
Agenda* Dinsdag 12 en woensdag 13 december 1995

Opgesteld 6 december 1995

A. OPENBARE BEHANDELING 12 december om 10.00 uur
13 december om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

23 699 Nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet
tegemoetkoming studiekosten)
(blz. 1161–1183, 1234) (1995–1996)

II

24 486 Wijziging van de Huisvestingswet (provinciale toets toewijzingscriteria voor
woonruimte veilig stellen)

24 457 (R 1552) Aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met het op 15 april 1994
te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld
Handelsorganisatie, met bijlagen 1, 2 en 3, alsmede wijziging van de
Rijksoctrooiwet

24 199 Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 ter uitvoering van de
Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels

24 265 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en van de Wet
schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement (wijziging
bepaling tegemoetkoming ziektekosten)

24 273 Wijziging van een aantal wetten met het oog op de uitvoering van het besluit
van het gemengd comité van de EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 tot wijziging
van Protocol 47 en sommige bijlagen bij de EER-Overeenkomst
(EER-Uitvoeringswet II)

III

24 400 II Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin) voor het jaar
1996
(Hand. 475–476) (1995–1996)

24 296 Wijziging van hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin)
van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)
(Hand. 475–476) (1995–1996)
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IV

24 400 I Vaststelling van de begroting van de uitgaven van hoofdstuk I (Huis der
Koningin) voor het jaar 1996
(Hand. 475) (1995–1996)

24 295 Wijziging van hoofdstuk I (Huis der Koningin) van de begroting van de
uitgaven voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
(Hand. 475) (1995–1996)

V

24 400 III Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1996
(Hand. 476–495) (1995–1996)

24 297 Wijziging van hoofdstuk III (Ministerie van Algemene Zaken) van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
(Hand. 476–495) (1995–1996)

VI (gezamenlijke behandeling)

Algemene Financie¨ le Beschouwingen

24 400 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996
(Hand. 344–389, 440–475, 1011–1016, 1043–1044)

24 303 Wijziging van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
(Hand. 344–389, 440–475, 1011–1016, 1043–1044)

24 400 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1996
(Hand. 344–389, 440–475, 1011–1016, 1043–1044)

24 304 Wijziging van hoofdstuk IXB (Ministerie van Financiën) van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
(Hand. 344–389, 440–475, 1011–1016, 1043–1044)

24 318 Wijziging van de begroting van de lasten en de baten en van de kapitaal-
uitgaven en -ontvangsten van het Staatsmuntbedrijf voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)
(Hand. 344–389, 440–475, 1011–1016, 1043–1044)

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)

24 458 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzeke-
ringen

24 466 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de
totstandkoming van de Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn/btw

Eerste Kamer, vergaderjaar 1995–1996, Agenda 2



24 463 Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996)

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

23 219 Wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastinghef-
fing in geval van tijdelijke genotsrechten op zaken en op rechten die niet op
zaken betrekking hebben), alsmede van de loonbelasting (aanpassing regime
werknemersspaarregelingen)
(blz. 6062–6071, 6148) (1994–1995)

VII (mits schriftelijke voorbereiding voltooid)

Punten van de agenda van de JBZ-Raad van 23 en 24 november 1995

Op dinsdag 12 december 1995 direct na de lunchpauze:

Stemming over:

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. 1341–1349) (1995–1996)

24 250 en 24 344, nr. 41h motie van het lid De Boer c.s. over eventuele maatregelen voor minima die
negatieve inkomensgevolgen ondervinden van de ecotax

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.15 uur door de vaste commissie voor Financie ¨n:

24 476 Wijziging van de Wet Infrastructuurfonds en de Wet op de motorrijtuigenbe-
lasting 1994 (herziening van de voeding van het Infrastructuurfonds)

2. Om 10.45 uur door de vaste commissie voor Justitie:

24 477 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, betref-
fende 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

3. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

24 326 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische
verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige
andere wijzigingen)
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4. Om 12.00 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

24 142 Wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van
verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de
verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige
andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie
van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet
sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet)

24 505 Wijziging van de Destructiewet

24 429 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziekekosten en enige andere
wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien
van de kosten van AWBZ-verstrekkingen

24 475 Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet

24 093 Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de
Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede
de samenstelling van de Ziekenfondsraad

Eerste Kamer, vergaderjaar 1995–1996, Agenda 4


