
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 70 leden, te
weten:

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

en de heren Korthals, minister van
Justitie, Hermans, minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen, Pronk, minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, mevrouw Borst-Eilers,
vice-minister-president, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mevrouw Adelmund, staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen, en mevrouw Faber,
staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer

mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Maas-de Brouwer en Van Gennip,
wegens verblijf buitenslands;

De Wolff, 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.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de
Gerechtsdeurwaarderswet en
enkele andere wetten in verband
met enige technische aanpassin-
gen (27845);

- Samenvoeging van de
gemeenten Echt en Susteren
(28012);

- Wijziging van de Wet toezicht
kredietwezen 1992 in verband
met de Invoering van bedrijfs-
economisch toezicht op instellin-
gen voor elektronisch geld
(28189);

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2002 (wijziging

samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (28303).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van (rijks)wet

Uitvoering van het Statuut van
het Internationaal Strafhof met
betrekking tot de samenwerking
met en bijstand aan het Interna-
tionaal Strafhof en de tenuit-
voerlegging van zijn vonnissen
(Uitvoeringswet Internationaal
Strafhof) (28098, R1704);

- het wetsvoorstel Aanpassing
van het Wetboek van Strafrecht,
het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten aan de
Uitvoeringswet Internationaal
Strafhof (28099).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Van de Beeten (CDA):
Mijnheer de voorzitter. De American
Servicemembers Protection Act,
zoals behandeld in de Amerikaanse
Senaat, heeft de gemoederen nogal
in beweging gebracht. Aan de
overzijde was er zelfs een oud-
cavalerist die als ik het goed heb
begrepen het blanke sabel weer uit
het vet heeft gehaald. Ik moet u
bekennen dat na kennisneming van
al die berichten ook van mij zich een
hevige gemoedsbeweging meester
maakte en ik de neiging had om te
zeggen dat in dit geval het platteland
de residentie Den Haag te hulp zou
moeten schieten en dat het bestuur
van de Schutterij Eensgezindheid in
Aerdt nu de acht officieren en de 250
manschappen, waaronder dit lid van
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