Voorzitter
(stuk nr. 24, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt de motie-De
Koning/Van Zuijlen (24336, nr. 23).

Onderdeel NN wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, GroenLinks en de SP
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Onderdeel OO, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Middel/Stellingwerf
(stuk nr. 13, V), wordt zonder
stemming aangenomen.
Onderdeel PP wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementMiddel/Verhagen (stuk nr. 12) tot
invoeging van een onderdeel PPa.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, GroenLinks, de SP, de RPF,
de SGP, het GPV, het CDA, het AOV
en het lid Hendriks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.
Onderdeel QQ wordt zonder
stemming aangenomen.
Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: Ik merk op, dat artikel
II door de aanneming van het
amendement-Middel/Stellingwerf
(stuk nr. 13, VI) is komen te
vervallen.
Artikel III en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de voorstellen van wet tot
wijziging van de Auteurswet
1912 en de Wet op de naburige
rechten in verband met de
richtlijn nr. 93/98/EEG van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993,
betreffende de harmonisatie van
de beschermingstermijn van het
auteursrecht en van bepaalde
naburige rechten (PbEG L 290)
en in verband met de richtlijn
van 19 november 1992, PbEG
1992, L 346/61 betreffende het
verhuurrecht, het uitleenrecht en
bepaalde naburige rechten op
het gebied van intellectuele
eigendom (24477).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen achteraf over de onderwerpen,
waarover zojuist is gestemd.

In stemming komt het wetsvoorstel.
Mediawet
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de
groep-Nijpels, het AOV en het lid
Hendriks voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
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De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de PvdA, GroenLinks, de SP
en de groep-Nijpels voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

Mevrouw De Koning (D66):
Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie
heeft gestemd tegen het amendement op stuk nr. 11 van de leden
Middel en Verhagen en tegen de
motie-Middel/Klein Molekamp die
beide handelen over een lokale
opslag, omdat wij bij de behandeling
van het wetgevingsoverleg van
gisteren van de staatssecretaris de
toezegging hebben gekregen dat hij
die lokale opslag die ons overigens
ook zeer ter harte gaat, zal behandelen in de eerstkomende tranche van
het wetsvoorstel in samenhang met
alle andere opslagen.

Tweede Kamer

Stemverklaringen

In stemming komt de motie-Klein
Molekamp/Middel (24336, nr. 22).
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De heer Klein Molekamp (VVD):
Voorzitter! Mijn fractie had veel
sympathie voor het amendement op
stuk nr. 24, maar aangezien het
kabinet meermalen had laten weten
dat het amendement in zijn
doelstelling contraproduktief zou
werken, hebben wij gemeend de
regering te moeten volgen, zeker
gezien het feit dat de staatssecretaris
heeft toegezegd dat binnen enkele
maanden de eerste evaluatie van de
uitspraken uit hoofde van de Wet
economische mededinging zou
kunnen plaatsvinden.
Wij hebben tegen het amendement op stuk nr. 11 gestemd, omdat
op dat moment nog niet zeker was of
het amendement-Klein Molekamp
zou worden aangenomen en er
onderlinge samenhang tussen dit
amendement en de motie is.
Winkeltijdenwet
©
De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil graag
het stemgedrag van de fractie van de
SGP verklaren bij de Winkeltijdenwet.
De fractie van de SGP is ernstig
bezwaard onder het feit dat winkels
nu open zijn en straks nog vaker
open zullen zijn op zondag. Deze dag
heeft een bijzonder karakter; het is
de dag des Heeren die de mens
gegeven is om Hem in het bijzonder
te dienen en te rusten van alle
beslommeringen. Onze principieÈ le
benadering is geconcretiseerd in het
amendement op stuk nr. 9 dat ik
mede namens de fracties van het
GPV en de RPF indiende. Ik ben er
bedroefd over dat de Kamer dit
amendement heeft verworpen.
In het licht van het wetsvoorstel
dat aan gemeentebesturen de
mogelijkheid geeft om alle zondagen
van het jaar de winkels open te doen
zijn, kan het amendement van
mevrouw Van Zuijlen als een
duidelijke rem op die mogelijke
ontwikkelingen worden beschouwd.
De indienster heeft anderzijds
uitdrukkelijk gezegd, dat zij ook oog
wilde hebben voor het moderne
levensgevoel en de behoefte onder
delen van de bevolking om op
zondag te kunnen winkelen. Daarom
stelde zij voor om van acht naar
twaalf zondagen te gaan. Wij hebben
na uitvoerig en conscieÈ ntieus beraad
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