
Agenda* Dinsdag 10 en woensdag 11 december 1996

Opgesteld 4 december 1996

Op dinsdag 10 december 1996 om 10.00 uur
Op woensdag 11 december 1996 om 9.00 uur

A. OPENBARE BEHANDELING Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 632 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (de maatstaf
voor de duur van het recht op uitkering en enige andere onderwerpen)
(blz. 2109) (1996–1997)

24 637 Wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met de instelling van de
Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving
(blz. 1795–1798, 1869) (1996–1997)

24 659 Wet advies en overleg verkeer en waterstaat
(blz. 1795–1798, 1869) (1996–1997)

24 794 Wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet
(blz. 2043) (1996–1997)

25 000 I Vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I)
voor het jaar 1997

25 104 Wijziging van de Overgangswet verzorgingshuizen voor de situatie waarin niet
tijdig een plan op grond van de Wet op de bejaardenoorden is vastgesteld

II

25 000 II Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997
(blz. 500–501) (1996–1997)

III (gezamenlijke behandeling)

25 000 Algemene Financiële Beschouwingen inzake het in 1997 te voeren beleid

25 000 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997
(blz. 501–535, 537–561, 589–628, 725) (1996–1997)
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24 677 Wijziging van de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van het fiscale
regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het
fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen
(blz. 677–680) (1996–1997)

24 696 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het
tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken van de
fiscale infrastructuur
(blz. 680–698, 725) (1996–1997)

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)

25 051 Aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting c.a., met het oog op
vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van de administratieve
lasten van het bedrijfsleven (Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a.
1997)

25 052 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
(blz. 2408–2433) (Wetgevingsoverleg nr. 24) (1996–1997)

24 583 (R 1564) Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk in verband met
maatregelen met het oog op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk
gebruik alsmede in verband met technische aanpassingen
(blz. 5918–5941, 5977–5986, 6045,) (1995–1996)

IV

25 000 III Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1997
(blz. 479–500) (1996–1997)

V

22 160 Regels met betrekking tot de organisatie van de distributie van elektriciteit,
gas en warmte (Wet energiedistributie)
(blz. 3703–3727, 3728–3745, 3966–3987, 4146–4147) (1995–1996)

VI

24 616 Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het
openbaar bestuur alsmede toekenning van een uitvoeringstechnische
adviestaak aan de Kiesraad (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur)
(blz. 6953–6970, 7022) (1995–1996)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 11.00 uur door de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat:

24 749 Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing
van adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid
van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een
aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)
(blz. 2276–2277) (1996–1997)
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24 699 Wijziging van de Gemeentewet, houdende opneming daarin van de
bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek
toegankelijke lokalen of bij die woningen of lokalen behorende erven te sluiten
bij verstoring van de openbare orde

2. Om 14.45 uur door de vaste Commissie voor Ontwikkelingssamen-
werking:

24 577 (R 1562) Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot stand gekomen
Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en
verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 257)
(blz. 674–677) (1996–1997)
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