
Agenda* Maandag 30 juni 1997
Dinsdag 1 juli 1997

Opgesteld 25 juni 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag om 18.00 uur
Dinsdag om 9.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen, inclusief eventuele
stemmingen:

I

24 504 Wijziging van de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing
(blz. 6220) (1996–1997)

24 799 Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot hulpver-
lening en daarmee verband houdende wijziging van enige andere wetten
(blz. 6137) (1996–1997)

25 032 Goedkeuring van de op 26 januari 1994 te Genève tot stand gekomen
Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994, met bijlagen (Trb.
1995, 194)
(blz. 6137) (1996–1997)

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

25 331 Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de
liberalisering van de spraaktelefoondienst
(blz. 5947) (1996–1997)

II (gezamenlijke behandeling)

25 221 Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de voorkeurdrempel
(blz. 5500–5517, 5742–5752, 5818–5845, 6011) (1996–1997)

25 227 Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming
tot acht uur ’s avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen
(blz. 5500–5517, 5742–5752, 5818–5845, 6010–6011) (1996–1997)

III

25 197 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet
onderwijs inzake afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van
leraren-in-opleiding
(blz. 5983–5999, 6016) (1996–1997)
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IV (gezamenlijke behandeling)

25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang
van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere
ziektekostenverzekering, op grond waarvan de zogenaamde vrije voet wordt
verhoogd en het zogenaamde kortingspercentage wordt verlaagd

25 368 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de
medeverzekering van WSF-gerechtigden

V

25 168 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepson-
derwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet onderwijs op
het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs)
(Verslag wetgevingsoverleg nr. 10)
(blz. 5911–5945, 6013–6014) (1996–1997)

VI

23 761 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opneming daarin van bepalingen
voor het geregistreerd partnerschap
(blz. 2815–2835, 3141–3161, 3283–3289, 3374–3375) (1996–1997)

VII (gezamenlijke behandeling)

24 821 Goedkeuring van de op 17 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen
Euro-Mediterrane Overeenkomst, waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en
de Republiek Tunesië, anderzijds
(blz. 4304–4319, 4602–4605, 4730) (1996–1997)

25 036 Goedkeuring van de op 20 november 1995 te Brussel tot stand gekomen
Euro-Mediterrane Overeenkomsten waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds,
en de Staat Israël, anderzijds
(blz. 4304–4319, 4602–4605, 4730) (1996–1997)

VIII

25 128 Regels inzake instelling van een college voor post- en telecommunicatiemarkt
(Wet onafhankelijke post- en telecommunicatie-autoriteit)
(blz. 5569–5592, 5646–5647) (1996–1997)

IX

24 808 Wijziging van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de telecommunicatie-
voorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in verband met de
liberalisering van de mediawetgeving
(Verslag wetgevingsoverleg nr. 21)
(blz. 4451–4455, 4561–4599, 4726–4729) (1996–1997)

X (gezamenlijke behandeling)

25 115 Samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy
(blz. 5863–5882, 5883–5911, 6013) (1996–1997)
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25 184 Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek
(blz. 5863–5882, 5883–5911, 6012) (1996–1997)

XI

25 413* Regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben,
dragen enz. van wapens en munitie (Wet wapens en munitie)

XII

25 198 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een nieuwe
regeling van informatievoorziening en van de Wet van 7 juli 1993, Stb. 405, in
verband met de besteding van nascholingsgelden (regeling informatie-
voorziening)
(blz. 5647–5657, 5816) (1996–1997)

XIII

24 881 Instelling van vaste colleges van advies van het Rijk op het terrein van het
Ministerie van Justitie (Wet adviesstelsel Justitie)
(blz. 4254–4261, 4378) (1996–1997)

* Mits aanvaard door de Tweede Kamer.
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