
waarin erkenning voor 1 januari
plaatsvindt, terwijl de geboorte na
die datum plaatsvindt. De naams-
keuze kan dan niet worden gedaan,
omdat deze gebeurt bij de erkenning.
Dit punt is inmiddels doorgesproken
met mensen van de burgerlijke stand
en hier zijn ook al goede oplossingen
voor gevonden. Zo bestaat de
mogelijkheid dat de moeder en de
erkenner na 1 januari, maar nog wel
vóór de geboorte, nog eens naar de
burgerlijke stand komen om de akte
van naamskeuze te laten opmaken.
In een uitzonderlijk geval is het ook
mogelijk dat een ambtenaar van de
burgerlijke stand zich naar de
moeder begeeft, als het niet anders
kan. Kortom: er is met de beroeps-
groep over oplossingen gesproken,
zodat dit niet echt een ernstig
probleem hoeft te zijn.
De heer Heijne Makkreel was

buitengewoon kort en krachtig. Ik zeg
hem dank voor zijn steun aan het
wetsvoorstel. Ik geef daarbij toe dat
wij dat ene punt eigenlijk direct in de
memorie van antwoord hadden
moeten regelen. Ik hoop niet dat zijn
bloeddruk zodanig is opgelopen dat
hij daar een lastige Kerst mee heeft.
Ik ga ervan uit dat hij nu in alle
gezondheid en rust het nieuwe jaar
kan ingaan, omdat ook dit punt
inmiddels geregeld is.
In de richting van mevrouw

Michiels van Kessenich wil ik nog in
alle oprechtheid zeggen, wel
enigszins teleurgesteld te zijn dat de
CDA-fractie het wetsvoorstel niet wil
steunen. Zij sprak over haar
geestverwanten aan de overzijde van
het Binnenhof. Deze hadden
inderdaad het amendement
ingediend, maar trokken uiteindelijk
wel een andere conclusie. De
CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft
natuurlijk haar eigen verantwoorde-
lijkheid, maar ik blijf het toch jammer
vinden dat die fractie dit voor het
familie- en personenrecht zo
belangrijke wetsvoorstel niet wil
steunen. Voor veel mensen is dit
wetsvoorstel immers juist van groot
belang.
Tenslotte merk ik op dat de heer

Pitstra mij enigszins heeft uitgedaagd
door zijn stelling dat hij hier en daar
enige terughoudendheid heeft
geproefd, hetgeen hij blijkbaar niet
helemaal had verwacht. Het gaat hier
om een beleidsterrein waar wij naar
mijn mening stappen voorwaarts
moeten zetten, bij de tijd moeten
blijven en moeten moderniseren,
maar waar wij ook in wijsheid en

derhalve in geleidelijkheid stappen
voorwaarts moeten zetten. Juist bij
dit recht is een goed draagvlak in de
samenleving van groot belang. Het
gaat hier bij uitstek om een terrein
waar iets minder snel gegaan moet
worden dan men zelf misschien zou
willen.

De beraadslaging wordt geschorst.

©

De voorzitter: Na de lunchpauze zal
ik eerst enige aandacht besteden aan
het feit dat de heer Staal voor het
laatst als lid van deze Kamer in ons
midden is. Daarna zal de stemming
plaatsvinden over de gisteravond
ingediende motie. Vervolgens zullen
de re- en duplieken over de
wetsvoorstellen inzake het
afstammingsrecht en de adoptie
worden gehouden.

De vergadering wordt van 12.50 uur
tot 13.55 uur geschorst.

De voorzitter: Graag spreek ik
enkele woorden tot onze collega
Staal, die vandaag voor het laatst als
lid van deze Kamer in ons midden is.
Hij heeft de benoeming tot commis-
saris van de koningin in de provincie
Utrecht aanvaard en neemt vandaag
afscheid van ons. Ik wijd daar graag
enkele woorden aan in de vergader-
zaal, omdat de heer Staal heeft laten
weten, dat hij geen extra ontvangst,
receptie of iets dergelijks wil.
Dat is een wens die hem

kenmerkt. Wij hebben onze collega
Staal leren kennen als een nuchter
en bescheiden mens. Wij zullen hem
straks, denk ik, ook zien als een
nuchter bestuurder van de provincie
Utrecht, een man die zich zijn
doeleinden goed voor ogen houdt en
ze doeltreffend nastreeft en ook
bereikt.
Wie zijn loopbaan op hoofdlijnen

bekijkt, zal het met mij eens zijn. Zijn
carrière binnen de Nederlandse
politie heeft hem indertijd tot jongste
korpschef van Nederland gemaakt,
een ervaring die hij nu in de
provincie Utrecht in zijn nieuwe
functie misschien goed kan
gebruiken. Ik heb al eens geksche-
rend gezegd: van hoofdcommissaris
tot commissaris. Maar dat is toch
een carrière omhoog.
Wij hebben bij verschillende

debatten in de Kamer kennis kunnen

nemen van zijn opvattingen, ook
wanneer het over de politie ging. Ik
wens het provinciaal bestuur van
Utrecht graag geluk met een nieuwe
commissaris van de koningin die
bewezen heeft, bij allerlei organisa-
ties en in diverse sectoren onderne-
mend en doortastend te kunnen
optreden. Na de politie heeft hij zich
gestort op het ondernemen. Daarna
is toch de zorg voor veiligheid het
weer gaan winnen. Ook dat is in een
functie als commissaris van de
koningin van de provincie Utrecht
iets dat hem van pas kan komen.
Utrecht heeft met hem een

commissaris binnengehaald met
grote belangstelling voor het
middenbestuur, die er voorstander
van is een vitale provincie goed te
leiden. Zijn instelling sluit goed aan
bij die van zijn voorganger. Wij
hebben gedurende een periode van
6,5 jaar het voorrecht gehad de heer
Staal als een actieve en constructieve
collega in ons midden te hebben. Wij
wensen hem geluk met zijn nieuwe
en mooie functie. Wij feliciteren,
zoals ik al zei, ook de provincie
Utrecht met haar nieuwe commissa-
ris.
Boele, het ga je wel!

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

van de zittingsduur van de raden
van de gemeenten Gulpen en
Wittem in verband met de
samenvoeging van deze gemeen-
ten (25739).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Regels omtrent de kamers van
koophandel en fabrieken, te
weten:
- de motie-Stevens c.s. inzake
heroverweging gebiedsindeling van
de kamer van koophandel voor
Zuid-Holland Zuid (Gedrukt stuk
Eerste Kamer 25029, nr. 33e).

(Zie vergadering van 22 december
1997.)

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Schmitz
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