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Vergaderjaar 1996–1997

Agenda

20 december 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 21 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 22 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 23 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
24 456

3. 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

25 041

4. Wetsvoorstel Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het
terrein van het onderwijs (Wet op de Onderwijsraad)
5. Verslag van een algemeen overleg inzake «ruimte voor de rivier»
met maximum spreektijden van 2 minuten

24 617

6. Wetsvoorstel Enige regels ter uitvoering van een aantal EG-verordeningen
op het gebied van de mededinging (Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen)

24 782

7. Wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet

23 491

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet (wijziging wegsleepregeling)
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24 662

9. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen
en het Wetboek van Strafvordering in verband met de volledige wederzijdse
erkenning van goedkeuringen van randapparatuur en van apparatuur voor
satellietgrondstations

24 572

10. Wetsvoorstel Uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieuverslaglegging)

24 771

11. 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

24 514
24 874

12. de gezamenlijke behandeling van:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun
volkshuisvesting (aanvullende bijdrage)
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun
volkshuisvesting (matiging huurstijging)

Dinsdag 28 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 29 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 30 januari

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

24 881

3. Wetsvoorstel Instelling van vaste colleges van advies van het Rijk op het
terrein van het Ministerie van Justitie (Wet adviesstelsel Justitie)

23 478

4. Wetsvoorstel Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

24 869

5. Wetsvoorstel Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het ouderschapsverlof

24 431

6. Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Koekkoek en Van Middelkoop
houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een
bepaling over de Nederlandse taal

24 778

7. 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)

24 777

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en
Europees Parlement om te bepalen dat het lidmaatschap van een adviescollege als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges niet gelijktijdig mag worden
uitgeoefend met het lidmaatschap van de Staten-Generaal en van het
Europees Parlement
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Dinsdag 4 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 5 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 6 februari

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

22 588

3. Wetsvoorstel Regelen inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)

23 805

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet inzake bloedtransfusie

24 644

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(verstrekken van subsidies)

24 263

6. Wetsvoorstel Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee
verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met
uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere
wetten (Penitentiaire beginselenwet)

23 714

7. Wetsvoorstel Wijziging van, onder meer, Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met invoering van gezamenlijk gezag voor een ouder en
zijn partner en van gezamenlijke voogdij

24 718

24 683

8. de gezamenlijke behandeling van:
– Wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij voor landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
(Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)
– 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 schoolbegeleiding (regeling
schoolbegeleiding)

Dinsdag 18 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 19 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 20 februari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
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24 074 (R 1531)

3. 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)

24 649

4. Wetsvoorstel Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de
regeling van adoptie

24 622

5. Wetsvoorstel Verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet verzelfstandiging
Staatsbosbeheer)

Recesperiodes

–
–
–
–

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 27 januari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het veiligheidsbeleid
Burgerluchtvaart (24 804)

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 27 januari van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer: over wetsvoorstel Nieuwe regels over het verstrekken van
huursubsidies (Huursubsidiewet) (25 090)
Maandag 3 februari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Economsiche Zaken over de nota structuurverandering elektriciteitssector (25 097)
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 24 februari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in
verband met de liberalisering van de mediawetgeving (24 808)
Maandag 10 maart van 11.15 tot 18.30 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)

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, agenda

A–4

