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Vergaderjaar 1994–1995

Agenda

8 september 1995

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 september

van 14.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
23 250

3. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (Wet vervoer
gevaarlijke stoffen)
– artikelen 1 t/m 50
– amendement-Te Veldhuis (12) (invoegen nieuw artikel 50a)
N.B. Artikelen 51 t/m 53 zijn vervallen
– artikelen 54 t/m 63
– beweegreden
– wetsvoorstel
N.B. Voorstel aan de Kamer om conform artikel 106, tweede lid, RvO het
wetsvoorstel niet te vernummeren.

Stemmingen
24 029

4. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de
oprichting van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding
–
–
–
–
–
–
–

aanhef artikel I
onderdelen A t/m C
aanhef onderdeel D
artikel 18a
amendement-Mulder-van Dam (9)
artikel 18b, eerste lid
amendement-Mulder-van Dam (10, I)
Indien 10, I verworpen:
– gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (14, I)
– tweede lid
– derde lid
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
24 051

5. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Herziening van de bepalingen over het toezicht op
belastingverordeningen van gemeenten, provincies en waterschappen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
Stemmingen
23 219

artikel 18b
artikel 18c, eerste t/m vierde lid
gewijzigd amendement-Scheltema-de Nie (13, I)
vijfde lid
gewijzigd amendement-Scheltema-de Nie (13, II) (toevoegen zesde lid)
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (14, II) (toevoegen zesde lid)
artikel 18c
artikelen 18d t/m 18f
onderdeel D
onderdelen E en F
aanhef onderdeel G
punt 1
gewijzigd amendement-Scheltema-de Nie (13, III) (invoegen nieuw punt 2)
punten 2 en 3
gewijzigd amendement-Scheltema-de Nie (13, IV) (toevoegen punt 4)
onderdeel G
onderdeel H
artikel I
artikel II
amendement-Mulder-van Dam (10, II)
artikel III
artikelen IV en V
beweegreden
wetsvoorstel

artikel I, aanhef
amendement-Noorman-Den Uyl c.s. (9, II)
onderdeel A
onderdeel B
artikel I
artikelen II en III
artikel IIIA, aanhef en onderdeel a
amendement-Noorman-Den Uyl c.s. (9, III, A)
onderdeel b
amendement-Noorman-Den Uyl c.s. (9, III, B) (onderdeel c vervalt)
onderdeel c
onderdelen d t/m f
artikel IIIA
artikel IIIB
amendement-Noorman-Den Uyl c.s. (9, IV) (artikel IV vervalt)
Indien 9, IV verworpen:
– artikel IV, eerste en tweede lid
– amendement-Van den Berg/Schutte (8, I) (derde lid vervalt)
– derde lid
– amendement-Van den Berg/Schutte) (8, II) (vierde lid vervalt)
– vierde lid
artikel IV
artikelen V en VI
amendement-Noorman-Den Uyl c.s. (9, I)
beweegreden
wetsvoorstel

6. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting
(belastingheffing in geval van uiterlijk op een vast tijdstip eindigende
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genotsrechten op onroerende en roerende zaken), alsmede van de
loonbelasting (aanpassing regime werknemersspaarregelingen)
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
23 953 (R 1524)

7. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Goedkeuring van het Akkoord betreffende
Gemeenschapsoctrooien; Luxemburg 15 december 1989 (Trb. 1990, 121)

Stemmingen
23 953, R 1524, nr. 7
23 953, R 1524, nr. 8

8. Stemmingen over:
– de motie-Voûte-Droste c.s. over het vertalen van octrooischriften
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over uniformering in de systemen van
geschillenbeslechting
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over de wettelijke bescherming van
biotechnologische uitvindingen

23 953, R 1524, nr. 9

Stemmingen
23 633

9. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel De kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet zorginstellingen)
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 1
gewijzigd amendement-Middel (18)
artikel 2
gewijzigd amendement-Lansink (19)
artikel 3
artikelen 4 t/m 27
beweegreden
wetsvoorstel

24 267

10. Rijksrekening 1992

24 034, nr. 6

11. Brief van de vaste commissie voor Justitie houdende het voorstel de
Reorganisatie van het openbaar ministerie aan te wijzen als groot project

24 172

12. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet
op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in
verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende
zaken

23 700

13. Wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde
tranche Algemene wet bestuursrecht)

24 076

14. Wetsvoorstel Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met
dure woonvoorzieningen voor gehandicapten

24 093

15. Wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele
werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van
AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad

23 875

16. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 8 juni 1993 te Porto Carras tot
stand gekomen Statuut van het Fonds voor sociale ontwikkeling van de Raad
van Europa, met Bijlagen
17. Gezamenlijke behandeling van:

23 716

Wetsvoorstel Herziening van de douanewetgeving (Douanewet)
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23 806

Wetsvoorstel Inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de
Douanewet (Invoeringswet Douanewet)

Dinsdag 19 september

15.00 uur
Aan de orde is:
1. Aanbieding begroting voor 1996
2. Regeling van werkzaamheden

Woensdag 20 september

12.30 uur

Donderdag 21 september

10.15 uur
Aan de orde is:
Algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de miljoenennota
voor het jaar 1996
met maximum spreektijden voor
PvdA, CDA en VVD
D66
GroenLinks
CD, RPF, SGP, GPV, SP AOV
en Unie 55
Groep Nijpels en Hendriks

Dinsdag 26 september

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 27 september

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 28 september

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

45 minuten
40 minuten
20 minuten
15 minuten
7,5 minuut

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
23 989

3. Wetsvoorstel Wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van
Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het
vonnis

23 594 (R 1496)

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

23 974

5. Wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 650 en 651 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek (arbeidstuchtrecht)

24 092

6. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 5 november 1992 te Straatsburg tot
stand gekomen Europees Handvest voor streektalen of talen van
minderheden (Trb. 1993, 1 en 199)

24 108

7. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen
in verband met het aftappen van GSM
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24 134

8. Wetsvoorstel Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-Vervoer

24 146

9. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Fonds economische
structuurversterking

24 096

10. Wetsvoorstel Wijziging van artikel 40 van de Wet financiering
volksverzekeringen

23 652

11. Wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering
volksverzekeringen, ter vereenvoudiging van de regeling betreffende het
verlenen van rijksbijdragen aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van
de Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten,
alsmede tot het treffen van een wettelijke basis voor het verlenen van
rijksbijdragen aan de instellingen die een publiekrechtelijke
ziektekostenvoorziening uitvoeren

24 177

12. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen in verband met aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 van het
Burgerlijk Wetboek met regels betreffende de aansprakelijkheid voor
gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem

24 208

13. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 28 oktober 1987 (Stb. 484),
houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën
van halfgeleiderprodukten

24 268

14. Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
in verband met de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte voor het Vorstendom Liechtenstein

24 237

15. Wetsvoorstel Afschaffing van de legitieme portie van ascendenten

Recesperiodes

Kerstreces: van vrijdag 22 december t/m maandag 15 januari
Voorjaarsreces: van vrijdag 23 februari t/m maandag 11 maart
Meireces: van vrijdag 26 april t/m maandag 6 mei
Zomerreces: van vrijdag 28 juni t/m vrijdag 26 augustus.
Er zal niet vergaderd worden op Witte Donderdag 4 april en «derde Paasdag»
dinsdag 9 april.

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 2 oktober van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het kabinetsstandpunt openbaar vervoer (23 645)
Maandag 2 oktober van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het
beleidsplan Impuls basisonderwijs (21 630, nr. 12).
Maandag 9 oktober van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de
Nota arbeidsmarktbeleid zorgsector (24 171)
Maandag 9 oktober van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, over de nota Kennis in beweging (24 229).
Maandag 16 oktober van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Defensie, over het Structuurschema Militaire
Terreinen (23 707).
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Maandag 23 oktober van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota
Zeepscheepvaart (24 165)
Maandag 30 oktober van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie, over de
nota Herijking buitenlands beleid.
Maandag 30 oktober van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de
Nota modernisering curatieve zorg (23 619)
Maandag 6 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota
Oppervlaktedelfstoffen (23 625).
Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in
handen van:

– de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Brutering Overhevelingstoeslag Lonen
(24 285)
Wetsvoorstel Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten
(technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ,
alsmede enige andere wijzigingen) (24 326).
Openbare verhoren enquêtecommissie opsporingsmethoden

Maandag 11 september 1995
09.30–11.00 uur
11.30–13.00 uur
14.00–15.30 uur
16.00–17.30 uur

mr. P. van der Beek en
mr. H. P. Wooldrik
prof. mr. J. Naeyé
mr. R. A. F. Gerding
B. J. A. M. Welten

Woensdag 13 september 1995
10.00–11.30 uur
12.00–13.30 uur
14.30–16.00 uur
16.30–17.30 uur

W. C. van Amerongen
H. A. Jansen
mr. J. J. Th. M. Pieters
A. Kloosterman

Donderdag 14 september 1995
10.00–11.00 uur
11.30–12.30 uur
13.30–15.00 uur
14.30–17.00 uur
17.30–19.00 uur

A. A. M. Hellemons
A. Broere
P. C. Van Duijne
B. N. Barendregt en
H. J. C. M. Theeuwes
A. M. Mosterd
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