
Agenda* Dinsdag 14 en woensdag 15 november 1995

Opgesteld 8 november 1995

A. OPENBARE BEHANDELING 14 november 1995 om 13.30 uur
15 november 1995 om 10.00 uur

1. Behandeling van de volgende voorstellen van de commissie voor de
Verzoekschriften:

Adres van A.O. te H., met betrekking tot een belastingteruggave
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. II)

Adres van G.M. K. te G., met betrekking tot kwijtschelding van een belasting-
schuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. III)

Adres van J.S. te H., met betrekking tot het handelen van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. IV)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 107 Herziening van de Wet wapens en munitie
(blz. 1005) (1995–1996)

24 159 Wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en de Gemeentewet (verruiming
fiscale faciliteiten ten behoeve van de aanleg van bossen)
(blz. 1005) (1995–1996)

24 237 Afschaffing van de legitieme portie van de ascendenten
(blz. 499–500) (1995–1996)

24 285 Wijziging van de Wet Brutering Overhevelingstoeslag Lonen

II

23 078 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband met sociale vernieuwing (Regeling samen-
werking sociale vernieuwing onderwijs)
(blz. 5052–5072, 5091) (1994–1995)
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III

23 874 Het opnieuw vaststellen van de Wet toezicht effectenverkeer in verband met
de uitvoering van de richtlijn betreffende het verrichten van diensten op het
gebied van beleggingen in effecten en van de richtlijn betreffende de
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen
(Wet toezicht effectenverkeer 1995)
(blz. 5092–5110, 5265–5266) (1994–1995)

IV

Algemene Politieke Beschouwingen inzake het in 1996 te voeren beleid

Spreektijden VVD 47 minuten
CDA 43 minuten
PvdA 38 minuten
D66 31 minuten
GL 25 minuten
SGP 19 minuten
De overige fracties 15 minuten

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.00 uur door de vaste commissies voor Financie ¨n en voor

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

24 250 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de
invoering van een regulerende energiebelasting
(blz. 599–652, 683–745, 778–781) (1995–1996)

2. Aansluitend door de vaste commissie voor Financie ¨n:

24 172 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van
rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding
van constructies met betrekking tot onroerende zaken
(blz. 6150–6183) (1994–1995) (202) (1995–1996)

24 070 Goedkeuring van het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen
verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen
door zware vrachtwagens alsmede invoering van een belasting met
betrekking tot zware motorrijtuigen

24 334 Wijziging van de Wet op de accijns, de Wet op belastingen van rechtsverkeer
en enkele andere belastingwetten in verband met het reëel constant houden
van de accijns van motorbrandstoffen, de invoering van een fiscaal vertegen-
woordiger voor de assurantiebelasting en een aantal technische aanpas-
singen

24 344 Wijziging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in
verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

3. In de theepauze door de vaste commissie voor Economische Zaken:

23 741 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds
Economische Structuurversterking voor het jaar 1994 (wijziging samenhan-
gende met de Voorjaarsnota)
(blz. 5625) (1993–1994)
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23 900 E Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1995
(blz. 277–304, 343) (1995–1996)

24 018 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds
economische structuurversterking voor het jaar 1994 (wijziging samenhan-
gende met de Najaarsnota)
(blz. 2583) (1994–1995)

24 146 Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking
(blz. 277–304, 343) (1995–1996)

24 204 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds
economische structuurversterking voor het jaar 1995 (wijziging samenhan-
gende met de Voorjaarsnota)
(blz. 5764) (1994–1995)

24 316 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds
economische structuurversterking voor het jaar 1994 slotwet/rekening)
(blz. 747–777, 815–836, 914–938) (1995–1996)

24 400 E Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1996
(blz. 747–777, 815–836, 914–938) (1995–1996)

23 953 (R 1524) Goedkeuring van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien;
Luxemburg 15 december 1989 (Trb. 1990, 121)
(blz. 6089–6103, 6148) (1994–1995)

C. OPENBARE BEHANDELING Op woensdag 15 november 1995 om 10.00 uur

Aan de orde zijn:

Algemene Politieke Beschouwingen inzake het in 1996 te voeren beleid
(antwoord van de regering; re- en duplieken)
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