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Vergaderjaar 1995–1996

Agenda

22 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 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

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
24 172

3. Stemmingen in verband met
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
– artikel I
– artikel II, aanhef
– onderdelen A en B
– amendement-Reitsma (13)
– onderdeel C
– gewijzigd amendement-Van Rey c.s. (18, I) (toevoegen onderdelen D)
– artikel II
– artikel III
– gewijzigd amendement-Van Rey c.s. (18, II)
– artikel IV
– amendement-Reitsma (14,1)
– artikel V, eerste lid
– tweede t/m vierde lid
– amendement-Reitsma (14,2) (vijfde t/m zevende lid vervallen)
– vijfde t/m zevende lid
– amendement-Reitsma (14,3)
– achtste lid
– amendement-Reitsma (14,4)
Indien 14,4 verworpen:
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–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement-Van Rey c.s. (19)
negende lid
tiende lid
artikel V
artikel VI
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
24 172, nr. 15

4. Stemming over:
– de motie-Van Rey c.s. over de eventuele uit het wetsvoorstel
voortvloeiende meeropbrengsten

Stemmingen
22 969

5. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden
van natuurlijke personen
– artikel I, aanhef
– onderdelen A t/m F
– onderdeel G, aanhef
– amendement-Noorman-den Uyl (25, I)
– artikel 284
– artikelen 285 en 286
– artikel 287, eerste t/m vierde lid
– amendement-Noorman-den Uyl (25, II)
– vijfde lid
– zesde lid
– amendement-Noorman-den Uyl (25, III) (toevoegen zevende en achtste lid)
– artikel 287
– artikelen 288 t/m 294
– amendement-Rosenmöller (24)
– artikel 295
– artikelen 296 t/m 342
– gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl (29, I)
– gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl (29, II)
N.B. de amendementen Rosenmöller (23, I en II) en Dittrich (26) zijn vervallen
in verband met de vijfde nota van wijziging (stuk nr. 28)
– artikel 343
– artikelen 344 t/m 348
– amendement-V.A.M. van der Burg (21)
– artikel 349
– artikelen 350 t/m 361
– onderdeel G
– onderdelen H en I
– artikel I
– artikelen II en III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
23 429

6. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de
wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden
van natuurlijke personen (Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen)
–
–
–
–
–

amendement-V.A.M. van der Burg (10)
artikel I
artikelen II t/m LVI
beweegreden
wetsvoorstel
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23 974

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

23 594 (R 1496)

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

23 989

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

24 134

10. Wetsvoorstel Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-Vervoer

24 146

11. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Fonds economische
structuurversterking

24 108

12. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen
in verband met het aftappen van GSM

24 096

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

23 652

14. 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

15. 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

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

24 268

17. 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

24 093

18. 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

23 716

19. Wetsvoorstel Herziening van de douanewetgeving (Douanewet)

23 806

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

24 076

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

24 092

22. 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)

24 237

23. Wetsvoorstel Afschaffing van de legitieme portie van ascendenten
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23 875

24. 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

23 700

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

Dinsdag 3 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
3. de gezamenlijke behandeling van:
– de algemene financiële beschouwingen

24 400-IXB
24 400-IXA
24 303

24 304

24 318

24 294
24 275

– het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1996
– het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996
– het wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) van de
begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)
– het wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk IXB (Ministerie van Financiën) van
de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)
– het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de lasten en de baten en
van de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het Staatsmuntbedrijf voor het
jaar 1994 (slotwet/rekening)
– de brief van de minister van Financiën ten geleide van de slotwetten en
financiële verantwoording 1994
– de brief van de Algemene Rekenkamer ten geleide van de rapportage
Rechtmatigheidsonderzoek 1994 (Algemeen gedeelte)
4. de gezamenlijke behandeling van:

24 400-I
24 295

– het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis
der Koningin (I) voor het jaar 1996
– het wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk I (Huis der Koningin) van de
begroting van de uitgaven voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
5. de gezamenlijke behandeling van:

24 400-II

24 296

– het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II)
voor het jaar 1996
– het wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat en
Kabinet der Koningin) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
6. de gezamenlijke behandeling van:
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24 400-III
24 297

– het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1996
– het wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk III (Ministerie van Algemene
Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar
1994 (slotwet/rekening)

23 438

7. Wetsvoorstel Vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het
nieuw Burgerlijk Wetboek

24 169

8. Wetsvoorstel Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene
nabestaandenwet)

24 250

9. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in
verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

24 331

10. Wetsvoorstel Afwijking van het aanpassingsmechanisme in de Wet
individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is
aangevangen op 1 juli 1995 en loopt tot en met 30 juni 1996

Dinsdag 10 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
3. de gezamenlijke behandeling van:

24 400-XIII

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1996

24 400-E

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1996

24 308

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken)
van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)

24 316

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)

24 317

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Fonds Investeringsrekening voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
4. de gezamenlijke behandeling van:

24 400-XIV

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar
1996

24 400-B

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1996
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24 309

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij) van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)

24 313

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)

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

Woensdag 27 september van 11.00 tot 13.00 uur
van de vaste commissie voor financiën over de begroting financiën voor 1996
– begrotingsonderzoek – (24 400-IXB)
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).
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).
Maandag 6 november van 11.15 – 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het
Financieel Overzicht Zorg 1996.
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Maandag 20 november van 11.15 tot 15.00 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over het
begrotingsonderdeel Visserij 1996 (24 400-XIV).

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Voorstel van wet van de leden Van Heemst, O.P.G. Vos en De Koning tot
wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de rechten van
omroeporganisaties (24 240);
– Wetsvoorstel Goedkeuring van de op 28 april 1995 te Brussel tot stand
gekomen verdragen betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot
het op 14 juni 1985 te Schengen tot stand gekomen Akkoord betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen
en de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van dat Akkoord (24 320);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen met de registratie van de dekking van motorrijtuigen in
bedrijfsvoorraad (24 335);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de invoering van de prestatiebeurs, de vorm van de toelage en de leeftijd
waarop aanspraak op studiefinanciering in het hoger onderwijs ontstaat
(24 325);

c. de vaste commissie voor Financiën:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns, de Wet op belastingen
van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met het reëel
constant houden van de accijns van motorbrandstoffen, de invoering van een
fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting en een aantal
technische aanpassingen (24 334);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van
enige andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het
doen van aangifte op elektronische wijze (elektronische aangifte) (24 341);

d. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Wetsvoorstel Aanvulling van de Wet milieubeheer met een regeling ter
waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige
gevolgen voor het milieu hebben, alsmede wijziging van de Wet
bodembescherming (24 321);
– Wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter
bevordering van de medezeggenschap van huurders op het functioneren van
verhuurbedrijven van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders
verhuurder) (24 080);
– Wetsvoorstel Afwijking van het aanpassingsmechanisme in de Wet
individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is
aangevangen op 1 juli 1995 en loopt tot en met 30 juni 1996 (24 331);
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e. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door
schepen, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en de Wet op de
economische delicten in verband met richtlijn nr. 93/75/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 13 september 1993 betreffende de
minimumeisen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen
vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de Gemeenschap varen
(PbEG L 247) (24 271);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Luchtvaartwet (24 338).
Spreektijden
begrotingsbehandeling

PvdA
CDA
VVD
D66
GroenLinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks

530
505
480
420
160
105
90
105
95
95
95
60
80
30

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

Dit is inclusief de spreektijd voor de financiële beschouwingen.
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