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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

Agenda

21 juni 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

Maandag 24 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Dinsdag 25 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 26 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 27 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Verslag van een algemeen overleg inzake het asielbeleid
met maximum spreektijden voor
PvdA, CDA, VVD en D66
GroenLinks
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

24 728

24 729

24 730

24 731

6A0234
ISSN 0921 - 7371

7 minuten
5 minuten
3 minuten
1,5 minuten

3. De suppletoire begrotingen samenhangende met de Voorjaarsnota t.w.:
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar
1996 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1996
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (XI) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
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24 732

24 733

24 734

24 735

24 736

24 738

24 739

24 740

24 741

24 742

24 744

24 745

24 746

24 755

24 756

24 757

24 727

– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar
1996 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar
1996 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1996 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar
1996 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(VIII) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II)
voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1996
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken (IV) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 1996 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1996 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1996 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1996
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1996
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
4. Voorjaarsnota 1996
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD
D66
GroenLinks
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

15 min.
12 min.
7 min.
5 min.
2,5 min.
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24 339

5. Rapport van de commissie Onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg
(debat met de regering)
6. gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:
– Vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet (Arbeidsvoorzieningswet 1996)
– Invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet
Arbeidsvoorzieningswet 1996) (Afronding)

24 450
24 554

24 693

7. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet (wijziging overgangsrecht
alsmede enkele technische aanpassingen)

24 680, nr. 11

8. Brief van het Presidium ten geleide van de Nota Kamer 2000

24 755

9. Brief van de commissie voor de Werkwijze over controle op het EU-beleid
10. Verslag van een algemeen overleg inzake het
arbeidsomstandighedenbesluit mbt de daglicht- en uitzichtbepaling
met maximum spreektijden van 2 minuten
11. Verslag van een algemeen overleg inzake staatkundige vernieuwing
met maximum spreektijden van 2 minuten
DINSDAG BIJ HET BEGIN VAN DE VERGADERING
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur

Stemmingen
24 072, nr. 42
24 072, nr. 43
24 072, nr. 48
24 072, nr. 49
24 072, nr. 50
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

51
52
53
54
55
56
57

24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

58
59
60
62
63
67
68
70
71
72
74

3. Stemmingen over:
– 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. ter wijziging van beslispunt 6.1
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. ter wijziging van beslispunt 10
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. ter wijziging van de beslispunten 25 t/m
31 en ter invoeging van een nieuw punt 31
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. ter wijziging van beslispunt 45b
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. ter wijziging van beslispunt 57
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. ter wijziging van de beslispunten 65 en 87
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. ter wijziging van beslispunt 70
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. ter wijziging van beslispunt 81
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. ter wijziging van beslispunt 106
– de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. over het ontwikkelen van beleid en
regelgeving
– de motie-Korthals c.s. ter wijziging van beslispunt 7
– de motie-Korthals c.s. ter wijziging van beslispunt 9
– de motie-Korthals c.s. ter wijziging van beslispunt 80
– de motie-Schutte c.s. ter wijziging van beslispunt 103
– de motie-Van der Vlies/Boogaard ter wijziging van beslispunt 89
– de motie-Hillen c.s. ter wijziging van de beslispunten 36a en 36b
– de motie-Hillen c.s. ter wijziging van beslispunt 46
– de motie-Hillen/Boogaard ter wijziging van beslispunt 66
– de motie-Hillen ter wijziging van beslispunt 86
– de motie-Marijnissen ter wijziging van beslispunt 54
– de motie-Dittrich c.s. over vertrouwelijke informatieverschaffing (24 072, nr.
74)
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24 072, nr. 75
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,
24 072,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

76
78
79
80
81
82

Stemmingen
21 427, nr. 149
21 427, nr. 150
21 427, nr. 151

Stemmingen
24 606

– de motie-Dittrich c.s. over de uitvoering van de aanbevelingen van de
enquêtecommissie
– de motie-Van Dijke over infiltratie in niet-criminele organisaties
– de motie-Sipkes/Marijnissen ter wijziging van beslispunt 50
– de motie-Sipkes/Marijnissen ter wijziging van beslispunt 51
– de motie-Sipkes/Marijnissen ter wijziging van beslispunt 52
– de motie-Sipkes/Marijnissen ter wijziging van beslispunt 57
– de motie-Boogaard-Hillen ter wijziging van beslispunt 106 (24 072, nr. 82)
4. Stemmingen over:
– de motie-De Cloe c.s. over de koppeling van het al dan niet doorgaan van
een regionaal bestuur voor Rotterdam
– de motie-De Cloe c.s. over de Friese voorstellen
– de motie-Scheltema-De Nie/Van der Hoeven over het niet in gang zetten
van ARHI-procedures
5. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel 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)
– subamendement-Van der Vlies (21)
– gewijzigd amendement-Vliegenthart c.s. (20,
– artikel 1
– gewijzigd amendement-Van der Vlies (15)
– artikel 2, eerste lid
– gewijzigd amendement-Vliegenthart c.s. (20,
– tweede lid
– artikel 2
– artikelen 3 en 4
– amendement-Van der Vlies (12, I)
– artikel 5
– gewijzigd amendement-Vliegenthart c.s. (20,
– artikel 5a
– gewijzigd amendement-Vliegenthart c.s. (20,
– artikel 5b
– artikelen 6 t/m 7
– amendement-Van der Vlies (12, II)
– artikel 8
– artikelen 9 t/m 12
– gewijzigd amendement-Vliegenthart c.s. (20,
– opschrift hoofdstuk V
– gewijzigd amendement-Vliegenthart c.s. (20,
– artikel 13
– gewijzigd amendement-Vliegenthart c.s. (20,
13a)
– artikelen 14 t/m 62
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 557, nr. 5
24 557, nr. 6
24 557, nr. 7
24 557, nr. 8
24 557, nr. 10
24 557, nr. 11

I)

II)

III)
IV)

V)
VI)
VII) (invoegen nieuw artikel

6. Stemmingen over:
– de motie-Zijlstra c.s. over het 2-0-0-beleid
– de motie-Schutte c.s. over gefaseerde verwijdering van alle gelduitkerende
speelautomaten
– de motie-Marijnissen over kansspelautomaten in casino’s
– de motie-Marijnissen over reclame-activiteiten voor krasloten en
casinospelen
– de motie-Rouvoet c.s. over nieuwe technologische ontwikkelingen
– de motie-Koekoek c.s. over de formule «maximaal 2-0-0-»
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24 557, nr. 12
24 557, nr. 13
24 557, nr. 14

Stemmingen

23 168, nr. 7
23 168, nr. 8
23 168, nr. 9
23 168, nr. 10
Stemmingen

24 678, nr. 4
24 678, nr. 5
24 678, nr. 6
24 678, nr. 7
24 678, nr. 8
24 678, nr. 9
24 678, nr. 10
24 678, nr. 11
24 678, nr. 12
24 678, nr. 13

Stemmingen

23 235, nr. 15
23 235, nr. 16
23 235,
23 235,
23 235,
23 235,

nr.
nr.
nr.
nr.

17
18
19
20

23 235, nr. 21
23 235, nr. 22
23 235, nr. 23
24 333, nr. 15

– de motie-De Graaf c.s. over het beleid terzake van wervings- en
reclameactiviteiten van erkende loterijen
– de motie-De Graaf over onderzoek naar het optreden van buitenlandse
kansspelaanbieders op de Nederlandse markt
– de motie-Korthals c.s. over het verplicht stellen van een toegangsbewijs
voor amusementscentra
7. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het nota-overleg van de
vaste commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over
het Beleidsplan Drink- en Industrie watervoorziening, t.w.:
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over aanscherping van de
besparingsdoelstellingen
– de motie-M.B. Vos over een wijziging van het Bouwbesluit
– de motie-Esselink over individuele bemetering van alle aansluitingen op het
drinkwaternet
– de motie-Esselink over de behoefte aan industriewater
8. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het nota-overleg van de
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de invoering
van een systeem van eigen bijdrage in de ZFW t.w.:
– de motie-Lansink c.s. over een wetsvoorstel inzake de convergentie van
ziektekostenverzekeringen
– de motie-Lansink c.s. over de grondslagen van de financiering van de zorg
voor 1997
– de motie-Lansink c.s. over invoering van een systeem van
inkomensgenormeerde eigen bijdragen in de curatieve zorg
– de motie-Lansink over het indienen van een wetsvoorstel met betrekking tot
de invoering van eigen bijdragen in de Ziekenfondswet
– de motie-Oudkerk over verbetering van de doelmatigheid in de
gezondheidszorg
– de motie-Oudkerk over de werkzaamheden aan de convergentiewet
– de motie-Rouvoet/Van der Vlies over het afzien van het invoeren van het
systeem van eigen bijdragen in de Ziekenfondswet
– de motie-Marijnissen over het achterwege laten van de invoering van het
systeem van eigen bijdragen in de Ziekenfondswet
– de motie-Marijnissen over een maximumquote voor de eigen bijdragen in
het kader van de Ziekenfondswet, de AWBZ en de WVG
– de motie-Marijnissen over het uitsluiten van de huisartsenhulp bij invoering
van een IZA-achtig systeem van eigen bijdragen
9. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het nota-overleg van de
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de thuiszorg en
de modernisering van de ouderenzorg t.w.:
– de motie-Vliegenthart c.s. over een toereikende groei van de financiële
ruimte voor de ouderenzorg
– de motie-Nijpels-Hezemans/Leerkes over professionele ondersteuning van
de mantelzorgers
– de motie-Marijnissen over gelden voor particuliere instellingen
– de motie-Marijnissen over het drastisch verkorten van de wachtlijsten
– de motie-Marijnissen over 100 miljoen extra voor de reguliere thuiszorg
– de motie-Marijnissen houdende het verzoek af te zien van de huidige
plannen m.b.t. de harmonisatie van eigen bijdragen
– de motie-Leerkes c.s. over de vervanging van thuishulpen A door
alfahulpen
– de motie-Mulder-van Dam c.s. over extra middelen voor de thuiszorg in
1977
– de motie-Van der Vlies over extra middelen voor de thuiszorg in 1996
– de motie-Van Boxtel c.s. over borging van risico’s
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24 783

10. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet tot gemeentelijke herindeling in de
samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant
en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en
’s-Hertogenbosch
DONDERDAG BIJ HET BEGIN VAN DE VERGADERING

24 600

Wetsvoorstel Opneming in de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaart-verzekeringsbedrijf, de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de Wet toezicht
beleggingsinstellingen van bepalingen teneinde het bedrijfseconomische
toezicht te versterken

Recesperiodes

–
–
–
–
–

Wetgevings- en nota-overleg

maandag 2 september van 11.15 tot 17.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Kiesstelsel
(21 427, nr. 112 en 128)

Zomerreces: van vrijdag 28 juni 1996 t/m maandag 26 augustus 1996
Kerstreces vrijdag 20 december 1996 t/m maandag 20 januari 1997
Krokusreces vrijdag 7 februari 1997 t/m maandag 17 februari 1997
Paasreces vrijdag 21 maart 1997 t/m maandag 7 april 1997
Zomerreces vrijdag 27 juni 1997 t/m maandag 25 augustus 1997.

maandag 2 september van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Financiën over wetsvoorstel 24 696 (Wijziging
wet Vennootschapsbelasting (24 696)
maandag 21 oktober van 18.30 tot 23.00 uur
van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Justitie over
Verkeersveiligheid (24 722)
maandag 28 oktober en maandag 4 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– over de HSL (22 026).
maandag 18 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Infrastructuurfonds
en MIT
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Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Wetsvoorstel Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de
Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst)
(Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek) (24 770);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Wetsvoorstel Aanpassing van de belastingbepalingen in de Provinciewet
aan bepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet, alsmede wijziging
van de formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de
Waterschapswet (24 771);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet tot gemeentelijke herindeling in de
samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant
en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en
’s-Hertogenbosch (24 783);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de
Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en
de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)
(24 778);

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de
preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (24 772);
– Wetsvoorstel Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van
de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)
(24 776).
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