15de vergadering

Woensdag 20 december 1995
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink
Tegenwoordig zijn 74 leden, te
weten:
Baarda, Batenburg, De Beer, G. van
den Berg, J.Th.J. van den Berg,
Bierman, De Boer, Boorsma, Braks,
Van den Broek-Laman Trip, Cohen,
Dees, Van Dijk, Van Eekelen,
Eversdijk, Gelderblom-Lankhout, Van
Gennip, Ginjaar, Glastra van Loon,
Glasz, Van Graafeiland, Grewel,
Grol-Overling, De Haze Winkelman,
Heijmans, Heijne Makkreel, Hendriks,
Hessing, Van Heukelum, Hilarides,
Hirsch Ballin, Hofstede, Holdijk,
Jaarsma, De Jager, Jurgens, Ketting,
Korthals Altes, J. van Leeuwen, L.M.
van Leeuwen, Linthorst, Lodewijks,
Loudon, Luijten, Luimstra-Albeda,
Lycklama aÁ Nijeholt, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Pit, Pitstra,
Le Poole, Postma, Rensema, Rongen,
Roscam Abbing-Bos,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Staal, Steenkamp, Stevens,
Talsma, Tjeenk Willink, Tuinstra,
Varekamp, Ter Veld, Veling,
Vrisekoop, Werner, Wiegel, De Wit,
WoÈ ltgens, Van de Zandschulp,
Zijlstra en Zwerver,
en de heren Dijkstal, vice-ministerpresident, minister van Binnenlandse
Zaken, Zalm, minister van FinancieÈ n,
Wijers, minister van Economische
Zaken, en Linschoten, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Eerste Kamer

Batenburg en Van Graafeiland, alleen
voor het eerste deel van de
vergadering.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Auteurswet 1912 en de
Wet op de naburige rechten in
verband met de richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november
1992, PbEG 1992, L 346/61,
betreffende het verhuurrecht,
het uitleenrecht en bepaalde
naburige rechten op het gebied
van intellectuele eigendom
(23247).
(Zie vergadering van 7 november
1995.)
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Auteurswet
1912 en de Wet op de naburige
rechten in verband met de
richtlijn nr. 93/98/EEG van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993,
betreffende de harmonisatie van
de beschermingstermijn van het
auteursrecht en van bepaalde
naburige rechten (PbEG L 290)
(23812);
- Wijziging van de voorstellen
van wet tot wijziging van de
Auteurswet 1912 en de Wet op
de naburige rechten in verband
met de richtlijn nr. 93/98/EEG
van de Raad van de Europese

Diverse wetsvoorstellen

Gemeenschappen van 29
oktober 1993, betreffende de
harmonisatie van de
beschermingstermijn van het
auteursrecht en van bepaalde
naburige rechten (PbEG L 290)
en in verband met de richtlijn
van 19 november 1992, PbEG
1992, L 346/61, betreffende het
verhuurrecht, het uitleenrecht en
bepaalde naburige rechten op
het gebied van intellectuele
eigendom (24477).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SGP wordt
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met wetsvoorstel
23812 te hebben kunnen verenigen.
Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet
Infrastructuurfonds en de Wet
op de motorrijtuigenbelasting
1994 (herziening van de voeding
van het Infrastructuurfonds)
(24476);
- Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet
belasting- en premiefaciliteit
voor de zeevaart 1995 (wijziging
van enige belastingwetten in het
belang van de zeescheepvaart)
(24482).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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