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draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 13 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 14 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. regeling van werkzaamheden
2. vragenuur
Stemmingen
25 037

6A0392
ISSN 0921 - 7371

3. Stemmingen in verband met wetsvoorstel 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)
– artikel I, onderdelen A t/m D
– amendement De Jong (10,II) (onderdeel E vervalt)
Indien 10,II verworpen:
– amendement Rabbae (13)
– onderdeel E
– amendement De Jong (10,III) (onderdeel F vervalt)
– onderdeel F
– nader gewijzigd amendement H.G.J. Kamp c.s. (14,I) (invoegen nieuw
onderdeel)
– nader gewijzigd amendement H.G.J. Kamp c.s. (14,II)
– onderdeel G
– onderdelen H en I
– artikel I
– artikel II
– amendement H.G.J. Kamp (17,I)
– artikel III, onderdeel A
– amendement Noorman-den Uyl/Giskes (9,I)
– onderdeel B.1
– amendement H.G.J. Kamp (17,II)
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amendement H.G.J. Kamp (17,III)
onderdeel B.2
amendement H.G.J. Kamp (17,IV)
onderdeel B.3
amendement H.G.J. Kamp (17,V)
amendement Noorman-den Uyl/Giskes (9,II)
onderdeel B.4, negende lid
tiende lid
amendement Noorman-den Uyl/Giskes (9,III)
elfde lid
onderdeel B.4
onderdeel C
amendement De Jong (11,I) (onderdeel D vervalt)
Indien 11,I verworpen:
– amendement Noorman-den Uyl/Giskes (9,IV)
– -onderdeel D, eerste lid, eerste en tweede volzin
– derde volzin
– amendement Noorman-den Uyl/Giskes (9,V)
– vierde volzin
– amendement Noorman-den Uyl/Giskes (9,VI)
– vijfde volzin
– eerste lid
– amendement H.G.J. Kamp (17,VI)
– tweede lid
– amendement Noorman-den Uyl/Giskes (9,VII)
– derde lid
– vierde en vijfde lid
onderdeel D
artikel III
artikel IV, onderdelen A en B
amendement De Jong (11,II) (onderdeel C.1 vervalt)
onderdeel C.1
amendement De Jong (11,III) (onderdeel C.2 vervalt)
onderdeel C.2
amendement De Jong (11,IV) (onderdeel C.3 vervalt)
onderdeel C.3
onderdeel C
artikel IV
artikelen V t/m XI
nader gewijzigd amendement H.G.J. Kamp c.s. (14,III) (invoegen nieuw
artikel)
artikel XII
amendement De Jong (10,I)
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
25 037, nr. 15
25 037, nr. 16

4. Stemmingen over:
– de motie-Giskes over een zorgkostenaftrek in de inkomstenbelasting
– de motie-H.G.J. Kamp c.s. over verlaging van de vermogensbelasting

Stemmingen
25 000-XI

5. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 5
amendement Assen/Ten Hoopen (13,I)
begrotingsstaat XI-A, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikel 01.01
amendement Assen/Ten Hoopen (13,II)
artikel 01.02
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NB artikel 01.03 ontbreekt
– artikelen 01.04 t/m 03.35
NB artikel 03.36 ontbreekt
– amendement Hofstra/Duivesteijn (14,I)
– artikel 03.37
NB artikel 03.38 ontbreekt
– artikelen 03.39 en 03.40
NB artikel 03.41 ontbreekt
– amendement Hofstra/Duivesteijn (14,II)
– artikel 03.42
NB artikelen 03.43 t/m 03.72 ontbreken
–
–
–
–

artikelen 03.73 t/m 05.19
begrotingsstaat XI-A, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat XI-A, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat XI-B, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikel 01.01
NB De artikelen 01.02 t/m 01.05 ontbreken

–
–
–
–
–
–
–
–

amendement Versnel-Schmitz/Duivesteijn (17,I en II)
amendement Duivesteijn/Versnel-Schmitz (18,I en II)
artikel 01.06
artikelen 01.07 t/m 02.01
begrotingsstaat XI-B, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat XI-B, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
24 856

6. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995 (slotwet)

24 844, nr. 14

7. Financiële verantwoording van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over 1995

Stemmingen
25 000-XI, nr. 19
25 000-XI, nr. 20

8. Stemmingen over:
– de motie-Ten Hoopen c.s. over het prognosemodel in de volkshuisvesting
– de motie-Ten Hoopen/Duivesteijn over een wettelijke regeling voor
huurdersorganisaties
– de motie-Crone c.s. over de externe integratie van het milieubeleid
– de motie-Verspaget c.s. over het tropisch regenwoud
– de motie-Duivesteijn c.s. over het eigenwoningbezit onder lagere
inkomensgroepen
– de motie-Duivesteijn over de bespreking van de jaarlijkse huurbrief
– de motie-M.B. Vos c.s. over arseenhoudende wolmanzouten
– de motie-M.B. Vos/Assen over de experimentenregeling duurzaam bouwen
– de motie-Klein Molekamp c.s. over de administratieve lasten die
voortvloeien uit de wet milieubeheer
– de motie-Hofstra c.s. over de besluitenregeling voor grote projecten
– de motie-Hofstra c.s. over een totaalregeling voor de
volkshuisvestingsubsidies

25 000-XI, nr. 21
25 000-XI, nr. 22
25 000-XI, nr. 23
25 000-XI,
25 000-XI,
25 000-XI,
25 000-XI,

nr.
nr.
nr.
nr.

24
25
26
27

25 000-XI, nr. 28
25 000-XI, nr. 29
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25 000-XI, nr. 30
25 000-XI, nr. 31
25 000-XI, nr. 32
25 000-XI, nr. 33
25 000-XI, nr. 34
25 000-XI, nr. 35
25 000-XI, nr. 36
Stemmingen
24 637

– de motie-Hofstra c.s. over het eigenwoningbezit van midden- en lagere
inkomensgroepen
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over de vermindering van de uitstoot van
stikstofoxiden
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over de omschakeling van
elektriciteitscentrales van kolen naar gas
– de motie-Jeekel c.s. over het huurbeleid voor het komend jaar
– de motie-Stellingwerf over de import van tweedehands auto’s
– de motie-Stellingwerf over de sanering van huishoudelijke
afvalwaterlozingen in het buitengebied
– de motie-Poppe over de opslag van gevaarlijke stoffen
9. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wijziging van de Waterstaatswet
1900 in verband met de instelling van de Staatscommissie voor de
waterstaatswetgeving
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
24 659

artikel I
gewijzigd subamendement Van den Berg (9)
gewijzigd amendement Blaauw/Van Waning (8) (invoegen nieuw artikel)
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wet advies en overleg verkeer
en waterstaat
– artikelen 1 t/m 20
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
22 187, nr. 42
22 187, nr. 43
22 187, nr. 44
22 187, nr. 45

11. Stemmingen over:
– de motie-Adelmund c.s. over herkeuringen in de WAO
– de motie-Rosenmöller over beperking van inkomensverlies
– de motie-Marijnissen over chronisch zieken
– de motie-Marijnissen over teı̈ntegratie van gehandicapte werknemers

Stemmingen
24 722, nr. 7
24 722, nr. 8
24 722, nr. 9
24 722, nr. 10
24 722, nr. 11

12. Stemmingen over:
– de motie-Stellingwerf c.s. over fietsverlichting
– de motie-Stellingwerf over een witte fietsreflector
– de motie-H.G.J. Kamp c.s. over verkeershandhaving
– de motie-H.G.J. Kamp c.s. over een convenant met verzekeraars
– de motie-Dankers/Biesheuvel over een extra impuls voor het
speerpuntenbeleid verkeersveiligheid
– de motie-Van Heemst c.s. over het waarborgen van de positie van
verkeersslachtoffers
– de motie-Valk/Van ’t Riet over reductie van het aantal verkeersslachtoffers
– de motie-Van ’t Riet c.s. over invoering van een voorlopig rijbewijs
– de motie-Rosenmöller over verlaging van de maximumsnelheid op
autosnelwegen

24 722, nr. 12
24 722, nr. 13
24 722, nr. 14
24 722, nr. 15

Stemming
24 072, nr. 83

13. Stemming over:
– de motie-Hillen c.s. houdende de uitspraak dat het plan van aanpak
tekortschiet
14. de gezamenlijke behandeling van:

25 000-V

– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997
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24 849

– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995
(slotwet)
Hierbij is tevens aan de orde:

24 844, nr. 7

– Financiële verantwoording van het ministerie van Buitenlandse Zaken over
het jaar 1995
15. De gezamenlijke behandeling van:

25 000-X
24 855

– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1997
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij is tevens aan de orde:

24 844, nr. 13

– Financiële verantwoording van het ministerie van Defensie over het jaar
1995
16. De gezamenlijke behandeling van:

24 758

24 760

24 698

24 776

– Wetsvoorstel Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor
zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)
– Wetsvoorstel Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
– 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)
– 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)
(Voortzetting)

24 614

17. Wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de
erkenning van de vrijheid van levensovertuiging als grondrecht

24 441

18. Wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten in verband met de
privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet
privatisering ABP)

24 632

19. Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers (de maatstaf voor de duur van het recht op uitkering en enige
andere onderwerpen)

24 749

20. Wetsvoorstel Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband
met de opheffing van adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende
voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische
aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening
adviesstelsel)

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, agenda

A–5

21. De gezamenlijke behandeling van:
24 627

24 628

24 684

– Wetsvoorstel Instelling van een vast college van advies op het terrein van
de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening (Wet op de Raad
voor de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening)
– Wetsvoorstel Instelling van een vast college van advies op het terrein van
de maatschappelijke ontwikkeling (Wet op de Raad voor maatschappelijke
ontwikkeling)
– Wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de
continuering van de Gezondheidsraad

24 434 (R1550)

22. 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

23 761

23. 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

24. Wetsvoorstel Wijziging van de Grondwaterwet (verbreding
heffingsdoeleinden)

24 234

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

24 456

26. 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
27. Verslag van een algemeen overleg inzake de onderzoeksopdrachr aan het
RIOD inzake Srebrenica
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 089, nrs. 1 en 2

28. Brief inzake Maastricht/Aachen-airport
met maximum spreektijden voor
PvdA, CDA, VVD en D66
Groen Links
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

21 639, nr. 41

12
10
8
4

minuten
minuten
minuten
minuten

29. Brief inzake de telecommunicatiemarkt
met maximum spreektijden voor
PvdA, CDA, VVD en D66
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

5 minuten
3 minuten
1,5 minuut

25 057, nrs. 2 t/m 29

30. Verslagen van de commissie voor de verzoekschriften

24 794

31. Wetsvoorstel Wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet
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Dinsdag 19 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 20 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 21 november

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

24 772

3. Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de
preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting
4. De gezamenlijke behandeling van:

24 877
25 047
24 789

– Wetsvoorstel Wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
(Organisatiewet sociale verzekeringen 1997)
– Wetsvoorstel Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
(Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997)
– Wetsvoorstel Bepalingen in verband met de aanpassing van de
uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996
(Indien de voorbereiding zal zijn voltooid)

24 682

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
(adviesorganen)

24 653

6. Rapport van de onderzoekscommissie CTSV
(afrondend debat met de commissie)
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
D66
Groen Links
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

25
18
12
8
4

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

7. De gezamenlijke behandeling van:
25 000-VI
24 850

– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij is tevens aan de orde:

24 844, nr. 8

– Financiële verantwoording van het ministerie van Justitie over het jaar 1995
(Voortzetting)

24 074 (R1531)

8. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand
gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse
Republiek inzake personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten (Trb.
1994, 144)

24 666

9. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in
verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en
vervallen van het economisch claimrecht
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Dinsdag 26 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 27 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 28 november

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-XII

24 857

25 000-A
24 862

– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar
1997
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar
1995 (slotwet)
– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1997
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij zijn tevens aan de orde:

24 844, nr. 15
24 844, nr. 21

– Financiële verantwoording van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
over het jaar 1995
– de Financiële verantwoording van het Infrastructuurfonds over het jaar 1995
4. Debat n.a.v. de brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken t.g.v.
het rapport van de externe commissie Vernieuwing bestuurlijke organisatie
Rotterdam
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD en D66
Overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

Recesperiodes

–
–
–
–

10 minuten
5 minuten
2,5 minuut

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.
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Spreektijden begrotingsbehandeling PvdA
(na 8 oktober)
CDA
VVD
D66
Groenlinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks
Wetgevings- en nota-overleg

223
224
220
180
78
31
39
38
41
48
54
43
80
2

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

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
Maandag 18 november van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Infrastructuurfonds
en MIT
Maandag 18 november van 19.00 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën over het belastingplan 1997 (25052)
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 25 november van 19.00 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën over wetsvoorstel Aanpassing van de
loon- en inkomstenbelasting c.a., met het oog op vereenvoudiging van de
wetgeving en vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven
(Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997) en wetsvoorstel
Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (uitbreiding
definitie speur- en ontwikkelingswerk en verlaging urennorm in de
zelfstandigenaftrek in verband met speur- en ontwikkelingswerk)
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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 2 december van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
nota Architectuurbeleid (25012)
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)
Maandag 10 maart van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de nota Randstad en Groene Hart (25009)
Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Wetsvoorstel Wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de
rechtsbijstand
b. de vaste commissie voor Financiën:
– Wetsvoorstel Aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting c.a., met het
oog op vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van de
administratieve lasten van het bedrijfsleven (Wet aanpassing loon- en
inkomstenbelasting c.a. 1997)
– Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wetsvoorstel Een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet
inkomensvoorziening kunstenaars)
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