
Agenda* Dinsdag 10 juni 1997

Opgesteld 4 juni 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over:

21 436 Wijziging van de Visserijwet 1963
(blz. 4333–4344, 4345–4361, 4654–4655) (1995–1996)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 119 Aanpassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de
loonbelasting 1964 en enkele andere wetten in verband met verruiming van
de mogelijkheid tot het opleggen van voorlopige aanslagen tot een negatief
bedrag (voorlopige teruggaaf)
(blz. 5569) (1996–1997)

25 158 Wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van enkele
andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur voor
vrachtauto’s
(blz. 5314) (1996–1997)

25 183 Wijziging van de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel in verband met de
invoering van de regeling van flexibel pensioen en uittreden voor het
personeel bij de overheid en het onderwijs
(blz. 5569) (1996–1997)

II

25 028 Wijziging van de Wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het
stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basison-
derwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de
Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
(Stb. 716)
(blz. 4089–4094, 4181) (1996–1997)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Welzijn en Sport:

24 788 Regels betreffende bijzondere verrichtingen op het gebied van de gezond-
heidszorg (Wet op bijzondere medische verrichtingen)
(blz. 4455–4474, 4860–4877, 5103–5110, 5166–5188, 5314) (1996–1997)

2. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Financiën:

25 322 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in verband met het
opnemen van een vrijstellingsmogelijkheid voor bepaalde uitkeringen tot
bestrijding van onderhoudskosten van thuiswonende gehandicapte kinderen
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