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Vergaderjaar 1995–1996

Agenda

29 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 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

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
22 969

3. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden
van natuurlijke personen
De Voorzitter: Ik stel vast dat de amendementen Rosenmöller (23, I en II) zijn
vervallen in verband met de vijfde nota van wijziging (stuk nr. 28)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

51U9409
ISSN 0921 - 7371

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)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
23 429

4. 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)
–
–
–
–
–

Stemmingen
23 974

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

5. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 650 en 651 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek (arbeidstuchtrecht)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
23 989

gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl (29, II)
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

artikel I, aanhef
artikel, 650, eerste en tweede lid
amendement-Dittrich (13, I)
derde lid
amendement-Dittrich (7)
vierde lid
amendement-Dittrich (8)
vijfde lid
zesde lid
amendement-Dittrich (13, II)
zevende lid
achtste en negende lid
artikel 650
amendement-Dittrich (10)
artikel 651, eerste lid
tweede lid
amendement-Dittrich (11)
derde lid
amendement-Dittrich (12)
vierde lid
vijfde t/m zevende lid
artikel 651
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

6. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering
betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
24 134

7. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-Vervoer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
24 146

artikel I, aanhef
amendement-Schutte (10)
onderdeel A
onderdelen B en C
gewijzigd amendement-Van Oven c.s. (12)
onderdeel D
onderdelen E t/m N
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

artikel 1
amendement-Poppe (7)
artikel 2
artikel 3, aanhef
amendement-Stellingwerf (10)(onderdeel a vervalt)
onderdeel a
amendement-Van Zuijlen c.s. (13, I)
onderdeel b
amendement-Van Zuijlen c.s. (13, II)
onderdeel c
onderdeel d
artikel 3
artikelen 4 t/m 15
amendement-Poppe (8, I)
artikel 16
amendement-Poppe (8, II)
artikel 17
amendement-Poppe (8, III)
artikel 18
amendement-Poppe (9, I) (artikel 19 vervalt)
artikel 19
amendement-Poppe (9, II)
artikel 20
artikelen 21 t/m 29
gewijzigd amendement-M.B. Vos (14, I)
amendement-Stellingwerf (11)
artikel 30
amendement-Schutte (6)
Indien 6 verworpen:
gewijzigd amendement-M.B. Vos (14, II)
artikel 31
artikel 32
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking
NB In de vergadering van 27 september jl. is het amendement-Rabbae (7)
door de regering overgenomen.
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement-Reitsma (6) (onderdeel A vervalt)
onderdeel A
onderdeel B
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–
–
–
–
Stemmingen
23 900-E

9. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1995
–
–
–
–
–

Stemmingen
24 076

artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met
dure woonvoorzieningen voor gehandicapten
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
24 076, nr. 7

11. Stemming over:
– de motie-M.M. van der Burg over de uitvoering van de motie-Van
Otterloo/De Kok
12. 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)

24 169

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

24 108

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

24 237

15. Wetsvoorstel Afschaffing van de legitieme portie van ascendenten
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16. 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)
17. 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)
18. de gezamenlijke behandeling van:

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)

24 331

19. 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

23 652

20. 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

24 250

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

24 093

22. 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

24 092

23. 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)

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
25. Gezamenlijke behandeling van:

23 700

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, agenda

A–5

24 040

Wetvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van
Justitie alsmede wijziging van enige wetten in verband met de subsidietitel in
de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Wet Justitie-subsidies)

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

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)

24 338

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Luchtvaartwet
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Dinsdag 17 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 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 wetsvoorstellen:

24 400-VII

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1996

24 400-C

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1996

24 400-D

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1996

24 301

Wijziging van hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) van de
begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)

24 314

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)

24 315

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)

24 159

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en de Gemeentewet
(verruiming fiscale faciliteiten ten behoeve van de aanleg van bossen)

24 149

5. Wetsvoorstel Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het
opnemen van een document inzake evenredige vertegenwoordiging van
vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs

24 168

6. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet
op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met
de invoering van een wettelijke grondslag voor de vergoeding voor
schoolspecifieke knelpunten in de personeelsvoorziening en technische
wijziging van de bijlage bij de Wet op het basisonderwijs

21 195

7. Wetvoorstel Algemene regels ter verzekering van de beveiliging door
waterkeringen tegen overstromingen door het buitenwater en regeling van
enkele daarmee verband houdende aangelegenheden (Wet op de
waterkering)

24 049

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Luchtvaartwet (mogelijkheid tot vaststelling
van een gereserveerde geluidszone)

24 107

9. Wetsvoorstel Herziening van de Wet wapens en munitie
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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).
Woensdag 4 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
van de vaste commissie voor Economische Zaken over de begroting voor
1996 (begrotingsonderzoek) (24 400-XIII).
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
Zeescheepvaart (24 165).
Maandag 30 oktober van 11.15 tot 18.30 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 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het
Financieel Overzicht Zorg 1996.
Woensdag 8 november van 10.15 tot 13.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de
begroting voor 1996 (begrotingsonderzoek) (24 400-XV).
Maandag 13 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de
nota Kwaliteit + Zorg (24 332).
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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 commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie
gezamenlijk:
– De nota Herijking van het buitenlands beleid (24 337);
b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Wetsvoorstel Regels met betrekking tot de oprichting van de naamloze
vennootschap N.V. RBB (Wet privatisering RBB) (24 345);
c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met
een herziening van de reclameregeling voor de publieke lokale en regionale
omroep, het bevorderen van de samenwerking tussen de publieke regionale
en landelijke omroep en het toestaan van commerciële omroep op
niet-landelijk niveau (24 336);
d. de vaste commissie voor Financiën:
– Wetsvoorstel Wijziging van de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting in verband met de invoering van een regulerende
energiebelasting (24 344);
e. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– De nota Combineerbaarheid van betaalde arbeid met andere
verantwoordelijkheden (24 332);
– De Sociale Nota 1996 (24 402);
– Voorstel van wet tot Regeling van tijdelijke bijdragen aan havenbedrijven
voor herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van
hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering
arbeidsvoorziening havens) (24 417).
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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