
Voorzitter: Korthals Altes

Tegenwoordig zijn 59 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman, Bierman-
Beukema toe Water, De Blécourt-
Maas, De Boer, Boorsma, Braks, Van
den Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Dees, Doesburg, Dölle,
Van Eekelen, Van Heukelum, Hirsch
Ballin, Hofstede, Holdijk, Van den
Hul-Omta, Jaarsma, De Jager, De
Jong, Jurgens, Ketting, Korthals
Altes, Van der Lans, Van Leeuwen,
Van der Linden, Lodders-Elfferich,
Luijten, Lycklama à Nijeholt,
Meindertsma, Pastoor, Le Poole,
Rabbinge, Rensema, Rosenthal, Van
Schijndel, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Stevens, Tan,
Terlouw, Van Thijn, Timmerman-
Buck, Varekamp, Veling, De Vries,
Werner, Witteveen, Woldring, De
Wolff, Wolfson, Wöltgens en
Zwerver,

en de heer Korthals, minister van
Justitie, en mevrouw Netelenbos,
minister van Verkeer en Waterstaat.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Lemstra, in verband met medisch
onderzoek;

Van Gennip, wegens verblijf
buitenslands;

Ter Veld, Ginjaar en Platvoet, 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 opgenomen aan het
eind van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de Kernenergie-
wet (implementatie richtlijn
96/29/Euratom tot vaststelling
van basisnormen voor de
bescherming tegen stralingsge-
vaar) (26992);

- Wijziging van de Wet
inkomensvoorziening kunste-
naars teneinde kunstenaars met
een eigen woning niet langer
van een beroep op de Wet
inkomensvoorziening kunste-
naars uit te sluiten (27035);

- Intrekking van de Wet N.V.
Nederlands Inkoopcentrum (NIC)
(27055);

- Wijziging van de artikelen 19
en 77 van de Ziekenfondswet,
artikel 62 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten en
artikel 51 van de Wet financie-
ring volksverzekeringen (27086);

- Wijziging van de Wet op
bijzondere medische verrichtin-
gen en enige andere wetten
(27090).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels

inzake de bescherming van
persoonsgegevens (Wet bescher-
ming persoonsgegevens)
(25892).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer De Jong (CDA): Mijnheer de
voorzitter! De CDA-fractie had bij het
wetsvoorstel bescherming persoons-
gegevens een groot aantal vragen,
zoals ook uit het voorlopig verslag is
gebleken. De memorie van antwoord
van beide ministers geeft op veel
van die vragen een uitvoerig
antwoord. Toch wil de CDA-fractie
nog een aantal zaken aan deze
minister voorleggen. Niettemin, voor
de beantwoording is mijn fractie de
minister zeer erkentelijk.

De dimensies, waarbinnen de
vragen uit deze Kamer zijn beant-
woord, zijn bepaald adequaat te
noemen, zodat het tijdsverloop
tussen de ontvangst van de memorie
van antwoord en de plenaire
behandeling vandaag beperkt kon
blijven. Jammer echter, dat het
uitbrengen van de memorie van
antwoord nog zo’n drie maanden
heeft gevergd.

Het wetsvoorstel beoogt een
richtlijn te implementeren van de
Europese Unie. Met die drie
maanden is de overschrijding van de
implementatietermijn die op 23
oktober 1998 was verlopen, nog
groter geworden. En dat terwijl al
vanaf het begin duidelijk was dat de
onderhavige regeling eind 1998 in
het Staatsblad had moeten staan. De
verklaring die de memorie van
antwoord voor die vertraging
aanwijst, acht de CDA-fractie weinig
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