
Agenda* Dinsdag 7 november 1995

Opgesteld 1 november 1995

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over:

24 221, nr. 1d motie van het lid Van de Zandschulp c.s. met verzoek tot reparatiewetgeving
terzake van onbedoeld nadelige gevolgen na hernieuwde uitval

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

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

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 de volgende wetsvoorstellen:

1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Algemene Zaken en Huis
der Koningin:

23 788 Hernieuwde vaststelling van de Oorlogswet voor Nederland ter aanpassing
aan de Grondwet en aan de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
(Oorlogswet voor Nederland)
(blz. 5833–5855, 5954–5955) (1994–1995)

23 789 Hernieuwde vaststelling van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk
gezag ter aanpassing aan de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (Wet
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag)
(blz. 5833–5855, 5955) (1994–1995)

23 790 Regeling met betrekking tot uitzonderingstoestanden (Coördinatiewet
uitzonderingstoestanden)
(blz. 5833–5855, 5955) (1994–1995)

23 791 Aanpassing van de noodwetgeving aan de Coördinatiewet uitzonderingstoe-
standen en nieuwe regels ter harmonisatie van de terminologie voor
buitengewone omstandigheden waarin noodwetgeving kan worden toegepast
en de procedures volgens welke noodwetgeving buiten een uitzonderingstoe-
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stand in werking wordt gesteld (Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderings-
toestanden)
(blz. 5833–5855, 5955) (1994–1995)

2. In de theepauze door de vaste commissie voor Justitie:

24 237 Afschaffing van de legitieme portie van de ascendenten
(blz. 499–500) (1995–1996)
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