
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 65 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten, Van
den Berg, Bierman, Bierman-
Beukema toe Water, De Boer,
Boorsma, Braks, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Doesburg, Dölle, Dupuis,
Eversdijk, Van Gennip, Ginjaar,
Hessing, Van Heukelum, Hofstede,
Holdijk, Van den Hul-Omta, Jaarsma,
De Jager, Jurgens, Ketting,
Kneppers-Heijnert, Van Leeuwen,
Lemstra, Van der Linden, Lodders-
Elfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Pastoor, Platvoet, Le
Poole, Pormes, Rabbinge, Rensema,
Roscam Abbing-Bos, Rosenthal, Van
Schijndel, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Stekelenburg,
Stevens, Terlouw, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, Veling, De Vries, Van Vugt,
Walsma, Witteveen, Woldring, De
Wolff, Wolfson en Zwerver,

en de heren Korthals, minister van
Justitie, en Vermeend, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorts zijn aanwezig mevrouw
Bussemaker, de heren Van de Camp
en Van Dijke, leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, en de
heren Blokhuis, Van Haersma Buma
en mevrouw Verbraeken, medewer-
kers van deze leden.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van Eekelen, wegens verblijf
buitenslands;

Kohnstamm, wegens ziekte;

Bemelmans-Videc, in verband met
het bijwonen van een begrafenis;

Tan, wegens bezigheden elders.

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 einde
van deze editie.)

De voorzitter: Aangezien voor het
voornemen tot het sluiten van
uitvoeringsverdragen, de verschil-
lende verdragen die ter stilzwijgende
goedkeuring zijn voorgelegd en de
algemene maatregelen van bestuur
die zijn voorgehangen en gedrukt
onder de nrs. 23908 (R1519), nr. 55,
28242, 28249, 28252 (R1713), 28253
(R1714), 28261, 28262 (R1715), 28264,
28266, 28276, 28278, 28279, 28287,
28288, 28291 (R1716) en 28316
(R1717) de termijn is verstreken, stel
ik vast dat wat deze Kamer betreft
aan uitdrukkelijke goedkeuring van
dit voornemen, deze verdragen en
algemene maatregelen van bestuur
geen behoefte bestaat.

Aan de orde is de behandeling van
het volgende voorstel van de
commissie voor de Verzoek-
schriften:
- adres van A.C.H. van Eggelen te
Varsseveld betreffende het handelen
van de belastingdienst (gedrukt stuk
Eerste Kamer, 2001-2002, nr. XII).

De voorzitter: Ik stel voor, conform
het voorstel van de commissie te
besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
de Raming der voor de Eerste
Kamer in 2003 benodigde
uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten (EK
212).

Deze Raming wordt zonder stem-
ming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Regels inzake stankemissie in
ontwikkelingsgebieden (Wet
stankemissie veehouderijen in
landbouwontwikkelingsgebieden)
(27835);

- Vervanging van paragraaf 17
van de Waterstaatswet 1900
door algemene regels inzake
voorbereiding op en optreden bij
gevaar voor waterstaatswerken
(Modernisering waterstaats-
wetgeving betreffende gevaar
voor waterstaatswerken)
(27922);

- Gemeentelijke herindeling in
Zeeuws-Vlaanderen (28057);

- Goedkeuring van de op 9
april 2001 te Luxemburg
totstandgekomen Stabilisatie- en
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associatieovereenkomst tussen
de Europese Gemeenschappen
en hun lidstaten, enerzijds, en de
Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, anderzijds
(28066);

- Wijziging van de Wet
Justitie-subsidies (Halt-
afdoeningen, technische
wijzigingen) (28062);

- Wijziging van de Wet fonds
economische structuur-
versterking (28119);

- Wijziging van de Sanctiewet
1977 met het oog op de
implementatie van internationale
verplichtingen gericht op de
bestrijding van terrorisme en
uitbreiding van het toezicht op
de naleving van financiële
sanctiemaatregelen (28251);

- Wijziging van de Wet
identificatie bij dienstverlening,
ten behoeve van het sluitend
maken van het identificatie-
systeem (28255);

- Wijziging van de Wet op de
accijns, van de Wet belastingen
op milieugrondslag en van de
Wet inkomstenbelasting 2001
(28256);

- Wijziging van de Wet op
bijzondere medische verrichtin-
gen betreffende invoering van
een verbod op xenotransplanta-
tie (28284);

- Wijziging van de Wet
stankemissie veehouderijen in
landbouwontwikkelingsgebieden
(28332);

- Wijziging van de begrotings-
staat van de hoge colleges van
staat, kabinet der Koningin,
kabinet van de Gouverneur van
de Nederlandse Antillen en het
kabinet van de Gouverneur van
Aruba (II) voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (28296);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Algemene Zaken (III) voor het
jaar 2002 (wijziging samenhan-
gende met de Voorjaarsnota)
(28297);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van Koninkrijksrelaties (IV)
voor het jaar 2002 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (28298);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 2002 (wijziging samenhan-

gende met de Voorjaarsnota)
(28299);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het
jaar 2002 (wijziging samenhan-
gende met de Voorjaarsnota)
(28301);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) voor
het jaar 2002 (wijziging samen-
hangende met de Voorjaarsnota)
(28304);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (28306);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Infrastructuurfonds
voor het jaar 2002 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (28307);

- Wijziging van de begrotings-
staten van het Fonds economi-
sche structuurversterking voor
het jaar 2002 (wijziging samen-
hangende met de Voorjaarsnota)
(28308);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Diergezondheids-
fonds voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (28309);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het gemeentefonds
voor het jaar 2002 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (28310);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (XV) voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (28312);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen (VIII) voor het jaar
2002 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (28315);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van de Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 2002

(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (28319);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
2002 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (28320).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van:

- de ontwerpkabinetsreactie op
het Groenboek inzake de
strafrechtelijke bescherming van
de financiële belangen van de
Gemeenschap en de instelling
van een Europese officier van
justitie (griffienr. EK 128582);

- de ontwerpraadsconclusies
over de te hanteren methode van
harmonisatie van straffen
(Raadsdocument 7266/3/02).

De voorzitter: Ik heet de minister
van Justitie van harte welkom.

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Van de Beeten (CDA):
Mijnheer de voorzitter. Een week
geleden vond één van de schokkend-
ste misdaden in de Nederlandse
geschiedenis plaats: een politieke
moord. Het eerste onderwerp dat na
die gebeurtenis in het Nederlandse
parlement wordt behandeld, is de
ontwikkeling van het Europese
strafrecht. Het één heeft op het oog
weinig met het ander te maken. Toch
is er een zeker verband. Iedere
moord schokt de rechtsorde; een
politieke moord gaat verder: hij tast
de fundamenten van de rechtsorde
aan. In een bredere context
geplaatst: criminaliteit vormt een
bedreiging voor het vertrouwen van
de bevolking in de rechtsstaat.
Groeiende criminaliteit of criminali-
teit die onvoldoende wordt beteu-
geld, tast ook het fundament van dat
vertrouwen in de rechtsstaat aan,
namelijk de geloofwaardigheid van
het politieke systeem. Het is dan ook
de taak van politici om de geloof-
waardigheid te herstellen waar die is
aangetast.

In discussies over de bestrijding
van criminaliteit ontstaat weleens de
indruk dat het daarbij gaat om een

Voorzitter

Eerste Kamer
Strafrechtelijke bescherming/
harmonisatie van straffen
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