
Daarnaast is binnengekomen het
bericht van overlijden van de heer
M.L.J. Verstegen, stenograaf bij de
Stenografische Dienst.

Op zondagavond 10 mei is na een
langdurig ziekbed in de leeftijd van
42 jaar overleden Mattheus Leo Jozef
Verstegen, stenograaf bij de
Stenografische Dienst der Staten-
Generaal. De heer Verstegen trad, na
werkzaam te zijn geweest op
uiteenlopende terreinen, op 1 mei
1993 in dienst als leerling en hij werd
op 1 mei 1996 bevorderd tot
stenograaf. Hij was een consciën-
tieuze medewerker, die zich van meet
af aan deed kennen als iemand met
een groot taalgevoel en stilistisch
vermogen en een brede, vooral
politieke en literaire belangstelling.

Naast zijn werk in de Kamers
ontplooide hij ook maatschappelijke
activiteiten, waarbij hij zich eveneens
door grote toewijding onder-
scheidde. Hoewel hij nog maar
betrekkelijk kort bij de Stenografische
Dienst werkzaam was, nam deze een
grote plaats in zijn leven in. Ook
tijdens zijn ziekte heeft hij zoveel
mogelijk het contact met zijn
collega’s willen bewaren. De
Stenografische Dienst bewaart de
herinnering aan een loyaal en goed
collega op wie altijd een beroep kon
worden gedaan.

Ons medeleven gaat uit naar allen
die hem lief waren en die hem tot
het laatste ogenblik hebben
gesteund, in het bijzonder zijn zoon
en zijn ouders.

Ik verzoek u ter nagedachtenis van
de overledenen enige ogenblikken
stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enige
ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter: 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 eind
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de voorstellen van (rijks)wet:
- Goedkeuring van het op 29

mei 1993 te ’s-Gravenhage tot
stand gekomen Verdrag inzake
de bescherming van kinderen en
de samenwerking op het gebied
van de interlandelijke adoptie
(Trb. 1993, 197) (24810, R1577);
- Uitvoering van het op 29 mei

1993 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen verdrag inzake de
bescherming van kinderen en de
samenwerking op het gebied van
de interlandelijke adoptie en, in
verband daarmee, wijziging van
de Wet opneming buitenlandse
pleegkinderen en enige andere
wetten (24811);
- Wijziging van de Rijkswet op

het Nederlanderschap in verband
met de uitvoering van het op 29
mei 1993 te ’s-Gravenhage tot
stand gekomen verdrag inzake
de bescherming van kinderen en
de samenwerking op het gebied
van de interlandelijke adoptie
(24812, R1578);
- Wijziging van de Wet op de

kansspelen (piramidespelen)
(25523);
- Wijziging van de Luchtvaart-

wet, houdende aanpassing van
de geluidsheffing (25743);
- Voorschriften betreffende

onder meer instelling van
voortgezette kunstopleidingen
op het gebied van de muziek
met ingang van het studiejaar
1998-1999 (25770);
- Voorstel van wet van de

leden Huys, Van Waning, O.P.G.
Vos, Smits, Van der Vlies, M.B.
Vos en Stellingwerf tot wijziging
van de Visserijwet 1963 (25795);
- Wijziging van de Machti-

gingswet Koninklijke PTT
Nederland N.V. en enige andere
wetten in verband met de
juridische splitsing van Konink-
lijke PTT Nederland N.V. (25862);
- Inwerkingtredingswet

voorlopige teruggaaf (25903);
- Wijziging van de Destructie-

wet (25931).

Deze voorstellen van (rijks)wet
worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

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

van de Wet vervoer binnenvaart
aan richtlijn nr. 96/75/EG

(liberalisering van de binnen-
vaart) (25412).

Het wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van GroenLinks en de
SP wordt conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor-
stel te hebben kunnen verenigen.

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

Wetboek, het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen
1945 en van enige andere
wetten (Flexibiliteit en zeker-
heid) (25263);
- Regels voor de niet-openbare

arbeidsbemiddeling en het ter
beschikking stellen van arbeids-
krachten (Wet allocatie arbeids-
krachten door intermediairs)
(25264).

(Zie vergadering van 28 april 1998.)

De beraadslaging wordt hervat.
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De heer Glasz (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Waar waren wij gebleven
veertien dagen geleden? Namens de
CDA-fractie heb ik gepleit voor een
drieslag, in de eerste plaats een
ruimhartige reparatiewetgeving, in
de tweede plaats invoering niet
eerder dan 1 januari 1999 en in de
derde plaats een opdracht aan een
onafhankelijke commissie.
Laat ik bij de reparatie beginnen.

Wij hebben van de minister een lijst
gekregen met onderwerpen waarop
reparatie wordt toegezegd. Wij
komen daarmee een heel eind. Het
lukt niet om alles af te dekken. Dat is
waarschijnlijk ook niet mogelijk. Ik
heb toen voorspeld dat de praktijk
wel opnieuw casusposities te
voorschijn zou kunnen toveren, waar
wij dan weer voor gesteld zouden
worden. En ja hoor, dat gebeurde.
Twee weken geleden was het nog
stil, hier in de Kamer, toen wij
debatteerden over een redelijk
fundamentele verandering in het
ontslagrecht, maar gisteravond ging
het ineens over voetballen. Dan

Voorzitter
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