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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

Agenda

10 mei 1996

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 14 mei

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 15 mei

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
24 072, nr. 39
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,

nr.
nr.
nr.
nr.

40
41
42
43

24 072, nr. 44
24 072, nr. 45

3. Stemmingen over:
– de motie-Dittrich/Kalsbeek-Jasperse over overplaatsing van hoge
politiefunctionarissen in het belang van de dienst
– de motie-Dittrich over een periodiek voortgangsverslag
– de motie-Sipkes c.s. over personele consequenties
– de motie-Schutte over het beroep op het belang van de Staat
– de motie-Schutte c.s. over een parlementair onderzoek naar de resultaten
van de enquête
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. over het ontwikkelen van een plan van
aanpak
– de motie-Van der Vlies over uitbreiding van de financiële recherche

23 636

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op
het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Tijdelijke
wet bekostiging nieuwe basisscholen inzake vereenvoudiging van het
bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal
onderwijs (vereenvoudiging Londo)

24 269

5. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel)

24 635

6. Jaarverslag Nationale Ombudsman 1995
Met maximum spreektijden voor
PvdA, CDA, VVD en D66
GroenLinks
overige
Groep Nijpels/Hendriks

6A0177
ISSN 0921 - 7371

10 minuten
7 minuten
5 minuten
2.5 minuut
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22 408

7. Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek

24 138

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op
het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs inzake de bestuursvorm van het openbaar onderwijs

Dinsdag 21 mei

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 22 mei

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 23 mei

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur

24 680

11 107, nr. 93
24 571

3. Raming der voor de Tweede Kamer in 1997 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten
Hierbij is tevens aan de orde:
– Verslag van de Bouwbegeleidingscommissie
4. Wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden
Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de
samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en ’s-Hertogenbosch
5. Verslag van een algemeen overleg inzake de vestigingsplaats MEOB
met maximum spreektijden van 2 minuten

Woensdag 29 mei

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 30 mei

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

24 452 (R 1551)

24 453

– Voorstel van Rijkswet Goedkeuring van het op 25 januari 1988 te
Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake wederzijdse administratieve
bijstand in belastingzaken
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening
bij de heffing van belastingen in verband met de binding van het Koninkrijk
aan het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken
4. de gezamenlijke behandeling van:
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24 472 (R 1554)

24 473
24 474

– Voorstel van Rijkswet Goedkeuring van de op 27 november 1992 te
Londen tot stand gekomen protocollen tot wijziging van respectievelijk het
Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade
door verontreiniging door olie, 1969, en het Internationaal Verdrag betreffende
de instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door
verontreiniging door olie, 1971
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadefonds olietankschepen

24 579 (R 1563)

5. Voorstel van Rijkswet Wijziging van de rijkswet van 15 april 1994 tot
wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van
Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling
van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel
voor de civiele orden, met betrekking tot het vervallen van de algemene
adviestaak van het Kapittel

Dinsdag 4 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 5 juni

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 6 juni

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur

23 251

3. Wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering
(herziening van het gerechtelijk vooronderzoek)

24 619

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met de bevordering van de kwaliteit
en de studeerbaarheid van het onderwijs

24 583 (R 1563)

5. Voorstel van Rijkswet Wijziging van de Belastingregeling voor het
Koninkrijk in verband met maatregelen met het oog op het tegengaan van
misbruik en oneigenlijk gebruik alsmede in verband met enige technische
aanpassingen

24 450

6. Wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet
(Arbeidsvoorzieningswet 1996)

24 554

7. Wetsvoorstel Invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996
(Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996)
8. De gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:

23 445

24 256

– Vaststelling van een Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden en
overige verpleegden strafrechtstoepassing en daarmede verband houdende
wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en de Beginselenwet
gevangeniswezen (Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden)
– Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten
aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten
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RECESPERIODES

Zomerreces: van vrijdag 28 juni t/m maandag 26 augustus.
Er zal niet vergaderd worden op dinsdag 28 mei

WETGEVINGS- EN NOTA-OVERLEG

maandag 13 mei van 11.15 tot 23.00
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– over de Financiële-verhoudingswet (24 552 + 24 553).
maandag 20 mei van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Eigen bijdrage ziekenfonds (24 678).
maandag 10 juni van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Verkeersveiligheid
maandag 10 juni van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– over modernisering ouderenzorg (24 333);
en zorgvernieuwing AWBZ (24 404);
maandag 17 juni van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de PKB Drink- en Industriewatervoorziening (23 168)
maandag 21 en maandag 28 oktober van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– over de HSL (22 026).

PRESIDIUMBESLUIT

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering betreffende het
aanhangig maken van de zaak en de regeling van het onderzoek ter
terechtzitting (herziening onderzoek ter terechtzitting) (24 692);

b. de vaste commissie voor Financiën:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met
het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het
versterken van de fiscale infrastructuur (24 696);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene nabestaandenwet (wijziging
overgangsrecht alsmede enkele technische aanpassingen) (24 693);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (invulling
begrip pensioentoezegging) (24 697);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met
premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24 698);
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d. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
(adviesorganen) (24 682);

e. de commissie voor de Rijksuitgaven:
– het rapport Vergoeding saneringskosten ziekenhuisvoorzieningen (24 705).

f. de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissies voor Verkeer
en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– het rapport «Tankcleaning Rotterdam en andere
havenontvangstinstallaties» (24 715).
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