
geeft, de wet- en regelgeving zal
worden aangepast.

De toezeggingen van de minister
in het debat en de motie-Schouw
geven ons de mogelijkheid, over
onze twijfels voor de eerste fase
heen te stappen en de uitkomsten in
de praktijk af te wachten. Wij zullen
dan ook voor beide wetsvoorstellen
alsmede de motie stemmen.

In stemming komt wetsvoorstel
28994.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks en de SP tegen dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.

In stemming komt wetsvoorstel
29379.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks en de SP tegen dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.

De heer Schouw (D66): Ik wil nog
een korte toelichting geven op mijn
motie. De minister was buitenge-
woon positief over deze motie die ik
vorige week heb ingediend, zij het
onder de conditie dat de termijn zou
worden veranderd van ''twee
maanden'' in ''vier maanden''.
Overleg met de griffier heeft
opgeleverd dat de tekst van de motie
hiervoor niet gewijzigd behoeft te
worden, maar dat de wijziging met
deze opmerking kan worden
doorgevoerd.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla-
ring vooraf over de aldus gewijzigde
motie.
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Mevrouw Swenker (VVD): Voorzitter.
De VVD-fractie heeft de motie niet
ondertekend. Nu de termijn evenwel
is veranderd van twee maanden in
vier maanden, is ook de VVD-fractie
buitengewoon geïnteresseerd in de
evaluatiecriteria en het evaluatie-
kader. Zij zal nu dan ook vóór de
motie stemmen.

In stemming komt de motie-Schouw
c.s. (28994, 29379, I).

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Mediawet met
het oog op verbetering van de
openheid en continuïteit van de
landelijke publieke omroep
(29030).

(Zie vergadering van 29 juni 2004.)

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de ChristenUnie en de SGP tegen dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ervoor, zodat
het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de wet van ... tot
wijziging van de Mediawet met
het oog op de verbetering van
de openheid en continuïteit van
de landelijke publieke omroep,
teneinde aan die wijzigingswet
een tijdelijk karakter te geven
(29749).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de ChristenUnie, de SGP en
GroenLinks tegen dit wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Goedkeuring van het voornemen
tot opzegging van het op 28 juni
1962 te Genève totstand-
gekomen Verdrag betreffende de
gelijkheid van behandeling van
eigen onderdanen en vreemdelin-
gen met betrekking tot de
sociale zekerheid (Verdrag
Nr. 118 aangenomen door de
Internationale Arbeids-
conferentie in haar zesen-
veertigste zitting; Trb. 1962,
122, en Trb. 1964, 23) (29382).

(Zie vergadering van 30 november
2004.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf.
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Mevrouw Westerveld (PvdA):
Mevrouw de voorzitter. De fractie
van de PvdA heeft moeite met
opzegging van het Verdrag betref-
fende de gelijkheid van behandeling
van eigen onderdanen en vreemde-
lingen met betrekking tot de sociale
zekerheid. Zij acht opzegging van
zo'n IAO-verdrag een verkeerd
signaal, ook als dit op onderdelen
verouderd zou zijn. De overwegingen
hiertoe heb ik vorige week uiteenge-
zet. Mijn fractie vindt bovendien dat
dit kabinet regelmatig al te achteloos
omspringt met vraagstukken van
internationale solidariteit, gegeven
het feit dat ons land participeert in
een internationale rechtsorde, en met
fundamentele uitgangspunten die
Europees of mondiaal betrokken zijn.

Voor drie leden van mijn fractie is
dit punt dermate zwaarwegend dat
zij hun instemming aan dit wetsvoor-
stel willen onthouden. Daarmee
nemen zij derhalve het mogelijke
risico voor lief dat ons land straks de
Wet BEU een aantal jaren niet
volgens de bedoeling zal kunnen
uitvoeren. Deze leden zijn bovendien
teleurgesteld over het feit dat de
minister de ook door hem beleden
opvatting dat IAO-verdragen niet
lichtvaardig moeten worden
opgezegd, niet heeft willen omzetten
in een ondubbelzinnige toezegging
dat het verdrag in zijn geheel
geherratificeerd zal worden zodra
duidelijk wordt dat dit uiteindelijk
toch geen bedreiging vormt voor de
rechtmatige tenuitvoerlegging van de
Wet BEU.

Het resterende deel van mijn
fractie stemt met pijn in het hart in
met opzegging van het verdrag.
Daarvoor zijn drie redenen:
- het belang van de Wet BEU, zowel
waar het gaat om de signaalwerking
van deze wet als het welslagen ervan
door het daadwerkelijk in bilaterale
verdragen participeren van vrijwel
alle landen die daarvoor in aanmer-
king komen;
- het risico dat beide gedurende de
komende tien jaar in gevaar komen
als wij nu niet opzeggen;
- de toezegging van de minister om
de aan de Tweede Kamer toegezegde
vraagstelling aan de ILO te verbre-
den, zodanig dat ''zo breed mogelijk
wordt gekeken naar een her-
bekrachtiging van dit verdrag in
overeenstemming met de Wet BEU''.

Mijn fractie gaat ervan uit dat de
Kamer op de hoogte wordt gehou-
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