
Agenda* Dinsdag 21 november 1995

Opgesteld 15 november 1995

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 108 Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met
het aftappen van GSM
(blz. 1120–1125) (1995–1996)

II

24 134 Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer
(blz. 244–277, 495–497, 594–595) (1995–1996)

III

23 646 Bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenwet)
(blz. 3898–3919, 3924–3940, 3951–3977, 4228–4258, 4359–4379,
4525–4527, 4665–4694, 4808–4819, 4986–4988) (1994–1995)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Financie ¨n:

24 341 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere
wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het doen van
aangifte op elektronische wijze (elektronische aangifte)

2. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

24 168 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met de invoering
van een wettelijke grondslag voor de vergoeding voor schoolspecifieke
knelpunten in de personeelsvoorziening en technische wijziging van de bijlage
bij de Wet op het basisonderwijs
(blz. 1005–1011) (1995–1996)

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

24 205 Privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet privatisering
ABP)
(blz. 1045–1068, 1184–1213) (1995–1996)
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24 217 Vaststelling van een kader voor regeling van rechten en verplichtingen van
overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen
personeel ter zake van vrijwillig vervroegd uittreden (Wet kaderregeling vut
overheidspersoneel)
(blz. 1045–1068, 1184–1213) (1995–1996)

24 222 Regels met betrekking tot de oprichting van de Stichting Uitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (Wet Stichting USZO)
(blz. 1045–1068, 1184–1213) (1995–1996)

24 227 Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Algemene militaire
pensioenwet (invoering partnerpensioen), alsmede van de Uitkeringswet
gewezen militairen (rechtspositionele erkenning van andere relatievormen dan
het huwelijk)
(blz. 1045–1068, 1184–1213) (1995–1996)

24 092 Goedkeuring van het op 5 november 1992 te Straatsburg tot stand gekomen
Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden (Trb. 1993, 1
en 199)
(blz. 1017–1029) (1995–1996)

4. Om 14.45 uur door de vaste commissie voor Justitie:

22 969 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden
van natuurlijke personen
(blz. 6071–6087, 6109–6134) (1994–1995) (203–204, 342–343) (1995–1996)

23 429 Inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de
Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke
personen (Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)
(blz. 6071–6087, 6109–6134) (1994–1995) (203–204, 343) (1995–1996)
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