18de vergadering

Dinsdag 3 februari 1998
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 61 leden, te
weten:
Van den Berg, De Boer, Boorsma,
Braks, Van den Broek-Laman Trip,
Cohen, Dees, Van Dijk, Eversdijk, Van
Gennip, Glastra van Loon, Glasz,
Grewel, Grol-Overling, De Haze
Winkelman, Heijmans, Heijne
Makkreel, Hendriks, Hessing, Van
Heukelum, Hirsch Ballin, Holdijk,
Jaarsma, De Jager, Jurgens, Korthals
Altes, J. van Leeuwen, L.M. van
Leeuwen, Linthorst, Lodewijks,
Loudon, Luijten, Luimstra-Albeda,
Lycklama à Nijeholt, Meeter, Michiels
van Kessenich-Hoogendam, Pit,
Pitstra, Le Poole, Postma, Rensema,
Rongen, Roscam Abbing-Bos,
Schoondergang-Horikx, Schuyer,
Steenkamp, Stevens, Stoffelen,
Talsma, Tiesinga-Autsema, Tuinstra,
Varekamp, Ter Veld, Veling, Verbeek,
Werner, Wiegel, De Wit, Wöltgens,
Van de Zandschulp en Zwerver,
en mevrouw Sorgdrager, minister
van Justitie, en mevrouw Schmitz,
staatssecretaris van Justitie.
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Hofstede, Bierman en Batenburg,
wegens ziekte.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van
de Eerste en van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, houdende
aanwijzing van de heer P.H.B.
Wessels tot lid van de Raadgevende
interparlementaire Beneluxraad in
plaats van de heer Th. de Graaf.
Deze beschikking ligt op de griffie ter
inzage. Ik stel voor, deze beschikking
voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: De overige 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.)

Binnenlandse Zaken (VII) voor
het jaar 1998 (25600-VII);
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds
voor het jaar 1998 (25600-C);
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor
het jaar 1998 (25600-D).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Wat betreft de
begroting van Binnenlandse Zaken
en het Gemeente- en Provinciefonds
gaat de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat ervan uit dat op
een later tijdstip een beleidsdebat zal
plaatsvinden.
Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel:
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van
Justitie (VI) voor het jaar 1998
(25600-VI).
De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Schuurman, wegens verblijf op de
Nederlandse Antillen, ook volgende
week;
Ginjaar, wegens verblijf buitenslands,
ook volgende week;
Ketting en Gelderblom-Lankhout,
wegens verblijf buitenslands;

Eerste Kamer

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Aanpassing van een aantal
wetten in verband met de
regeling van het overleg met
centrales van overheidspersoneel
en sectorwerkgevers verenigd in
de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (Aanpassingswet Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid) (25469);
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van

Justitie
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De heer Hirsch Ballin (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De tijd die
verstrijkt tussen het moment waarop
de wetsvoorstellen betreffende de
rijksbegroting bij de Tweede Kamer
worden ingediend, en dat waarop de
Eerste Kamer deze bespreekt leidt er
soms toe dat aankondigingen van
beleid in een ander licht komen te
staan. In de toelichting op de
Justitiebegroting voor 1998 lezen wij
(blz. 17): ’’In het komende jaar zal het
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