
Agenda* Dinsdag 27 mei 1997

Opgesteld 21 mei 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 712 Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met het klachtrecht
(blz. 4477–4500, 4551) (1996–1997)

24 681 Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met medezeggen-
schap
(blz. 4477–4500, 4550–4551) (1996–1997)

25 018 Wijziging van de Tracéwet, houdende nadere aanwijzing van enige gevallen
waarin die wet wordt toegepast, alsmede een nadere inpassing van hogere-
waardenbesluiten krachtens de Wet geluidhinder en enkele andere verbete-
ringen
(blz. 5335–5340) (1996–1997)

25 044 Wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet
(gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen Rijkscommissie voor
de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie stadsvernieuwing)
(blz. 5335) (1996–1997)

25 045 Bepalingen inzake het treffen van een inkomensvoorziening voor gewezen
zelfstandigen in de binnenvaart (Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen
binnenvaartondernemers)
(blz. 5239) (1996–1997)

24 509 Goedkeuring van het op 28 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen
Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake
tekeningen of modellen alsmede intrekking van de Wet bestrijding namaak-
produkten
(blz. 6827–6834) (1995–1996), (blz. 5125, 5315) (1996–1997)

25 160 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, van de Wet
vergoedingen leden Eerste Kamer en van de Wet schadeloosstelling, uitkering
en pensioen leden Europees Parlement (wijziging bedragen schadeloos-
stelling en vergoedingen)
(blz. 5188–5202, 5314) (1996–1997)
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II (voortzetting)

23 720 Regels met betrekking tot de geestelijke verzorging in instellingen in de
zorgsector, in justitiële inrichtingen en in de krijgsmacht (Wet geestelijke
verzorging zorginstellingen, justitiële inrichtingen en krijgsmacht)
(blz. 3881–3902, 4145–4146) (1996–1997)

III (incl. eventuele stemmingen)

24 666 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentra-
lisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van het
economisch claimrecht
(blz. 3031–3044, 4054–4068, 3203) (1996–1997)

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

25 158 Wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van enkele
andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur voor
vrachtauto’s
(blz. 5314) (1996–1997)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en
Hoger Onderwijs:

25 161 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger
onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie
(blz. 5317–5332) (1996–1997)

3. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Justitie:

24 263 Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband
houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzon-
dering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten
(Penitentiaire beginselenwet)
(blz. 4806–4846, 4879–4899, 4900–4921, 4955–4957) (1996–1997)

24 692 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering betreffende het aanhangig
maken van de zaak en de regeling van het onderzoek ter terechtzitting
(herziening onderzoek ter terechtzitting)
(blz. 4423–4434, 4500–4512, 4551) (1996–1997)
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