg weinig aan
de taken van de raad. Daarnaast blijft het budget
gehandhaafd. Wij willen geen strijd voeren over
semantiek. Wij kunnen instemmen met dit wetsvoorstel.
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De heer Kox (SP): Voorzitter. Ik heb vorige week in het
debat gezegd dat mijn fractie voor een deel van de wet
was, maar dat wij tegen het deel waren dat de opheffing
van de toezichtstaak betrof. Het debat heeft naar mijn
mening een duidelijk resultaat gehad. De Raad voor
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming gaat de
lokale commissies helpen bij de uitoefening van hun
toezichtstaak. Daarnaast behoudt deze raad overige
rechten, zoals het recht om instellingen bezoeken, en
blijft het budget behouden. Het is niet helemaal wat wij
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