
Agenda* Dinsdag 16 april 1996

Opgesteld 10 april 1996

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

A. Stemming over:

24 336, nr. 135f Motie van het lid Glasz c.s. met betrekking tot handhaving van artikel 69 van
de Mediawet na 1 juli 1996

B. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

23 576 Instellingsregeling voor het Centraal bureau en de Centrale commissie voor
de statistiek (Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de
statistiek)
(blz. 3961) (1995–1996)

23 864 Intrekking van de Wet interne lastenverevening particuliere
ziektekostenverzekeringsbedrijf
(blz. 4454) (1995–1996)

24 300 Wijziging van hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)
(blz. 1803–1832, 1833–1847, 1953–1973, 1979–1999, 3141) (1995–1996)

II (administratieve afdoening)

24 400 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1996
(blz. 1803–1832, 1833–1847, 1953–1973, 1979–1999, 3140–3141) (1995–
1996)

III

24 335 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in verband
met de registratie van de dekking van motorrijtuigen in bedrijfsvoorraad,
alsmede van de Wet van 2 november 1995 tot 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 verontreiniging van lucht, water
of bodem (Stb. 542)
(blz. 4331) (1995–1996)
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IV

24 400 IV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar
1996
(blz. 1068–1095) (1995–1996)

24 298 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor
het jaar 1994 (slotwet/rekening)
(blz. 1068–1095) (1995–1996)

V

23 909 Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere
vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging
van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde
uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en
invordering sociale zekerheid)
(blz. 2193–2204, 2275–2285, 2292–2301, 2363) (1995–1996)

VI

Debat over een drietal het koninkrijk-bindende ontwerpbesluiten vermeld op
de geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité
Schengen op 18 april 1996

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

23 700 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet
bestuursrecht)
(blz. 3634–3673, 3782–3783) (1995–1996)

24 040 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Justitie
alsmede wijziging van enige wetten in verband met de subsidietitel in de
derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Wet Justitie-subsidies)
(blz. 3634–3673) (1995–1996)

23 936 (R 1523) Goedkeuring van het op 11 mei 1994 te Straatsburg tot stand gekomen Elfde
Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, betreffende herstructurering van het bij dat Verdrag
ingestelde controlemechanisme, met Bijlage (Trb. 1994, 141 en 165)
(blz. 3634–3673) (1995–1996)

24 152 (R 1536) Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende beperking van
gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen
in geval van meervoudige nationaliteit; Straatsburg, 2 februari 1993
(blz. 4176–4193, 4218–4219) (1995–1996)
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