
Voorzitter: Korthals Altes

Tegenwoordig zijn 67 leden, te
weten:

De Beer, Van de Beeten, Bemelmans-
Videc, Van den Berg, Bierman,
Bierman-Beukema toe Water, De
Blécourt-Maas, De Boer, Boorsma,
Braks, Van den Broek-Laman Trip,
Van Bruchem, Castricum, Dees,
Dölle, Dupuis, Eversdijk, Ginjaar,
Hessing, Van Heukelum, Hofstede,
Holdijk, Jaarsma, De Jager, Jurgens,
Ketting, Kneppers-Heijnert, Kohn-
stamm, Korthals Altes, Van der Lans,
Van Leeuwen, Lemstra, Van der
Linden, Lodders-Elfferich, Luijten,
Lycklama à Nijeholt, Meindertsma,
Pastoor, Platvoet, Rabbinge,
Rensema, Rosenthal, Ruers, Van
Schijndel, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Stekelenburg,
Stevens, Swenker, Tan, Terlouw, Van
Thijn, Timmerman-Buck, Varekamp,
Ter Veld, Veling, De Vries, Van Vugt,
Walsma, Werner, Witteveen,
Woldring, De Wolff, Wolfson,
Wöltgens en Zwerver,

en de heer Van Boxtel, minister voor
het Grote Steden- en Integratie-
beleid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Boorsma, alleen voor het eerste deel
van de vergadering;

Van den Hul-Omta, Van Gennip,
Baarda, Le Poole en Van Eekelen,
wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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 stemming over
het wetsvoorstel Wijziging van
de titels 6 en 8 van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek (rechten
en plichten echtgenoten en
geregistreerde partners) (27084).

(Zie vergadering van 22 mei 2001.)

De voorzitter: Ik stel voor te
stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

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

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Samenvoeging van de
gemeenten ’s-Graveland,
Nederhorst den Berg en Loos-
drecht, tevens wijziging van de
grens tussen de provincies
Noord-Holland en Utrecht
(27255);

- Wijziging van de Leerplicht-
wet 1969 inzake een aanpassing
van de strafbepaling (27574).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Alvorens ik overga
tot het aan de orde stellen van de
behandeling van wetsvoorstel nr.
26389 heb ik twee mededelingen.

De eerste is, dat het bezoek van de
heer Kurt Beck, de president van de
Bundesrat, wegens ziekte geen
doorgang kan vinden.

Wat wel doorgang vindt vandaag
en morgen, is het bezoek van de
voorzitter van de Spaanse senaat. Zij
zal zich met haar gezelschap, de
delegatie uit de senaat, over enkele
ogenblikken in ons midden bevinden
en plaatsnemen op de gereserveerde
tribune. Op dat ogenblik zal ik de
vrijheid nemen om degene die aan
het woord is, tenzij het ernaar uitziet
dat het woord nog maar zeer korte
tijd zal voortduren, even te onderbre-
ken, teneinde haar hier in ons
midden welkom te heten.

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

ring van het op 1 februari 1995
te Straatsburg tot stand
gekomen Kaderverdrag inzake
de bescherming van nationale
minderheden (26389).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Dölle (CDA): Mijnheer de
voorzitter. Vandaag beraadslagen wij
over een goedkeuringswet die al
ruim een jaar bij deze Kamer ligt. De
schriftelijke voorbereiding kende
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