
Agenda* Maandag 1 juli 1996
Dinsdag 2 juli 1996

Opgesteld 26 juni 1996

A. OPENBARE BEHANDELING 1 juli om 20.00 uur
2 juli om 09.00 uur

A. Behandeling van de volgende voorstellen van de commissie voor de
Verzoekschriften:

Adres van M.B. te G. met betrekking tot kwijtschelding van een belasting-
aanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. XXII)

Adres van B.E.N. t.H. te V. met betrekking tot kwijtschelding van een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. XXIII)

Adres van J.B.-H. te H. met betrekking tot een terugvordering van individuele
huursubsidie
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. XXIV)

Adres van J.P. v.W.v.D. te D. met betrekking tot een betalingsregeling voor
een belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. XXV)

Adres van J.d.J. te H. met betrekking tot kwijtschelding van een belasting-
aanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. XXVI)

Adres van B.H. te M. met betrekking tot kwijtschelding van een belasting-
aanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. XXVII)

Adres van V.A. te A. met betrekking tot kwijtschelding van een belastingschuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1995–1996, nr. XXVIII)
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B. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen, inclusief eventuele
stemmingen:

I

24 271 Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet
bestrijding ongevallen Noordzee en de Wet op de economische delicten in
verband met richtlijn nr. 93/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 13 september 1993 betreffende de minimumeisen voor
schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar
of uit de zeehavens van de Gemeenschap varen (PbEG L247)
(blz. 6125) (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)

II

23 953 (R1524)
(was eerder geagendeerd
voor 10-9-96)

Goedkeuring van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien;
Luxemburg 15 december 1989 (Trb. 1990, 121)
(blz. 6089–6103, 6148) (1994–1995)

III

24 498 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet in verband met
het verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar
arbeidsduur
(blz. 4299–4329, 4361–4383, 4397, 4497) (1995–1996)

IV

23 946 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentra-
lisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein, alsmede wijziging van
enkele andere wetten (decentralisatie rechtspositieregeling educatie en
beroepsonderwijs)
(blz. 5852–5870) (1995–1996)

V

24 235 Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten
(blz. 3745–3769, 3842–3881, 3962–3966, 4144–4145) (1995–1996)

VI (gezamenlijke behandeling)

24 232 (Voortzetting) Opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende
voorschriften en beleid van het Rijk (Herzieningswet adviesstelsel)
(blz. 1364–1382, 1467) (1995–1996)

24 503 Algemene regels voor de advisering in zaken van algemeen verbindende
voorschriften of te voeren beleid van het Rijk (Kaderwet adviescolleges)
(blz. 4748–4750) (1995–1996)
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VII

24 619 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
(blz. 5789–5812, 5852) (1995–1996)

VIII

23 636 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Tijdelijke wet bekos-
tiging nieuwe basisscholen inzake vereenvoudiging van het bekostigings-
stelsel voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs
(vereenvoudiging Londo)
(blz. 5501–5529, 5587–5588) (1995–1996)

IX

24 693 (mits uiterlijk 27-6-96 door
TK aanvaard)

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet (wijziging overgangsrecht
alsmede enkele technische aanpassingen)

Na de behandeling van wetsvoorstel

24 235 Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten

a. Stemming inzake wetsvoorstel

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 huisvestingsvoorzieningen

b. Eventuele stemming inzake wetsvoorstel

24 235 Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.45 uur door de vaste commissie voor Financie ¨n:

24 583 (R1564) Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk in verband met
maatregelen met het oog op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk
gebruik alsmede in verband met technische aanpassingen
(blz. 5918–5941, 5977–5986) (1995–1996)

2. Om 11.15 uur door de vaste commissie voor Justitie:

24 473 Wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen
(blz. 5837) (1995–1996)

3. Om 12.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

24 552 Regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten
(Financiële-verhoudingswet)
(Wetgevingsoverleg: TK 24 552/24 553, nr. 29)
(Hand. 5495, 5585)
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24 553 Regels inzake de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringswet
Financiële-verhoudingswet)
(Wetgevingsoverleg: TK 24 552/24 553, nr. 29)
(Hand. 5495–5496, 5585)
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