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Vergaderjaar 1996–1997

Agenda

4 oktober 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 8 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 9 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 10 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
24 646

3. Stemmingen in verband met 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)
De Voorzitter: Ik heropen de beraadslaging om mee te delen dat de heer
Lansink zijn amendementen nrs. 10, 13 en 15, mevrouw J.M. de Vries haar
amendement nr. 25, mevrouw Jorritsma-van Oosten haar amendement nr. 31
en de heer van Gelder zijn amendement nr. 59 intrekken
NB In de vergadering van 4 september 1996 is het amendement nr. 12 door
de regering overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6A0346
ISSN 0921 - 7371

artikel I, onderdelen A t/m F
gewijzigd amendement Van Gelder c.s. (72,I) (invoegen nieuw onderdeel)
onderdelen G t/m O
onderdeel P, artikel 9.1
amendement Lansink (9)
artikel 9.2
amendement Van Gelder c.s. (39)
artikel 9.3, eerste lid
tweede lid
amendement Jorritsma-van Oosten/Van Gelder (29) (invoegen nieuw lid)
derde lid
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gewijzigd amendement Van Gelder c.s. (72,IIA)
vierde lid
vijfde t/m zevende lid
artikel 9.3
artikelen 9.4
amendement Rabbae (77,I)
artikel 9.5
artikel 9.6
artikel 9.7, eerste en tweede lid, eerste volzin
amendement Rabbae (46) (invoegen twee volzinnen)
Indien 46 verworpen:
– gewijzigd amendement Poppe (35) (invoegen volzin)
Indien 35 verworpen:
– amendement Van Gelder/ Jorritsma-Van Oosten (50)
(invoegen volzin)
tweede en derde volzin
tweede lid
gewijzigd amendement Jorritsma-Van Oosten/ Van Gelder (56) (invoegen
nieuw lid)
derde lid
gewijzigd amendement J.M. de Vries (53) (invoegen nieuw lid)
vierde t/m zesde lid
artikel 9.7
amendement Van Gelder (43)
artikel 9.8
artikel 9.9
gewijzigd amendement Van Gelder c.s. (72,IIB)
Indien 72,IIB verworpen:
– amendement Lansink (14)
artikel 9.10
artikel 9.11
amendement Rabbae (77,II)
artikel 9.12, opschrift en eerste lid
amendement Rabbae (47)
Indien 47 verworpen:
– amendement Rabbae (65)
Indien 65 verworpen:
– nader gewijzigd amendement Van Gelder/J.M. de Vries
(74)
tweede lid
derde lid
amendement J.M. de Vries c.s. (27,I) (toevoegen nieuw lid)
artikel 9.12
amendement Rabbae (77,IIIA)
artikel 9.13, opschrift
amendement Rabbae (77,IIIB)
eerste lid
gewijzigd amendement Jorritsma-Van Oosten/ Van Gelder (57) (invoegen
nieuw lid)
amendement Rabbae (77,IIIC)
tweede lid
amendement Jorritsma-Van Oosten (32)
derde lid
amendement Rabbae (77,IIID)
vierde lid
vijfde lid
artikel 9.13
NB Indien 77,III is aangenomen samen met andere amendementen op dit
artikel worden die aangepast aan 77,III
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amendement Rabbae (77,IV)
artikel 9.14
amendement Rabbae (77,V)
artikel 9.15
amendement Rabbae (77,VI)
artikel 9.16
gewijzigd amendement Rabbae (69)
gewijzigd amendement Rabbae (70)
NB Indien 69 en 70 beide worden aangenomen worden zij in elkaar
verwerkt.
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Indien 69 en 70 verworpen:
– gewijzigd amendement Jorritsma-Van Oosten (58)
Indien 58 verworpen:
– gewijzigd amendement J.M. de Vries/ Van Gelder (54)
amendement Rabbae (77,VII)
amendement J.M. de Vries c.s. (27,II)
artikel 9.17
amendement Van Gelder c.s. (42)
Indien 42 verworpen:
– amendement Lansink (16)
amendement Rabbae (64)
amendement Rabbae (77,VIII)
artikel 9.18
nader gewijzigd amendement Lansink (71)
artikel 9.19
artikelen 9.20 en 9.21
amendement Rabbae (77,IX)
artikel 9.22
artikel 9.23
amendement Rabbae (77,X)
artikel 9.24
artikelen 9.25 t/m 9.27
amendement Rabbae (77,XI)
artikel 9.28
onderdeel P
onderdeel Q, artikel 29
amendement Lansink (62,I) (artikel 30 vervalt)
artikel 30
gewijzigd amendement Van Gelder c.s. (73,I) (invoegen nieuw artikel)
artikel 9.31, eerste lid
gewijzigd amendement Lansink (60,I)
tweede lid
gewijzigd amendement Lansink (60,II)
derde lid
vierde lid
amendement Jorritsma-Van Oosten (34) (vijfde lid vervalt)
vijfde lid
zesde t/m achtste lid
amendement Lansink (62,II) (toevoegen twee nieuwe leden)
artikel 9.31
amendement Lansink (19)
amendement Lansink (20)
amendement Rabbae (66,I)
artikel 9.32
gewijzigd amendement Lansink (37,I)
artikel 9.33
gewijzigd amendement Lansink (37,II)
artikel 9.34
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artikelen 9.35 en 9.36
amendement Rabbae (77,XII)
amendement Lansink (62,III)
amendement Rabbae (66,II)
artikel 9.37
gewijzigd amendement Lansink (38,I)
amendement Rabbae (77,XIII)
artikel 9.38
amendement Van Gelder (44,I) (invoegen twee nieuwe artikelen)
Indien 44,I verworpen:
– gewijzigd amendement Lansink (38,II) (invoegen nieuw artikel)
artikelen 9.40 t/m 9.50
gewijzigd amendement Van Gelder/ Jorritsma-Van Oosten (55,I) (invoegen
nieuw artikel)
onderdeel Q
onderdelen R t/m V
nader gewijzigd amendement Van Gelder c.s. (72,III)
onderdeel W
onderdelen X t/m AA
Indien 55,I verworpen:
– nader gewijzigd amendement Rabbae (68,I) (invoegen nieuw
onderdeel AAa)
onderdeel BB t/m TTa
amendement Rabbae (77,XIV)
gewijzigd amendement Lansink (38,III)
gewijzigd amendement Van Gelder c.s. (72,IV)
gewijzigd amendement Van Gelder c.s. (73,II)
amendement Van Gelder (44,II)
gewijzigd amendement Van Gelder/ Jorritsma-Van Oosten (55,II)
nader gewijzigd amendement Rabbae (68,II)
onderdeel UU
artikel I
artikelen II t/m V
amendement Lansink (8)
beweegreden

Stemming
24 646, nr. 67

4. Stemming over:
– de motie-Van Gelder/J.M. de Vries over het in één hand brengen van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Stemmingen
24 645

5. Stemmingen in verband met 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 met betrekking tot
de financiële gelijkstelling en enige technische aanpassingen
De Voorzitter: de heer Koekkoek trekt amendement nr. 13 in
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m A9
onderdeel B, aanhef
artikel 105a1, eerste t/m derde lid
gewijzigd amendement Koekkoek (22,I) (invoegen nieuw lid 3a)
amendement Koekkoek (11,I) (invoegen nieuw lid 3b)
amendement Koekkoek (12,I) (invoegen nieuw lid 3c)
gewijzigd amendement Van der Vlies (16,I) (vierde lid vervalt)
vierde lid
gewijzigd amendement Van der Vlies (16,II)
vijfde lid
amendement Cornielje c.s. (9,I) (zesde lid vervalt)
zesde lid
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– zevende lid
Indien 12,I aangenomen:
– amendement Schutte c.s. (15,I) (toevoegen achtste lid)
– tweede nader gewijzigd amendement Lambrechts c.s. (23,I) (toevoegen
achtste lid)
– artikel 105a1
– amendement Schutte c.s. (15,II)
– artikel 105a2
– onderdeel B
– onderdelen C en D
– amendement Cornielje c.s. (9,II)
– onderdeel E
– onderdelen F t/m J
– artikel I
– artikel II, aanhef
– onderdelen A t/m A10
– onderdeel B, aanhef
– artikel 102a1, eerste t/m derde lid
– gewijzigd amendement Koekkoek (22,II) (invoegen nieuw lid 3a)
– amendement Koekkoek (11,II) (invoegen nieuw lid 3b)
– amendement Koekkoek (12,II) (invoegen nieuw lid 3c)
– gewijzigd amendement Van der Vlies (16,III) (vierde lid vervalt)
– vierde lid
– gewijzigd amendement Van der Vlies (16,IV)
– vijfde lid
– amendement Cornielje c.s. (9,III) (zesde lid vervalt)
– zesde lid
– zevende lid
– amendement Schutte c.s. (15,III) (toevoegen achtste lid)
– tweede nader gewijzigd amendement Lambrechts c.s. (23,II) (toevoegen
achtste lid)
– artikel 102a1
– amendement Schutte c.s. (15,IV)
– artikel 102a2
– onderdeel B
– onderdelen C en D
– amendement Cornielje c.s. (9,IV)
– onderdeel E
– onderdelen F t/m J
– artikel II
– artikel III, aanhef
– onderdelen aA en A
– onderdeel B, aanhef
– artikel 96g, eerste t/m derde lid
– gewijzigd amendement Koekkoek (22,III) (invoegen nieuw lid 3a)
– amendement Koekkoek (11,III) (invoegen nieuw lid 3b)
– amendement Koekkoek (12,III) (invoegen nieuw lid 3c)
– gewijzigd amendement Van der Vlies (16,V) (vierde lid vervalt)
– vierde lid
– gewijzigd amendement Van der Vlies (16,VI)
– vijfde lid
– amendement Cornielje c.s. (9,V) (zesde lid vervalt)
– zesde lid
– zevende lid
– amendement Schutte c.s. (15,V) (toevoegen achtste lid)
– tweede nader gewijzigd amendement Lambrechts c.s. (23,III) (toevoegen
achtste lid)
– artikel 96g
– amendement Schutte c.s. (15,VI)
– artikel 96h
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–
Stemmingen
24 573

onderdeel B
amendement Cornielje c.s. (9,VI)
onderdeel C
onderdelen D t/m F
artikel III
artikelen IIIa en IV
gewijzigd amendement Van der Vlies (16,VII)
artikel V
gewijzigd amendement Van der Vlies (16,VIII)
artikel VI
gewijzigd amendement Van der Vlies (16,IX)
artikel VII
artikelen VIIa t/m VIIc
amendement Koekkoek (14) (invoegen nieuw artikel VIId)
artikel VIII
beweegreden
wetsvoorstel

6. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Vaststelling van bepalingen
betreffende waterstaatswerken in beheer bij het Rijk (Wet beheer
rijkswaterstaatswerken)
–
–
–
–
–
–

artikel 1
amendement Van Waning (8)
artikel 2
artikelen 3 t/m 17
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
24 655, nr. 3

7. Stemming over:
– de motie-H.G.J. Kamp c.s. over de aanbevelingen van de Rekenkamer

Stemming
22 004, nr. 11

8. Stemming over:
– de motie-Hofstra c.s. over de prijsconcurrentie bij de verkoop van
motorbrandstoffen
9. De gezamenlijke behandeling van:
– de algemene financiële beschouwingen voor 1997

25 000-IXB
25 000-IXA
24 853
24 854

– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1997
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1995 (slotwet)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij zijn tevens aan de orde:

24 844, nr. 11
24 844, nr. 12

– Financiële verantwoording Ministerie van Financiën over het jaar 1995
– Financiële verantwoording Nationale Schuld over het jaar 1995
10. De gezamenlijke behandeling van:

25 000-I
24 845

– Vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I)
voor het jaar 1997
– Wijziging van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I)
voor het jaar 1995 (slotwet)
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24 844, nr. 3

Hierbij is tevens aan de orde:
– Financiële verantwoording Huis der Koningin over het jaar 1995
11. De gezamenlijke behandeling van:

25 000-II
24 846

– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1995
(slotwet)
Hierbij is tevens aan de orde:

24 844, nr. 4

– Financiële verantwoording Hoge Colleges van Staat over het jaar 1995
12. De gezamenlijke behandeling van:

25 000-III
24 847

– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1997
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij is tevens aan de orde:

24 844, nr. 5

– Financiële verantwoording Ministerie van Algemene Zaken over het jaar
1995

24 695

13. Rapport tijdelijke commissie onderzoek Klimaatverandering (debat met
commissie)
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
15 minuten
D66
12 minuten
Groen Links
10 minuten
overige fracties
7 minuten
Groep Nijpels/Hendriks
3,5 minuut

23 761

14. 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

24 546

15. Wetsvoorstel Wijziging van de Grondwaterwet (verbreding
heffingsdoeleinden)

24 626

16. 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

17. 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 (R 1562)

18. 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)

24 234

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

24 510

21. Wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van
Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in
kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep)

24 425, nrs. 144 t/m 177

22. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

24 770

23. Wetsvoorstel Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de
Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst)
(Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)

24 813

24. Wetsvoorstel De gevolgen van de privatisering van het ABP voor de
pensioenen en uitkeringen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding
(Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke
Hofhouding)

24 696

25. 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

Dinsdag 15 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 16 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 17 oktober

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

25 000-VII
25 000-C
25 000-D
24 851
24 864
24 865

– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1997
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1997
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1995 (slotwet)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1995 (slotwet)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij zijn tevens aan de orde:

24 844, nr. 9
24 844, nr. 23

– Financiële verantwoording van het ministerie van Binnenlandse Zaken over
het jaar 1995
– Financiële verantwoording van het Gemeentefonds over het jaar 1995

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, agenda

A–8

24 844, nr. 24

– Financiële verantwoording van het Provinciefonds over het jaar 1995
4. De gezamenlijke behandeling van:

25 000-XIV
25 000-B
24 859

24 863

– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1997
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1995
(slotwet)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij zijn tevens aan de orde:

24 844, nr. 17
24 844, nr. 22

– Financiële verantwoording van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij over het jaar 1995
– Financiële verantwoording van het Landbouw-Egalisatiefonds over het jaar
1995
5. De gezamenlijke behandeling van:

24 695
24 785

– Rapport Commissie Klimaatverandering
– Vervolgnota Klimaatverandering
(debat met de regering)
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
15 minuten
D66
12 minuten
Groen Links
10 minuten
overige fracties
7 minuten
Groep Nijpels/Hendriks
3,5 minuut

24 434 (R1550)

6. Goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen
Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs,
wetenschappen en welzijn tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België

24 233

7. 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
(Voorzetting)
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Dinsdag 22 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 23 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 24 oktober

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

25 000-IV

24 848

– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken (IV) voor het jaar 1997
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken (IV) voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij is tevens aan de orde:

24 844, nr. 6

– Financiële verantwoording van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken over het jaar 1995
4. De gezamenlijke behandeling van:

25 000-XIII

25 000-E

24 858

24 866

– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar
1997
– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar
1997
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar
1995 (slotwet)
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar
1995 (slotwet)
Hierbij is tevens aan de orde:

24 844, nr. 16

– Financiële verantwoording van het ministerie van Economische Zaken over
het jaar 1995

24 072, nr. 89

5. Brief van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken t.g.v. het
plan van aanpak n.a.v. de Enquête Opsporingsmethoden
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
15 minuten
D66
12 minuten
Groen Links
10 minuten
overige fracties
5 minuten
Groep Nijpels/Hendriks
2,5 minuut
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Recesperiodes

–
–
–
–

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.

Spreektijden begrotingsbehandeling PvdA
CDA
VVD
D66
Groenlinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks
Wetgevings- en nota-overleg

530
505
480
420
160
105
90
105
95
95
95
60
80
30

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

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 21 oktober van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Financiën over wetsvoorstel 24 761 (Wijziging
van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit
aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting))
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 (22026)
Maandag 4 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën over het wetsvoorstel 25037
(Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering
onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken) en
over het belastingplan 1997
Maandag 11 november van 19.00 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het
visserijbeleid, deel begroting
Maandag 11 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
Cultuurnota 1997-2000 (25013)
Maandag 11 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelgenheid over de nota
werk en zekerheid (25010) en over de nota Naar meer marktwerking in de
pensioensector (25014)
Maandag 18 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
Jaaroverzicht Zorg
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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 de
nota gemeenschappelijk landbouwbeleid (24596)
Maandag 25 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
Wetenschapsbudget 1997 (25008)
Maandag 2 december van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken over de
onderdelen Politie van de begrotingen (25000-VI/VII)
Maandag 27 januari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het veiligheidsbeleid
Burgerluchtvaart (24804)
Maandag 3 februari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de beleidslijn
ruimte voor de rivier
Maandag 24 februari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota Transport in
balans (25022)
Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
Goedkeuring van het op 27 juni 1989 te Genève tot stand gekomen Verdrag
betreffende inheemse en in stamverband levende volken in onafhankelijke
landen (Verdrag nr. 169 aangenomen door de Internationale
Arbeidsconferentie in haar zesenzeventigste zitting) (25020)
b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
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
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