Voorzitter
het laatst zeer werkzaam leven is gestorven mijn dierbare
man, onze zorgzame vader en onze alles wetende opa.″
De Eerste Kamer is Ton van Boven dankbaar voor wie
hij was en wat hij heeft bijgedragen aan onze samenleving. Moge dit een steun zijn voor zijn familie bij het
verwerken van hun verdriet.
Ik verzoek u om een moment van stilte.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
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.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)
De voorzitter: Ik schors de vergadering voor enkele
minuten om de nabestaanden te kunnen condoleren.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Aan de orde is de beëdiging van de heer
Benedictus. Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn
benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van
de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer
G. Benedictus: de heer Schuurman, voorzitter, de heer
Holdijk en de heer Werner. De ingekomen missives van
de voorzitter van het Centraal Stembureau en de
geloofsbrief van de heer G. Benedictus zijn inmiddels in
handen gesteld van de commissie tot onderzoek van de
geloofsbrief. Mij is gebleken dat de commissie haar taak
reeds heeft verricht. Derhalve geef ik het woord aan de
heer Schuurman, voorzitter van de commissie tot
onderzoek van de geloofsbrief van de heer G. Benedictus, tot het uitbrengen van het rapport.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het eind van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met
het verruimen van de mogelijkheden tot het
spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen
advocaten en notarissen (31385).
Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de Raming der voor de Eerste Kamer in 2010
benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming
van de ontvangsten (EK 2008-2009, LXXX).
De voorzitter: Ik stel voor, deze raming vast te stellen.
Daartoe wordt besloten.

De heer Schuurman, voorzitter der commissie:
Voorzitter. De commissie die de geloofsbrieven van het
benoemde lid van de Kamer, de heer Benedictus, heeft
onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde
bescheiden in orde zijn bevonden. Het rapport van de
commissie is neergelegd ter Griffie, ter inzage voor de
leden. De commissie adviseert de Kamer om de heer G.
Benedictus als lid van de Kamer toe te laten.
De voorzitter: Ik dank de heer Schuurman voor het
uitbrengen van het rapport en de commissie voor het
verrichten van haar taak. Ik stel de Kamer voor, het
advies van de commissie te volgen en het rapport in de
handelingen te doen opnemen.

Aan de orde is het debat over het proces van
staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk
(31568).
De voorzitter: Ik heet de minister van Justitie en de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van harte welkom. Ik verwelkom ook de heer
Comenencia, de gevolmachtigde minister van de
Nederlandse Antillen, die op de tribune zit.
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De voorzitter: Ik wens u van ganser harte geluk met uw
benoeming. Ik verzoek u om in ons midden plaats te
nemen, maar niet dan nadat ik u als eerste van harte heb
gefeliciteerd. Ik schors de vergadering om de collega’s
de gelegenheid te bieden u ook te feliciteren.

De heer Van Kappen (VVD): Voordat ik aan mijn
eigenlijke bijdrage aan dit debat begin, wil ik de minister
en de staatssecretaris feliciteren met de uitslag van het
referendum op Curaçao. Als een meerderheid van de
eilandbevolking het akkoord over de schuldsanering en
de nieuwe staatkundige verhoudingen had afgewezen,
was de situatie wel erg complex en onoverzichtelijk
geworden. Dan hadden niet alleen de staatssecretaris en
de minister, maar ook het gehele kabinet er een extra
uitdaging bij gekregen. Los daarvan had dit debat dan
een totaal andere lading gekregen. Een probleem is wel
dat de ja-stemmers slechts een nipte overwinning
hebben behaald. Mijn fractie is er dan ook niet gerust op
dat we nu echt in rustiger vaarwater zijn gekomen. Het is
nog steeds alle hens aan dek als we zonder al te veel
zeeschade de veilige haven willen halen.
Met deze nautische term leg ik de verbinding naar
admiraal Van Walbeeck, die in het jaar 1634 de overgave
accepteerde van de laatste 30 Spanjaarden op Curaçao.
Van Walbeek had hiermee voldaan aan de opdracht van
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Daartoe wordt besloten.
(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze
editie.)1
De voorzitter: Ik verzoek de griffier om de heer
Benedictus binnen te geleiden en ik verzoek de leden om
te gaan staan.
Nadat de heer Benedictus door de griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de voorzitter de bij de wet
voorgeschreven eden af.

Staatkundige vernieuwing
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