59ste vergadering

Donderdag 6 maart 1997
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Bukman
Tegenwoordig zijn 118 leden, te
weten:
Adelmund, Aiking-van Wageningen,
Van Ardenne-van der Hoeven,
Augusteijn-Esser, Bakker, Beinema,
Van den Berg, Biesheuvel, Blaauw,
Blauw, Van Blerck-Woerdman,
Bolkestein, Van den Bos, Bremmer,
Bukman, V.A.M. van der Burg,
Cherribi, Cornielje, Crone, Dankers,
Van Dijke, Dijksma, Dijksman,
Dittrich, Van den Doel, Doelman-Pel,
Duivesteijn, Essers, Fermina, Gabor,
Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De
Haan, Van Heemskerck Pillis-Duvekot,
Heerma, Hendriks, Hoekema, Hofstra,
Van Hoof, De Hoop Scheffer, Ten
Hoopen, Houda, Huys, Janmaat,
Jeekel, De Jong, Jorritsma-van
Oosten, Kalsbeek-Jasperse, H.G.J.
Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein
Molekamp, Koekkoek, De Koning,
Korthals, Lambrechts, Lansink, Leers,
Liemburg, Lilipaly, Mateman, R.A.
Meijer, Th.A.M. Meijer, Middel, Van
Middelkoop, Mulder-van Dam, Van
Nieuwenhoven, Nijpels-Hezemans,
Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh
Varma, Oudkerk, Van Oven,
Passtoors, Van der Ploeg, Poppe,
Rabbae, Rehwinkel, Van Rey, Van ’t
Riet, Rijpstra, Van Rooy, Rosenmöller, Rouvoet, Sipkes, Smits,
Stellingwerf, Sterk, Van der Stoel,
Terpstra, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis,
Verbugt, Verkerk, Versnel-Schmitz,
Verspaget, Vliegenthart, Van der
Vlies, Van Vliet, H. Vos, M.B. Vos,
O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de
Vries, J.M. de Vries, Wallage, Van
Walsem, Van Waning, Weisglas,
Witteveen-Hevinga, Wolters, Woltjer,
Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Zonneveld
en Van Zuijlen,

Tweede Kamer

en de heer Wijers, minister van
Economische Zaken.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van der Linden en Apostolou,
wegens verblijf buitenslands;

De voorzitter: Ik heb even overleg
gepleegd met de minister. Het zou
mooi zijn als wij de eerste termijn
van de regering voor de lunchpauze
zouden kunnen afronden. Dan kan de
lunchpauze worden gebruikt om
nieuwe energie te verzamelen en
kunnen wij in de loop van de middag
het debat hierover voortzetten en zo
mogelijk afronden.
©

Reitsma, wegens bezigheden elders;

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

Minister Wijers: Voorzitter! Bij wijze
van introductie wil ik zeggen dat ik
de nieuwe Mededingingswet
beschouw als een uiterst belangrijke
ordeningswet van het economisch
leven. Het is in ieder geval de
belangrijkste ordeningswet die in
deze kabinetsperiode, wellicht in dit
decennium, wordt behandeld. Als
deze wet bereikt wat zij beoogt, moet
zij grote voordelen opleveren voor
de burger en het kleinbedrijf. In die
zin beschouw ik het als een
voorrecht om deze wet hier te
kunnen verdedigen.
Waarom komt deze wet nu en hoe
moet je aankijken tegen de levensduur van zo’n wet? Eigenlijk is dit
thema ook door de heer De Jong aan
de orde gesteld in zijn boeiende
bijdrage. Ik ben het met hem eens,
dat je over de levensduur van
wetten, de betekenis van wetten en
de invulling die je geeft aan het
ordeningsprincipe, moet erkennen
dat zij passen in een bepaald
tijdsgewricht en nooit voor de
eeuwigheid zijn. In die zin kun je aan
de conclusies van Chandler geen
andere conclusies verbinden dan die
welke getrokken werden in de tijd
waarop zijn studie betrekking had. In
die zin moeten wij ook deze wet
uitdrukkelijk positioneren, in dit
tijdsgewricht, een tijdsgewricht van
internationalisatie van economieën,
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Van Walsem en Vliegenthart, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
ochtendvergadering;
H. Vos, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middagvergadering.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering van bouwkavels en van gebouwen)
(24703).
Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Nieuwe
regels omtrent de economische
mededinging (Mededingingswet)
(24707).
(Zie vergadering van 5 maart 1997.)
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