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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

Agenda*

Maandag 4 en dinsdag 5 december 1995

Opgesteld 29 november 1995
A. OPENBARE BEHANDELING

4 December om 20.30 uur
5 December om 9.00 uur–16.30 uur
1. Stemming over:

23 552, nr. 31c

motie van het lid Pitstra c.s. houdende het verzoek tot onderzoek van de
deugdelijkheid van het gepresenteerde (groei)cijfermateriaal
2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

24 259

Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende een nadere regeling
van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen
(blz. 1623) (1995–1996)

24 341

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere
wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het doen van
aangifte op elektronische wijze (elektronische aangifte)
(blz. 1359–1364) (1995–1996)
II

23 179

Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening en het Wetboek van Strafrecht
in verband met hulpverlening aan weggelopen minderjarigen
(blz. 4819–4840, 5091–5092, 5265) (1994–1995)
III

24 029

Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het
Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding
(blz. 6017–6032, 6147–6148) (1994–1995)
IV

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 vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting en een aantal technische aanpassingen
(blz. 1152–1158) (1995–1996)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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V (gezamenlijke behandeling)
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)

24 344

Wijziging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in
verband met de invoering van een regulerende energiebelasting
(blz. 1341–1359) (1995–1996)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
24 062

1. Om 10.15 uur door de vaste commissie voor Justitie:
Goedkeuring van het op 4 november 1988 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI)
(blz. 1623) (1995–1996)
2. Om 10.30 uur door de vaste commissies voor Volkshuisvesting en
voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

24 400 XI

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1996

24 306

Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
3. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

24 258

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten
4. Aanvang lunchpauze door de vaste commissie voor Financiën:

24 423

Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de
loonbelasting 1964 en de Wet op belastingen van rechtsverkeer (wijziging van
enige fiscale wetten in het kader van lastenverlichting voor het midden- en
kleinbedrijf)

24 428

Wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de
omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 (terugsluis
opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)

24 466

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de
totstandkoming van de Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn/btw

24 458

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
5. Om 14.00 uur door de vaste commissies voor Europese
Samenwerkingsorganisaties, voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken
en de Hoge Colleges van Staat:
Agendapunten JBZ-Raad van 23 en 24 november 1995
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