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Vergaderjaar 1995–1996

Agenda

27 oktober 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 31 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 1 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 2 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

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

3. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het nota- cq.
wetgevingsoverleg van 2 oktober 1995 van de vaste commissie voor Defensie
inzake Partiële herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen
(23 707), te weten:

23 707, nr. 6

– de motie-Van den Doel/De Koning over wijziging van de PKB met
betrekking tot de compagniesoefenterreinen en het oefenterrein voor de
luchtmobiele brigade
– de motie-Van den Doel/Middel over de uitplaatsing van het oefenterrein
voor de luchtmobiele brigade naar Oost-Groningen
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over het oefenterrein Havelte
– de motie-Stellingwerf/Van den Berg over de kosten van een eventuele
uitplaatsing van het LOT Eder- en Ginkelse heide

23 707, nr. 7
23 707, nr. 8
23 707, nr. 9

Stemmingen

24 229, nr. 2
24 229, nr. 3
24 229, nr. 4

51U9410
ISSN 0921 - 7371

4. Stemmingen over moties, voorgesteld tijdens het nota-overleg van 9
oktober j.l. over de nota beleidsinitiatieven ter verhoging van de
kennisintensiteit van de Nederlandse economie (24 229), t.w.:
– de motie-Van der Hoeven over een royalty-systeem voor het midden- en
kleinbedrijf
– de motie-Van der Hoeven over het betrekken van PBO en
branche-organisaties bij het technologie-beleid
– de motie-Van der Hoeven over samenwerking tussen bestaande instituten
en bedrijven bij top-onderzoek
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24 229, nr. 5

– de motie-Van Walsem/Voûte-Droste over een small bussiness-regeling voor
Nederland

Stemmingen
24 070

5. Stemmingen in verband met
Goedkeuring van het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen
verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen
door zware vrachtwagens alsmede invoering van een belasting met
betrekking tot zware motorrijtuigen (Wet belasting zware motorrijtuigen)
– artikelen 1 t/m 17 N.B. artikel 18 is vervallen
– amendement-Van der Vlies (10)
– artikel 19 N.B. artikel 20 is vervallen
– artikelen 21 t/m 33
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
24 070, nr. 12

6. Stemming over:
– de motie-Reitsma over compenserende maatregelen

Stemmingen
24 108

7. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in
verband met het aftappen van GSM
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
23 699

8. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten
(Wet tegemoetkoming studiekosten)
– artikelen 1 t/m 14
– amendement-Van der Vlies c.s. (16, I)
– amendement-Van der Vlies c.s. (16, II) (toevoegen nieuw lid)
– artikel 15
– artikelen 16 t/m 22
– amendement-J.M. de Vries c.s. (14) (artikel 23 vervalt)
– artikel 23
– artikelen 24 t/m 61
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
23 699, nr. 15

9. Stemming over:
– de motie-Reitsma/Van der Vlies over negatieve inkomenseffecten voor
grotere gezinnen

Stemmingen
24 205

10. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet
privatisering ABP)
– artikelen 1 t/m 5
– amendement-Van Hoof/Bakker (11, I) (invoegen artikel 5a)
– artikelen 6 t/m 9
– amendement-Schutte/Bakker (13)
– artikel 10
– artikelen 11 t/m 20
– amendement-Van Hoof/Bakker (11, II)
– artikel 21
– artikel 22
– amendement-Van Hoof/Bakker (11, III)
– artikel 23
– amendement-Van Hoof/Bakker (11, IV) (invoegen nieuw artikel 23a)
– artikelen 24 t/m 57
– amendement-Van Hoof/Bakker (12)
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–
–
–
–

artikel 58
artikelen 59 t/m 76
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
24 222

11. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Regels met betrekking tot de oprichting van de Stichting
Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (Wet
Stichting USZO)
– artikel 1
– amendement-Van der Hoeven (10, I)
– artikel 2, eerste lid
– tweede lid
– amendement-Van der Hoeven (10, II) (toevoegen derde lid)
– artikel 2
– artikelen 3 t/m 17
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 227

12. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de
Algemene militaire pensioenwet (invoering partnerpensioen), alsmede van de
Uitkeringswet gewezen militairen (rechtspositionele erkenning van andere
relatievormen dan het huwelijk)
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 217

13. Stemmingen in verband met
Vaststelling van een kader voor regeling van rechten en verplichtingen van
overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen
personeel ter zake van vrijwillig vervroegd uittreden (Wet kaderregeling vut
overheidspersoneel)
– amendement-Bakker (9)
– artikel 1
– artikelen 2 t/m 4
– amendement-Van Hoof/Bakker (8)
– artikel 5
– artikelen 6 t/m 11
– amendement-Van der Hoeven (7) (invoegen nieuw artikel 11a)
– artikelen 12 en 13
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 205, nr. 14
24 227, nr. 9

14. Stemmingen over:
– de motie-Van Hoof c.s. over de implementatie van de OOW
– de motie-Zijlstra c.s. over het partnerpensioen

Stemming
24 400-XV, nr. 9

15. Stemming over:
– de motie-Rosenmöller c.s. over de invoering van de wet WULBZ
16. Debat naar aanleiding van de afvloeiingsregeling voor de
Procureur-Generaal te Amsterdam De Voorzitter zal voorstellen de maximum
spreektijden te stellen op 5 minuten per fractie
17. Debat naar aanleiding van schriftelijk beantwoorde vragen over de jacht
op wildwatersoorten (Aanhangsel handelingen, vergaderjaar 1995–1996, nr.
73) Hierbij is tevens aan de orde:
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22 980, nr. 7

– de motie Eisma/Van Ojik over de beëindiging van de jacht op enige soorten
De Voorzitter zal voorstellen de maximum spreektijden te stellen op 2 minuten
per fractie
18. de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:

24 400-VIII

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1996

24 302

Wijziging van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)
van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)

24 344

19. Wetsvoorstel Wijziging van de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting in verband met de invoering van een regulerende
energiebelasting

24 341

20. 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)

24 232

21. Wetsvoorstel Opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen
verbindende voorschriften en beleid van het Rijk (Herzieningswet
adviesstelsel)

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

24 236

23. Wetsvoorstel Een regeling voor vrijstelling van en verstrekking bijdrage
voor premies werknemersverzekeringen bij arbeid van zeer korte duur van
uitkeringsgerechtigden en aangewezen categorieën werknemers (Wet
premieregime bij marginale arbeid)
24. Gezamenlijke behandeling van:

23 700

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

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 7 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 8 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 9 november

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, agenda

A–4

24 400-V

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

24 299

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)
4. Gezamenlijke behandeling van

24 400-X

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996

24 305

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) van de
begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)

24 025

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering, houdende
aanpassing van de collegegeldbepalingen en de afschaffing van
verblijfsduurbeperkingen

21 195

6. Wetsvoorstel 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)

24 061

7. Wetsvoorstel Invoeging van de titels 7 en 12 in Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek

24 062

8. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 4 november te Straatsburg tot stand
gekomen Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de
binnenvaart (CLNI)

24 259

9. Wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende
nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige
kinderen

24 061

10. Wetsvoorstel Invoeging van de titels 7 en 12 in Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek

24 062

11. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 4 november te Straatsburg tot
stand gekomen Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de
binnenvaart (CLNI)

24 259

12. Wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende
nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige
kinderen
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Dinsdag 14 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 15 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 16 november

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-VI

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996

24 300

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie) van de
begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994
(slotwet/rekening)
4. de gezamenlijke behandeling van

24 400-XII

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1996

24 400-A

Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten
van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1996

24 307

Wetsvoorstel Wijziging van hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar
1994 (slotwet/rekening)

24 312

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

24 423

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet
op de loonbelasting 1964 en de Wet op belastingen van rechtsverkeer
(wijziging van enige fiscale wetten in het kader van lastenverlichting voor het
midden- en kleinbedrijf)

24 428

6. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de
Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990
(terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)

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.
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WETGEVINGS- EN NOTA-OVERLEG

Woensdag 1 november van 15.15 tot 17.15 uur
van de vaste commissie voor Justitie, over de begroting voor 1996
(begrotingsonderzoek) (24 400-VI)
Maandag 6 november van 10.15 tot 19.00 uur
van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie, over de
nota Herijking buitenlands beleid.
Maandag 6 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota
Oppervlaktedelfstoffen (23 625).
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 Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het
Financieel Overzicht Zorg 1996 (24 404) en over de Nota modernisering
curatieve zorg (23 619)
Maandag 13 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, over het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1996–2000 (24 403) en over
het Tweede tactisch pakket Investeringsprogramma spoorweginfrastructuur
(24 407)
Maandag 20 november van 15.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën, over diverse financiële- en
belastingvoorstellen voor 1996.
Maandag 20 november van 11.15 tot 18.00 uur van de vaste commissie
voor Binnenlandse Zaken, over de nota vernieuwing bestuurlijke organisatie
(21 427, nr. 111).
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).
Maandag 27 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën, over diverse financiële- en
belastingvoorstellen voor 1996.
Maandag 27 november van 11.15 tot 19.00 uur
van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Justitie, over
beleidsvoornemens politie 1996 (24 420) + begrotingsonderdelen 24 400-VI
en VII.
Maandag 4 december van 11.16 tot 16.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, over het
kabinetsstandpunt openbaar vervoer (23 958) (vervolg van 2 oktober).
Maandag 11 december van 11.15 tot 18.30 uur
1. van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over het
kabinetsstandpunt mestbeleid en Ammoniakbeleid (24 445).
2. van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, over het
kabinetsstandpunt verzelfstandiging NS (18 986).
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Maandag 29 januari van 11.15 tot 15.00 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de
nota LNV-Kennisbeleid (24 430).
PRESIDIUMBESLUIT

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

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wetsvoorstel Opheffing van het bezwaar van de Algemene Rekenkamer ten
aanzien van de rechtmatigheid van de uitgaven ten laste van hoofdstuk VIII
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven
van het Rijk voor het jaar 1994 met betrekking tot rechtspositionele
uitkeringen (24 436);

b. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:
Goedkeuring van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand
gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, met
bijlagen, en van de op 29 juli 1994 te New York tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende de uitvoering van Deel XI van genoemd Verdrag,
met bijlage (24 433 (R 1549));

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten in verband met de
privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet
privatisering ABP) (24 441);

d. de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– de Nota-LNV-kennisbeleid tot 1999 (24 430);

e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet
(24 419);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en
enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering
ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen (24 429);

f. de vaste commissie voor Financiën:
het rapport van de tijdelijke commissie Toezicht van de Verzekeringskamer,
onder meer op de N.V. Levensverzekering Maatschappij Vie d’Or (23 669).
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Spreektijden BEGROTINGSBEHANDELING (na 26 oktober)
PvdA
CDA
VVD
D66
GroenLinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks

366
336
347
288
125
58
74
57
66
65
76
48
77
9

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