12de vergadering

Dinsdag 17 december 1996
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

©

Tegenwoordig zijn 73 leden, te
weten:

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat is ingekomen bericht van
verhindering van het lid:

Baarda, Batenburg, De Beer, 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, 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 à Nijeholt, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Pit, Pitstra,
Le Poole, Postma, Rensema, Rongen,
Roscam Abbing-Bos,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Staal, Steenkamp, Stevens,
Stoffelen, Talsma, Tjeenk Willink,
Tuinstra, Varekamp, Ter Veld, Veling,
Verbeek, Werner, Wiegel, De Wit,
Wöltgens, Van de Zandschulp,
Zijlstra en Zwerver,
en mevrouw Jorritsma-Lebbink,
minister van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw Borst-Eilers, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mevrouw Van de Vondervoort,
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, de heer Patijn, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
mevrouw Netelenbos, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, de heren Nuis,
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, en
Vermeend, staatssecretaris van
Financiën.

Eerste Kamer

Vrisekoop, wegens verblijf buitenslands.
Dit bericht wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van bepalingen van
de Mediawet in verband met het
omvormen van de met de inning
van de omroepbijdragen belaste
dienst van de Koninklijke PTT
Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan (24648);
- Wijziging van de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening
(adviesorganen) (24682);
- Instelling van de Waddenadviesraad (Wet op de Waddenadviesraad) (24704);
- Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964
(bevordering van de werkgelegenheid in aangewezen gebieden) (24880);

Diverse wetsvoorstellen

- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 1995
(slotwet) (24855);
- Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 en de
Wet op de loonbelasting 1964
(beperking aftrekbare kosten ter
zake van criminele activiteiten)
(25019);
- Verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van
de wet van 28 september 1988,
Stb. 440 (verlenging van het
experiment budgetfinanciering,
decentralisatie en deregulering
van de Wet Sociale Werkvoorziening) (25048);
- Wijziging van de Wet
vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964
(uitbreiding definitie speur- en
ontwikkelingswerk en verlaging
urennorm in de zelfstandigenaftrek in verband met speur- en
ontwikkelingswerk) (25076).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, de financiële verantwoording
van het ministerie van Defensie
(24844, nr. 13) over het jaar 1995
voor kennisgeving aan te nemen en,
voorzover het deze Kamer betreft, de
minister van Defensie decharge te
verlenen voor het door hem
gevoerde financiële beheer.
Daartoe wordt besloten.
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