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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

Agenda*

Dinsdag 17 juni 1997

Opgesteld 11 juni 1997
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

25 187

Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten
van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de
Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde)
(blz. 5520–5567, 5646) (1996–1997)

25 241

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (Kaderwet SZW-subsidies)
(blz. 5715) (1996–1997)
II

24 703

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering van bouwkavels en
van gebouwen)
(blz. 4321) (1996–1997)
III

25 046

Gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe
(blz. 4605–4669) (1996–1997)
IV

24 835

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

Regeling van het overleg over de integratie van minderheden (Wet overleg
minderhedenbeleid)
(blz. 4109–4131, 4377–4378) (1996–1997)

1. Om 13.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

25 221

Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de voorkeurdrempel
(blz. 5500–5517, 5747–5657) (1996–1997)

25 227

Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming
tot acht uur ’s avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen
(blz. 5500–5517, 5747–5657) (1996–1997)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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2. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:
25 168

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs op
het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs)
(Wetgevingsoverleg nr. 10)

25 197

Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet
onderwijs inzake afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van
leraren-in-opleiding

25 198

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een nieuwe
regeling van informatievoorziening en van de Wet van 7 juli 1993, Stb. 405, in
verband met de besteding van nascholingsgelden (regeling informatievoorziening)
(blz. 5647–5657) (1996–1997)
3. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking:

25 020

Goedkeuring van het op 27 juni 1989 te Genève tot stand gekomen Verdrag
betreffende inheemse en in stamverband levende volken in onafhankelijke
landen (Verdrag nr. 169 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesenzeventigste zitting)
(blz. 5607–5618, 5647) (1996–1997)
4. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij:

24 622

Verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer)
(blz. 5020–5035, 5041–5059, 5645) (1996–1997)
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