
Agenda* Dinsdag 25 juni 1996

Opgesteld 19 juni 1996

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 452 (R 1551) Goedkeuring van het op 25 januari 1988 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken
(blz. 5837) (1995–1996)

24 453 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen in verband met de binding van het Koninkrijk aan het Verdrag
inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken
(blz. 5837) (1995–1996)

24 472 (R 1554) Goedkeuring van de op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen
protocollen tot wijziging van respectievelijk het Internationaal Verdrag inzake
de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie,
1969, en het Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een
Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door
olie, 1971
(blz. 5837) (1995–1996)

24 474 Wijziging van de Wet schadefonds olietankschepen
(blz. 5837) (1995–1996)

24 687 Wijziging van onder meer de Wet op de onderwijsverzorging in verband met
de verlenging van de werkingsduur van die wet
(blz. 5977) (1995–1996)

24 762** Wijziging van de Mediawet in verband met verlenging van het huidige toezicht
op toegang tot draadomroepinrichtingen

EK nr. 185** Raming der voor de Eerste Kamer in 1997 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

II

24 129 Goedkeuring van de op 19 maart 1991 te Genève tot stand gekomen
herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweek-
produkten (Trb. 1992, 52), alsmede wijziging van de Zaaizaad- en
Plantgoedwet (Uitvoeringswet UPOV 1991)
(blz. 4205) (1995–1996)
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III

23 029 (R 1461) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap
(blz. 3139–3153, 3158–3177, 3191–3202, 3265–3287, 3342–3343) (1994–
1995)

IV

24 433 (R 1549)** Goedkeuring van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand
gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, met
bijlagen, en van de op 29 juli 1994 te New York tot stand gekomen Overeen-
komst betreffende de uitvoering van Deel XI van genoemd Verdrag, met
bijlage
(blz. 5116–5133, 5243) (1995–1996)

V

24 455 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband met de decentralisatie van de huisvestings-
voorzieningen
(blz. 4750–4797, 4811–4837, 4838–4870, 4968–4989, 5050–5053) (1995–
1996)

VI

24 451 Goedkeuring van de op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen
Verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest
inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde en, respectievelijk,
de afvoer van het water van de Maas (Trb. 1995, 51 en 50)
(blz. 4073–4093, 4094–4141, 4148) (1995–1996)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: Om 11.45 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de

Hoge Colleges van Staat:

24 571 Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant,
Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkings-
gebieden Zuidoost-Brabant en ’s-Hertogenbosch
(blz. 5640–5711, 5713–5765, 5783–5788) (1995–1996)

24 664 Wijziging van de Kieswet en de Gemeentewet ter uitvoering van richtlijn nr.
94/80/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december
1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve
kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van burgers van de
Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten
(blz. 5977) (1995–1996)

24 569 Gemeentelijke herindeling van Lemelerveld
(blz. 5986–5997) (1995–1996)

24 579 (R 1563) Wijziging van de rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 april
1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet
van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Neder-
landse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden, met
betrekking tot het vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel

** Mits goedgekeurd door het College van
Senioren.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1995–1996, Agenda 2


