20ste vergadering

Dinsdag 23 februari 1999
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 67 leden, te
weten:
Baarda, Batenburg, De Beer, Van den
Berg, De Boer, Boorsma, Braks, Van
den Broek-Laman Trip, Dees, Van
Dijk, Van Eekelen, Eversdijk,
Gelderblom-Lankhout, Van Gennip,
Ginjaar, Glastra van Loon, Glasz, Van
Graafeiland, Grol-Overling, De Haze
Winkelman, Heijmans, Heijne
Makkreel, Hendriks, Hessing, Van
Heukelum, Hilarides, Hirsch Ballin,
Hofstede, Holdijk, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Ketting, Korthals Altes,
J. van Leeuwen, L.M. van Leeuwen,
Lodewijks, Luijten, Luimstra-Albeda,
Lycklama à Nijeholt, Maas-de
Brouwer, Meeter, Pit, Pitstra,
Rensema, Rongen, Roscam
Abbing-Bos, Ruers, Scholten,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Steenkamp, Stevens,
Stoffelen, Talsma, Tiesinga-Autsema,
Tuinstra, Varekamp, Ter Veld, Veling,
Verbeek, Vrisekoop, Werner, Wiegel,
Van de Zandschulp en Zijlstra,
en de heren Korthals, minister van
Justitie, Cohen, staatssecretaris van
Justitie, en Van der Ploeg, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Le Poole, wegens ziekte, ook de
komende weken;
Postma en Zwerver, wegens verblijf
buitenslands;
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Bierman, Linthorst en Wöltgens,
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 eind
van deze editie.)

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Ik stel vast, dat de
wetsvoorstellen inzake veranderingen in de Grondwet met algemene
stemmen en dus met de door de
Grondwet vereiste versterkte
meerderheid zijn aanvaard.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van bepalingen van de Mediawet
in verband met de privatisering
van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. (25312).
De beraadslaging wordt geopend.
©

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet
milieubeheer, de Wet rampen en
zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de
gevaren van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken (Seveso-II) (25972);
- Verandering in de Grondwet,
strekkende tot opneming van
bepalingen inzake de Nationale
ombudsman (26157);
- Verandering in de Grondwet
van de bepaling inzake de
voogdij over de minderjarige
Koning (26159);
- Verandering in de Grondwet,
strekkende tot het doen
vervallen van additionele
artikelen die zijn uitgewerkt
(26160);
- Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (26327).

De heer Glasz (CDA): Mijnheer de
voorzitter! In de schriftelijke
voorbereiding heb ik namens de
CDA-fractie al aangegeven waar bij
ons de schoen wringt. Privatisering
van het NOB met inbegrip van de
uitzendstraat is voor de CDA-fractie
een brug te ver. Die uitzendstraat
belichaamt niet alleen de kroonjuwelen in economische zin voor de
publieke omroep, doch zij vormt
tevens zijn technologische basis. Het
uitzend gereed maken van
programma’s van de publieke
omroep is een taak van algemeen
belang. Dat algemeen belang is niet
waterdicht uit te besteden met
bestuursdwang en andere papieren
verplichtingen. Als die verplichtingen
niet worden nagekomen, is de
publieke omroep in last. Zeker, men
kan procederen, nakoming en
schadevergoeding vragen, doch,
zoals gezegd, de basis is uit handen
gegeven.
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