
Agenda* Dinsdag 26 november 1996

Opgesteld 20 november 1996

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

24 626 Het opnieuw vaststellen van de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen in verband met het verbeteren van de werking
van deze wet (Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennoot-
schappen 1996)
(blz. 628–634, 724–725) (1996–1997)

24 689 Regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen (Wet plezier-
vaartuigen)
(blz. 247) (1996–1997)

24 763 Wijziging van de IJkwet in verband met de herziening van het adviesstelsel en
de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie
(blz. 1137) (1996–1997)

24 848 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar
1995 (slotwet)
(blz. 992–1012, 1085–1112) (1996–1997)

24 844, nr. 6 Financiële verantwoording van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken (IV) over het jaar 1995

24 858 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1995 (slotwet)
(blz. 1045–1069, 1078–1085, 1137–1160, 1162–1186) (1996–1997)

24 844, nr. 16 Financiële verantwoording van het ministerie van Economische Zaken (XIII)
over het jaar 1995

24 866 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds
economische structuurversterking voor het jaar 1995 (slotwet)
(blz. 1045–1069, 1078–1085, 1137–1160, 1162–1186) (1996–1997)

24 844, nr. 20 Financiële verantwoording van het Fonds economische structuurversterking
over het jaar 1995
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II (gezamenlijke behandeling)

24 450 Vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet (Arbeidsvoorzieningswet
1996)
(Wetgevingsoverleg 20-06-96, TK nr. 34)
(blz. 6475–6488, 6693–6696) (1995–1996)

24 554 Invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet
Arbeidsvoorzieningswet 1996)
(Wetgevingsoverleg 20-06-96, TK nr. 34)
(blz. 6475–6488, 6696–6697) (1995–1996)

III

23 490, nr. 57** Geannoteerde agenda JBZ-raad van 28 en 29 november 1996

IV

24 220 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten (aanvulling van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren met
onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en
verlof)
(blz. 2541–2542) (1995–1996)

V

Europadebat

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 12.30 uur door de vaste commissie voor Financie ¨n:

24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit
aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)
(blz. 1186–1205, 1270–1272)
(Wetgevingsoverleg nr. 26) (1996–1997)

2. Om 14.00 uur door de vaste Commissie voor Wetenschapsbeleid en
Hoger Onderwijs:

24 646 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in
universiteiten (modernisering universitaire bestuursorganisatie)
(blz. 346–352, 474–479, 722–723) (1996–1997)

3. Om 14.30 uur door de vaste Commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

24 236 Een regeling voor vrijstelling van en verstrekking bijdrage voor premies
werknemersverzekeringen bij arbeid van zeer korte duur van uitkeringsge-
rechtigden en aangewezen categorieën werknemers (Wet premieregime bij
marginale arbeid)
(blz. 223–242, 247–271, 273–291, 309 (1996–1997)

** (afhankelijk van het resultaat van het overleg
van 21-11-96 over dit onderwerp in de Tweede
Kamer)
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