
Agenda* Dinsdag 31 oktober 1995

Opgesteld 25 oktober 1995

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over:

23 255 Intrekking van de Wet raad van advies bibliotheekwezen en informatie-
verzorging
(blz. 4104–4110, 4192–4193) (1993–1994)

23 778 Bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet
educatie en beroepsonderwijs)
(blz. 4404–4443, 4462–4509, 4527–4547, 4624–4662, 4694–4706,
4720–4723, 4791–4792) (1994–1995)

23 778, nr. 13d de motie van het lid Jaarsma en c.s. inzake het scheppen wettelijke
mogelijkheid tot instandhouding van onrendabele vestigingen/opleidingen

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

23 716 Herziening van de douanewetgeving (Douanewet)
(blz. 305) (1995–1996)

23 806 Inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Douanewet
(Invoeringswet Douanewet)
(blz. 305) (1995–1996)

24 096 Wijziging van artikel 40 van de Wet financiering volksverzekeringen
(blz. 305) (1995–1996)

24 177 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in verband
met aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 van het Burgerlijk Wetboek met
regels betreffende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontrei-
niging van lucht, water of bodem
(blz. 305) (1995–1996)

24 208 Wijziging van de Wet van 28 oktober 1987 (Stb. 484), houdende regelen
inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleider-
produkten
(blz. 305) (1995–1996)
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24 268 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de
inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Econo-
mische Ruimte voor het Vorstendom Liechtenstein
(blz. 305) (1995–1996)

24 076 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met dure
woonvoorzieningen voor gehandicapten
(blz. 305–314) (1995–1996)

24 331 Afwijking van het aanpassingsmechisme in de Wet individuele huursubsidie
voor de duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1995 en
loopt tot en met 30 juni 1996

24 115 Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buiten-
gewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon
pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
(herziening aanpassingssysteem wetten voor oorlogsgetroffenen)
(blz. 5891–5893, 5954) (1994–1995)

24 338 Wijziging van de Luchtvaartwet

II

23 963 Intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en
Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954
(blz. 4764–4783) (1994–1995)

III

24 221 Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus
en bevordering reı̈ntegratie)
(blz. 5383–5408, 5410–5455, 5471–5490, 5493–5494) (1994–1995)

IV

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

V

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)
(Hand. 4066–4089, 4268–4269) (1994–1995)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

en Sport:

23 633 De kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet zorginstellingen)
(blz. 5816–5833, 5869–5891, 6104–6109, 6149) (1994–1995)
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