26ste vergadering

Maandag 9 april 2001
Aanvang 19.00 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 63 leden, te
weten:
De Beer, Van de Beeten, BemelmansVidec, Van den Berg, Bierman,
Bierman-Beukema toe Water, De
Blécourt-Maas, De Boer, Boorsma,
Braks, Van den Broek-Laman Trip,
Van Bruchem, Castricum, Dees,
Dölle, Dupuis, Van Eekelen, Van
Gennip, Ginjaar, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, De Jager, Jurgens,
Ketting, Kneppers-Heijnert, Kohnstamm, Korthals Altes, Van Leeuwen,
Lemstra, Lodders-Elfferich, Luijten,
Lycklama à Nijeholt, Meindertsma,
Pastoor, Pitstra, Le Poole, Rabbinge,
Rensema, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stevens, Swenker,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, Veling, De Vries, Van Vugt,
Walsma, Werner, Woldring, De Wolff,
Wolfson, Wöltgens en Zwerver,
en de heer Korthals, minister van
Justitie, en mevrouw Borst-Eilers,
vice-minister-president, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van Thijn, Wöltgens 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

Eerste Kamer

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.)
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot
verbintenissen uit onrechtmatige
daad (Wet conflictenrecht
onrechtmatige daad) (26608);
- Aanpassing van een aantal
wetten op het beleidsterrein van
onderwijs, cultuur en wetenschappen aan de derde tranche
van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere aanpassingen aan de Algemene wet
bestuursrecht (Aanpassing
onderwijswetgeving aan derde
tranche Awb) (27265);
- Wijziging van de Wet op het
primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet
educatie en beroepsonderwijs in
verband met personeel van 65
jaar en ouder (27493);
- Wijziging van de Wet rampen
en zware ongevallen in verband
met het verstrekken van een
bijdrage in de kosten van
bijstand verleend in België of
Duitsland bij de bestrijding van
een ramp of een zwaar ongeval
(27596).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Euthanasie

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van:
- de notitie Vervolgingsbeleid
inzake euthanasie (23877, EK
nr. 246c);
- het wetsvoorstel Toetsing
van levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding
en wijziging van het Wetboek
van Strafrecht en van de Wet op
de lijkbezorging (Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en
hulp bij zelfdoding) (26691).
De voorzitter: Alvorens de
beraadslaging te openen, deel ik u
nog mee, dat bij de Kamer over het
thans aan de orde zijnde wetsvoorstel ongeveer 75.000 reacties zijn
ontvangen. Deze variëren van
beschouwingen van organisaties,
verenigingen en kerkelijke gezindten
tot adhesiebetuigingen en afwijzingen van individuele burgers. Er zijn
ongeveer evenveel reacties vóór als
tegen het wetsvoorstel binnengekomen. Het grote aantal maakt het
onmogelijk op deze ingekomen
reacties afzonderlijk te reageren. De
leden van de Kamer hebben van
deze reacties echter wel kennis
kunnen nemen. Hetgeen ik zojuist
zei, is eind vorige week, echter met
vermelding van de toen bekende
aantallen, door een persbericht en
door advertenties in enige dagbladen
openbaar gemaakt.
De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Timmerman-Buck (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Vanavond en
morgen behandelen wij het
wetsvoorstel toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding en het vervolgingsbeleid
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