
Agenda* Dinsdag 25 april 1995

Opgesteld 19 april 1995

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

a. Stemming over wetsvoorstel:

23 966 Bepalingen inzake gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke
vergunning tot verblijf (Wet gemeentelijke zorg voor houders van een
voorwaardelijke vergunning tot verblijf)
(blz. 2755–2793, 2795–2815, 2852–2853, 2854) (1994–1995)

b. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

23 233 Wijziging van de Grondwaterwet met betrekking tot voor het onttrekken van
grondwater te stellen algemene regels en enige andere onderwerpen
(blz. 3664–3671, 3761) (1994–1995)

23 770 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer
(onafhankelijkheid adviseurs inzake beroepen)
(blz. 3765) (1994–1995)

23 780 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing
van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb)
(blz. 3202–3204) (1994–1995)

23 795 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet op de studie-
financiering
(blz. 3289–3300, 3343) (1994–1995)

24 039 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met onder meer de
harmonisatie van de maximale rentedragende lening in het hoger beroepson-
derwijs en in het wetenschappelijk onderwijs
(blz. 3819) (1994–1995)

II

23 003 Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen
(artikelen 254 en volgende van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)
(blz. 5339–5382, 5389–5401, 5426–5443, 5576–5577) (1993–1994)
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III (gezamenlijke behandeling)

22 866 Vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmede
wijziging van enige andere wetten (Archiefwet)
(blz. 5086–5105, 5184–5185) (1993–1994)

24 058 Wijziging van de Archiefwet 19.. verband houdend met de taken van de
commissarissen van de Koning
(blz. 3605) (1994–1995)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste Commissie voor Justitie:

23 029 (R 1461) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap
(blz. 3139–3153, 3158–3177, 3191–3202, 3265–3287, 3342–3343) (1994–
1995)

23 812 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)
(blz. 3633–3641, 3657–3658) (1994–1995)

2. Om 14.15 uur door de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

EK nr. 230 Raming der voor de Eerste Kamer in 1996 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten
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