
Agenda* Dinsdag 17 december 1996

Opgesteld 11 december 1996

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
(inclusief eventuele stemmingen)

I

24 648 Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het omvormen van
de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van de Koninklijke
PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig
bestuursorgaan

24 682 Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (adviesorganen)
(blz. 2333) (1996–1997)

24 704 Instelling van de Waddenadviesraad (Wet op de Waddenadviesraad)

24 880 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (bevordering van de
werkgelegenheid in aangewezen gebieden)

24 855 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 (slotwet)
(blz. 1870–1928, 2183) (1996–1997)

24 844, nr. 13 Financiële verantwoording van het ministerie van Defensie over het jaar 1995
(blz. 1870–1928, 2183) (1996–1997)

25 019 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de
loonbelasting 1964 (beperking aftrekbare kosten ter zake van criminele
activiteiten)

25 048 Verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de wet van
28 september 1988, Stb. 440 (verlenging van het experiment budget-
financiering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoor-
ziening)

25 076 Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (uitbreiding
definitie speur- en ontwikkelingswerk en verlaging urennorm in de
zelfstandigenaftrek in verband met speur- en ontwikkelingswerk)
(Wetgevingsoverleg nr. 10, 25 051, 25 076)
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II

24 868 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enkele andere
fiscale wetten in verband met de openstelling van bezwaar en beroep tegen
een aantal fiscale beschikkingen

III

25 037 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene
wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken
(Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken)
(blz. 1646–1658, 2109–2112, 2189–2190) (1996–1997)

IV

24 645 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet
onderwijs met betrekking tot de financiële gelijkstelling
(blz. 199–223, 291–305, 312–346, 723–724, 725–726) (1996–1997)

V

24 434 (R 1550) Goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen
Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs,
wetenschappen en welzijn tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België
(blz. 2067–2085, 2192) (1996–1997)

VI

25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor
AOW-gerechtigden

VII

24 546 Wijziging van de Grondwaterwet (verbreding heffingsdoeleinden)

VIII

25 148** Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere
wetten

Direct na de lunchpauze eventuele stemming over de wetsvoorstellen:

25 037 Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene
wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken
(Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken)
(blz. 1646–1658, 2109–2112, 2189–2190) (1996–1997)

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

** Indien schriftelijke voorbereiding is voltooid.
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