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Vergaderjaar 1995–1996

Agenda

24 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

Woensdag 29 mei

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 30 mei

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
21 677, nr. 28
21 677, nr. 29
21 677, nr. 30

Stemmingen
24 400-X, nr. 102
24 400-X, nr. 103

3. Stemmingen over:
– de motie-Van Ardenne-Van der Hoeven/M.B. Vos over terugdringing van het
gebruik van schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen
– de motie-M.B. Vos over het versneld herbeoordelen van 25 stoffen
– de motie-Huys/Ter Veer over het versneld herbeoordelen van
milieubezwaarlijke middelen
4. Stemmingen over:
– de motie-Van der Hoeven c.s., houdende het verzoek om af te zien van
verplaatsing van het MEOB naar Den Helder
– de motie-Middel over onderzoek naar efficiencywinst en
werkgelegenheidsimpulsen

Stemming
24 680, nr. 10

5. Stemming over:
– de motie-Poppe over een sollicitatieplicht voor ex-kamerleden

Stemmingen
24 726, nr. 1

6. Stemmingen over:
– de motie-Poppe over het onderling concurreren van gemeenten om
bedrijfsvestigingen
– de motie-Poppe over een rapportage over de precieze gang van zaken bij
de subsidie aan Philips

24 726, nr. 2

Stemmingen
24 571
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7. Stemmingen in verband met
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
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De stemmingslijst zal separaat worden rondgedeeld
Stemming
24 571, nr. 61

8. Stemming over:
– de motie-Oedayrai Singh Varma c.s. over een pilotproject Europese
gemeenten

24 619

9. 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

22 408

10. 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
11. de gezamenlijke behandeling van:

24 452 (R 1551)

– Voorstel van Rijkswet Goedkeuring van het op 25 januari 1988 te
Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake wederzijdse administratieve
bijstand in belastingzaken

24 453

– 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
12. de gezamenlijke behandeling van:

24 472 (R 1554)

– 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

24 473

– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen

24 474

– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadefonds olietankschepen

23 946

13. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met
decentralisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein, alsmede
wijziging van enkele andere wetten (decentralisatie rechtspositieregeling
educatie en beroepsonderwijs)

24 579 (R 1563)

14. 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
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2. Vragenuur
24 583 (R 1563)

3. 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
4. gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:

24 450

– Vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet
(Arbeidsvoorzieningswet 1996)

24 554

– Invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet
Arbeidsvoorzieningswet 1996)
5. De gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:

23 445

– Vaststelling van een Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en
overige verpleegden strafrechtstoepassing en daarmede verband houdende
wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en de Beginselenwet
gevangeniswezen (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden)

24 256

– Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten
aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten

Dinsdag 11 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 12 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 13 juni

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

24 720

3. Vervulling van drie vacatures in de Hoge Raad

24 271

4. 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)

24 138

5. 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

24 606

6. Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en
verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de
subsidiëring van verzorgingshuizen door de Ziekenfondsraad (Overgangswet
verzorgingshuizen)
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Dinsdag 18 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 19 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 20 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
3. Debat inzake Europa, mede ter voorbereiding van de Algemene Raad en
de Europese Top
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
D66
GroenLinks
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

15 min
12 min
10 min
7 min
3,5 min

Woensdag 19 juni, direct bij de aanvang van de middagvergadering:
– Stemmingen
Recesperiodes

Zomerreces: van vrijdag 28 juni t/m maandag 26 augustus.

Wetgevings- en nota-overleg

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 17 juni van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Arbeidsvoorzieningswet 1996 (24 450 en 24 554)
maandag 24 juni van 11.15 tot 17.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Kiesstelsel
(21 427, nr. 112 en 128)
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 Burgerlijk Wetboek en van enige andere
wetten in verband met de regeling van de splitsing van rechtspersonen
(24 702);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 25 maart 1981, houdende regeling
van het conflictenrecht inzake ontbinding van het huwelijk en scheiding van
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tafel en bed en erkenning daarvan, in verband met de bekrachtiging van de
Verdragen van Luxemburg en ’s-Gravenhage inzake erkenning van
beslissingen betreffende de huwelijksband, onderscheidenlijk de erkenning
van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed (24 709);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, houdende opneming daarin
van de bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek
toegankelijke lokalen of bij die woningen of lokalen behorende erven te sluiten
bij verstoring van de openbare orde als gevolg van gebruik van en handel in
drugs (24 699);
c. de vaste commissie voor Financiën:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering
van bouwkavels en van gebouwen) (24 703);
d. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Wetsvoorstel Instelling van de Waddenadviesraad (Wet op de
Waddenadviesraad) (24 704);
e. de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent de economische mededinging
(Mededingingswet) (24 707);
f. de vaste commissies voor Volkgezondheid, Welzijn en Sport en voor Justitie
gezamenlijk:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband
met het klachtrecht (24 712).
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