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Vergaderjaar 1996–1997

Agenda

29 november 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 3 december

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
24 546

3. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Wijziging van de Grondwaterwet
(verbreding heffingsdoeleinden)
– artikel I, aanhef
– amendement-Poppe (15, I) (invoegen nieuwe onderdelen 0A en 0B)
– onderdeel A
– amendement-Poppe (15, II) (invoegen nieuwe onderdelen Aa en Ab)
– onderdelen B en C
– onderdeel D, aanhef
– amendement-Reitsma (7)
– punt 1
– punt 2
– amendement-H.G.J. Kamp/Van Waning (8) (toevoegen punt 3)
– nader gewijzigd amendement-Van Waning/H.G.J. Kamp (11) (toevoegen
punt 3)
– gewijzigd amendement-Reitsma c.s. (14, I) (toevoegen punt 3)
N.B. 1. Indien van de amendementen 8, 11 en 14 er twee worden
aangenomen, wordt de aanhef van het toegevoegde punt 3
vervangen door:
3. Toegevoegd worden twee nieuwe leden, luidende:.
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N.B. 2. Indien de amendementen 8, 11 en 14 alle worden
aangenomen, wordt de aanhef van het toegevoegde punt 3
vervangen door:
3. Toegevoegd worden drie nieuwe leden, luidende:.
–
–
–
–
–
–
–
–
25 105

onderdeel D
artikel I
artikel II
gewijzigd amendement-Reitsma (14, II) (invoegen nieuw artikel IIA)
gewijzigd amendement-Reitsma (14, III)
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

4. Vervulling van de vacature in de Hoge Raad
5. Benoeming Voorzitter van de Kamer
6. De gezamenlijke behandeling van:

25 000-XVI

24 861

24 844, nr. 19

– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
voor het jaar 1997
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
voor het jaar 1995 (slotwet)
Hierbij is tevens aan de orde:
– Financiële verantwoording van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over het jaar 1995
7. Brief inzake de conferentie Europees auteursrecht
met maximum spreektijden van 2 minuten
8. Verslag van een algemeen overleg inzake de lokale lastendruk
met maximum spreektijden van 2 minuten

24 441

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

24 614

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

23 761

11. 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
12. De gezamenlijke behandeling van:

25 000-XV

24 860

– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
voor het jaar 1997
– Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
voor het jaar 1995 (slotwet)
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24 844, nr. 18

Hierbij is tevens aan de orde:
– Financiële verantwoording van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het jaar 1995

24 074 (R1531)

13. 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

14. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in
verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en
vervallen van het economisch claimrecht
15. 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

24 234

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

24 456

17. Wetsvoorstel 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

21 693, nr. 41

18. 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

24 781

19. Wetsvoorstel Instelling van een Raad voor de financiële verhoudingen
(Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen)

Dinsdag 10 december

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 december

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

24 844, nr. 21

Hierbij zijn tevens aan de orde:
– Financiële verantwoording van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
over het jaar 1995
– Financiële verantwoording van het Infrastructuurfonds over het jaar 1995

Dinsdag 17 december

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

24 844, nr. 15

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
3. Debat n.a.v. de Europese Top
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
(na 28 november)
CDA
VVD
D66
GroenLinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks

111 minuten
119 minuten
123 minuten
103 minuten
46 minuten
8 minuten
39 minuten
36 minuten
28 minuten
33 minuten
54 minuten
43 minuten
80 minuten
2 minuten
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Wetgevings- en nota-overleg

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 (25 000-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 (25 012)
Maandag 16 december van 14.00 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de HSL (24 026)
Maandag 27 januari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het veiligheidsbeleid
Burgerluchtvaart (24 804)
Maandag 24 februari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota Transport in
balans (25 022)
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 (25 009)
Maandag 17 maart van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Marktwerking
regionaal openbaar vervoer (25 088)
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