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Vergaderjaar 1995–1996

Agenda

6 september 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 10 september

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 september

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 september

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
24 643

3. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Goedkeuring van de
Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving voor zover daarin beperkingen
van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving zijn opgenomen
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
24 643, nr. 6

4. Stemming over:
– de motie-Van Rey c.s. over opneming van de gemeente Landgraaf in de
bijlage van de uitvoeringsregeling BSRI

Stemmingen
24 454

5. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wet op het Rijksinstituut voor
volksgezondheid en milieu (RIVM)
– artikelen 1 t/m 12
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 616

6. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Instelling van een vast college
van advies van het Rijk op het terrein van het openbaar bestuur (Wet op de
Raad voor het openbaar bestuur)
– artikelen 1 en 2
– gewijzigd amendement Koekkoek c.s. (9,I) (invoegen nieuw artikel 2a)
– artikelen 3 en 4
– gewijzigd amendement Koekkoek c.s. (9,II)
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– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemming
24 616, nr. 8

7. Stemming over:
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over de adviesfunctie van de Kiesraad

24 646

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en
medezeggenschap in universiteiten (modernisering universitaire
bestuursorganisatie)

23 808

9. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband
met de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming

24 447

24 236

24 685

10. de gezamenlijke behandeling van:
– Voorstel van wet van de leden Van Ardenne-van der Hoeven, Biesheuvel
en Reitsma tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet, de Wet op de
loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet
financiering volksverzekeringen in verband met een tijdelijk vereenvoudigd
premie- en belastingregime bij seizoenarbeid in de agrarische sector
– 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)
Hierbij is tevens aan de orde:
– Rapport van de Algemene Rekenkamer «Aspergesteken, seizoenarbeid in
de tuinbouw»

24 673

11. Instelling van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (Wet op de VROM-raad)

24 234

12. Uitbreiding van de Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake
sanering van de waterbodem

24 514

13. Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
(aanvullende bijdrage)

24 645

14. 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 met betrekking tot de financiële gelijkstelling en enige technische
aanpassingen

24 575

15. Wijziging van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet 1931 in
verband met het verrichten van nevenwerkzaamheden

21 499 (R 1388)

16. Goedkeuring van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht
tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale
organisaties

24 642

17. Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van
het landelijk gebied (Wet op de raad voor het landelijk gebied)

24 173 (R 1528)

18. Goedkeuring van het op 5 februari 1992 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de deelneming van buitenlanders aan het openbare leven op
plaatselijk niveau (Trb. 1994, 264)

24 697

19. Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (invulling begrip
pensioentoezegging)
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24 456

20. Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
in verband met het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid
van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze
wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd

24 255

21. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de
jaarrekening van stichtingen en verenigingen die een onderneming in stand
houden

24 510

22. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (de
dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in
kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep)
23. Verslag van een algemeen overleg inzake de tuinbouw
met maximum spreektijden van 2 minuten

24 481

24. Wetsvoorstel Wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband
met de uitbreiding van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen
en de regeling van enige andere onderwerpen (voortzetting)
25. Verslag van een algemeen overleg inzake tandzorg
met maximum spreektijden van 2 minuten

Dinsdag 17 september

15.00 uur
Aan de orde is:
1. Aanbieding begroting voor 1997
2. Regeling van werkzaamheden

Woensdag 18 september

12.30 uur

Donderdag 19 september

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Algemene politieke beschouwingen voor het jaar 1997
met maximum spreektijden voor
PvdA, CDA en VVD
D66
GroenLinks
CD, RPF, SGP, GPV, SP, AOV, Unie 55+
Groep Nijpels en Hendriks

45 minuten
40 minuten
20 minuten
15 minuten
7,5 minuut
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Dinsdag 24 september

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 25 september

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 26 september

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

24 233

3. Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten
teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op
verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te
koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

24 689

4. Wetsvoorstel Regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen
(Wet pleziervaartuigen)

24 546

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Grondwaterwet (verbreding
heffingsdoeleinden)

24 696

6. 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

24 626

7. Wetsvoorstel Het opnieuw vaststellen van de Wet melding zeggenschap in
ter beurze genoteerde vennootschappen in verband met het verbeteren van
de werking van deze wet (Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde
vennootschappen 1996)

24 677

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van
het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede
van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen

24 577 (R1562)

9. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot
stand gekomen Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor
democratie en verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 257)

Dinsdag 1 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 2 oktober

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 3 oktober

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

23 761

3. Wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opneming daarin
van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap
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24 637

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met de
instelling van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

24 573

5. Wetsvoorstel Vaststelling van bepalingen betreffende waterstaatswerken in
beheer bij het Rijk (Wet beheer rijkswaterstaatswerken)

24 659

6. Wetsvoorstel Wet advies en overleg verkeer en waterstaat

Recesperiodes

–
–
–
–

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 16 september van 11.15 tot 17.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Kiesstelsel
(21 427, nr. 112 en 128)

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 7 oktober van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Financiën over wetsvoorstel Wijziging van enige
belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang,
consumptieve rente en vermogensbelasting) (24 761)
Maandag 21 oktober van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Justitie over
Verkeersveiligheid (24 722)
Maandag 21 oktober van 18.30 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën over het belastingplan 1997
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 11 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het
visserijbeleid, deel begroting
Maandag 18 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Infrastructuurfonds
en MIT
Maandag 25 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de
nota gemeenschappelijk landbouwbeleid (24 596)
Maandag 27 januari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het veiligheidsbeleid
Burgerluchtvaart (24 808)
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