
Agenda* Dinsdag 19 en woensdag 20 december 1995

Opgesteld 13 december 1995

A. OPENBARE BEHANDELING 19 december om 10.00 uur

20 december om 9.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen (incl. eventuele
stemmingen):

I

24 231*** Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten (salariswijziging per 1 januari 1995)

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
(Wetgevingsoverleg TK nr. 21) (1995–1996)

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)

24 429*** Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 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
(Wetgevingsoverleg TK nr. 21) (1995–1996)

24 505*** Wijziging van de Destructiewet

II

24 417*** Regeling van tijdelijke bijdragen aan havenbedrijven voor herstructurering van
de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van hoofdstuk V van de
Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening
havens)
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III

24 483*** Wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet
(franchise Werkloosheidswet)

IV (gezamenlijke behandeling)

24 169 Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene
nabestaandenwet)
(blz. 389–400, 403–439, 500–528, 529–544, 564–573, 595–598) (1995–1996)

24 258*** Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten
(blz. 1999–2029) (1995–1996)

V

21 195 Algemene regels ter verzekering van de beveiliging door waterkeringen tegen
overstromingen door het buitenwater en regeling van enkele daarmee
verband houdende aangelegenheden (Wet op de waterkering)
(blz. 1688–1719, 1889–1902) (1995–1996)

VI (gezamenlijke behandeling)

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

23 247 Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in
verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het
uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele
eigendom
(Wetgevingsoverleg TK nr. 20)
(Hand. 4066–4089, 4268–4269) (1994–1995)

23 812 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, betreffende de harmonisatie van de
beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten
(PbEG L 290)
(blz. 3633–3641, 3657–3658) (1994–1995)

VII (gezamenlijke behandeling)

24 205** Privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet privatisering
ABP)
(blz. 1045–1068, 1184–1213, 1243–1245) (1995–1996)

24 217** Vaststelling van een kader voor regeling van rechten en verplichtingen van
overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen
personeel ter zake van vrijwillig vervroegd uittreden (Wet kaderregeling vut
overheidspersoneel)
(blz. 1045–1068, 1184–1213, 1243–1246) (1995–1996)

** Mits schriftelijke voorbereiding voltooid.
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24 222** Regels met betrekking tot de oprichting van de Stichting Uitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (Wet Stichting USZO)
(blz. 1045–1068, 1184–1213, 1243–1246) (1995–1996)

24 227** Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Algemene militaire
pensioenwet (invoering partnerpensioen), alsmede van de Uitkeringswet
gewezen militairen (rechtspositionele erkenning van andere relatievormen dan
het huwelijk)
(blz. 1045–1068, 1184–1213, 1243–1246) (1995–1996)

VIII

24 326** *** Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische
verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige
andere wijzigingen)

IX (gezamenlijke behandeling)

23 002 Instelling van een Fonds economische structuurversterking (Wet fonds
economische structuurversterking)
(blz. 3513–3555, 3557–3574, 3574–3585, 4194, 4313–4320, 4500–4501,
4503) (1993–1994)

23 400 G Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1994
(blz. 3518–3555, 4194, 4313–4320, 4501) (1993–1994)

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)

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) (1995–1996)

24 316 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds
economische structuurversterking voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
(blz. 914–938, 1043) (1995–1996)

** Mits schriftelijke voorbereiding voltooid.
*** Mits goedgekeurd door het College van
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X

24 476 Wijziging van de Wet Infrastructuurfonds en de Wet op de motorrijtuigenbe-
lasting 1994 (herziening van de voeding van het Infrastructuurfonds)
(Wetgevingsoverleg TK nr. 8) (1995–1996)

XI

24 482 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de Wet belasting- en premiefaciliteit voor de
zeevaart 1995 (wijziging van enige belastingwetten in het belang van de
zeescheepvaart)
(Wetgevingsoverleg TK nr. 8) (1995–1996)

Op dinsdag 19 december 1995 direct na de lunchpauze:

Stemming over:

23 490, nr. 90c (mits schriftelijke
reactie van de minister is ontvangen)

de motie van het lid Jurgens c.s. inzake het tijdig doen overleggen van
ontwerpen van besluiten van de JBZ-Raad die instemming van beide Kamers
behoeven

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 10.15 uur door de vaste commissies voor:

Onderwijs, voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs en voor
Cultuur:

24 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1996
(Hand. 1291–1314, 1316–1341, 1383–1401, 1402–1448, 1736–1738)
(1995–1996)
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