
Agenda* Dinsdag 23 mei 1995

Opgesteld 17 mei 1995

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

23 040 Regels ter zake van de behandeling van klachten van cliënten van zorgaan-
bieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Wet
klachtrecht cliënten zorgsector)
(blz. 2951–2962, 2974–2995, 3182) (1994–1995)

23 041 Regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit
collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de
maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen)
(blz. 5955–5976, 5980–6007) (1993–1994) (blz. 160–161) (1994–1995)

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

23 247 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 (Wetg.overleg: TK nr. 20, 12–12–94)
(blz. 4066–4089) (1994–1995)

23 682 Wijziging van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht
(blz. 3879–4001, 4003–4025, 4051–4052) (1994–1995)

2. Om 13.45 uur door de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en
voor Economische Zaken:

23 910 (R1515) Goedkeuring van het op 31 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag
tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het
gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens,
met bijlagen
(blz. 4089–4114) (1994–1995)

23 911 Regels betreffende de uitvoering van het Verdrag tot verbod van de ontwik-
keling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische
wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Uitvoeringswet verdrag
chemische wapens)
(blz. 4089–4114) (1994–1995)
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