
Agenda* Dinsdag 18 juni 1996

Opgesteld 12 juni 1996

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

23 875 Goedkeuring van het op 8 juni 1993 te Porto Carras tot stand gekomen
Statuut van het Fonds voor sociale ontwikkeling van de Raad van Europa,
met Bijlagen
(blz. 1116–1120, 1125–1135, 5109–5116, 5264) (1995–1996)

24 623 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een
herziening van de planprocedure (verkorting planprocedure)
(blz. 5713) (1995–1996)

24 631 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verlenging
van de verblijfsduur voor bepaalde categorieën leerlingen in m.a.v.o. en v.b.o.
(regeling verlenging verblijfsduur leerlingen m.a.v.o. en v.b.o.)
(blz. 5713) (1995–1996)

II

24 595** Wijziging van de Wet individuele huursubsidie
(blz. 4494–4529, 4655) (1995–1996)

III

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)

IV

23 568 Wijziging van de Ontgrondingenwet en andere wetten
(blz. 3320–3330, 3363–3381, 3411) (1995–1996)
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V

23 813 Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in
verband met richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften
betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de
satellietomroep en de doorgifte via de kabel (PbEG L 248)
(blz. 3435–3439) (1995–1996)

VI

24 507** Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies
en de Wet individuele huursubsidie in verband met de zogenaamde huursom-
benadering
(blz. 4494–4529, 4655) (1995–1996)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en

Hoger Onderwijs:

23 619 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met de bevordering van de kwaliteit en de studeerbaarheid van het
onderwijs

2. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

24 269 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel)
(blz. 5548–5560, 5588–5589) (1995–1996)

24 473** Wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen
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