
Voorzitter: Jurgens

Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:

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

en de heer Korthals, minister van
Justitie, mevrouw Borst-Eilers,
vice-minister-president, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
en de heer Remkes, staatssecretaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.

Voorts zijn aanwezig de heer Depla,
mevrouw Ravestein en de heer Van
Wijmen, leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, en de heren
Mus en Van Rijkvorst, medewerkers
van deze leden.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer

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

Van der Linden, Van Eekelen en
Braks, wegens verblijf buitenslands;

de heer Holdijk, wegens ziekte.

Ook is bericht van verhindering
ontvangen van:

de staatssecretaris van Justitie, voor
de komende periode, en de
staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

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:

- Vaststelling van titel 7.3
(Schenking) van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek (17213);

- Invoering Boek 4 en Titel 3
van Boek 7 van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, derde
gedeelte (Overgangsrecht)
(26822);

- Invoeringswet Boek 4 en Titel
3 van Boek 7 van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, tweede
gedeelte (nadere wijziging van
Boek 4) (27021);

- Invoeringswet Boek 4 en Titel
3 van Boek 7 van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek, vierde
gedeelte (aanpassing van de
wetgeving aan het nieuwe
erfrecht en schenkingsrecht)
(27245);

- Bepalingen omtrent de
tarieven voor consulaire
dienstverlening (Rijkswet op de
consulaire tarieven) (27217)
(R 1659);

- Wijziging van de Wet op het
primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband
met een overgangsregeling
kosten administratie, beheer en
bestuur bij verzelfstandiging van
het openbaar onderwijs in een
gemeente (27291);

- Uitvoering van de Richtlijn
98/50/EG van de Raad van de
Europese Unie van 29 juni 1998
tot wijziging van de Richtlijn
77/187/EEG inzake de onderlinge
aanpassing van wetgevingen der
lidstaten betreffende het behoud
van de rechten van de werkne-
mers bij overgang van onderne-
mingen, vestigingen of onderde-
len van ondernemingen of
vestigingen (27469);

- Wijziging van de Wet op de
waterkering tot aanwijzing van
het Markermeer als buitenwater
(27799);

- Wijziging van de Wegenver-
keerswet 1994 met betrekking
tot de rijvaardigheid en rij-
bevoegdheid (27840);

- Wijziging van de Wet van 31
mei 1937 tot omzetting van de
Rijksstudiedienst voor de
Luchtvaart in een Stichting
(27868);

- Samenvoeging van de
gemeenten Heerjansdam en
Zwijndrecht (27887);
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- Wijziging van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek alsmede
enige andere wetten in verband
met de openbaarmaking van de
bezoldiging en het aandelenbezit
van bestuurders en commissaris-
sen (27900);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2002 (28000-XI);

- Aanpassing van enige
onderdelen van de Rijkswet op
het Nederlanderschap en van de
Rijkswet van 21 december 2000
tot wijziging van de Rijkswet op
het Nederlanderschap met
betrekking tot de verkrijging, de
verlening en het verlies van het
Nederlanderschap (Stb. 618)
(28039)(R 1702);

- Wijziging van de In- en
uitvoerwet (aanpassing aan de
EG-verordening inzake controle
op de uitvoer van producten en
technologie voor tweeërlei
gebruik) (28060);

- Wijziging van de enkele
wetten in verband met de
reorganisatie van de inspectie-
functie binnen het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (28061);

- Wijziging van de Wet
educatie en beroepsonderwijs in
verband met verdere decentrali-
satie van de arbeidsvoorwaarden
(28076);

- Wijziging van de Wet overige
OCW-subsidies met verruiming
van het toepassingsgebied
(28082);

- Wijziging van de Infectie-
ziektenwet in verband met de
ziekte van Creutzfeldt-Jakob
(28084);

- Samenvoeging van de
gemeenten Oss en Ravenstein
(28096);

- Wijziging van de Arbeids-
tijdenwet (werkgevers-
aansprakelijkheid voor overtre-
dingen van bestuurders, zijnde
werknemers) (28146);

- Wijziging van de Prijzenwet
in verband met de systematiek
en de terminologie van de
EG-richtlijn betreffende prijs-
aanduiding van aan de consu-
ment aangeboden producten
(28184);

- Wijziging van de Wet tot
wijziging van de Wet op het
primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het

voortgezet onderwijs in verband
met een overgangsregeling
kosten administratie, beheer en
bestuur bij verzelfstandiging van
het openbaar onderwijs in een
gemeente (28186);

- Wijziging van diverse wetten
op het terrein van VWS, teneinde
enkele wetstechnische gebreken
te herstellen of andere wijzigin-
gen van ondergeschikte aard aan
te brengen (Reparatiewet VWS
2001/2002) (28222);

- Wijziging van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten
teneinde onduidelijkheid omtrent
het rechtsgevolg van door
indicatieorganen te stellen
indicaties op te heffen, alsmede
wijziging van de Ziekenfondswet
teneinde enkele technische
verbeteringen aan te brengen
(28228);

- Wijziging van de Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen teneinde
de mogelijkheid tot stand te
brengen dat bij algemene
maatregel van bestuur catego-
rieën van gewezen zelfstandigen
worden aangewezen die zijn
vrijgesteld van de voorwaarden
voor het recht op uitkering
(28231);

- Wijziging van de
Huursubsidiewet en de Wet
bevordering eigenwoningbezit
(wijziging van enkele bedragen)
(28232).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel:

- Regels voor de bewaring, het
beheer en de verstrekking van
gegevens van donoren bij
kunstmatige donorbevruchting
(Wet donorgegevens kunstmatige
bevruchting) (23207).

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Timmerman-Buck (CDA):
Voorzitter. Het voorliggende
wetsvoorstel, waarmee wordt
beoogd regels te stellen voor de
bewaring, het beheer en de
verstrekking van gegevens van
donoren bij kunstmatige donor-

bevruchting, is nog tijdens het
kabinet-Lubbers III ingediend bij de
Tweede Kamer. Aanleiding daarvoor
was de in deze Kamer in 1991
aangenomen motie-Schuurman.
Aangaande de discussie die in de
jaren negentig op gang is gekomen
over de onderhavige materie doet
het mijn fractie deugd, dat minister
Korthals in de Tweede Kamer bij de
behandeling van het onderhavige
wetsvoorstel in positieve zin heeft
gewezen op het in 1988 verschenen
rapport ’’Zinvol leven’’ van het
Wetenschappelijk Instituut voor het
CDA, dat ik overigens destijds heb
mogen schrijven. Ik maak graag van
de gelegenheid gebruik om beide
bewindslieden nu al vriendelijk te
attenderen op een rapport dat bij
datzelfde instituut in de maak is over
de beschermwaardigheid van
embryo’s. Ik kom straks nog op de
Embryowet terug.

De voortgaande ontwikkeling van
denken bij andere partijen is de
belangrijkste reden geweest dat dit
wetsontwerp een zo lange weg is
gegaan. De kern van het wetsvoor-
stel is nu door alle fracties in de
Tweede Kamer onderschreven:
uitgangspunt is het recht van een
kind om te kunnen weten van wie
het afstamt. Belangen van donoren
en wensouders dienen daaraan in
beginsel ondergeschikt te zijn. Deze
volwassenen hebben vrijwillig een
verantwoordelijkheid op zich
genomen die verplicht. Het kind
heeft geen keuzevrijheid gehad.
Daarmee is de taak van de overheid,
die reeds een betrokkenheid heeft bij
deze wijze van voortplanting,
gegeven om op te komen voor de
zwakke en stem te geven aan de
stemloze. De fractie van het CDA is
dan ook verheugd over dit wetsvoor-
stel, dat opheffing van de anonimiteit
van de donor mogelijk maakt.

Vier punten behoeven naar de
mening van de fractie van het CDA
nog aandacht. Het eerste punt betreft
de niet volledige opheffing van de
anonimiteit van de donor. De fractie
van het CDA heeft met het wetsvoor-
stel zoals dat déze Kamer heeft
bereikt heel wat minder moeite dan
met de oorspronkelijke wetstekst. De
regering koos aanvankelijk voor een
open belangenafweging: indien de
donor niet zou instemmen met
gegevensverstrekking aan het kind,
dan zou een belangenafweging
plaatsvinden zonder enig richtsnoer:
geen ’’ja, mits’’ en geen ’’nee,
tenzij’’. De Tweede Kamer heeft met

Voorzitter
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