
Agenda* Dinsdag 24 juni 1997

Opgesteld 18 juni 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 322 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in verband met het
opnemen van een vrijstellingsmogelijkheid voor bepaalde uitkeringen tot
bestrijding van onderhoudskosten van thuiswonende gehandicapte kinderen
(blz. 5947) (1996–1997)

II

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, 5386–5387) (1996–1997)

III (gezamenlijke behandeling)

23 445 Vaststelling van een Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en
overige verpleegden strafrechtstoepassing en daarmede verband houdende
wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en de Beginselenwet gevangenis-
wezen (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden)
(blz. 5997–6028, 6247–6248) (1995–1996)

24 256 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten aanzien van
geestelijk gestoorde delinquenten
(blz. 5997–6028, 6248–6249) (1995–1996)

IV

24 869 Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het ouderschapsverlof
(blz. 3577–3587, 3722) (1996–1997)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Justitie:

24 818 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Internationaal
Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en
andere ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan
op het grondgebied van Rwanda en van Rwandese burgers aansprakelijk
voor genocide en andere van dergelijke schendingen, begaan op het
grondgebied van buurlanden, tussen 1 januari 1994 en 31 december 1994
(blz. 5593–5607, 5647) (1996–1997)

2. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

25 115 Samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy
(blz. 5863–5882, 5883–5911, 6013) (1996–1997)

25 116 Samenvoeging van de gemeenten Boekel, Uden en Veghel
(blz. 5863–5882, 5883–5911, 6013) (1996–1997)

25 169 Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen
(blz. 5863–5882, 5883–5911, 6012) (1996–1997)

25 184 Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek
(blz. 5863–5882, 5883–5911, 6012) (1996–1997)
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