
RIM MOM. 

6@haxelfg Omeitaissit 

Voortvarend Wettgeven 
Stand van Zaken 
—een inventarisatie van de duur van de 

wetsprocedure tussen 1994 en 1998 
(Dee! 1 1994-1996) 

Sdhoordqk Onstkuut 



R.C.M. van Meer 
dr. W.J.M. Voermans 
Prof. dr. Ph. Eijlander 

Voortvarend Wetgeven 
Stand van Zaken 
— een inventarisatie van de duur van de 

wetsprocedure tussen 1994 en 1998 
(Dee! 11994-1996) 

Centrum voor wetgevingsvraagstukken 

MINISTE_:RIE VAN IUSTITIE 
Weterischapplijk ilnhrzock. En Dociiritntzkiecentrum 

Ott 	 vacle 

Schoordijk Instituut 2000 

WODC Justitie -1 

89.15011- 



Index.  
Dee! I 
1) Legenda. 	 A-D 
2) 1994-1995-1996 

a. 	1994 
i . 	Algemene Zaken 	 3 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 9 
Binnenlandse Zaken 	 13 

iv. Buitenlandse Zaken 	 29 
v. Defensie 	 35 
vi. Economische Zaken 	 39 
vii. Financien 	 45 
viii. Justitie 	 61 
ix. Landbouw, Natuurbeheer en Visseiij 	 75 
x. Onderwijs en Wetenschappen 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 81 
xi. Ontwikkelingssamenwerking 	 91 
xii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 95 
xiii. Verkeer en Waterstaat 	 103 
xiv. Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 113 
xv. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 121 

b. 	1995 
i. 	Algemene Zaken 	 131 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 135 
Binnenlandse Zaken 	 139 

iv. Buitenlandse Zaken 	 149 
v. Defensie 	 153 
vi. Economische Zaken 	 157 
vii. Financien 	 163 
viii. Justitie 	 175 
ix. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 189 
x. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 195 
xi. Ontwikkelingssamenwerlcing 	 205 
xii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 209 
xiii. Verkeer en Waterstaat 	 215 
xiv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 223 
xv. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 231 

c. 	1996 
i. Algemene Zaken 	 239 
ii. Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 245 
iii. Binnenlandse Zaken 	 249 
iv. Buitenlandse Zaken 	 263 
v. Defensie 	 269 
vi. Economische Zaken 	 • 	273 



vii. Financien 	 281 
viii. Justitie 	 293 
ix. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 303 
x. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 309 
xi. Ontwikkelingssamenwerking 	 321 
xii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 325 
xiii. Verkeer en Waterstaat 	 331 
xiv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 339 
xv. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 345 

Deel II 
3) 	1997-1998 

a. 	1997 
i. 	Algemene Zaken 	 353 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 357 
Binnenlandse Zaken 	 361 

iv. Buitenlandse Zaken 	 375 
v. Defensie 	 383 
vi. Economische Zaken 	 389 
vii. Financien 	 395 
viii. Justitie 	 405 
ix. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 415 
x. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 423 
xi. Ontwikkelingssamenwerking 	 433 
xii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 437 
xiii. Verkeer en Waterstaat 	 449 
xiv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 459 
xv. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 467 

b. 	1998 
i. 	Algemene Zaken 	 475 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 481 
Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties) 	 485 

iv. Buitenlandse Zaken 	 499 
v. Defensie 	 507 
vi. Economische Zaken 	 511 
vii. Financien 	 517 
viii. Grote Steden- en Integratiebeleid 	 529 
ix. Justitie 	 533 
x. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 547 
xi. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 553 
xii. Ontwikkelingssamenwerking 	 561 
xiii. Sociale Zaken en Werkgelegenheiri 	 565 
xiv. Verkeer en Waterstaat 	 577 
xv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 585 
xvi. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 593 



Legenda 

* Hieronder wordt een korte verklaring gegeven omtrent de inhoud van de verschillende 
kolommen: 
1. De eerste kolom bevat de opschriften van de wetten. 
2. De tweede kolom bevat het dossiernummer van de wet, de vindplaats in het staatsblad, 

de ondertekenaar(s) van de wet en eventueel een toelichting op de inwerkingtreding. Bij 
deze toelichting zal het veelal gaan om de vraag of er sprake is van een wet met 
terugwerkende kracht. 

3. De derde kolom geeft een antwoord op de vraag of er sprake is van een nieuwe wet of 
een wijzigingswet. Een 'N' geeft aan dat er sprake is van een nieuwe wet. Een 'W' geeft 
aan dat er sprake is van een wijzigingswet. 

4. De vierde kolom gee ft aan of een wet eventueel de uitvoering is van een internationale of 
EG-verplichting. 

5. De vijfde kolom handelt over de vraag of een wet reeds genoemd werd in een 
regeerakkoord en/of een begrotingswet van het desbetreffende minis terie. 

6. In de kolom `Kabinetsmissive' wordt de datum gegeven van de kabinetsmissive 
7. In de kolom 'Advies Raad van State' wordt de datum gegeven van het advies van de Raad 

van State 
8. In de kolom 'Nader rapport' wordt de datum gegeven van het Nader rapport 
9. De kolom 'Koninklijke boodschap' bevat de datum met de Koninklijke boodschap aan de 

Tweede Kamer, zoals is weergegeven in de Kamerstukken van de Tweede Kamer. 
10. De kolom 'Eindstemming Tweede Kamer' bevat de datum van de stemming over het 

wetsvoorstel in de Tweede Kamer, zoals weergegeven in de Handelingen van de Tweede 
Kamer. 

11. De kolom 'Eindstemming Eerste Kamer' bevat de datum van de stemming over het 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer, zoals weergegeven in de Handelingen van de Eerste 
Kamer 

12. In de kolom 'Bekrachtiging' wordt de datum van bekrachtiging gegeven zoals is terug te 
vinden bij de plaatsing van de betreffende wet in het Staatsblad. 

13. In de kolom 'Bekendmaking' wordt de datum van bekrachtiging gegeven zoals is terug te 
vinden bij de plaatsing van de betreffende wet in het Staatsblad. 

14. In de kolom Inwerkingtreding' wordt de datum van bekrachtiging gegeven zoals is terug 
te vinden bij de plaatsing van de betreffende wet in het Staatsblad of terug te vinden is op 
enkele overheidssites (zoals opmaat.sdu.n1 en www.overheid.n1), of wordt weergegeven 
dat de inwerkingtreding op een andere wijze (Koninklijk Besluit of bij wet) geschiedt. 

* Indien bepaalde gegevens niet te achterhalen waren binnen redelijke grenzen, is dit 
weergegeven met de letters 'n.a.' , wat wil zeggen `niet aangetroffen'. 

* Indien er omtrent een van bovenstaande 14 onderwerpen niets bepaald is of indien er er geen 
kennis bij onderzoekers bestond omtrent de gegevens bij die onderwerpen (er stond 
bijvoorbeeld niets in de kamerstukken), dan is er voor gekozen om in het desbetreffende vak 
niets aan te geven. 

• Het overzicht met de wetten is verdeeld in twee onderdelen. Het eerste deel geeft een 
overzicht van de jaren 1994 tot en met 1996. Het tweede deel geeft een overzicht van de 
jaren 1997 en 1998. De nummering van het tweede deel volgt de nummering van het eerste 
deel op. De index gaat dan ook uit van deze doorlopende nummering. 

A 



Overzicht project 'Voortvarend Wetgeven' 
Voor dit project is in een aantal bronnen geraadpleegd voor het verkrijgen van informatie. 
Gebruik is gemaakt van: 

✓ het Staatsblad van 1994 tot en met 1998 
• de kamerstukken van de Tweede en de Eerste Kamer 
• de handelingen van de Tweede en de Eerste Kamer 
✓ Nyww.overheid.n1 
✓ opmaat.sdu.n1 
✓ de rijksbegrotingswetten van de verschillende departementen van de jaren 1993 tot en 

met 1997, met dien verstande dat dit de volgende vergaderjaren zijn: 
- begrotingsjaar 1993 is weergegeven door 6;1992-1993 (vergaderjaar) 
- begrotingsjaar 1994 is weergegeven door b;1993-1994 (vergaderjaar) 
- begrotingsjaar 1995 is weergegeven door b;1994-1995 (vergaderjaar) 
- begrotingsjaar 1996 is weergegeven door b;1995-1996 (vergaderjaar) 
- begrotingsjaar 1997 is weergegeven door b;1996-1997 (vergaderjaar) 

NB: Enkel in dit onderzoek zijn betrokken de wetten vermeld in de bijlage omtrent 
wetgeving bij de begrotingswetten onder het kopje 'In voorbereiding zinde 
wetsvoorstellen'. 
Door onderzoekers is overwogen om bij enige twijfel omtrent de 
overeenstemming tussen de wetsvoorstellen, genoemd in de begrotingswetten, 
en de wetten zoals gepubliceerd in het Staatsblad, niets omtrent plaatsing in 
betreffende begrotingswet op te nemen in het overzicht. 

✓ het Regeerakkoord 1994, TK 1993 - 1994, 23715, nr. 8 en het Regeerakkoord 1998, 
TK 1997 - 1998, 26 024, nr. 10-11 (voor zover bruikbaar). 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven over het totale aantal wetten per jaar en per 
departement. Ook wordt het aantal begrotingswetten aangegeven. 

1994 	 begrotingswetten 	aantal wetten 
(incl. begrotingswetten) 

• Algemene Zaken 	 8 	 10 
Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 4 	 4 

• Binnenlandse Zaken 	 18 	 53 
Buitenlandse Zaken 	 4 	 10 
Defensie 	 4 	 5 
Economische Zaken 	 7 	 10 

• Financien 	 10 	 49 
• Justine 	 4 	 43 
• Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 8 	 13 

-

• 

 Onderwijs en Wetenschappen 	 3 	 10 
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	1 	 15 
Ontwikkelingssamenwerking 

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 4 	 21 
• Verkeer en Waterstaat 	 10 	 25 

-

• 

 Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 	3 	 11 
- Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 1 	 6 
Volkshuisvesting, Ruimtlijke Ordening 
en Milieubeheer 	 4 	 24 

Totaal 93 	 309 



1995 	 begrotingswetten 	aantal wetten 
begrofingswetten) 

> Algemene Zaken 	 4 	 5 
> Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 4 	 4 
> Binnenlandse Zaken 	 14 	 32 
> Buitenlandse Zaken 	 4 	 7 
> Defensie 	 4 	 5 
> Economische Zaken 	 5 	 10 
> Financier' 	 8 	 35 
> Justitie 	 4 	 39 
> Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	7 	 10 
> Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	4 	 21 
> Ontwikkelingssamenwerking 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 4 	 18 
> Verkeer en Waterstaat 	 9 	 20 
> Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 4 	 17 
> Volkshuisvesting, Ruimdijke Ordening 

en Milieubeheer 	 4 	 15 

Totaal 

1996 	 begrotingswetten 	aantal wetten 
begrotingswetten) 

> Algemene Zaken 	 8 	 9 
> Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 5 	 5 
> Binnenlandse Zaken 	 15 	 43 
> Buitenlandse Zaken 	 4 	 11 
> Defensie 	 4 	 8 
> Economische Zaken 	 12 	 27 
> Financien 	 15 	 32 
> Justitie 	 4 	 28 
> Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	7 	 11 
> Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	4 	 24 
> Ontwikkelingssamenwerking 	 1 
> Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 4 	 15 
> Verkeer en Waterstaat 	 8 	 22 
> Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 4 	 16 
> Volkshuisvesting, Ruimdijke Ordening 

en Milieubeheer 	 4 	 10 

Totaal 

75 	 238 

98 	 262 



1997 	 begrotingswetten 	oaf/al wetter: 
(ind begrotingswetten) 

> Algemene Zaken 	 7 	 8 
> Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 4 	 4 
> Binnenlandse Zaken 	 17 	 47 
> Buitenlandse Zaken 	 4 	 13 
> Defensie 	 5 	 9 
> Economische Zaken 	 8 	 15 
> Financien 	 8 	 29 
> Justitie 	 5 	 30 
> Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	9 	 19 
> Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	5 	 24 
> Ontwikkelingssamenwerking 	 2 
> Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 4 	 28 
> Verkeer en Waterstaat 	 10 	 26 
> Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 5 	 24 
> Volkshuisvesting, Ruimtlijke Ordening 	5 

en Milieubeheer 	 14 

1998 	 beg rotingswetten 	aantal wetten 
begrolingswetten) 

• Algemene Zaken 	 5 	 8 
• Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 3 	 3 

-

• 

 Binnenlandse Zaken 	 12 	 37 
- Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 	 5 	 11 
• Buitenlandse Zaken 	 4 	 13 
• Defensie 	 4 	 7 
• Economische Zaken 	 7 	 11 
• Financien 	 7 	 30 
> Grote Steden- en Integratiebeleid 
• Justitie 	 4 	 36 
• Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	7 	 14 
• Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	3 	 14 
> OntwikkelingssamenwerIcing 	 1 
> Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 5 	 29 
• Verkeer en Waterstaat 	 6 	 19 
• Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 4 	 13 

Volkshuisvesting, Ruimtlijke Ordening 
en Milieubeheer 	 4 	 19 

Totaal 

Totaal 

96 	 292 

80 	 265 
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Algemene Zaken 

Rijkswet van 15 december 1994, 
houdende goedkeuring van het op 24 
juni 1994 to Korfoe tot stand 
gekomen Verdrag betreflende de 
toetreding van het Koninkrijk 
Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, 
de Republiek Finland en het 
Koninkrijk Zwden tot de Europese 
Unie, met Toetredingsakte, Bijlagen 
en Protocollen. 

23 867 
Stb. 1994, 881 
Algemene Zaken, 
BuiZa, Financien 
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_ 	 	
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Algemene Zaken 1994 
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riv"' eiVilkitmart4 	iot 
%,,,,gtt.eidiji...;.,..?,...*”...24., 	. 	1 

,,,,,.99:r9figpfcietuk 	 4 661v 
KabinetlidonNikiiiilart8o 	 803.1e04,512 

 
An

Thinalr't,44,.4,  
tilliaanse'erirAru-taansoZak 	' APYI,Y,F*J"Q■U*',  44, lie,i", 

ywaniriambegvntoAri_op-van de ttgroren en  I 	Doze wet 0/odd:tore  
09.O01v0POs1f0.1 ,*iOrs.r.101,1,  Oar. 1994W 	liOn0.40!1e94.  

Pears I  
ckiail,". Y,9 

...ri‘tv,:k.,..:1....,7rer,%.,-.P.,,,,w,, 
 §,,Orliorefeber4 994,totts 

lienrarhbVekbOotritk 1f .4   ),...,-,......,,.. 	.,. 	 ? 	tbrIKabinet, ,  

IfOorl■rercriarlandsantillitu'i' rreVit1g1k,  
al— ky9borrnsti!.F.okenyiracrOok'begtoting 	23,734 
van cie-iiiijaVai1/2"al*"cr&', 	;,. 	7,„ 	, 

St. 1994.726 - 	. ,.. 
Yescrr:110.1 Sof 199,041zia4P 	)trirak to' ArUb. Zeir 	' 
leinentiiiiiiiiindoinei efect s 	

. - , 	, 	 r , „ 
Dihe,v4et Warm te 	' 

VOc;11006 se0W11 .:.,::' - 1, 	' 	 tot I„, jurri1994.  :'  
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Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap _Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  
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Ministerie 
van 

Binnenlandse 
Zaken 



—r, 
1) Dossiernummer  
2) Vindplaats 	 ' 
3) Ondertekenaar(s) i Opschrift 4) Toelichting op de 	 $ 
inwerkingtreding 

	
r 1 .,, 

(eventueel) 	 it ,, 	it 	
- 	  

Wet van 11 november 1993, 
houdende wijziging van de 
Brandweerwet 1985 in verband met 
de oprichting van het Nederlands 	23 066 
bureau 	 Stb. 1994, 15 
brandweerexamens 	 BiZa 	 w 	 b;1992-1993  

Wet van 22 december 1993, 
houdende financiele compensatie 	23 091 
voor langdurige militaire dienst 	 Stb. 1994,50 
(Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd). 	BiZa 	 N  

Wet van 26 januari 1994, houdende 
wijziging van de Kieswet ter 
uitvoering van Richtliin in. 93/109/EG 	 richtlijn nr. 93/109/EG van de Read 
van de Read van de Europese 	 van de Europese 
Gemeenschappen van 6 december 	 Gemeenschappen van 6 december 
1993, tot vaststelling van de wijze 	 1993 tot vaststelling van de wijze 
van uitoefening in de Lid-Staat van 	 van uitoefening in de lidstaat van 
verblijf van het actieve en passieve 	23 537 	 verblijf van het actieve on passieve 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het 	Stb. 1994, 58 	 kiesrecht bij verkiezingen voor het 
Europese Parlement (PbEG L 329). 	BiZa, BuiZa 	 W 	Europese Parlement. 

Rijkswet van 20 januari 1994 tot 
wijziging van de Paspoortwet in 
verband met de invoering van de 	22 973 
Europese identiteitskaart als 	 Stb. 1994,78 
reisdocument van Nederland en als 	BiZa, Justitie, Antill. En 
nationale identiteitskaart. 	 Arub. Zaken, BuiZa 	W 	Trb. 1960, 103  

i 

9tvanV 	uarileak, 	 23512 

7 	
, 	47, 

..t, 	 ,.. 	4, ,  
4,19129,•ytir,le begrpOng Nan dea. 	-1994 

uttgaveniertdOkontveditiston vanhet 	BIZaflnariclen  
9,0410PP110,99carfirp'eaJW .L 	ze wetwe 	ferug 
01.41.iftWS01.1n!4tigelcdt“P4rCrit 	totenmotidecember, 

tkaftierSial;twOodO wljzlging). 	1993---g;d4 ,424ni+.- 	" 
iteamtOty.nt ,''' '  

Will1iiiii 20 4rari1139,1.1404iigli4 	2272 , 
van dotogroting‘van dtuitgavenen 	Sib. 1994, 98 
VCOnt'faa*%Pn:Y.:11t1F,41C11111,--1] 	a  
Oicitifcpietieiyan,sthaeetiliabilieti! 	Deze 1wetwehct terug1 	 F I 
00.,,,Kgniqoni,v9pc .h9c haw, 199‘2,:p T 	toyin:rpetit . 

1 
(soviialtOiricthi,ii: '''-: ' 	 ef*116.&11,90 	 I 

I 
Wetlian!27 ,januar119941ot wijilirg , 	23813 
varttle begrotin0,4n deu *Oh 	99:06 
deontvangstenvanhet 	I 	SlZa,Einanclen  
aloviiiatefaiidi .froc)i lie1141r1 993, 	DO) wetwerkt terug , 	 :I 
(wigiging.senienhohciende met de 	tot Ori met12,  eceroperi 
NagittreOptii;lweode wtizicilOg)./ 	1993:±1  

*OcviiiiWii1*.tOtt",.' 
yastoteding ytuthootdetullil (liege; 	.. 1994,115 
Collegr yOn:StaateplCaOloot deli:, „ 	, 

1 koOlOginidadOeffropit0i4d4: , 	Cieze Wet iieddtenig 
iiiiiiVen lit aVtihtvan4Sfe v69e,likii, 	''t,6i GI g 1  iiie'C i jzintidif 
SOO 094;::,:;0 , , 2, - ‘, - 22• 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr . 

29-dec-92 	10-feb-93 	15-mrt-93 	25-mrt-93 	07-okt-93 	09-nov-93 	11-nov-93 	11-jan-94 	01-apr-94 

06-apr-93 	30-nov-93 	21-dec-93 	22-dec-93 	28-jan-94 	29-jan-94  

17-nov-93 	01-dec-93 	06-dec-93 	07-dec-93 	21-dec-93 	25-jan-94 	26-jan-94 	03-feb-94 	04-feb-94  

03-jun-92 	08-sep-92 	29-dec-92 	05-jan-93 	26-okt-93 	18-jan-94 	20-jan-94 	15-feb-94 KB 
fy 

-Jan- 	I : 	22-feb4F, 	feb:94  
- 	' 

s 	 20 jan 94 	.22 feb79 1 	23-fel394  

4 

I 	27

z..4 

-Jan-94 j 	24'...feb-94 j 	25 febrig  
, 

I 

1 ,  - 

. 	 . 
	 2Ojan94 	01-'6)6-9 	Ir=rirt.44 
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- 
. 	. 1) Dossiernummer ' 	 1 	 '; .' 1 

2) Vindplaats 	 _ 
3) Ondertekenaar(s) 

Opsch rift 4) Toelichfing op de 	 f 
inwerkingtreding 	• 	 (i ! 	n 
(eventueel) 	 '''' 	1 	 —  

WUv&27JantarI 1161 t.ot iiijzIgIn '  
vanlxiMditolisIll(iiage COIngnsiv.,np 4 	23 31.01?, 
diat eik661114edeeKiiilleibilithi6n , 	%ti:S',1 694916 
debegrofing;thiri"de'unoaven en de" 
ontvangstanlvoothe Jaitr419 	"Delliwet Warkt 1.44'8? 
(wijzIgIng samentiantiande,melde 	1 	tbthn'metl decentierV 
Naitiks 	;1twee.c10110.1416401s.1" 	1 	- 	 " " A4eil, t. frtie, ' ' . .. 

Wen've, 	n 27Janaills9.441tot 	jiiolno 
;;i06-68i1;610114141ni:siniitVein ' 	23 520 
131nnen n selakenhvan 	et 	 ts.1990",ss1, 
begrotingvandeultgaveflende , 	I 	13 	 s - 
ontvangstenninot het Jar.1993 	LJ 	, Daze wet Wend tnii.igs<1 
(wtrig1ng1sar' nenhangtmde meisde'tot en moti graecenter, , 	, 	4 	. „ 	4, . 	 .. 
Nalnarsnnta1s-tweedkvvilziclin2)." 	1993  1 	 !  

Rijkswet van 9 mead 1994, 
houdende verklaring dat or grond 
bestaat een voorstel in overweging to 	23 327 
nemen tot verandering in de 	 Stb. 1994! 172 	 b;1993-1994 

Grondwet van bepalingen inzake de 	Algemene Zaken, BiZa, 	 on 

verdediging. 	 Defensie, Justitie 	N 	 lo;1994-1995 

Wet van 9 maart 1994, houdende 
verklaring dat er grond bestaat eon 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, 	 23 428 
strekkende tot het doen vervallen van 	Stb. 1994, 173 	 b;1993-1994 

de additionele artikelen die zijn 	Algemene Zaken, BiZa, 	 on 

uitgewerkt. 	 Justitie 	 N 	 ts:1994-1995 

Rijkswet van 9 maart 1994, 
houdende verklaring dat or grond 
bestaat eon voorstel in ovenveging to 

emen tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot het doen 
vervallen van de additionele artikelen 	23 463 
betreffende 	 Stb. 1994, 174 
Koninkrijksaangelegenheden die zijn 	Algemene Zaken, BiZa 
uitgewerkt. 	 Jusititie 	 N 	 b;1994-1995  

Wet van 20 april 1994, houdende 
bepalingen inzake niet gelijktijdig met 
het lidmaatschap van de Staten-
Generaal of van het Europees 
Parlement uit to oefenen openbare 
betrekkingen (Wet Incompatibiliteiten 	22 769 
Staten-Generaal en Europees 	 Stb. 1994, 195 
Parlement). 	 BiZa, BuiZa, Defensie 	N 	Trb.  1976, 175 

, 	, 	, . 	, 	. „ 	 s23 290'4; 8  
VVetvan10 mitart 1 1394tOtwigiging ss- 	8th. 1994, 208k; 
van de begrobng van de uitgaven en , 	131Z83-Financlen/41 4 
de ontian6stonvinitet?" 481' s 14 	Dela wet werkt terug 
gemeenfefond3voor)int 	0992 	j 	tot en met3.4. ' 
(310tweinekerlini 	 decembers1992 	1w 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr.  

1-/;:'.",,:,,,,:' 
A 

,.ri 

,4,....p 
: r 

1 

	

. 	 E 	 ,,:':,?' 	 7jan-; 	, 	 m 	79, 	ril  - li,04  

	

, 	zg 

k 

	

V 	 • 

74  

s. 
fr...` 	.::: 	

, 

, 

t 	 . 	, 	- 	0-9._t ' .. , ,. 	M 11,7„ 09ffift-94,  

20-jul-93 	18-aug-93 	16-sep-93 	17-sep-93 	01-feb-94 	08-mrt-94 	09-mrt-94 	15-mrt-94 bij wet  

20-jul-93 	18-aug-93 	23-sep-93 	01-okt-93 	01-feb-94 	08-mrt-94 	09-mrt-94 	15-mrt-94 	16-mrt-94  

	

01-nov-93 	01-feb-94 	08-mrt-94 	09-mrt-94 	15-mrt-94 	16-mrt-94  

28-apr-92 	28-jul-92 	26-aug-92 	04-sep-92 	08-feb-94 	19-apr-94 	20-apr-94 	28-apr-94 KB 
: 

, 	 , 
I i 

, 	. 

1, ;,,M' „:, . 	„ 	. 	 ,rnit- 	. 	 ,:., 	-nirv-94 
- 	

— 	 : 
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1) Dossiernummer 	 P. 
2) Vindplaats 	 r 	'1/4 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschnft 4) Toelichting op de 	 I 	 7.- 

inwerkingtreding 	 ii 

(eventueel) 	 1 	 —_...... 

' -23 400 Or); 1,  ”s•itae. ,,,,, 	1,...,44, 
7 S101,11994"3-c  209 1  .1/4 

W . eh lOmaarVl9g4tot( 0 	a).  Baatenancien „ 
i*PleilingrnsgY*PtingYaftil iVc43eze 	 t wenn teiiig to 

	

gliceireirderktvcangaryeittkii , 	tot„ en met ,:ljanuarK 
Perniernanatir&annalli* 19641& 	:19941Vitc:-.. 	N 

Wet van 2 maart 1994, houdende 
algemene regels ter bescherming 
tegen discnminatie op grond van 
godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, 	22 014 

nationaliteit, hetero- of homoseksuele 	Stb. 1994, 230 

genchtheid of burgerlijke staat 	 BiZa, Justitie, SZW, 

(Algemene wet gelijke behandeling). 	OenW,  WVC 	 N  

Wetvan 10,rlifta rt 199439twiPaging ;- 	29 ,2*- 1/4 1 „ 

10109 .10,40,11 (tylli4rie inivr:", 	st6:i944;i3.: 
131nrienkinnseriakelq Y'an'eri" , ' 	Baa tr 
begrotIng vande 09meg:en de: 	De2eMret weeaterug 
onfinirrostenybc'YMet /a ' I 	totenme31i..•',..! , 
(Slotwithakenhig)40 	 december,1992t,  

, 
WetvanlQn)aartl994tot 	 231469 VII 
yastelellIng Van hoofdstutVII 	 Sth.1994,234' 
Millstonevan BinnenIan 	an 

van ae bègroling vane ultgaven, enLj 	Daze wet world 
cle'onNariesteriVentiieNeerl 	1 	1994 	IN 	L'  

1 	pro 

Wetvan10 maart 1 	 "Ii4r; Financial 
trathMeujngvandebagrotIngvan de4 	Ze wet Werkt„ - 	 1 
uftgavoénde ? 6ntvangstenvanIkt i 	tetenmetljanuarl  
BroVIndebndavner tiet Jae 0 994 	 
.....,. 	 I 	,- 
Welvanle'Maad 	116Thdende 	S& 1994; 
ivijzIgIng van'd'e 	roting,yen,dee 	 ; Financiers 
eltgavaiteede Opt/angst° 	 Deis wet weritt re g; 
van liet Ployinclefonds yoorinat Oar' 	tot 	' ' 	ni . en met 31 I., . 
1992(SIntwaVraaan 1P0).-p,:?"' 	clecingier,1992tir  

Wet van 6 april 1994, houdende 
verklanng dat or grond bestaat een 
voorstel in overweging to nemen tot 
verandering in de Grondwet tot 
aanvulling van de bepalingen inzake 
de verkiezing van de Tweede Kamer 
en de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, de provincial° staten en de 
gemeenteraden, in verband met 
tijdelijke vervanging van eon lid 	 23 430 	 b;1993-1994 

wegens haar zwangerschap en 	 Stb. 1994, 260 	 en 

bevelling. 	 Algemene Zaken, BiZa N 	 b;1994-1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr.  

. 

• •3 	 % 

, , 

qrfft : 	29 -94 	30-fart-94  

25-jul-90 	23-okt-90 	20-feb-91 	25-feb-91 	16-feb-93 	01-mrt-94 	02-mrt-94 	31-mrt-94 	01-sep-94 
' 	 I... 	 1 , 

	

 

10 mrt94 	7-apr79„ 	 -apr-94 
, 	4 

1 	 ' 	1 

, 	 I . 

i 

, , 	 < 

	

mrt-94 	-apr=9 	8-apr-94  

mrt- 	' 	14-apr-941: 	5-apr794  
,...„. 

-. 	. 	..„ 
, 	.. 	 .. 	, 

, 

	

, 	 0-mrt-94 1  ' 	-aPr-94 1 	: 15-apr-94  

20-jul-93 	14-sep-93 	01-okt-93 	05-okt-93, 	01-feb-94 	29-mrt-94 	06-apr-94 	12-apr-94 	13-apr-94 

• 



. 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 4) Toelichting op de 	 . 
inwerkingtreding 	. 	 :t: 
(eventueel) 	 L2iSJ ± LLSi'LJ  

Wet van 6 april 1994, houdende 
verklaring dater grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van de 	23 575 
bepalingen inzake veranderingen in 	Stb. 1994, 261 
de Grondwet. 	 Algemene Zaken, BiZa N 	 b;1994-1995  

Wet van 27 april 1994, houdende 
maatregelen gericht op eon goede 
financiele basis voor de privatisering 
van het Algemeen Burgedijk 
pensioenfonds en reparatie van de 	23 442 
invaliditeitspensioenen (Wet 	 Stb. 1994, 302 
financiele voorzieningen privatisering 	BiZa, Defensie, 
ABP) 	 Financien 	 N  

22 361 
Stb. 1994, 329 

Wet van 21 april 1994 tot instelling 	BiZa 
van adviesorganen ten behoeve van 	Deze wet vervalt met 
het minderhedengeleid (Wet 	 ingang van 1 januari 
Adviesorganen Minderhedenbeleid). 	1997. 	 N  

Rijkswet van 15 april 1994 tot 
wijziging van de wet van 4 april 1892, 
houdende installing van de Orde van 
Oranje-Nassau, en van de wet van 
29 september 1815, houdende 
instelling van de Orde van de 
Nededandse Leeuw, alsmede 	 20 668 
installing van het Kapittel voor de 	Stb. 1994, 350 
iviele orden. 	 BiZa, BuiZa 	 W  

Wet van 16 mei 1994 tot aanpassing 
van de vergoeding van verblijfkosten 
van laden van de Tweede Kamer en 
enige andere wijzigingen van de Wet 	23 440 
schadeloosstelling leden Tweede 	Stb. 1994, 356 
Kamer en daarmee verband 	 BiZa 
houdende wijzigingen in andere 	Deze wet werkt terug 
wetten. 	 tot en met 1 april 1993. W  

Wet van 10 mei 1994, houdende 	21 485 
regeling inzake de adeldom (Wet op 	Stb. 1994, 360 
de adeldom). 	 BiZa 	 N  

23 602 
Stb. 1994, 389 

Wet van 19 mei 1994, houdende 	BiZa 
wijziging van de Wet algemene 	Artikel Ill werkt terug 
regels herindeling, de Gemeentewet 	tot en met 1 januari 
en de Wet op het basisonderwijs. 	1994. 	 W  

Wet van 16 mei 1994 tot wijziging 
van de Algemene pensioenwet 
polititieke ambtsdragers 
(uitkeringspercentage vanaf het 	23 613 
derde jaar van de uitkeringsduur on 	Stb. 1994, 393 
eon procedure inzake invaliditeit). 	BiZa 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw .t r.  

07-jan-94 	10-feb-94 	29-mrt-94 	06-apr-94 	12-apr-94 	13-apr-94  

zie 

	

17-aug-93 	13-sep-93 	05-okt-93 	11-okt-93 	16-mrt-94 	26-apr-94 	27-apr-94 	29-apr-94 artikel 92 

	

23-apr-91 	21-aug-91 	16-okt-91 	28-okt-91 	01-mrt-94 	19-apr-94 	21-apr-94 	17-mei-94 KB 

	

02-dec-85 	24-mrt-86 	25-aug-88 	26-aug-88 	05-okt-93 	12-apr-94 	15-apr-94 	31-mei-94 KB 

	

30-mei-93 	25-aug-93 	29-sep-93 	08-okt-93 	22-mrt-94 	10-mei-94 	16-mei-94 	02-jun-94 	03-jun-94 

	

15-jun-89 	20-sep-89 	16-mrt-90 	26-mrt-90 	23-sep-93 	10-mei-94 	10-mei-94 	02-jun-94 	03-jun-94  

04-feb-94 	14-apr-94 	17-mei-94 	19-mei-94 	09-jun-94 	10-jun-94 

21-feb-94 	22-mrt-94 	10-mei-94 	16-mei-94 	09-jun-94 	01-jul-94 
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1) Dossiernummer 	 t 	. ( 

2) Vindplaats 	 tirn 	' 	;•(; ; 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 4) Toelichting op de 	 .7ft 	w 1t 1!C 

inwerkingtreding 	 f 	Xt 

	

.. 	, 
(eventueel)   Ix, 	As 	f. 

Wet van 21 april 1994, houdende 
voorzieningen ter bevordering van de 
totstandkoming van regionaal 
bestuur in daartoe aangewezen 	23 048 
gebieden (Kaderwet bestuur in 	 Stb. 1994, 396 
verandering). 	 BiZa 	 N 	 b;1992-1993  

Wet van 21 april 1994, houdende 
wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen in 
verband met aanpassing en 	 23 139 
uitbreiding van de bepalingen inzake 	Stb. 1994, 399 
verplichte samenwerking. 	 BiZa 	 w 	 b;1992-1993  

Wet van 16 mei 1994 tot wijziging 
van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers ter zake van 
de uitkering wegens invaliditeit 	 23 416 
alsmede regeling van de 	 Stb. 1994, 417 
zogenoemde stimuleringsuitkering. 	BiZa 	 W  

Wet van 19 mei 1994 tot wijziging 
van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers (onder andere 
ter zake van inhoudingen op het 	23 641 
inkomen en gelijke franchise voor de 	Stb. 1994, 418 
pensioenberekening). 	 BiZa 	 w  

Wet van 27 april 1994 tot wijziging 	21 591 
van de Gemeentewet met betrekking 	Stb. 1994, 419 
tot de materiele belastingbepalingen. 	BiZa, Financien 	w 

Wet van 27 april 1994, houdende 
nvoering en wijziging van de wet tot 
wijziging van de Gemeentewet met 
betrekking tot de materiele 
belastingbepalingen, van de 
Gemeentewet en van een aantal 
andere wetten met het oog op de 
wijziging van de Gemeentewet met 
betrekking tot de materiele 
belastingbepatingen (lnvoeringswet 	23 217 
van de wet materiele 	 Stb. 1994, 420 
belasfingbepalingen Gemeentewet). 	BiZa, Financien 	w  

Wet van 9 juni 1994, houdende 
regels ter zake van de gemeentelijke 
basisadministratie van 
persoonsgegevens (Wet 	 21 123 
gemeentelijke basisadministratie 	Stb. 1994, 494 
persoonsgegevens). 	 BiZa, Justitie 	N  

Wet van 7 juli 1994 tot 	 23 322 
samenvoeging van de gemeenten 	Stb. 1994, 543 
Sint Philipsland en Tholen. 	 BiZa 	 N 	 b;1993-1994 

Wet van 7 juli 1994 tot 	 23 323 
samenvoeging van de gemeenten 	Stb. 1994, 544 
Aardenburg en Sluis. 	 BiZa 	 N 	 b;1993-1994  

Wet van 7 jun 1994 tot 	 23 324 
samenvoeging van de gemeenten 	Stb. 1994, 545 
Kortgene en Wissenkerke. 	 BiZa 	 N 	 b;1993-1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	Inw. tr. 

07-jul-92 	18-dec-92 	09-mrt-93 	11-mrt-93 	22-dec-93 	26-apr-94 	21-apr-94 	14-jun-94 KB 

• 

	

01-dec-92 	22-apr-93 	06-mei-93 	10-mei-93 	22-dec-93 	26-apr-94 	21-apr-94 	14-jun-94 KB 

	

05-m rt-93 	28-apr-93 	17-sep- 93 	28-sep-93 	22-mrt-94 	10-mei-94 	16-mei-94 	16-jun-94 KB 

zie 

	

27-sep-93 	22-nov-93 	04-mrt-94 	14-m rt-94 	14-apr-94 	16-jun-94 	19-mei-94 	16-jun-94 artikel VII 

	

24-jul-89 	01-feb-90 	01-jun-90 	08-jun-90 	31-okt-91 	26-apr-94 	27-apr-94 	23-jun-94 KB 

	

19-mrt-93 	02-jun-93 	17-jun-93 	25-jun-93 	14-dec- 93 	26-apr-94 	27-a pr-94 	23-ju n-94 	01 -jan-95  

	

22-sep-88 	07-feb-89 	25-apr-89 	02-mei-89 	16-feb-93 	07-jun-94 	09-jun-94 	12-jul-94 KB 

• 17-sep-93 	23-jun-94 	05-jul-94 	07-jul-94 	21-jul-94 KB 

• 
17-sep-93 	23-jun-94 	05-jul-94 	07-jul-94 	21-jul-94 KB 

17-sep-93 	23-jun-94 	05-jul-94 	07-jul-94 	21-jul-94 KB 
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Binnenlandse Zaken 

Opsch t 

1) Dossiemummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 7 juli 1994 tot aanpassing 
van een aantal wetten in verband me 
de intrekking van de Wet bevolkings-
en verblijfregisters en de invoering 
van de Wet gemeentelijke 
basisadministratie 
persoonsgegevens. 

Paars I 

Wirt 4Ite15 1 september.49941totV 

1$40.19 1N wade .bddrdtingt■iddildFlr 
eitoriVerifrOile ohiantiStativariilei 
Chimeeniefonds voor het Ataripal .  
(wIjOging spmeehangende rept Uerb 
Voorktarsnota): -'i- c: 

Wel.)1.051 5 00.tdidP0 1'.1 . 

van do,uitgaven on do ontvangsten 

1994 (wljziging samonhangde met

_ 

,nr ,mt4 

ifq 
Vdddadtsdnt4a risr,r,vr 

iNetrNi t.;sfoiter04,0P9,1,A2U,1$ 
4*IgireTtaAtooldit*,4,9#0,14 
7,77.4r.?slAR:s14:4701-00fAirdot   5004634-00frisitinta,  

" 	•,,,v 4i 
- YrAt",9,0„9,9.t.TPW,g),Y99.Mi. 

1:44C1.4:.0:44.9ti;Oti*Itangerld$11 
inet-aken-riareitotaPklitt$Ir•  

Wevan IS se'pfernbei1994 tot 
;Ntild9finit mirth& fd- 	

r 
snit '..Y,IkliA,trnete 

, se Zaken van 'do 
be9 ,. ,rdtinb van do 	 on 
onhanna,,,,z voor hot jaar1994   ...tr-

twijzIging tarn en nde met do 
Vcorlaarsnotar 	' n" 
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Wet van 15 september 1994, 
houdende regelen met betrekking to 
de oprichting van de Stichting 
Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel (Wet Stichting 
CAOP). 

Wet van 15 september 1994 tot 
wijziging van de Algemene 
burgerfilke pensioenwet en andere 
overheidspensioenwetten (Reparatie 
overheidspensioenen). 

21 147 
Stb. 1994, 565 
BiZa 

Deis wetwerkt teritö -
tot en.rnettl IuJI1 994.:t; 

23 667 
Stb. 1994, 761 
BiZa 

23 155 
Stb. 1994, 764 
BiZa, Defensie, 
Verkeer en Waterstaat 
Enkele adikelen 
hebben terugwerkende 
kracht (zie artikel VI) 

1994 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr. 

06-mrt-89 	19-apr-89 	08-mei-89 	17-mei-89 n.a. 	 n.a. 	 07-jul-94 	04-aug-94 KB 

. 

.  . . I 
I 

	

: 15S94, 	1:•okt 94' 	i4okt94 

f , 

	

.,, 	 - 	 .0 	- 	■ 	.,..9s I 	 4t 
• 	' 	 1 	 ,, 	 , 

	

g 
 I 	\kt  

,  I 	 'Se 	'0kt- 	-okt.::94 
ri 	 , 

1 	
r 

	

.. 	 , 

12-aug-93 	24-jan-94 	16-mrt-94 	29-mrt-94 	30-jun-94 	13-sep-94 	15-sep-94 	01-nov-94 	02-nov-94  

15-jan-93 	24-mrt-93 	21-apr-93 	17-mei-93 	30-jun-94 	13-sep-94 	15-sep-94 	01-nov-94 	02-nov-94 
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, 
1) Dossiernummer 	i 	 . 	., 
2) Vindplaats 	 I. 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 4) Toelichfing op de  

inwerkingtreding 	*11; 

(eventueel) trin., 	. 
a 	 u! 	 ... 

Wet van 2 november 1994, 
houdende aanvulling van de wet van 
11 september 1964, houdende 
vaststelling van eon nieuwe regeling 
van de bezoldiging van de vice-
president van de Raad van State on 
de staatsraden, alsmede van de 
president en de overige eden van de 	23 811 
Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 	Stb. 1994, 785 
218) met eon bepaling inzake de 	BiZa 
onkostenvergoeding van staatsraden 	Doze wet werkt terug 
in buitengewone dienst met eon 	tot en met 1 januari 
vaste deeltaak. 	 1994 	 w 	 b;1994-1995 

23 570 
Wet van 15 september 1994, 	 Stb. 1994, 804 
houdende toekenning van eon 	 BiZa, Defensie, 

itkering-ineens aan bepaalde 	 Verkeer en Waterstaat 
ategorieen pensioen- en 	 Deze wet werkt terug 

uitkeringsgerechtigden in de 	 tot en met 1 september 
overheidssector. 	 1992 	 N  

Wet van 2 november 1994 tot 
wijziging van de Wet van 20 
december 1984, houdende 
aanpassing van 
uitkeringspercentages van 
ontslaguitkerings- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
voor overheidspersoneel, 	 23 786 
onderwijspersoneel en daarmee 	Stb. 1994, 811 
gelijk  to stellen personeel. 	 BiZa, OCenW 	w 

Wet van 2 november 1994 tot 
wijziging van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet in verband 
met de overgang van de Kroon naar 
het bestuur van het Algemeen 
burgedijk pensioenfonds van de 
aanwijzing- on 
intrekkingsbevoegdheid krachtens 	23 658 
respectievelijk alike! 63 en artikel B 	Stb. 1994, 835 
4, tweede lid, van die wet. 	 BiZa 	 w  

WEil,VantniieoWer'ati44444 	 847 
wijziging,van tpefeKtukill.(HogrilvI 	5th.1994 851 	I 
palegeakvariStaateryKabinet dark 	izim 
kriiidiela;i4OW1403 	

. , 
emetwe44-tiiit 

iiiii34.04aiiiiii0eAriiaili I 	tot en 
fiii.i'.150.(sicitvkiita6. 166);Yrnt, 	k °Cern „ r 1 

..„, 	, 	, 	, 	
.1 

Wetyan17116yemberle94ten, 	5tb41994  
, 

vestMelling yeedelbegreilag,van de' 
tikgaVen eii,de onlinintOtenVan -de 	beze,Wei *oda 
Hoge Colleges :van ,Stiat en'Kabjnet I 	totenmetijanuari: 
derilconkigin,(11) veer net Jattel1800:, 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.t r.  

	

16-aug-94 	06-okt-94 	01-nov-94 	02-nov-94 	10-nov-94 	11-nov-94 

	

05-jan-94 	30-jun-94 	13-sep-94 	15-sep-94 	24-nov-94 	24-nov-94 

- 

13-apr-94 	11-mei-94 	12-jul-94 	15-jul-94 	13-okt-94 	01-nov-94 	02-nov-94 	29-nov-94 	30-nov-94 

n.a. 	15-nov-93 n.a. 	 18-mrt-94 	06-okt-94 	01-nov-94 	02-nov-94 	13-dec-94 	01-jan-95 
, 

	

' 	1 

,, 

now- 	oc:7 	- eq, 

	

I . 	 1 

• 1 

1 77,Po.v-15ec-, 	. 	 . 	 sac-94 
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Minis terie 
van 

Buitenlandse 
Zaken 



r —.... . 	, 
1) Dossiernummer 	 . 

2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 	 tate 
inwerkingtreding 	 la, 
(eventueel) 	 . I ! 	 _ 

Rijkswet van 14 februari 1994, 
houdende goedkeuring van het op 18 
juni 1992 to 's-Gravenhage tot stand 
gekomen Raamverdrag inzake 	 22 992 
vriendschap en nauwere 	 5th. 1994, 124 

samenwerking tussen het Koninkrijk 	BuiZa, 
der Nederlanden en de Republiek 	OnNvikkelingssamen- 

Suriname. 	 werking 	 N 	Trb. 1992,103  
,w,o,sr-Aliq";.(Y,', "1,70.;,./.;,?,itt;•-itH 

ri,ef yang0111480199V0t17110111gt 
ViihiliodastaiiiNiiilatteliala 	23,50,2,t 

*ilien!PPFingalce0Yttdel :e:Ct, 	.1310- iziii' 	tinit,v), iozeiocs  
Oit4Ci„,191Y1,9*!1.0,,,,P$,,,'  
OntvarigsteMvaititVetfilik:vbiir het 	samenwbx1dng '1 ;s. - 
Witp719'ilklbyilbgfficte.artnOr, 	0' 	DezQwet. yverktrereg gr  
&etde Najaariota; tweeds - ' 	j 	i.kaiiiiiirAtiiinlitiiir 
wotgtp,16! 	qp, atm,m(t, 

..24ft,W,  4, 
Wetwarrgaa 	tot 	Metalling 	61044.404  
,krar,PWAIW.S^ 	%W.:11W 	, 	.v. 	u. .,•4, 
rn,hootastukflatnisterizytt 	 ,IOnWslareari 
Haelirantenzaienclitrirdkin 	samenwerkin 
, WalfrOPM*Wlitcan0rtei 

rating sande u 	verreade. , 	'Doze wetmerktteru ,, 	4:4n,.4wka s4.74_,,-s..,.. r.;.-i 	x.:4,,x.m.:;:,,,,, 	 . 
Orabangsterrvanbetl1iJayoor tiet 	‘totarrmetrtjanuarr 
:,:uttra - 	tnrocom parilsalt.- 	 ,,, NH  

Wet van 31 mei 1994 tot verlenging 
van de werkingsduur van het 
Sanctiebesluit financiele 	 23 678 
dienstenverkeer on betalingsverkeer 	Stb. 1994, 382 

Irak. 	 BuiZa, Financien 	N  

Wet van 31 mei 1994 tot verlenging 
van de werkingsduur van het 
Sanctiebesluit handels- en 	 23 679 
dienstenverkeer luchNaarl, 	 Stb. 1994, 383 

scheepvaarl en wegvervoer Irak 	BuiZa, Verkeer en 

1990. 	 Waterstaat 	 N  

Wet van 31 mei 1994 tot verlenging 
van de werkingsduur van het 	 23 680 
Sanctiebesluit dienstenverkeer Irak 	Stb. 384 

1991. 	 BuiZa, EZ 	 N  

i3' 0/51. -k , 	„.   
Wetivan.2rill a9,4rttgt)Y4ilipa 	 II1994V403-”„ - 	 1 
SairiMordStekiVArtulatedaSaiir'i 	uV.a; .,0Mwikkelptis 
puitentirsiSe' ,Zeken)kanae.-.... 	SOWnWeacing i'$..4:, ,,  
basjr.thinokarde:uagameaemde 	Deae vretpakt tenni ;et 
ontvasgsten voorgletlaarl, 	 .66:6161;311dece!iitier:. . 
(Shstaielfroketting)•'.' r- 	 1992 ,,P 4,  ;,;!.,?k ,.- i:.r,'  

Rijkswet van 7 juli 1994, houdende 
regeling betreflende de goedkeuring 
en bekendmaking van verdragen en 
de bekendmaking van besluiten van 	21 214 

volkenrechteliike organisaties 	 Stb. 1994, 542 

(Rijkswet goedkeuring en 	 BuiZa, BiZa, Antill. En 

gekendmaking verdragen). 	 Arub. Zaken 	 N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	I nw.tr.  

23-nov-92 	12-jan-93 	15-jan-93 	26-jan-93 	12-okt-93 	08-feb-94 	14-feb-94 	01-mrt-94 	02-mrt-94 
.,, 

,i 	
I , 	 L 	I, 

	

-, 
	 : 	27,- an-94 	24-mrt s:94 	25-mrt,

:SS 	 rjt 
-i 	

, 

' 	
. 	

i 	 AP '1 . 1 	flW1- 	: 	"rne04, 

11-apr-94 	18-mei-94 	31-mei-94 	31-mei-94 	02-jun-94 	03-jun-94 

11-apr-94 	18-mei-94 	31-mei-94 	31-mei-94 	02-jun-94 	03-jun-94 

11-apr-94 	18-mei-94 	31-mei-94 	31-mei-94 	02-jun-94 	03-jun-94 
4 

fap0_, 	:ju 	1 	uar  

14-mrt-88 	08-mrt-89 	29-jun-89 	04-jul-89 	12-okt-93 	05-jul-94 	07-jul-94 	21-jul-94 	21-aug-94 
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-- 	— 	 — 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondedekenaar(s) 	 . f 

Opsch ft 4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 J i 4 tlTha 	 14 1- 
(eventueel) 	 e att 	 ......Ill  •,,,---- 	 i —..,. 

Paars I 

Wet van 15 september 1994, 
houdende goedkeuring van de op, 
respectievelijk, 1 februari en 8 mead 
1993 te Brussel tot stand gekomen 
Europa-overeenkomsten waarbij een 
associatie tot stand wordt gebracht 
tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun Lid-Staten 
enerzijds, en, respectievelijk, 
Roemenie en de Republiek Bulgarije, 	23 559 
anderzijds, met Bijlagen en 	 Stb. 1994, 702 
Protocollen. 	 BuiZa 	 N 	 Trb. 1994,  16 en  17 	 b . 1993-1994  

nfiRA 
ala,r4' 	 , 
Wet4aridelsipteintibrisstibt. 
Among yaritpokIStuktVi(Minist0)19, 	23 
■ •iititlitilt6iliAdiciIaltti4Viiij sdel4' ' 	.199447 
begrotingvaddèiiltgvenende t,g! 	iiiia:16illatelings 
4,,,,ealkAgsr, ■ ,,A,,..1*1 	 :Stnet-11.4W,' 

ontvangsten..,:ciAlofiCtl.m4r 	wstrnw02190aq 
6:4046674k41WAgelOer:n*t dt it 	404  i'4,€kricitial.j. 	 1: 
v.66riiialsn;toOVAIPAW.44 	kitenAei* jiii1004 ,44, 
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Buitenlandse Zaken 

Kabinets-
missive 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer 

13-sep-94 

Bekrachtiging 

15-sep-94 

Bekendm. Inw.tr. 

1994 
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Ministerie 
van 

. Defensie 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 F. 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	.., 	 A 	'' 
(eventueel) 	 kALfli4.t'"4, 

t. a,aaaai 0- 	. 	v■ 
Wv27JAuad31994totMjzJging; 
iranboordstu ,k(Mbitsterle svar 	233081-. 

i,a‘ annfacx ,ekerie -a; a a 43,33  3. ■ IV3  v;  
Defensleyvan de begrotingvan.day . 	3,8.4994, 184, 
0,00, ,v.:—.. 	4-.0 	_ 	..00..T._.-4040,,,..,5 

ilftachT9 en de;ontiangSercyoor het 	PeT9srri#1.04, 
hie:1 993 Ove ljzI6jilti4rboniiiit 	- p,.. 	P■iiele,13-*PK1Oit4.61:1:, 
Melt& N. iiit'aiilieriT9-iar 	iiii'ailieff'dideritboisi.,  
A4V18)141.141 	 :23ili 43281: ,P1.41:git.4 1  Wi.-  

..,rg' 	„..... 	 . 
net Ein 	,maitit ti.1994tot volizioin 	S1bT4 
yE5k,frootd.  stuk9y(y,Ini.06,9defia.pACi: I 	Defeneld 
661949143sirit48,8i99kiv+ci ,a6t, 	13918`Welyierketer9 9 
tIS";.fet144`66 .6■3849;8;i89643-ifkiet 	enlpet 31,1,... 
jaa} 1%2(Slotwe*ekonbi 	 december 1  
TX, .... ,.., -40. 	 -' 	0' 1 .-"-et 	- 	 23 	X' ent.,t4.00 t.,... 	 , 
Wet van, ST69141994 toL 	- 	 '{ 	 Stb.1994, 323 	

I 	 F 	 I 1 
it;isfelltha van ,  htiofdetuli X 	 Dotensle' 
(Ivolinieleridy4ntletens0).van d 	 ii.wet 
bigro,199 vaii ■ de,mtgfirrretv e 	to entmet 	januari 
onbiangsten„vocrr hetjaiir 1  

Paars I  

VVetvaii 138eptemberl 	tot -i- 
Azigirm vpc, hooldstuX -X(Mblisteriej 	— 
.far'i:DEifeitl'Ie).vatide:begroting:van;v, 	34738% 
chlthitsven --en de ontygnOtori voo! 	3,8..1394..714 	01 	 -11 

14119991984641119— 	' ' 	' - 	,Defenskigio \ — 
samenhangifidepet dei 	 f Oeis wet werlat 	 1 
VoorjaaranotaMft 	 ' i idinie,1169,199-411  ; w  

Wet van 30 november 1994 tot 
wijziging van de Wet van 1 oktober 
1992, houdende bijzondere regels 
met betrekking tot het recht op 
uitkering als bedoeld in de 
Uitkeringswet gewezen militairen 	23 776 
alsmede wijziging van die wet 	 Stb 1994, 853 
(Stb. 573). 	 Defensie 	 W 

36 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. t r.  

y. 	., 

q. 

i P; 

- an- 	-.mit 	mit=94  

s, 
A--. 

: 	
) 

A 
mrt- 	1 	-mel..941 	1 	mel  -94  

v: 

• 
n,  

• ,,,, 

• i 	, 	 • 	,mo 	41 	17 rnei- 	-  „imei-94  

, 
, 

1 

	

74 	 t 

?; 
1 

. 	 15-se 	94 	t=.9,, 	, 	Okt-64  

	

27-jun-94 	03-nov-94 	29-nov-94 	30-nov-94 	15-dec-94 	16-dec-94 

 94 1 18 



Ministerie 
van 

Economische 
Zaken 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschritt 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 It: 	 —  

1 .V .a'Wiji121'ti'gi !Ifrf9'o'i't lilti'' 	I 	' 	riSSIS; 
tr--',_2:1'nl, "•vt ,l , t. ;•- - .^ ,P 	 0 ,4 	, 	' 	

.1 yartiwpfdSluklial SMiniSterieyari 	?tilik1994,157; 
thuiliiiiiibili4iiiiiiiiiitGillaii0 '" 	tzar :i:;1 .4.1.,...,g ,,.. 1‘,01. 	. 

ireeraCik'ji" ,  0.4c stt, 	1., 

	

rodegtwiede ultbaveteeii de,. 	Dela: vietsiteild tertioxt ' 
ei( teeegetee - yao heiflijklyoorillet,s 	.tot,erts reet,l, december, 1 
P1410992X4-091.40ef,ej!  ' 	.1994-Sik,,t4 	,,,q-c ,  " k`  W 	I 

Wet van 25 maart 1994, houdende 
goedkeuring van het op 2 december 
1992 to Brussel tot stand gekomen 
Protocol houdende wijziging van de 
eenvormige Beneluxwet op de 	 23 325 
merken; wijziging van de Wet 	 Stb. 1994, 267 
bestrijding namaakprodukten. 	 EZ, BuiZa, Justitie 	N 	 Trb.  1993,  12  

Wetyan'TrtiatirtlQa4kiot viijz in 	S87,4994,288 ,  
vanrele.begrotieb.430 de4iftgaverver,, , ,;Fieer,icildk: . ... 	, 	, 	,...„ 	„ 	„ 
deeettenirdeeyanthelstbeCe,:;V 	DeZe yieteierld,terug, 	,; 
!dwiifelit 	4fF.th0 ,061*fitiaar 	teete44311kk` 
1 	'v. ,  -ik,,:,:k. 	 ecember,4992,  

, ,v, 	,,,,. 	23, 
Weevarvi, 	ailitliti41661thti- 	I 	1 	ii.0 . 	, 
van,debogroUng 'vandeultgavenn 	EZ,Flnancren  
(.6..9ritet„)..PP,L9r,',* 1 4etF.9,1)4P:). 	k 	,Deze,welSvetidlorug 
VeigetedidjereiceeinnoCi.,liet jam) 	) ,tetepinetlijanieirir ,  
4464:1:4',11±Ult?'''•

11  

14*44
'
n
i
afill)1

,
904,PtV 	1,19 	ft  

•Wn*idettartSTileiddeer 	S 	994, 
geOpTelectsila,eicee)..yee.dr.?" -  
beiretiel.Ciarildeeaaeceriee'de 	Dezewetwerkttenig,  ...k.-T 
oetinan 	enveritietelljk'voot 	 en. elet3 

ecienberl  

YPtS7.4...!..ffi40.1224.-qe;Vii,diet4411e9f 	23400X111 
ven,090,144uk ,X13,(Mlnicterio.iile -.4 	.sie. , 4094., 
pieren)liche'Zikph)-vasi.de -,t ,  ' 	

. .. 

begipling:ycinAetuitgaventen do;'  
or4ventistert&ae,fricd Fijk yoordiet 	, 	florae niet;tjaniied ",' 
jear.1994:`,7.,,,c1,1,, ,  • : ‘) ,1" ,.::?,,, -; 	.1e94,/ . - ;L :!,, 	.., 

Paars  I  

Wei40,15, ,  seetereee? ,i 994 tot' 	I 	 1 
,..s41141009 [Van hoofdstukkX111; . ' 	23.743 
(MIMetedielienteoeCiretchekZekee)i: ,k..cSie..1994,727,, 
)I(' ati'd4 befaktiki.v.gin de uitigiVeh.lri'l ;Z.') El:',..k: " 	' 	 1 
dei'dittNiartget‘ili van ee't Eiljk,voer heat ' '',' Doze 	wetkt'esi ' 
tear :19,134:" '4' 	, ,. 	... 	

■ '19t Pn'ftlet 1juii19e4': 	I  

Wet,van ,t5eCeteinber 199..41oryj , .237461" k . 
Wifzitileciiikdelieepeting;yeede:„ ,,I 	fii.,',.:.i9,94,' 728 
inigayOn*.de,ohtvatiOfen cmii,,iii 1 	EZ,,Flettecied„1-- 	,, 
Fddde!licieseiiitigireiiicing,ioC4,fiet 	Deii:;wei.e,,eddtefab .r'' 	 I 

jact112,34:,',,, ,,  `.??,.: 5., ,,, ,, 	, ,,,k.. 32 	r. tot en  inewliell 9942,„• 

Wet van 2 november 1994 tot 
wijziging van de Wet economische 	23 306 
mededinging (vergroting van de 	 Stb. 1994, 801 

effectiviteit). 	 EZ 	 W 	 b;1993-1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr. 

 -,, 

, 
1 

18-mei-93 	05-jul-93 	09-sep-93 	17-sep-93 	24-feb-94 	22-mrt-94 	25-mrt-94 	19-apr-94 	20-apr-94  
 I. 	. 

. 	 O3mrt94 	28apr94apr94 

, 	 ' 

:.; 
) 	 , 	 ,, 

:

f;r.
t 
f. : 	-,MIt. 	28 -9 	 . 	apt-.94 

. 	 _  
I . 

), 	
,„ 	' 

, 

,mrt 	' 	' Orr94. . .29apr94  
, 	 , 	- 

' 

, 	
S  29apr44  

, 	 I 	 .,•, 

., 	 -te • '94L 	3okt94! ' 	 1 	.7,94 ,  

, 

: 
. 

e 	, 	.okt441 	44*t-64  

i 	08-mrt-93 	05-jul-93 	25-aug-93 	02-sep-93 	14-apr-94 	01-nov-94 	02-nov-941 	22-nov-94 KB 
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Economische Zaken 

Opschr ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichfing op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Rijkswet van 21 december 1994 tot 
goedkeuring van het op 15 april 1994 
te Marrakech tot stand gekomen 
verdrag tot oprichting van de Wereld 
Handelsorganisatie, met bijlagen 1, 2 
en 3, en van het eveneens op 15 
april 1994 te Marrakech tot stand 
gekomen verdrag inzake 
overheidsopdrachten, met bijlage. 

23 961 
SW. 1994, 947 
EZ, BuiZa Trb. 1994, 235 

1994 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

, 	

, 	28-sep-94 	26-okt-94 	28-okt-94 	31-okt-94, 	07-dec-94 	19-dec-94 	21-dec-94, 	29-dec-94 	30-dec-94 
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Ministerie 
van 

Financien 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	LAN 

:ff,,70,,,, -01,,4 	.. 	.1,1-:j %a' 	'''';, 	.:.... 	enrotlug  inwerkingtreding 	of 	 : 	, 	-,-, 	, . 	 . 	. 
(eventueel) 	 VY( 11.0 1 niaV Ecl-, ,-,,ii -ei;:-..: ,,, 	 a.0 

richtlijn nr. 70/156/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen inzake de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten 
betreffende de goedkeuring van 

Wet van 16 december 1993 tot 	 22 238 	 motorvoerluigen en 
vaststelling van de Wet op de 	 Stb. 1994, 17 	 aanhangwagens daarvan (PbEG L 
motorrijtuigenbelasting  1994. 	 Financien 	 N 	42)  

a .460 It*. 
 

Wet van 27:decainbar:1993,•.'..• j.j. . 	j; 	•. 	.39).1994,4p.  . 	.. 	. . .. • 	• 
ticitideef.te Vaitsielliea Vari tioofdStuki. .. 	.,' FIneivieir: j . . • 	I .. .. • 	It ' 	• 
DON:( ■ietiOnalerSdiitild) . Vei-i'de., lc.: . .• ' •!...; Doze wet In.farkftedig .:•.:1• • 
beorotine Van de uitgeVeri on de 	... If ..•#. tot en met . ; jenuad  
OntiianOsten VoabeilacG1994:2:  ',. •,•'• I: .. .1994: : 	''' 	'.- 	• 	• 	: : IN : 	' 	'  

• 23 4000.03 . 
Wet van.27 deOemtier.1993. 	:...-,!.. . 	' .6ttil. 1944: 46 	 - 

Fidu.690:16 Vestetellina Van hoordst.i.ik , 	i;PInancien,  
003.;(PAInIetede'yen.Fbianc. 	len),Vith de 	• ' Doze inlet werkt terup 
lieolOang Vati;:di iito.khieh,,,,,,`Pe 	tei en met 1 jEtIlliarl 

onicalgStenyaitifenaeliteN ' 	 1  494 , ' 	 N 

, 	• 	, 
Wet'acan 23 docomber 1993, ..'• 	- 	23 400 E 

hOlidcipdOy8atatellifIn iJO• 	1 	Sth 194)4, 47  
behiptincivaii.iiii.11:steii 	• 	• 	Firienc V n  
eft )43.6 elit kopltee 	IOf 	. [kw.) 0:et wend terUgn 
onivanosien,Vin 	. 	., 	. 	tr:1 on met 1 tentrarl - 
Stiatiniikittiertri!  ;14''' 4Floymr 	— 	 N  

Wet yan'2.7 december 19cr2, : 	 23 280., 	 . 	. 
boudendieviiwging yen hricfd .E.tult 	Sib :1894, 75 .... . 	„ 
NB (10Inthiede veil FiriFincilin) van de 	FirienciOn 1 ,1 • 	 . , 	, 
tre8rOtfrsiven"detuitgavis• on is  	00Z9 ;sat wand terug  

onivanetten.,ien het nqk vhdr, tiel ',' ' 	tot en met .31  
jeer 1992 (StofiveVrekenIng).'T'.  '- 	' • 	•  'debember 1992  ' ,W. 	. 	, 

Wet Van 27..deceim.beri1993; . , 	, 	.'. 	:23 279, , 
haudende.wijzigliig Van "hoiodituk 	• . 	•.,Stb. 1994, 76 	 . 
iMiNatkieile.Scheltij .liee de. . 	. : • :::fliiinailn. :•.:• . 	- 	. 	.. 	. 	.., 	 . 	, 	. 	. 	. 	- 
begrotIng yan.de.yligeven.ed do 	.:.'. -. Doze Wet iverkt terug 
ontvengsteh yen het Rijk.voti,het 	• 	. 	„Apt oe met 31 .• '....• • ;€.?.. 	. 	 • 

Jeer 1992'(Slotwetirekerillig)?• • 	- 1 	-• ::.decembe'r' 1992 .. • • 	W., • 	• 

• .. 	 , Wet van 23 december 1993,j 
ho9dendelargiging Van de begrotIng 
van de listen en de baton on van do 	••,. 	• .. 
kepiteeluthattVen en. -oMvehesten van 	.' , 23 292 
het Siestsinuntbeddtvoor liege& , 	1:  • 	Sib. 1994; 77 
1992!(SlotweVrekenleg):.•  -,• : 	, 	I , 	Finanaian 	 W  

richtlijn nr. 92/108/EEG van de 
Wet van 4 februari 1994 tot wijziging 	 Raad van de Europese 
van de Wet op de accijns en van 	 Gemeenschappen van 14 
enkele andere wetten in verband met 	23 412 	 december 1992 (PbEG L 390) tot 
de afschaffing van de fiscale 	 Stb. 1994,87 	 wijziging van richtlijn 92/121EE0 on 
grenzen. 	 Financien 	 W 	tot wijziging van richtlijn 92/81/EEG 

46 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstem.ming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m. 	i nw. t r.  

07-aug-89 	03-mei-90 	30-aug-91 	10-sep-91 	09-nov-93 	15-dec-93 	16-dec-93 	11-jan-94 Bij wet 

	

< 	 ,.. 	. 
',i  

1 	 : 	 : 	 : 	 : 	27 dec 93 	25 1an-9 	= an -94 
i: 	 : 	1 	7 	:  
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.i.: 
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I 

' 	 277dec 	25-Jan 	26 an-94 
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I• 	 ft.' 	120-jartt:94 st• 	
11 t 	 , 	 , 
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.., 	
S 	,,,, -,,, 	S 	,..A. 	 I 27,7dec-93 	.15-feb:94 	164eb794  

1 	 1 	,,,.., 	 ..,. 	 . 	, 

t 

I, 	 ,,,, 	
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, 	 - i. 	. ec,93 	16feb94tfe  
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, 

1 	 , 	 4 1.r.., 	
, 	 A- 
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,. 	 febi9,4 	1600-94  

21-sep-93 	09-dec-93 	01-feb-94 	04-feb-94 	22-feb-94 	23-feb-94 
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....... 
1) Dossiernummer 

. 	. 
2) Vindplaats 	 ,  

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrtft 

4) Toelichfing op de 	 1 44gJ4.,p . 
inwerkingtreding 	•  
(eventueel) 	 V 	E, 	v9,111 	' 	' 	 . 	aar 

, 
0 	 23 504P4 	 1 

We ‘t Van4 fabruari 1994, houdendoj 	Sth. 4997.41113 
WiliigigchvVICIOrdiStUle, 	 FirlantailW 
iitiatthaSChl;lakielli labogroting 	Deze.Wet weild terug 	 1 .imgro,x4.,4,e.orne.r4i..-titi.virt.‘-si 	 irtArificgaos emiptc, i.., .<4, 
van de Uttgayen.en de Ontvangsten 	, 	tit erEmet1+,0cernbe 
GOtaliaitieebi.tn, 	1 	1993 toiss't4-4-t 	

-.. 	
f 

2i5O- 
Wetvan/Efebruarii1,994; houdende. 	ski/94 1 
ti  '4 1 "1 "11i: "icrtiliteigi tnic 4)  wpm ng van oo s 	 Financienk‘' 
(Ministerie van Financion)yari:de 	Dezemet Werkt terug . 
begrotirig yart .de zuitgaVer,en do : 	tot eriAmet;', deperdbar 
oniVandsten Voor,tietlitar ;199-3Ksi. 	93,4<i,  if,  - 	,i" 	.., 	w  

Wet van 17 maart 1994, houdende 
opneming in de Wet toezicht 
kredietwezen 1992, de Wet toezicht 
verzekeringsbednjf, de Wet toezicht 
beleggingsinstellingen en de Wet 
toezicht effechtenverkeer van 
bepalingen betreffende de informatie-
uitwisseling tussen Nededandse en 
buitenlandse instanties die belast zijn 
met het toezicht op financiele 
markten of op natuudijke personen 	23 170 
en rechtspersonen die op die 	 Stb. 1994, 235 
madden wer1<zaam zijn. 	 Financien  

Richtlijn nr. 92/49/EEG van de 
Read van de Europese 
Gemeenschappen van 18 juni 1992 
tot coordinatie van de wettelijke en 
bestuurlijke bepalingen betreffende 
het directe verzekeringsbednj4 met 
uitzondering van de 
evensverzekeringsbranche, en 
houdende wijziging van richtlijnen 
73/239/EEG en 88/357/EEG; 
Richllijn nr. 92/96/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 10 
november 1992 tot coordinatie van 
de wettelijke en bestuurlijke 

Wet van 9 mart 1994, houdende 	 bepalingen betreffende het directe 
vervanging van de Wet toezicht 	 23 199 	 levensverzekeringsbedrijf en tot 
verzekeringsbedrijf door de Wet 	Stb. 1994, 252 	 wijziging van de richtlijnen 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 	Financier) 	 N 	79/267/EEG en 90/619/EEG  

Wet van 25 mewl 1994, houdende 
nieuwe regels inzake de financiele 
betrekkingen met het buitenland 	23 484 
(Wet financiele betrekkingen 	 Stb. 1994, 258 
buitenland 1994). 	 Financier' 	 N 

FinanciOn 1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.t r.  

	

, 	 . 

. 	 4, 

, 
1, '4". 	 •.k . 	 „ 

	

1f61:0 	. 	 1:rnrt9 	-:ror,t-94  

	

g.' 	 .,, 

•

—, 	
, 	 , 

: 	.

•, 	, .•,,, ,• 	' 	 .. 	O4466464 ,- !  , -0 1;..mrt-9 	, , 	mr.t.:04  

08-sep-92 	31-mrt-93 	17-mei-93 	25-mei-93 	17-feb-94 	15-mrt-94 	17-mrt-94 	07-apr-94 KB 

30-dec-92 	29-apr-93 	07-jun-93 	15-jun-93 	25-nov-93 	08-mrt-94 	09-mrt-94 	14-apr-94 	01-jul-94  

, 	17-mei-93 	19-okt-93 	09-nov-93 	10-nov-93 	24-feb-94 	22-mrt-94 	25-mrt-94 	14-apr-94 KB 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 'I. 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 	 4 4) Toelichting op de 	0 UI P._ 1 	4. 

inwerkingtreding 	0 
(eventueel) 	 ljzigiilg)3 EG vela. 	g Mb' 	fr  

Wet van 6 april 1994, houdende 
wijziging van de Wet toezicht 
kredietwezen 1992 en van de Wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in 
verband met het versterken van het 
toezicht op kredietinstellingen en 	23 544 
verzekeraars die deel uitmaken van 	Stb. 1994, 278 
een groep. 	 Financien  

Wet van 21 april 1994 tot wijziging 
van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen in verband met de 	21 058 
herziening van de bevoegdheid tot 	Stb. 1994, 301 
navorderen 	 Financien 

23 477 
Wet van 28 april 1994, houdende 	Stb. 1994, 312 
vermindering van at te dragen 	 Financien, EZ 
loonbelasting bij loon voor speur- en 	Doze wet werkt terug 
ontwikkelingswerk (Wet bevordering 	tot en met 1 januari 
speur- on ontwikkelingswerk). 	 1994 

Wet van 27 april 1994, houdende 
regelen met betrekking tot de 
oprichfing van de naamloze 
vennootschap De Nededandse Munt 	23 413 
N.V. en tot wijziging van de Muntwet 	Stb. 1994, 336 
1987. 	 Financien  
Wet van 19 mei 1994 tot wijziging 	23 656 
van de Wet identificatie bij financiele 	Stb. 1994, 358 
diensNedening 1993. 	 Financier) 	 W  

Wet van 29 juni 1994, houdende 
wijziging van de wet van 17 mead 
1994, houdende opneming in de Wet 
toezicht kredietwezen 1992, de Wet 
toezicht verzekeringsbedrijf, de Wet 
toezicht beleggingsinstellingen en de 
Wet toezicht effechtenverkeer van 
bepalingen betreffende de informatie 
uitwisseling tussen Nededandse en 
buitenlandse instaties die belast zijn 
met het toezicht op financiele 
markten of op natuurlijke personen 	23 751 
en rechtspersonen die op die 	 Stb. 1994, 471 
madden werkzaam zijn (Stb. 235) 	Financien  

Wet van 24 juni 1994 tot wijziging 
van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 met het oo 
op het bevorderen van beleggingen 
en investeringen die in het belang 	23 197 
zijn van de bescherming van het 	Stb. 1994, 497 
milieu, waaronder natuur on bos. 	Financien, VROM, LNV W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m. 	i nw. t r.  

26-jul-93 	22-nov-94 	06-dec-93 	14-dec-94 	03-mrt-94 	29-mrt-94 	06-apr-94 	26-apr-94 KB 

11-nov-87 	02-nov-88 	03-mrt-89 	13-mrt-89 	24-feb-94 	19-apr-94 	21-apr-94 	03-mei-94 	04-mei-94 

17-sep-93 	15-okt-93 	01-nov-93 	08-nov-93 	22-feb-94 	26-apr-94 	28-apr-94 	10-mei-94 KB 

24-feb-93 	29-mrt-93 	15-sep-93 	22-sep-93 	22-mrt-94 	26-apr-94 	27-apr-94 	19-mei-94 KB 

18-mrt-94 	14-apr-94 	17-mei-94 	19-mei-94 	31-mei-94 	01-jun-94  

02-jun-94 	21-jun-94 	22-jun-94 	29-jun-94 	30-jun-94 	01-jul-94  

30-nov-93 	07-jan-94 	 24-mrt-94 	26-apr-94. 	24-jun-94, 	12-jul-94 	13-jul-94 

Financien 1994 
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FinanciOn 

Wet van 29 juni 1994, houdende 
wijziging van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 on van 
de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 (aanpassing gedifferentieerd 
tenet en verhoging van de 
zelfstandigenaftrek). 

Wet van 29 juni 1994 tot wijziging 
van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen tot aanpassing van 
de administratieve verplichtingen ten 
dienste van de belastingheffing en in 
verband daarmee wijziging van enige 
andere wetten (aanpassing van 
administratieve verplichtingen). 

Wet van 29 juni 1994 tot wijziging 
van de Wet inzake de douane tot 
nadere vaststelling en aanpassing 
van administratieve verplichtingen 
(administratieve verplichtingen). 

Wet van 29 juli 1994 tot wijziging van 
de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 in het belang van de 
werkgelegenheid. 

Wet van 29 juli 1994 tot wijziging van 
de wet van 29 juli 1994, Stb. 610, tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 in het 
belang van de werkgelegenheid. 

Paars I 

Wet van 13 oktober 1994 tot wijziging 
van de inkomstenbelasting 
(winstbewijzen). 

52 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

23 665 
Stb. 1994, 498 
Financien 
Artikelen I, II, III on IV 
werken terug tot en 
met 1 juli 1994. Artikel 
VIII werkt terug tot en 
met 9 juni 1994. 

21 287 
Stb. 1994, 499 
Financien 

21 339 
Stb. 1994, 500 
Financien 

23 071 
Stb. 1994, 610 
Financier( 

23 571 
Stb. 1994, 611 
Financier) 

23 083 
Stb. 1994, 758 
Financier) 

1994 



Financien 	 1994 

Kabinets-
missive 

03-feb-89 

14-feb-89 

13-jul-92 

Advies 
Raad van 
State 

16-jun-89 

28-jun-89 

06-sep-93 

03-feb-94 

12-nov-92 

Nader 
rapport 

n.a. 

30-aug-89 

28-jun-89 

04-nov-93 

26-m0-93 

Koninklijke 
boodschap 

28-mrt-94 

08-sep-89 

06-okt-89 

05-apr-93 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

21-jun-94 

29-jun-93 

29-jun-93 

24-mrt-94 

24-mrt-94 

07-sep-94 

Eindstemming 
Eerste Kamer 

28-jun-94 

28-jun-94 

19-apr-94 

11-okt-94 

Bekrachtiging 

29-jun-94 

29-jun-94 

28-jun-94 	29-jun-94 

26-apr-94. 	29-jul-94 

29-jul-94 

13-okt-94 

Bekendm. 

12-jul-94 

12-jul-94 

12-jul-94 

18-aug-94 

18-aug-94 

27-okt-94 

Inw.tr. 

bij wet 

13-jul-94 

14-jul-94 

19-aug-94 

19-aug-94 

28-okt-94 
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— 	 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats  
3) Onderlekenaar(s)  

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 - 	

• inwerkingtreding 	 M 	to 	; 	 • ,- 	 ----ti 	 _-.{-s, 	.. 
(eventueel) 	 „Wcjzigthg 	EGNerplIchting 	 + 

23 722 
Wet van 24 november 1994, 	 Stb. 1994, 830 
houdende wijziging van de Wet op de 	Financier) 
dividendbelasting 1965 (uitbreiding 	Deze wet werkt terug 
van de gevallen waarin inhouding van 	tot en met 1 oktober 
belasting achterwege blijft). 	 1994. 

Wet van 15 december 1994, 
houdende algemene regels inzake de 	22 885 	 b;1992-1993 
waardering van onroerende zaken 	Stb. 1994, 874 	 en 
(Wet waardering onroerende  zaken). 	Financier), BiZa 	N 	 b;1993-1994  

Wet van 23 december 1994, 
houdende overgangsregeling voor de 
hefting van motorrijtuigenbelasting 
inzake motorrijtuigen met een 
tenaamstelling van het 
kentekenbewijs van voor het 
kalenderjaar 1988, en vervanging van 
het wisseldisconto van De 
Nededandsche Bank N.V. door de 
voorschotrente van De 
Nederlandsche Bank N.V. in de Wet 
op de accijns en de Wet op de 	 23 981 
belasting van personenauto's en 	Stb. 1994, 883 
motorrijwielen 1992 	 Financier) 

Wet van 23 december 1994 tot 	 Richtlijn nr. 94/5/EG van de Read 
wijziging van de Wet op de 	 van de Europese Unie van 14 
omzetbelasting 1968 in verband met 	 februari 1994 tot aanvulling van het 
de invoering van eon bijzondere 	 gemeenschappelijk stelsel van 
regeling voor gebruikte goederen, 	23 952 	 belasting over de toegevoegde 
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor 	Stb. 1994, 884 	 waarde en tot wijziging van richtlijn 
verzamelingen on antiquiteiten. 	Financier) 	 77/388/EEG (PbEG L 60)• 

Wet van 15 december 1994, 
houdende bepalingen inzake de 	23 777 
wisselkantoren (Wet inzake de 	 Stb. 1994, 903 
wisselkantoren). 	 Financier), Justitie  

Wet van 23 december 1994, 	 22 849 
houdende vaststelling van de Wet 	Stb. 1994, 923 
belasting op milieugrondslag. 	 Financier),  VROM 	N  

Wet van 23 december 1994, 
houdende invoering van on 
aanpassing van een aantal wetten 
aan de Wet belastingen op 	 22 851 
milieugrondslag (Invoeringswet Wet 	Stb. 1994, 924 
belastingen op milieugrondslag). 	Financier) 	 W  

Wet van 23 december 1994 tot 
wijziging van de Wet belastingen op 
milieugrondslag in verband met het 
aanbrengen van eon permanente 	23 935 
vertijning alsmede twee tijdelijke 	Stb. 1994, 925 
verlijningen. 	 Financier), VROM 	W 

Financien 1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	B ekend m. 	i nw. t r.  

28-mrt-94 	19-apr-94 	10-mei-94 	20-mei-94 	11-okt-94 	22-nov-94 	24-nov-94 	08-dec-94 	09-dec-94 

17-jul-91 
en 
6-nov-91 	13-mei-92 	12-okt-92 	19-okt-92 	30-jun-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	22-dec-94 	01-jan-95 

• 

12-sep-94 	04-nov-94 	07-nov-94 	09-nov-94 	01-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	28-dec-94 	01-jan-94  

07-jun-94 	11-okt-94 	19-okt-94 	25-okt-94 	01-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	28-dec-94 	01-jan-95 

09-dec-93 	29-mrt-94 	24-jun-94 	28-jun-94 	11-okt-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	28-dec-94 KB 

05-jun-92 	02-sep-92 	18-sep-92 	30-sep-92 	02-nov-93 	20-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 KB  

27-jul-92 	02-sep-92 	23-sep-92 	01-okt-92 	02-nov-93 	20-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-94  

. 	22-aug-94 	23-sep-94 	12-okt-94 . 	14-okt-94 	29-nov-94 	20-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	30-dec-94 

Financien 1994 
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1) Dossiernummer 	
, 	_ 

2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	 Ti 

Opschrift 4) Toelichting op de 	 g 	v a 
inwerkingtreding 	of 	 mat. 	 • • _ 
(eventueel) zI0 0 .-E,Ie r, PlictISIng ,.., , aa 

23 023 
Stb. 1994, 926 
Financien 

Wet van 23 december 1994 tot 	Artikel I, onderdelen C, 
wijziging van de inkomstenbelasting 	D, E, F.2 en G werkt 
(kapitaalverzekeringen en periodieke 	terug tot en met 1 
uitkeringen). 	 januari  1992. 

We van 23 december 1994 
houdende wijziging van de Wet op de 
loonbelasting 1964, de Wet op de 
vermogensbelasting 1964, de 
Successiewet 1956, de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969, de 
Invorderingswet 1990 en de 
Coordinatiewet Sociale Verzekering 
naar aanleiding van de herziening 
van het fiscale regime voor 
onderhoudsvoorzieningen on 
bepaalde spaarvormen in de 
inkomstenbelasting (Aanpassing van 
de Wet op de loonbelasting 1964 en 	23 046 	 b;1992-1993 
andere wetten aan Breda 	 Stb. 1994, 927 	 en 
Herwaardering). 	 Financien, SZW 	W 	 b;1993-1994 

Wet van 23 december 1994, 
houdende vereenvoudiging van de 
belasting- en premiefacaliteit voor de 	23 782 
zeevaart (Wet belasting- en 	 Stb. 1994, 928 
premiefacaliteiten voor de zeevaart 	Financien, Verkeer en 
1995). 	 Waterstaat, SZW 

Wet van 15 december 1994, 
houdende wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 (technische 	23 865 
wijziging index voor berekening 	Stb. 1994, 929 
tabelcorrectiefactor). 	 Financien  

Wet van 15 december 1994, 
houdende wijziging van de Wet op d 
inkomstenbelasting 1964, de Wet op 
de loonbelasting 1964 en de 
Coordinatiewet Sociale Verzekering 
(regelingen met betrekking tot attrek 	23 483 
en belastingvrije vergoeding van 	Stb. 1994, 930 
kosten van kinderopvang). 	 Financier), SZW, VWS W  

Wet van 15 december 1994 tot 
wijziging van de Wet van 15 
december 1994, Stb. 930, houdende 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, de Wet op 
de loonbelasting 1964 en de 
Coordinatiewet Sociale Verzekering 
(novelle aftrek en belastingvrije 	23 781 
vergoeding van kosten van 	 Stb. 1994, 931 
kinderopvang). 	 Financien 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	B ekend m. 	I nw. t r.  

13-jul-92 	28-sep-92 	05-feb-93 	13-feb-93 	15-nov-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	30-dec-94 

15-apr-92 	08-sep-92 	09-mrt-92 	11-mrt-93 	10-nov-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95  

09-dec-93 	01-jul-94 	07-jul-94 	10-nov-94 	19-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95  

26-jul-94 	05-sep-94 	09-sep-94 	14-sep-94 	10-nov-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95 

21-sep-93 	03-nov-93 	09-nov-93 	10-nov-93 	02-dec-93 	13-dec-94 	15-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-94 

i_ 	 06-jul-94 	23-nov-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95 

Financien 1994 
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_ 	 ..... 	_ 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 fLt. 
inwerkingtreding 	02 	

O
rohn ) 

(eventueel) 	 W ijz g ng 	ECIA4rrac tin 	, 

Wet van 23 december 1994 tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, de Wet op 
de loonbelasting 1964 en de 
Algemene Ouderdomswet in het 	23 941 
kader van de invoering van een 	Stb. 1994, 932 
ouderenaftrek. 	 Financien, SZW 

Wet van 23 december 1994 tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, de Wet op 
de loonbelasting 1964 on de Wet van 	23 942 
24 december 1993, Stb. 733, in het 	Stb. 1994, 933 
kader van het belastingplan 1995. 	Financien 

Wet van 23 december 1994 tot 
wijziging van eon aantal 
belastingwetten on de Coordinatiewet 	23 071 
Societe Verzekering in het belang 	Stb. 1994, 934 
van de werkgelegenheid. 	 Financien 

Wet van 23 december 1994 tot 	23 940 
wijziging van de vermogensbelasting 	Stb. 1994, 935 
(wijziging ondememingsvrijstelling). 	Financier' 

Wet van 23 december 1994 tot 	23 943 
wijziging van de Wet op de 	 Stb. 1994, 936 
loonbelasting 1964 on van een aantal 	Financien, SZW 
andere wetten houdende aanpassing 	Artikelen I, III on VII 
van het regime voor 	 werken terug tot en 
werknemersspaarregelingen. 	 met 1 januari 1994. 

Wet van 23 december 1994 tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 en de Wet 
op de vennootschapsbelasting 1969 
(onbeperkte voorwaartse verrekening 
van ondememingsverliezen en 	 23 962 
vaststelling van verliezen bij 	 Stb. 1994, 937 
beschikking). 	 Financien 	 W  

Wet van 23 december 1994 tot 
wijziging van de Wet op de 
dividendbelasting 1965 on de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969 
(tegemoetkoming wegens in het 
buitenland geheven bronbelasting op 	23 980 
deelnemingsdividenden bij 	 Stb. 1994, 938 
dooruitdeling). 	 Financien 	 w 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	B ekendm. 	i nw .t r . 

07-sep-94 	06-okt-94 	14-okt-94 	19-okt-94 	29-nov-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95  

07-sep-94 	06-okt-94 	14-okt-94 	19-okt-94 	01-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95  

06-sep-93 	04-nov-93 	 24-mrt-94 	26-apr-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95  

07-sep-94 	06-okt-94 	14-okt-94 	19-okt-94 	01-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 bij wet  

07-sep-94 	06-okt-94 	18-okt-94 	20-okt-94 	01-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95  

19-jul-94 	19-okt-94 	28-okt-94 	01-nov-94 	01-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	30-dec-94  

• 

19-jul-94 	07-nov-94 	08-nov-94 	09-nov-94 	01-dec-94 	19-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95 

Financien 1994 
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Ministerie 
van 

Justitie 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 ii 
3) Ondertekenaar(s) 

Opsch rift 	 4) Toelichting op de 	ti4i 
inwerkingtreding 	 °.i 19  
(eventueel) 	 F4i2btflU L4 WL .....___ . 

Wet van 15 december, houdende 
enkele wijzigingen van het Wetboek 
van Strafrecht, het Wetboek van 
Stralvordering en de Beginselenwet 
gevangeniswezen omtrent de 	 22 909 
terbeschikkingstelling en de 	 Stb. 1994, 13 
observatie. 	 Justitie 	 W 

Wet van 15 december tot wijziging 
van de Wet op de economische 	23 124 
delicten (verhoging strafmaxima 	Stb. 1994,24 
uitvoer strategische  goederen) 	Justitie 	 W  

Wet van 27 januari 1994 tot wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht 	22 268 
inzake algemene strafbaarstelling 	Stb. 1994,60 
van voorbereidingshandelingen. 	Justitie 	 W  

• 
Wet van 4 februari 1994 tot wijziging 
van de Wet op de bezoldiging van de 
rechterlijke ambtenaren en enkele 	23 223 
andere wetten (wijziging 	 Stb. 1994,81 
bezoldigingsstructuur). 	 Justitie 	 W  

Wet van 4 tebruari 1994 tot 
aanvulling en wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht in verband 
met onttrekking aan de 	 23 082 
tenuitvoedegging van 	 Stb. 1994,82 
vrijheidsbeneming. 	 Justitie 	 W  

Wet van 27 januari 1994, houdende 
aanpassing van de Wet wapens en 	 richtlijn nr. 91/447/EEG van de 
munititie aan de richtlijn van 18 juni 	 Raad van de Europese 
1991 van de Raad van de Europese 	 Gemeenschappen van 18 juni 1991 
Gemeenschappen inzake de controle 	23 028 	 inzake de controle op de verwerving 

op de verwerving on het voorhanden 	Stb. 1994,84 	 on het voorhanden hebben van 
ebben van wapens. 	 Justitie 	 W 	wapens (PbEG L 256/52)  

Wet van 14 februari 1994 tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek 	22 392 
i n verband met de positie van 	 Stb. 1994, 134 
gewetensbezwaarde werknemers. 	Justitie, SZW 	W  

Wet van 4 februari 1994 tot wijziging 
van de Wet op de economische 
delicten on andere wetten met het 
oog op de verhoging van de straiten 
gesteld op ernsfige milieudelichten, 
de strafbaarstelling van een aantal 	 , 
feiten als economische delicten on 	23 196 
de aanpassiing van de indeling van 	Stb. 1994, 135 
de economische delicten. 	 Justitie, VROM 	W 	 b;1992-1993 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	B ekendm. 	i nw.tr.  

	

17-okt-91 	17-jun-92 	05-nov-92 	14-nov-92 	18-nov-93 	14-dec-93 	15-dec-93 	11-jan-94 KB 

29-apr-93 	18-nov-93 	14-dec-93 	15-dec-93 	18-jan-94 	19-jan-94  

	

08-feb-91 	07-aug-91 	13-sep-91 	16-sep-91 	14-sep-93 	25-jan-94 	27-jan-94 	08-feb-94 	09-feb-94  

	

20-jan-93 	15-04-1993 	17-06-1993 	25-06-1993 	16-12-1993 	01-01-1994 	04-02-1994 	17-feb-94 KB 

	

12-feb-93 	17-mrt-93 	31-mrt-93 	05-apr-93 	28-okt-93 	01-jan-94 	04-feb-94 	17-feb-94 	18-feb-94 

	

21-okt-92 	26-jan-93 	17-feb-93 	25-feb-93 	22-dec-93 	25-jan-94 	27-jan-94 	17-feb-94 KB 

	

09-apr-91 	04-sep-91 	31-okt-91 	08-nov-91 	05-okt-93 	08-feb-94 	14-feb-94 	03-mrt-94 	05-mrt-94  

	

23-dec-92 	06-mei-93 	04-jun-93 	14-jun-93 	16-dec-93 	01-feb-94 	04-feb-94 	03-mrt-94 KB 

Justitie 	 1994 
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. 	 . 
1) Dossiernummer 	 j. ilk; .) 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 4) Toelichting op de 	I  

inwerkingtreding 	 1k . 
(eventueel) 

lj 

	

4 	 l' 
402 .4166600 2.S46,4it64.1061,60 

,,. ,n0OPP#0.1),q10011/4.1et,ifigii,04 	'23603 

j0641);;v#6;06, 1*Sturigve(9'.06Y14,, , 	.064199414p6  
iiitised'eiediMottfailtisiteMiiiriteKt 	:ptiititialiT .,,,. ;,,;, 	, s t, - , 	s - *, WW1 ,-:: 	•,' te 	s ,, ICI's ,.. 
ROltrOrhetiO4P1 9931*Ogifig 	PgAPYILViCIISUCir,41 
airitriiiiii6416taiRdaV,. 44 	batten met .1pdocettibeC• 
Najaarsnota;twoedéwljzlglng). AMK& '  

Wet van 2 mart 1994, houdende 
goedkeuring van de op 29 mart 
1991 to Brussel tot stand gekomen 
Overeenkomst betreffende de 
ovemame van onregelmatig 
binnengekomen of verblijvende 
personen, met bijgehorende 	 22 661 
Gemeenschappelijke Verklaring en 	Stb. 1994, 195 
Protocol. 	 Justitie, BuiZa 	N 	Trb. 1991,65  

r 
3 276 

	

.0666'3 	Sit 1234,,t6t,"00tOlif 	'1994,196 
• 	' 	tNi150,661a660i6dk 	. 4. 	4441/44-4,41/41/4,441/4441/4„1/44 	

JO 
us 	Zanal-'48,90tir,rge 	, 	Met 	C,  

	

v6n ,e6:06,666.164666,660..:pa• 	, mat 31 
jaa6fek'l(SSiaiiaikeof6i)etnI 	december1 992  

I 	 ' 

	

4.4 	, 	2'3 	 I 

	

a 3 mairt0934I6tvaststellIngt 	8th 11994k197 
1/4, 	• 

	

6640/1(Ministe60,vary ,t„, 	.66 
Jiii 	yan,66.6. 606$162,760,00 	Dezemet,663 	lent 41/4041/4441/4•0. 1 millet

4 
 lian 

JaarlOO4. KE1 	1994 nit.". 	11  
Wet van 17 maart 1994 tot 
aanpassing van de Wet op de 	 22 673 
justitiele documentatie en op de 	Stb. 1994, 232 
verklaringen omtrent het gedrag. 	Justitie 

Rijkswet van 17 maart 1994, 
houdende goedkeuring van de 
Overeenkomst tussen de Regeringen 
van het Koninkrijk der Nederlanden, 
het Koninkrijk Belgie en het 
Groothertogdom Luxemburg, 
enerzijds, en de republiek Slovenie, 
anderzijds, betreffende de overname 
van onregelmatig binnengekomen of 
verblijvende personen, met 	 23 037 
aanhangsels; Wenen, 16 november 	Stb. 1994, 236 
1992. 	 Justitie, BuiZa 	N 	Trb. 1992, 197 

Justitie 1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	jnw.tr.  

tl, 	rz 
N: 	

. 	 fe, 

AA 

, 

1.),I  

I 

	

*irk 	rilft.- 	- 	t94  

' 

11-jun-92 	28-okt-93 	01-mrt-94 	02-mrt-94 	24-mrt-94 	25-mrt-94 
'.3, 	 k 

, 	 ., 

	

i 4 	 03-mrt-94 	24-mrt 94 	25-mrt-e4 

d. 
• 

• 

	

9a:441= , , 	<=fii 	. 	' 25ril  

29-apr-92 	14-mei-92 	22-jun-92 	24-jun-92 	17-feb-94 	15-mrt-94 	17-mrt-94 	07-apr-94 	08-apr-94  

, 	 04-mrt-93 	28-okt-93 	15-mrt-94 	17-mrt-94 	07-apr-94 	08-apr-94 

Justitie 	 1994 
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1) Dossiernummer 
 

2) Vindplaats 	 Tiff, 
3) Ondertekenaar(s) 	 ‘I ■ 

Opschrift 	 4) Toelichting op de 	f t. 	I 	
Jkti) 	VI,  inwerkingtreding 	 ,. 

(eventueel) 	 ________  

Rijkswet van 17 maart 1994, 
houdende goedkeuring en uitvoering 
van de op 20 november 1992 to 
Washington tot stand gekomen 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden on de Verenigde 
Staten van Amerika inzake 
wederzijdse samenwerking bij de 
opsporing, inbeslagneming en 
confiscatie 
van de opbrengsten van en 
hulpmiddelen voor misdrijven en de 	23 173 
verdeling van geconfisqueerde 	 Stb. 1994, 237 
voorwerpen (Trb. 1993, 5). 	 Justitie, BuiZa 	N 	Trb. 1993,5  

Wet van 17 maart 1994, houdende 
wijziging van de Wet overdracht 
tenuiNoerlegging strafvonnissen ter 
uiNoering van de op 20 november 
1992 to Washington tot stand 
gekomen Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de 
Verenigde Staten van Amerika 
inzake wederzijdse samenwerking bij 
de opsporing, inbeslagneming on 
confiscatie van de opbrengsten van 
on hulpmiddelen voor misdrijven en 	23 161 
de verdeling van geconfisqueerde 	Stb. 1994, 238 
voorwerpen. 	 Justitie, BuiZa 	N 	Trb. 1993,5  

Wet van 6 april 1994 tot regeling van 
de bevoegdheid van bepaalde 
echtspersonen om ter bescherming 

van de belangen van andere 	 22 486 
personen eon rechtsvordering in to 	Stb. 1994, 269 
stellen, 	 Justitie 	 N  

Wet van 21 april 1994 tot wfiziging 	23 414 
van de Wet tarieven in burgerlijke 	Stb. 1994, 306 
zaken. 	 Justitie 	 W  

Wet van 21 april 1994 tot wijziging 
van enkele bepalingen van het 	 21 225 
Wetboek van Strafvordering omtrent 	Stb. 1994, 307 
de inverzekeringstelling. 	 Justitie 	 W  

Wet van 21 april 1994, houdende 
bepalingen verband houdende met 
de instelling van het Internationaal 
Tribunaal voor de vervolging van 
personen aansprakelijk voor ernstige 
schendingen van het internationale 
humanitaire recht, begaan op het 	23 542 
grondgebied van het voormalige 	Stb. 1994, 308 
Joegoslavie sedert 1991. 	 Justitie, BuiZa 	N 	Trb. 1993, 168 	 b;1993-1994  

Wet van 28 april 1994 tot wijziging 
van bepalingen in het Burgerlijk 
Wetboek in verband met de regeling 	22 170 
van de limitering van alimentatie na 	Stb. 1994, 324 
scheiding 	 Justitie 	 W 

Justitie 1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw. tr.  

16-mrt-93 	10-mei-93 	12-mei-93 	26-mei-93 	17-feb-94 	15-mrt-94 	17-mrt-94 	07-apr-94 	08-apr-94 

19-mei-93 	17-feb-94 	15-mei-94 	17-rnrt-94 	07-apr-94 	01-jun-94  

08-jan-92 	02-nov-93 	29-mrt-94 	06-apr-94 	19-apr-94 KB 

22-sep-93 	01-mrt-94 	19-apr-94 	21-apr-94 	03-mei-94 	01-jun-94  

06-apr-89 	24-mei-89 	11-jul-89 	17-jul-89 	16-feb-94 	19-apr-94 	21-apr-94 	03-mei-94 KB 

19-jul-93 	25-okt-93 	30-nov-93 	09-dec-93 	08-mrt-94 	19-apr-94 	21-apr-94 	03-mei-94 	04-mei-94 

14-jan-91 	26-mrt-91 	18-jun-91 	27-jun-91 	01-jul-93 	26-apr-94 	28-apr-94 	19-mei-94 	01-jun-94 

Justitie 	 1994 
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1) Dossiernummer 
 

2) Vindplaats 	 nigiill 
3)   

O pschrift 	
Onderlekenaar(s) 	 r.3. 

4) Toelichting op de  
inwerkingtreding 	 r., 	 sr f 
(eventueel) 	 -  

Wet van 28 april 1994 tot wijziging 
van enige bepalingen van de wet van 
28 april 1994, Stb. 324, houdende 
wijziging van bepalingen in het 
Burgerlijk Wetboek in veband met de 	19 295 
regeling van de limitering van 	 Stb. 1994, 325 
alimentatie na scheiding. 	 Justitie 	 W  

Wet van 28 april 1994 tot vaststelling 
van regels met betrekking tot de 
verevening van pensioenrechten bij 
echtscheiding of scheiding van tafel 
en bed (Wet verevening 	 21 893 
pensioenrechten bij scheiding) en 	Stb. 1994, 342 
daarmede verbandhoudende 	 Justitie, BiZa, 
wijzigingen in andere wetten. 	 Defensie,  SZW 	W  

Wet van 2 juni 1994 tot wijziging van 
de Titels 4 on 5 van Book 1 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de Wet 	22 488 
gemeentelijke basisadministratie 	Stb. 1994, 405 
persoonsgegevens. 	 Justitie 	 W  

Wet van 29 juni 1994 tot wijziging 	23464 
van de Wet op de rechtsbijstand en 	Stb. 1994, 501 
enkele andere wetten. 	 Justitie 	 w  

Wet van 29 juni 1994 tot invoering 
van de mogelijkheid van ontbinding 
van rechtspersonen door de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken, 
vervanging in een aantal artikelen 
van Book 2 Burgerlijk Wetboek van 
beroep op de Kroon door beroep op 
het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven, alsmede enige andere 	22 482 
wijzigingen van Book 2 van het 	Stb. 1994, 506 
Burgerlijk Wetboek. 	 Justitie, EZ 	w  

Wet van 22 juni 1994 tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek, het 
Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, het Wetboek van 
Koophandel on de Wet nationaliteit 
zeeschepen in rompbevrachting 	23 227 
wijziging voorwaarden 	 Stb. 1994, 507 
ationaliteitsvedening on registratie 	Justitie, Verkeer en 

zeeschepen). 	 Waterstaat 	 w• 

ichtlijn nr. 91/250/EEG van de 
Wet van 7 juli 1994 tot wijziging van 	 Raad van de Europese 
de Auteurswet 1912 in verband met 	22 531 	 Gemeenschappen van 14 mei 1991 

de rechtsbescherming van 	 Stb. 1994, 521 	 betreffende de rechtsbescherming 
computerprogramma's. 	 Justitie 	 w 	van computerprogramma's 

Justitie 1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	inw.tr.  

zie 
25-apr-85 	20-aug-85 	04-nov-85 	06-nov-85 n.a. 	 n.a. 	 28-apr-94 	19-mei-94 artikel II 

07-aug-89 	14-feb-90 	05-nov-90 	13-nov-90 	01-jul-93 	26-apr-94 	28-apr-94 	19-mei-94 KB 

19-jul-91 	09-okt-91 	02-jan-92 	14-jan-92 	19-okt-93 	31-mei-94 	02-jun-94 	14-jun-94 KB 

01-nov-93 	22-mrt-94 	28-jun-94 	29-jun-94 	12-jul-94  KB 

08-feb-91 	28-mei-91 	20-dec-91 	31-dec-91 	24-feb-94 	28-jun-94 	29-jun-94 	19-jul-94  KB 

06-apr-93 	02-jun-93 	24-jun-93 	02-jul-93 	09-dec-93 	21-jun-94 	22-jun-94 	14-jul-94 	01-aug-94  

15-nov-91 	11-feb-92 	25-feb-92 	04-mrt-92 	12-okt-93_ 	05-jul-94 	07-jul-94 	19-jul-94 	20-jul-94 

Justitie 	 1994 
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1) Dossiernummer 	
: 	

I 
2) Vindplaats 	 : 

O 	
3) Ondertekenaar(s) 

pschrift  4) Toelichting op de 	 - 

inwerkingtreding 	 I..... . 	 1: 
(eventueel) 	 v 	 ..t 	 .. 

Wet van 7 juli 1994 tot wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering en 
andere wetten in verband met de 	21 327 
herziening van het strafrecht voor 	Stb. 1994, 528 
jeugdigen. 	 Justitie 	 N  

Wet van 7 juli 1994 tot wijziging van 
de artikelen 71 en 245 van het 
Wetboek van Strafrecht en artikel 
310 van Boek 3 van het Burgerlijk 	22 889 
Wetboek (verjarings- en 	 Stb. 1994, 529 
klachttermijnen zedendelicten). 	 Justitie 	 W  

Wet van 7 juli 1994 tot herziening 	22 487 
van het procesrecht in zaken van 	Stb. 1994, 570 
personen- en familierecht. 	 Justitie 	 W  

Wet van 22 juni 1994 tot vaststelling 	19 073 
van de Algemene wet op het 	 Stb. 1994, 572 
binnentreden. 	 Justitie, BiZa 	 N  

22 539 
Wet van 22 juni 1994 tot wijziging 	Stb. 1994, 573 
van binnentredingsbepalingen. 	 Justitie, BiZa 	W  

Rijkswet van 22 juni 1994, houdende 
wijziging van de Schepenwet, de 
Rijkswet Noodvoorzieningen 
Scheepvaart, de 
Marinescheepsongevallenwet en de 	22 553 
Wet behoud scheepsruimte met 	Stb. 1994, 574 
betrekking tot 	 Justitie, BiZa, Verkeer 
binnentredingsbepalingen. 	 en  Waterstaat 	W  

Paars I 
Wet van 29 september 1994, 	 22 474 
houdende mentorschap ten behoeve 	Stb. 1994, 757 
van meerderjarigen. 	 Justitie, VWS 	N 

: 	- 

Wel van 15'septembet4994,1dU 
y4,11;Figo4yantootdstup/111Nitilster16 
OiriltietitigabWireOlhoWial 	'61":i.fri94 
t itiaiiVileaiind6ign'Veiiiiiiiiiti 	jiiiiiie* 

, tàar 1994 (wljzlglng sampniange nde, 	kpepAvetwetict .!eryg4 
tlietdegOollaarskta).'i" 	 .t6CTMC11611.;1904  

Wet van 29 september 1994, 
houdende bepalingen inzake de 	23 446 
andelijke werving, de selectie en het 	Stb. 1994, 780 
onderwijs voor de politie (LSOP-wet). 	Justitie, BiZa 	N 

• 

Justitie 1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	Inw .tr .  

27-sep- 88 	23-feb-89 	12-sep-89 	21-sep-89 	12-okt-93 	05-jul-94 	07-jul-94 	21-jul-94 KB 

27-okt-92 	01-mrt-94 	05-jul-94 	07-j u1-94 	21-j u1-94 	22-j u1-94  

08-jan-92 	01-mrt-94 	05-jul-94 	07-jul-94 	09-aug-94 KB 

10-jan-84 	09-okt-84 	01-jul- 85 	04-j ul- 85 n.a. 	 n.a. 	 22-jun-94 	09-aug-94 KB  

21-jun-91 	29-jan-92 	29-feb-92 	10-mrt-92 	01-feb-94 	21-jun-94 	22-jun-94 	09-aug-94 KB 

27-a ug-91 	11 -feb-92 	11-mrt-92 	23-mrt-92 	01 -feb-94 	21 -jun-94 	22-jun-94 	09-aug-94 KB  

10-apr-91 	11-sep-91 	03-dec-91 	18-dec-91 	15-mrt-94 	27-sep-94 	29-sep-94 	27-okt-94 KB 
v.. 	 , 

, 
3. 

	

15-sep-94lictvz .. 	410*,:  

, 	 . 	12-okt-93 	28-jun-94, 	27-sep-94 	29-sep-94 	10-nov-94 KB 

Justitie 	 1994 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	

a 	
4 	 ktcii1tiii 

O pschrift 	
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichfing op de 	 Li 
inwerkingtreding :f.4  
(eventueel) 	 1 	

:=4..f 

Wet van 13 oktober 1994, houdende 
regels omtrent de vrijwillige 
verplaatsing naar het buitenland van 
de statutaire zetel van naamloze 
vennootschappen, besloten 
vennootschappen, cooperaties, 
onderlinge 
waarborgmaatschappijen en 
stichtingen in tijden van nood (Wet 	23 316 
vrijwillige zetelverplaatsing derde 	Stb. 1994, 800 

landen). 	 Justitie 	 N  

Wet van 17 november 1994 tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
en enige ander° wetten in verband 
met de opneming van bepalingen 
omtrent de overeenkomst tot het 	21 561 

verrichten van handelingen op het 	Stb. 1994, 837 

gebied van de geneeskunst. 	 Justitie, VWS 	w 

Wet van 30 november 1994 tot 
aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 
van het Burgerlijk Wetboek met 
regels betreffende de 
aansprakelijkheid voor gevaarlijke 	21 202 
stoffen on verontreiniging van lucht, 	Stb. 1994, 846 
water  of bodem. 	 Justitie 	 w  

Wet van 1 december 1994 tot 	 23 588 
wijziging van de Vreemdelingenwet 	Stb. 1994, 849 

(veilig land van herkomst). 	 Justitie 	 W  

Rijkswet van 24 november 1994, 	22 855 
houdende goedkeuring van het op 20 	Stb. 1994, 862 

november 1989 to New York tot 	Justitie, BuiZa, BiZa, 

stand gekomen Verdrag inzake de 	OCenW, Defensie, 

rechten van het kind. 	 SZW, VWS 	 N 	Trb 1990,46 en 170  

Wet van 21 december 1994, 	 24 024 

houdende wijziging van de EER- 	Stb. 1994, 950 
UiNoeringswet. 	 Justitie 	 w 

Justitie 1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	! limb% 

n.a. 	10-mei-93 n.a. 	 13-sep-93 	08-sep-94 	11-okt-94 	13-okt-94 	22-nov-94 	23-nov-94 

n.a. 	n.a. 	n.a. 	n.a. 	n.a. 	 n.a. 	 17-nov-94 	22-dec-94 KB 

02-nov-88 	28-mrt-89 	21-jun-89 	28-jun-89 n.a. 	 n.a. 	 30-nov-94 	15-dec-94 KB 

09-dec-93 	10-jan-94 	20-jan-94 	13-apr-94 	29-nov-94 	01-dec-94 	22-dec-94 KB 

30-dec-91 	24-jun-92 	24-sep-92 	02-okt-92 	30-jun-94 	22-okt-94 	24-nov-94 	20-dec-94 	21-dec-94 

02-dec-94 	13-dec-94 	19-dec-94, 	21-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95 

Justitie 	 1994 
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Ministerie 
van 

Landbouw, 
Natuurbeheer 

en 
Visserij 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschritt 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 _..  

Richtlijn 91/414 van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen 

Wet van 22 december 1993 tot 	 23 156 	 van 15 lull 1991 betreffende het op 
wijziging van de 	 Stb. 1994,51 	 de markt brengen van 
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 	 LNV, WVC, VROM, 	 gewasbeschermingsmiddelen 
(gesloten dossier). 	 SZW 	 W 	(PbEG L 230) 	 b;1992-1993  

Wet;tari,27 ,  ,adaS41Tortiakera 
woo:0941 boofdatukxiv As. 

	

inlitene van trendbotrwli,k-tt 	10408- 4,,,4q. Is x , ....s. 	' 41 ,, 	■ (0- ': 	.- ri " 	,, 	 I 
Natuurbetteeepriplisenkvande f, ,  .1/4,1 	.1994 

	

,,,,I
,..3c

L.NVbegroting yern,ctel,u , 	.yenende,:, - 
britvintio,ten t„itooe ii■in-j40 Oa,: - 	Doze wet world terug 
(wijzigIng eamenhingendit„met do 	en met- 1deettin s  
Najaarsnota 	wijilgitig)t 1993 	 1W  

Wetvp,274anUarit1994:houdeiide 
vigz .lving van de nonvoting ivan de 4 	23 6 1 
rlittglven te8:010111443981,611).vall$ 	1 994 97  

Egallsatlefonds. :Atdeting . LNV 
;pet jut,1993k 	 z 

samenhangendemetde 	 ten 	1 	bar 
r 

	

9 	 W„  
Wotvanl4februaril9g4tot 	23 289 	 44. 

	

.91-195,Y, Ctrm- 	,fi tifia 	de' 	 Si' 	
v,. 

	

`tildt.dp 	 ? 

	

liffik 	Doze wet W 
I . 	 t 

( 	If 	enhig). 	 - 

B 
Wetwitil4lebniaril 

	

van de 	Naff de 	
51 

uitgaven „en de ontvangsten yen iv 
a , 	uri-Eitalliallein. 	Isataiii 	3.9t,,,ma,t 
A  iwi, ' - 0 , 

_., - - 
wet yetoin 	rid994det 
WijzIgIngvtutpootnstuk ,Xy.2 	 283,w,  . 	., 	: 
OhileteriewinAndticiUki - 	„8th. 1994, 
Ntituurbeneer eit,VineenjEvan4cla 	 .--- 

Oegrottng van do yttgairenpn de' 	Doze Wet world terug 
bantams* vonthet Jae1342; 	toten,met31!„ 
($16tWetrietrening).‘,., t„ 	 dioember 1 	!  , 
1tyetvan,4.14,febyrrarl,1994'tot 	 23400)0y ;- .0^t- 	 I 

- ' 	Inain bookie-la/UV Yestzte8 , 	.). 	, 	_ 	, 	Dia 1894:1m' ' , 	. 	, 
0MdiPttldev80:0dWiletwiC. 4 k— 	1-NV -4 ,  ' . ' 
tigiourbeneer:en ,vi‘iertn; van*, 	

., 	„ 
Doze win Werkt tutu 

01:19n0189‘ntif„tle uitowie,n ,efit de" 	, 	lot en met,1,jenuan ': 
ontvingeten wiotitetjear.1:994, 	't 	1994' 	.- 	' i ,-, 

Wet van 25 maart 1994 tot wijziging 
van de Uitvoeringswet 	 23 234 
Visserijverdrag 1967 (wijziging 	 Stb. 1994, 291 	 artikelen 52 en 52 van het Verdrag 
voorwaarden nationaliteitsverlening 	LNV, Verkeer on 	 tot oprichting van de Europese 
en registratie vissersvaartuigen). 	Waterstaat 	 W 	Economische Gemeenschap  

Wet van 25 maart 1994, houdende 
regels ten behoeve van de 	 21 447 
openluchtrecreatie (Wet op de 	 Stb. 1994, 300 
openluchtrecreatie). 	 LNV, EZ 	 N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	inw. t r.  

01-feb-93 	31-mrt-93 	29-apr-93 	17-mei-93 	02-nov-93 	21-dec-93 	22-dec-93 	03-feb-94 	05-feb-94  
.1 

	

on 94 	22-feb7,94234,20494  

	

1 	. 

.:1 

1 

	

27-jan-94 	22- 	 sfeb,7,94 
_ 	 ., 	. 

. 

, 	1 	 1 	 , 

■ 
, 

	

14-feb-'9 ,17,mit-94: 	1 	-mrt-94  , 
l' 

i 	 . 

;;, 

, 
I , 	, 	-4W,  41 	 , 	 e 	1 : 	 e,rn  - 	 l', 1 	mr1-9,4 

, 

	

e 	 ,7,fe 	-in 	-m 

ws. 

' et 	rri . , 	 - 	 -mr.t: . 	 „  

02-jun-93 	08-jun-93 	23-jun-93 	06-jul-93 	24-feb-94 	22-mrt-94 	25-mrt-94 	28-apr-94 	29-apr-94 

23-nov-88 	19-apr-89 	23-jan-90 	25-jan-90 	09-nov-93 	22-mrt-94 	25-mrt-94 	28-apr-94 KB 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	
S 5 	 1994 
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Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

Opsch t 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 23 juni 1994 tot wijziging 
van de Wet bedreigde uitheemse 
diersoorten. 

Wet van 19 mei 1994 tot wijziging 
van de Meststoffenwet. 

Paars I 
;N-
W' 
W711 11 
rMIA 
Siatrbbitirlit 
`Os - Nigro 
rivievaner,gstiti. 

78 

22 901 
Stb. 1994, 575 
LNV  

23 640 
Stb. 1994, 635 
LNV 

Trb. 1975,23 en verordening nr 
3626/82 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 
23 december 1982 betreffende de 
toepassing in de Gemeenschap van 
de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde 
in het wild levende dier- en 
plantesoorten (PbEG L 384) b;1992-1993 

1994 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. t r.  

05-dec-91 	04-aug-92 	28-okt-92 	06-nov-92 	08-mrt-94 	21-jun-94 	23-jun-94 	09-aug-94 KB 

11-aug-93 	15-feb-94 	09-mrt-94 	11-mrt-94 	14-apr-94 	17-mei-94 	19-mei-94 	25-aug-94 KB 

, 	 -. 	, 	,, 

4 
, 

, 	 [ 1 57,seP- 	 , 	 =Old- 	94  
4, 	 .-  

.-. 	 . 

I .4' 
, 	

. 	

, 

.., 	
, 

' 	 P 
, 	 . 

1 , 	 15-se p-94 	=010- 	0  4 
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Ministerie 
van 

Onderwijs 
en 

Wetenschappen 

Minis terie 
van 

Onderwijs, Cultuur 
en 

Wetenschappen 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 i., 	 ... 

3) Ondedekenaar(s) 
Opschrift 

4) Toelichting op de 	 lc 
inwerkingtreding 	 I  

(eventueel)  

Wet van 15 december 1993, 
houdende regelen betreffende eon 	 Richtlijn 89/48/EEG van de Raad 

algemeen stelsel van erkenning van 	 van de Europese 

in de Lid-Staten van de Europese 	 Gemeenschappen van 21 

Gemeenschappen behaalde hoger- 	 december 1988 betreffende eon 

onderwijsdiploma's waarmee 	 algerneen stelsel van erkenning van 

beroepsopleidingen van ten minste 	 hoger-onderwijsdiploma's waarmee 

due jaren worden afgesloten 	 22 543 	 beroepsopleidingen van ten minste 

(Algemene wet erkenning EG-hoger- 	Stb. 1994,29 	 drie jaar worden afgesloten (PbEG 

onderwijsdiploma's). 	 OenW 	 N 	L 019).  

WitVaG14februadriz,1994, 	en a 
wuzigng,van nootastukynt 	

. 

(Mititiiii,fleiti5&iaWiAeri, 
.--..,StwiblItznu  Wetenschappen) van de, 	tl 	23521) 	 I 

van deultgavrin409,ontyangsten 	.$14.19941 
voortietiaar1993MOng4 , .w 'I 	genw • 
samenhElptIt32144Penthe .1,-k, 	Doze wetweil,Qteru0 rtraiiiitoix,:f‘ec ii*Aliiii 	Ic;i4htiiiiit*joilletiv  

Wet van 10 mead 1994, houdende 
wijziging van de Wet op de 
studiefinanciering in verband met 
verhoging van de maximate 	 23 159 
bedragen van de rentedragende 	Stb. 1994, 198 
!ening. 	 OenW 

Wet van 10 mead 1994, houdende 	22 900 
wijziging van de Leerplichtwet 1969 	Stb. 1994, 255 
en enkele andere weften. 	 OenW, LNV 	W  

Wet van 25 maart 1994, houdende 
wijziging van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek in verband met verhoging 	23 262 
en differentiatie cursusprijzen Open 	Stb. 1994, 283 
Universiteit. 	 OenW, LNV 	W  

tvit  
WO .v.0608Pf41 994010001.4. 
it/410044d ilOojdstuis yitt,,,,, , 	i 27111  
(MIfftaffidiEtian Oddtankffe'ffet 	 Sib: 1994,370  
Wetert6chappen)yan`de,begrotInV 	ipenW,..-; ' 
ven,d0ittja*rencle:ontitingsten 	pezemetworlittenicg 
kkilhei.jaglasi)(SIOSattti di ' ' 	tot on metal, --5 ,.,' ,,  
rekenlat)&:4 i; t 	 decitimber4992 	:  

i ,  
h 	

1 
 

V 	
, 

,Vetkaii 2TapilliSMOiciudande 	23400 VIII 
vaikatellIrig t■sanhootdStuti VAIN 	Stitt:1694;Z 
(Mlnisteriayan , Ondetwili en t.,,-,.. 	OenV: 	i''' 
VVetensaiappen)van'ttigietfroting- 	Dezewelwerktte rug,  
On de uftgav,en' en de'onbieing§tert 	tot enfrnett anuaii 
van het:RijktVoor het !aril 994"  

23 087 
Stb. 1994, 454 
OenW, LNV 

Wet van 9 juni 1994, houdende 	 Deze wet werkt, met 
wijziging van de Wet op het 	 uitzondering van artikel 
voortgezet onderwijs in verband met 	I, onderdeet E, terug tot 
onder meer verruiming van de 	 en met 1 augustus 
mogelijkheid van nevenvestigingen. 	1993. 	 W 
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18-okt-91 	03-jan-92 	10-mrt-92 	12-mrt-92 	20-okt-93 	14-dec-93 	15-dec-93 	18-jan-94 KB 
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1 	 -f 	g 	-rnor, 	M 7  

18-mrt-93 	05-apr-93 	12-mei-93 	19-mei-93 	09-feb-94 	08-mrt-94 	10-mrt-94 	24-mrt-94 	01-jan-95  

	

05-nov-92 	12-okt-93 	08-mrt-94 	10-mrt-94 	14-apr-94 KB 

17-mei-93 	05-jul-93 	18-aug-93 	26-aug-93 	22-dec-93 	22-mrt-94 	25-mrt-94 	28-apr-94 KB 
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... 	---- 
1) Dossiernummer 	

... 
 

2) Vindplaats  
3) Ondertekenaar(s) 

Opschritt 4) Toelichfing op de 	 1 
inwerkingtreding 	 if jftJ 
(eventueel) 	 _ 

Wet van 29 juni 1994, houdende 
wijziging van de Wet op het 	 23 541 	 b;1992-1993 

voortgezet onderwijs (verbetering 	Stb. 1994, 518 	 en 

functioneren planprocedure). 	 OenW, LNV 	w 	 b;1993-1994 

Richtlijn nr. 92/51/EEG van de 
Read van de Europese 

Wet van 29 Juni 1994, houdende 	 Gemeenschappen van 18 juni 1992 
regels inzake een algemeen stelset 	 betreffende een tweede algemeen 
van erkenning van 	 stelsel van erkenning van 

beroepsopleidingen in de Europese 	23 169 	 beroepsopleidingen, ter aanvulling 

Gemeenschappen (Algemene wet 	Stb. 1994, 640 	 van richtlijn nr. 89/48/EEG (PbEG L 
erkenning EG- beroepsopleidingen). OenW N 209) b;1992-1993  

Paars I  

Wet van 29 september 1994 tot 
wijziging van onder meer de Wet op 
de studiefinanciering tot onder meer 
invoering van 
ouderinkomenonafhankelijk lenen, 
enkele andere vereenvoudigingen 	23 634 	 - 
alsmede tot verlaging van de 	 Stb. 1994, 742 
basisbeurs (student op eigen benen). 	OCenW, LNV 	W  

Wet van 29 september 1994 tot 
wijziging van de Wet op de 
studiefinanciering in verband met 	23 614 
aanpassing van de OV- 	 Stb. 1994, 743 
studentenkaart. 	 OCenW 	 w 	 b;1993-1994 
-..'1, 	' 4' :,.• v 	41- ' 	nis i' 	ry, 	 ir' 	 I 
Wetv 	,15 sebtember

t
kt9c$ , 

wdziging80,1109fdstikv,m, 	 .,, 

iiliterielifejkOl'Ide 	 ,- Weierigeteike'AjTtniii de 	rtt 	24 
vOneetsegetren *twee ontvan 	 19* 
vP, 1,:)ctitliEt,r41,994,40010:4 	 1 
sarnentviegentleynot citeis 	 Deie wet werliitentioy, 

Vdthiaidsnoto5t ;Wci:- 	 1 	tot en met tjuitte94 ,„, 

Wet van 2 november 1994, 
houdende wijziging van de Tddeliike 
wet arbeidsbemiddeling onderwijs in 
verband met vergroting van het 
aantal voor benoeming in 
aanmerking komende wachtgelders, 
het doorschuiven van vacatures en 
verruiming van de omstandigheden 
waaronder een bevoegd gezag 
zonder toepassing van de wet een 	23 644 
vervangende leerkracht kan 	 Stb. 1994, 802 
benoemen. 	 OCenW, LNV 	W 	 b;1993-1994 
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• 

19-jul-93 	17-nov-93 	06-dec-93 	09-dec-93 	15-jun-94 	28-jun-94 	29-jun-94 	14-jul-94 KB 

14-sep-92 	07-dec-92 	14-mei-93 	25-mei-93 	16-jun-94 	28-jun-94 	29-jun-94 	30-aug-94 KB 

02-dec-93 	21-feb-94 	03-mrt-94 	07-mrt-94 	23-jun-94 	27-sep-94 	29-sep-94 	18-okt-94 	19-okt-94  

07-feb-94 	15-feb-94 	21-feb-94 	23-jun-94 	27-sep-94 	29-sep-94 	18-okt-94 	01-nov-94 
% 	 1  , 	. 	z 	 V 	 1 	
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.. 
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57 	 " 	, 	t.-..0,4 

, 	14-dec-93 	15-feb-94 	22-mrt-94 	25-mrt-94 	04-okt-94 	15-nov-94 	02-nov-94 	22-nov-94 KB 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats  

3) Ondertekenaar(s) 
Opschritt 

4) Toelichting op de 	 74  
inwerkingtreding  
(eventueel) 	 flbJ 	I 	uff 	 —  

Wet van 2 november 1994, 
houdende wijziging van de Wet op 
het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek en 
enkele andere wetten, houdende 	23 558 
verbeteringen en aanvullingen van 	Stb. 1994, 803 
overwegend technische aard. 	 OCenW, LNV, Justitie 	W  

Wet van 1 december 1994, 
houdende wijziging van de Wet op 
het basisonderwijs en de Interimwet 
op het speciaal onderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs inzake 
de bevoegdheid voor het geven van 	23 553 
onderwijs in niet-Nederlandse teal en 	Stb. 1994, 848 
cultuur. 	 OCenW 	 W 	 b;1993-1994  

Wet van 30 november 1994, 
houdende wijziging van de Wet op de 
onderwiisverzorging in verband met 	23 794 
de verlenging van de werkingsduur 	Stb. 1994, 860 
van die wet. 	 OCenW, LNV 	W 	 b;1992-1993  

Wet van 15 december 1994, 
houdende wijziging van de Wet op 
het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek in 
verband met decentralisatie van 
huisvestings- on 
bestedingsbeslissingen in het 	 23 801 	 b;1992-1993 

wetenschappelijk onderwijs en het 	Stb. 1994, 880 	 en 

wetenschappelijk onderwijs. 	 OCenW, LNV 	W 	 b;1993-1994 

Wet van 15 december 1994, 
houdende tijdelijke voorschriften 
omtrent de grondslag voor de 
toekenning van vergoedingen door 
het Rijk en de gemeenten in het 	23 862 
kader van investeringsimpuls 	 Stb. 1994, 920 
betreffende onderwijsgebouwen in 	OCenW 
het voortgezet onderwijs en het 	 Doze wet werkt voor 
beroepsbegeleidend onderwijs 	 wat betreft artikel 2 
Tijdelijke wet medefinanciering 	 terug tot en met 1 

onderwijsgebouwen v.o./b.b.o.). 	 februari 1994. 	N 	 b;1993-1994  

Wet van 23 december 1994 tot 
wijziging van onder moor de 
nterimwet op het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs, 
de Wet op het basisonderwijs on de 
Wet medezeggenschap onderwijs 
1992 ten behoove van eon betere 
toerusfing van het basisonderwijs 
met capaciteiten en faciliteiten van 	23 486 	 b;1992-1993 

(delen van) het speciaal onderwijs 	Stb. 1994, 940 	 en 

(Weer semen naar school). 	 OCenW 	 W 	 b;1993-1994 
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Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
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21-jun-93 	31-aug-93 	17-dec- 3 	22-dec-93 	30-jun-94 	01-nov-94 	02-nov-94 	22-nov-94 	23-nov-94 

19-jul-93 	03-nov-93 	13-dec-93 	21-dec-93 	21-j  u n-94 	29-nov-94 	01-dec-94 	15-dec-94 	16-dec-94 

29-jul-94 	03-nov-94 	29-nov-94 	30-nov-94 	20-dec-94 	01-jan-95 

03-aug-94 	24-nov-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	22-dec-94 	01-jan-95  

19-jul-94 	12-aug-94 	12-sep-94 	13-sep-94 	15-nov-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	29-dec-94 	30-dec-94 

. 	05-j u1-93 	19-okt-93 	12-nov-93 	15-nov-93 	07-apr-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	30-dec-94 
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1) Dossiernummer 	 I 
2) Vindplaats 	 10. 	• 	ri 
3) Ondertekenaar(s)  

Opschrift 	 • . 	. 
4) Toelichting op de 	1tg1 	 :-.,. 
inwerkingtreding 	 111 	 iT 

	

(eventueel) 	 4flh3fl 	

Wet van 23 december 1994, 
houdende wijziging van de Wet van 
23 december 1994, Stb. 940, tot 
wijziging van onder moor de 
Interimwet op het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs, 
de Wet op het basisonderwijs en de 
Wet medezeggenschap onderwijs 
1992 ten behoeve van een betere 
toerusting van het basisonderwijs 	24 028 
met capaciteiten en faciliteiten van 	Stb. 1994, 941 
(delen van) het speciaal onderwijs. 	OCenW 	 W  

Wet van 21 december 1994, 
houdende wijziging van de Wet op 
het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek in het 
verband met decentralisatie van 	23 218 
regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk 	Stb. 1994, 942 
terrein. 	 OCenW, LNV 	W 	 b;1992-1993  

Wet van 21 december 1994, 	 23 992 
houdende verlenging van de 	 Stb. 1994, 944 
Tijdelijke  wet leenvergoeding. 	 OCenW 	 N  

Wet van 21 december 1994, 
houdende wijziging van bepalingen in 
de Mediawet in verband met 
eon herstructurering van de 	 23 793 
beheertaken van het Nederlands 	Stb. 1994, 945 
Omroepproduktie  Bedrijf N.V. 	 OCenW 	 W  

Wet van 23 december 1994, 
houdende wijziging van bepalingen 
van de Mediawet in verband met het 
beperken van de duur waarvoor 
concessies voor 
omroepverenigingen, 
zendtijdtoewijzingen voor 
kerkgenootschappen en 
genootschappen op geestelijke 
grondslag on toestemmingen voor 
commerciele omroepinstellingen 	23 978 
kunnen worden verleend, tot eon 	Stb. 1994, 946 
periode van vijt jaren. 	 OCenW 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
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09-dec-94 	15-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 zie 23 486 

02-apr-93 	26-mei-93 	22-jun-93 	13-sep-94 	19-dec-94 	29-dec-94 	21-dec-94 	29-dec-94 KB 

. 	07-nov-94 	11-nov-94 	15-nov-94 	17-nov-94 	01-dec-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	29-dec-94 	31-dec-94 

	

29-jul-94 	24-nov-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95 

14-okt-94 	28-okt-94 	03-nov-94 L 	07-nov-94 1 	01-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	30-dec-94 
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Opschr ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondenekenear(s) 
4) Toehchting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Paars I 



Advies 
Behandeling 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

Ministerraad 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  
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1) Dossiernummer 	
. 

2) Vindplaats 	 ri 	 "f 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 4) Toelichting op de 	 ir 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 I ,-; 	I: iv 

et a 	abra119940960 
,  at 	. 	I R/I Shaven , 	cti,Taattpea 	, 9 

WóalegenheId vah 	Sib:j1 994;4109 
Uttacik,u 	vealetatagirtiViP -- 	.°.F- 	

l 	
iww:= 

tst.*;') 44S. airkeijiiiiisloollii*iiiinot s , %  
ilTlt

ioe
.,0

. 	
, 	

I3eiPtatWa katertpt 
iotlabldehetat 	 '  	tototntfttdOcemOor4 4aif6igtci4a03.wioicog). 

	
,fogilisf ;tss,,,y1:it,Off: w... 

Wet van 14 februari 1994 tot 
wijziging van de 	 23 172 
Arbeidsomstandighedenwet in 	 Stb. 1994, 156 
verband met thuiswerk. 	 SZW 	 W 	 b;1992-1993  

WcItYiftY?01040 19.94;.110:11 	fi 	-.?..”8  
'01.1010,tab:ii6-ei.ditukrii: 	:‘19241 
iMitilitirf9iiiiiirStiiii&zikoil'oh.,-,— 
Weritgelegenhakaiyan Ota begroting -j 	Dent wet weiktteru 
part 	a goy : pa de on en 	ten ;  , 	@totpapat 3 ,,,::,,,, 
Voiii. hatiear 1992  1(S,161,91ilekaPiaa) 	:;tilecerrtheratisz:`,'  

tVavant26inaffit1904; libisloOde 
viststollittOtogrolditylOty1g A 	5th . 1994,274  
UttliftIOW 	" 0: —Otc 	,Sztn 	' 
titiM 	y- ' 	kiii 	'ilo 	'rang 	Ste 	i 	',Fara , tOwiti- 	4 1." vandeuKaven MontvafljstQn *. 	61111,00; 

,V.A,40,4t 
OarthiSfilikV001/1enaar 1 	• • 	• 	 ^  

23 453 
Wet van 19 mei 1994 tot wijziging 	Stb. 1994, 361 
van de Jeugdwerkgarantiewet. 	 SZW 	 W  

22 581 
Wet van 11 mei 1994 betreffende de 	Stb. 1994, 423 
bevordering van evenredige 	 SZW 
arbeidsdeelname van allochtonen 	Deze wet vervalt na vijf 
(Wet bevordering evenredige 	 jaren na de dag van 
arbeidsdeelname allochtonen). 	 inwerkingtreding. 	N 

Wet van 9 juni 1994, houdende 
wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in 	 Richtlijn nr. 92157/EEG van de 

verband met de tenuitvoerlegging 	 Raad van de Europese 
van de richtlijn 921571EEG van de 	 Gemeenschappen van 24 juni 1992 

Read van de Europese 	 betreffende de 
Gemeenschappen van 24 juni 1992 	 minimumvoorschriften inzake 

betreffende de minirnumvoorschriften 	23 153 	 veiligheid en gezondheid voor 

inzake veiligheid en gezondheid voor 	Stb. 1994, 440 	 tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. 

tijdelijke en mobiele bouwpiaalsen. 	SZW 	 W 	(PbEG L 245) 
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missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr . 
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30-jul-93 	15-okt-93 	21-okt-93 	23-okt-93 	08-feb-94 	17-mei-94 	19-mei-94 	21-mei-94 KB 

	

09-okt-92 	03-nov-92 	 01-jul-94 	01-dec-94 	11-mei-94 	16-jun-94 K 

	

14•mei-93 	22-mrt-94 	07-jun-94 	09-jun-94 	23-jun-94 KB 
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— , 
1) Dossiernummer 	 if 

2) Vindplaats 

Opschnft 	
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 	N  
inwerkingtreding 	 .. 	;S: 
(eventueel) 	 •i. 	 - 	4  iv 	 ..._ 

Wet van 9 juni 1994, houdende 
wijziging van artikel 9 van de 
Arbeidsomstandighedenwet in 
verband met de tenuitvoerlegging 
van richtlijn nr. 89/391/EEG van de 	 Richtlijn nr. 89/391/EEG van de 

Raad van de Europese 	 Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 12 juni 1989 	 Gemeenschappen van 12 juni 1989 
betreffende de tenuitvoerlegging van 	 betreffende de tenuitvoerlegging 
maatregelen ter bevordenng van de 	 van maatregelen ter bevordenng 
verbetering van de veiligheid on de 	23 253 	 van de verbetering van de veiligheid 
gezondheid van werknemers op het 	Stb. 1994, 441 	 en de gezondheid van werknemers 

werk. 	 SZW 	 w 	op het werk (PbEG L 183)  

Wet van 30 juni 1994 tot wijziging 
van de Pensioen- en 
spaarfondsenwet en enige andere 
wetten (wettelijk recht op waarde- 
overdracht on enige andere 	 23 123 
maatregeten op het aanvullende 	Stb 1994, 496 
pensioenterrein). 	 SZW 	 W  

22 267 
Wet van 9 juni 1994 tot wijziging van 	Stb. 1994, 546 
de Arbeidsvoorzieningswet. 	 SZW 	 w  

Wet van 29 juni 1994 tot wijziging 
van de Arbeidsomstandighedenwet in 	23 326 	 b;19924993 

verband met seksuele intimidatie en 	Stb. 1994, 586 	 en 

agressie on geweld. 	 SZW 	 w 	 b;1993-1994 

Pears I 

We'van 15 êeptetnbetl994 . . 
--4.  logiligk3/4059,1W 

waiter's veks6-cidAsierteriv 
mi14461A4kWedesobraiing 
van de ',Sven in de Ontvangsten 1994; .. 
veer het Jaar4994fwgzi 	 S 
samenhanbende niet de' 	 Daze wet weild terug ,  

VaoriaarenetidY ,v‘ ' ' . 	 tot op mitiluk1997/:  

Wet van 29 september 1994, 
houdende verlenging van de 
werkingsduur van enkele onderdelen 	23 631 
van de wet van 28 september 1988, 	5th. 1994, 730 
Stb. 440 (verlenging van het 	 SZW 
experiment budgetfinancienng, 	 Doze wet werkt terug 
decentralisatie en deregulering van 	tot en met 1 oktober 
de Wet Societe Werkvoorziening). 	1994. 	 N  

Wet van 27 oktober 1994, houdende 
de aanpassing van de 
uitvoenngsorgantsatie sociale 	 23 141 
verzekenngen (Organisatiewet 	 Stb. 1994, 790 
sociale verzekeringen). 	 SZW 	 w  
Wet van 15 december 1994, 
houdende invoering van de 	 23 775 
Organisatiewet sociale 	 Stb. 1994, 916 
verzekenngen. 	 SZW 	 N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. t r.  

	

30-jul-93 	24-mrt-94 	07-jun-94 	09-jun-94 	23-jun-94 	24-jun-94  

29-okt-92 	06-apr-93 	22-apr-93 	29-apr-93 	08-feb-94 	28-jun-94 	30-jun-94 	07-jul-94 	08-jul-94  

	

13-sep-91 	20-okt-92 	07-jun-94 	09-jun-94 	21-jul-94 	22-jul-94  

14-mei-93 	29-jun-93 	08-sep-93 	17-sep-93 	14-apr-94 	28-jun-94 	29-jun-94 	09-aug-94 	01-okt-94 

I 	 1 
,.. 	 7, 	

, f 	 I , 	 i  

	

15-se p-94 	 4okt94. 	14,iikt-94  

	

03-mrt-94 	15-jun-94 	27-sep-94 	29-sep-94 	13-okt-94 	14-okt-94  

• 

30-dec-92 	24-mrt-93 	07-mei-93. 	10-mei-93 	08-feb-94 	25-okt-94 	27-okt-94 	17-nov-94 KB  

	

27-jun-94 	18-okt-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	29-dec-94 KB 
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1) Dossiernummer 	14  ; 	 , , 	 . 	
: 	

— 

2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 4) Toelichting op de 	 k 
inwerkingtreding 	 U23UtXC ' 	•P 
(eventueel)  

Wet van 22 decernber 1994, 
houdende wijziging van de 
Werkeloosheidswet en enkele 	 23 985 
andere wetten (aanscherping referte- 	Stb. 1994, 955 
eisen WW). 	 SZW 	 W  

Wet van 22 december 1994, 
houdende wijziging van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, 	 23 784 
houdende uitbreiding van de 	 Stb. 1994, 956 
loonkostensubsidieregeling. 	 SZW 	 W 	 b;1994-1995  

Wet van 22 december 1994 tot 
nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet 	23 957 
en de Algemene Wet Bijzondere 	Stb. 1994, 957 
Ziektekosten. 	 SZW, VWS 	 W 

Wet van 21 december 1994 tot 
intrekking van de Wet 
arbeidsvoorwaardenontwikkeling 	23 822 
gepremieerde en gesubsidieerde 	Stb. 1994, 958 
sector. 	 SZW 	 W 	 b;1994-1995  

Wet van 21 december 1994 tot 	23 574 
vaststelling van de Wet arbeid 	 Stb. 1994, 959 
vreemdelingen. 	 SZW 	 N  

23 600 
Wet van 21 december 1994 tot 	Stb. 1994, 960 
wijziging van de Wet ter bevordering 	SZW 
van de werkgelegenheid voor 	 Artikel III werkt terug 
werkzoekenden die zeer langdurig 	tot en met 1 september 
werkloos zijn. 	 1994. 	 W 	 b;1994-1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr. 

03-okt-94 	09-nov-94 	14-nov-94 	15-nov-94 	01-dec-94 	21-dec-94 	22-dec-94 	29-dec-94 KB 

15-jul-94 	15-nov-94 	21-dec-94 	22-dec-94 	29-dec-94 	30-dec-94 

21-okt-94 	26-okt-94 	27-okt-94 	28-okt-94 	29-nov-94 	21-dec-94 	22-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95  

13-jun-94 	01-jul-94 	19-aug-94 	22-aug-94 	15-nov-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95 

	

17-nov-93 	24-dec-93 	07-jan-94 	27-sep-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	29-dec-94 KB  

	

24-jan-94 	02-feb-94 	03-feb-94 	27-sep-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	29-dec-94 	31-dec-94 
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Ministerie 
van 

Verkeer 
en 

Waterstaat 



r---1 
1) Dossiernummer 	 p 	 1 
2) Vindplaats 	 J 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 4) Toelichting op de 	‘ 

inwerkingtreding 	 i 	..1 4 . k  
(eventueel) 	 _ 	1.  

'1 

W°81 817  8848.)Stijkin, 'eh—SM : 
wilillitini14(61itdittik:kleadeitai4k 	'Mil spe 694 

vifIgiPttir,C1teelPir ,i8S4c,' 	V,,Prt,°8".., P "18 . a  1 
lieuittintvan,deAtttdaVe'n en do 	66ie %Vet 'I, varkf (eruct 6,.." 
ontvan 	nivantietiKkyoothet 	tot en moll ;dedember 
laarit8.98 1 	■ , 	 I 

,2351:42:" -  .,:. ... 	. 
*1994:,7,0:. 

s, 	 . 
We; van'27: inierlA990tioadendiit 	VOrkeer envv<aterstaa 
wfizigIngyan'de kggroting,yan,4,; 	I 	Daze,w'etyielic11eruof - 
1, , ,iamtsal,A5pVtiqe ,  
ottgaven:eroa!ontvartojetany,atynet 	tot en met,J,,dedernper. 
AlJkswegehtondsoor hot Jean 1OQS. 	19 	' 	'  

t; 994, 

riet,"*Aik**)0A4041?1,10,P—SIP 	r en,Wittaiataatl 
ze,wet werkt tereg y:tisipin V 
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utim%enatmgterganneti 
	el , 

;.totan mettr.lecem 	ri i . 	„ 
11:460888.888:04146c.651167.1.898711 - 	.1 993 	 1W  

Verordening nr. 2407/92 van de 
23 254 	 Raad van de Europese 
Stb. 1994,83 	 Gemeenschappen van 23 lull 1992 

Wet van 8 november 1993, 	 Verkeer en Waterstaat 	 betreffende de verlening van 
houdende wijziging van de 	 Een aantal artikelen 	 exploitatievergunningen aan 
Luchtvaartwet met betrekking tot 	werken terug tot en 	 luchlvaartmaatschappijen (PbEG L 
luchtvervoersvergunningen. 	 met 1 januari 1993 	W 	240). 	 b;1992-1993  

Wet van 14 februari 1994, houdende 
wijziging van de Machtigingswet PTT 
Nederland NV, de Wet op de 
telecommunicatievoorziening, de 
Postweten de Wet op de 
omzetbelasting 1968 in verband met 	23 222 
de beursgang van Koninklijke PTT 	Stb. 1994, 159 
Nederland N.V. (Wet op beursgang 	Verkeer en Waterstaat, 
KPN) 	 Financien 	 W 	 b;1993-1994  

rifygimlopaarelia4thcludecci0-?, 	2 2 
rt01 2118tv 88 tiSfel,04,?(!“58608rciel 	*18,84:185 , 
vanWirkeeilai1Witeiatiatjad 	VerkeerfenWitterstaa6 
begrotingvandeuitgaven en de- 	Doze *et wend' terea,:. ,  
ontvartgeten voor het 'earl 	 tot en niet 31 ,: -  e 
(8108s8rokaning)1' 	 eleoentbek1  

23288 .  
Wet van 10 mean:199C-  hotidan a 	.1994:1 
IMIzIatng van deliegroang van do",- . 	Veneer an.Waterataat 
yiigayen.et1de ontwing0n,vantet 	F. Deze wet workt iteruge,  
Flijk4agentoniliVOor lietjaat)992 r't•iit;bilMet .ti. •, ,,. 
picitiiiitgekianiiiby.', ,:.: .4)4 ..,' 	- -;,,-"r 	,deokmbiirt19k 	 . 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw .t r.  

t 	7 	 ., 	: 

, 

r, 

., .. 

. 	 - 27- Ein-94 	10:=feb 94 	1 1;fef.*!94 ' 
., 

1 

? 

. 	
. 	, 	 , 

	

lam. 	10-feb- 	,feb-.94 

	

• 	 .. 	0744• 

	

. 	 , 	 - 	 rf- 	. 	 , 	 .4 

	

15-dec-92 	11-mrt-93 	30-jul-93 	10-aug-93 	07-okt-93 	02-nov-93 	08-nov-93 	17-feb-94 	18-feb-94 

	

05-apr-93 	14-jun-93 	24-jun-93 	25-jun-93 	07-dec-93 	08-feb-94 	14-feb-94 	15-mrt-94 	16-mrt-94 
, 

, 
.. 	•

lO mrtY4 I mrt- 	-m 

1 

o 

. 	 .„. 10:rmt-22,mrt- 	23-feb,94 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	1 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	' Ii' 
inwerkingtreding 	 -II 	. 	

n, 

(eventueel) 	 fl flE '44.  

4 1  
If 

0. 
Wet 	I/12404ittr099klieneette, 	Atb5119,43444111al. , 	, 
411111gIngyantreoliiiitliyari.de 1 	Veikeet1:eii',1ketergleei 
idtbSerdiliiatieteti!en—ifiet: 	P00 `041,1 #13c*1 1Pr.ukc1 
MatilliteItsfonds voor het Jear40 	,tbrekiliet!tigfF ,  
WOO. 	e.t/Feker) 109)411;" 	,:i-a.:. 	010aciiti0rii scj''/V,b' . 	—  

Verordening nr. 881/92 van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 26 maart 
1992 betreffende de toegang tot de 

Wet van 17 mead 1994, houdende 	 markt van het goederenvervoer 

aanpassing van de Wet 	 over de weg in de Gemeenschap 

goederenvervoer over de wog aan de 	 van of naar het grondgebied van 

Verordening betreffende de toegang 	23 441 	 een Lid-Staat of over het 

tot de markt van het goederonvorvoor 1 	Stb. 1994, 254 	 grondgebied van eon of meer Lid- 

over de weg in de Gemeenschap. 	Verkeer en Waterstaat W 	Staten (PbEG L 095) 	 b;1992-1993  

Watall .m44.004, 'deal 	231400)SW 
0,0tsteli "%got $00450,1c, 	11 	 St13:116007 „ 
WiTirsterkirvanttikkeei 	 erkeeuen Wateritaa 
WifØndebegroongvande i 	Dezewetwetktte rpg  
'ittga 	'de Orl 	{ii171C/00:tiet :iI3 lit%146;118*066 

wet anlomaart lsg4,houdende 	j 	Stg i1ee4; 
yeidetellingimi. ,dit , beottiting van de j 	Verkeer '. en Miterii0a1 ! 

	

1190r00;00.00,01v:a9g01,1.YaP. hot I 	Doze *e11Neddlpt,ug;4-` . 
iiitieeWpteikOddi'iroiii .  n'el Iii; eh infitilarkied' :: 

1  '944;nrco:,:i--:'' . " 	' 	 ' 	
,:, ;; 	 , 

23 492 
Sib. 1994, 327 
Verkeer en Waterstaat, 
Financien 
Het in artikel I, 
onderdeel A, 
opgenomen anikel 19a 

Wet van 27 april 1994, houdende 	derde lid, werkt terug 

wijziging van de Wet verontreining 	tot en met 1 januari 

oppervlaktewateren. 	 1994. 	 W 

23 489 
Stb. 1994, 388 

Wet van 20 mei 1994, houdende 	Veneer en Waterstaat 

verlaging van de verschuldigde 	 Financien 
pensioenbijdrage als bedoeld in de 	Deze wet werkt terug 

Spoorwegpensioenwet geldend tot 	tot en met 1 januari 
aan het tijdstip van privatisering. 	1991. 	 N  

22 971 
Wet van 21 april 1994, houdende 	Stb. 1994, 428 
goedkeuring van het Aanvullend 	Verkeer on Waterstaat, 
Protocol bij het Rijnchlorideverdrag. 	VROM, BuiZa 	N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

,, 	• -0 

1 	.1. 

 r : 	 1 

1  

	

M.' • 	.411 	!: 	,M  

30-dec-92 	27-apr-93 	29-sep-93 	11-okt-93 	17-feb-94 	15-mrt-94 	17-mrt-94 	14-apr-94 KB 

4 
.0 	 & 

' 	/ 
I 

. 
Mit=94 ' 	a  pr- 	-apr- 

rad 	 r7:94 	28iapr-94  

04-aug-93 	09-nov-93 	15-nov-93 	18-nov-93 	15-mrt-94 	26-apr-94 	27-apr-94 	10-mei-94 	11-mei-94 

22-jun-93 	01-sep-93 	05-nov-93 	15-nov-93 	14-apr-94 	17-mei-94 	20-mei-94 	09-jun-94 	10-jun-94  

18-mei-92 	06-nov-92 	23-dec-92 	30-dec-92 	16-feb-94 	19-apr-94 	21-apr-94 	21-jun-94 	22-jun-94 
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1) Dossiernummer 	'D  (-771  I- 
2) Vindplaats 	F 

 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 	 - 

4) Toelichting op de 	 jA: 	 if 
inwerkingtreding 	dl  

(eventueel) 	 jJ en 	
.... JEP . 

Wet van 21 april 1994, houdende 	22 030 
vervanging van de 	 Stb. 1994, 475 
Wegenverkeerswet 	 Verkeer en Waterstaat, 
(Wegenverkeerswet 1994). 	 Justitie 	 N  

Wet van 2 juni 1994, houdende 
goedkeuring van het op 24 decembe 
1992-22 januari 1993 te Bonn tot 
stand gekomen verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de 
Bondsreplubliek Duitsland inzake de 
uitbreiding tot het grondgebied van 
de voormalige Duitse Democratische 
Republiek van de op 21 december 
1956 tot stand gekomen Vierde 
Aanvullende Overeenkomst bij het 
Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Bondsrepubliek 	23 302 
Duitsland inzake sociale verzekering 	Stb. 1994, 485 
van 29 maart 1951. 	 SZW, BuiZa 	 N 	Trb. 1993,44  

23 307 
Stb. 1994, 513 
Verkeer en Waterstaat, 
Financien 
Met uitzondering van 

Wet van 23 juni 1994, houdende 	de artikelen 30, 31 en 
bepalingen inzake de stimutering van 	32 is terugwed<ende 
de Nederlandse zeescheepvaart 	kracht tot en met 1 
Wet stimulering zeescheepvaart). 	januari 1994 mogelijk. 	N  

19 631 
Stb. 1994, 583 
Verkeer en Waterstaat, 

Wet van 7 juti 1994, houdende 	 Defensie, VROM, 
wijziging van de LuchNaartwet. 	Financien 	 W 

Wet van 7 juli 1994, houdende 
wijziging van de Loodsenwet en de 
Scheepvaartverkeerswet in verband 
met de herziening van de financiele 
relatie tussen het Rijk en de loodsen, 
de invoering van een 	 23 099 
verkeersbegeleidingstarief en een 	Stb. 1994, 584 
aantal technische wijzigingen. 	 Verkeer en Waterstaat W 

Wet van 7 juli 1994, houdende 
wijziging van de Luchtvaartwet 	 22 570 
(aanwijzing en gebruik van 	 Stb. 1994, 601 
luchtvaarttereinen, strafbepalingen 	Verkeer en Waterstaat, 
en dwangsomregelingen). 	 Defensie, VROM 	W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw.tr . 

01-jun-89 	02-mrt-90 	21-feb-91 	08-mrt-91 	01-jul-93 	19-apr-94 	21-apr-94 	30-jun-94 bij wet 

31-aug-93 	23-mrt-94 	31-mei-94 	02-jun-94 	05-jul-94 	06-juI-94  

14-jan-93 	18-mei-93 	27-aug-93 	03-sep-93 	24-mrt-94 	21-jun-94 	23-jun-94 	14-jul-94 KB 

12-okt-84 	23-jul-85 	15-aug-86 	08-sep-86 n.a. 	 n.a. 	 07-jul-94 	09-aug-94 	11-aug-94• 

23-jul-92 	23-feb-93 	20-apr-93 	29-apr-93 	22-mrt-94 	05-jul-94 	07-jul-94 	09-aug-94 KB 

. 	14-okt-91 	19-jan-92 	31-mrt-92 	08-apr-92 	17-mrt-94 	22-mrt-94 	07-jul-94 	16-aug-94 	17-aug-94 
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— 	— 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 4) Toelichting op de 	 lz 

inwerkingtreding 	 .r 	rrt ki 

(eventueel) 	 IiThM11LI 3  _  

Wet van 16 juni 1994, houdende 
wijziging van de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen, het 
Wetboek van Strafrecht en het 
Wetboek van Strafvordering in 
verband met de doorbreking 
van het exclusieve recht van de 
concessiehouder in hoofdzaak door 
middel van de invoering van eon 
gelimiteerd vergunningenstelsel voor 
specifieke vormen van openbare 	23 444 
mobiele telecommunicatie (mobiele 	Stb. 1994, 628 
telecommunicatie). 	 Verkeer en Waterstaat W 	 b;1993-1994 

Paars I  

Wetvanl5septemborl994,  
F1oudendewiJzIgIngyanhoofdstukXH 	23742 ,, i, 
"'Ain 	VIM relit 	' 	 .1994, te & 	 . 
Webers 	t) van tire ser 	vati 	,,VerlieWen 	a 	; 

— 

uitQpQne deontvangstenvoorhetizemette 	Inrug 
Jaerl994. 	 I. tot enmetljufll9O4-  

Wotvanlssàpternborl994, 
houdendeyiUzlglngvandebegrotlng 	Sib,1994713 	 j  
earcee.urtgavemen deontvangsten 	

t 	
VerkeereflWaterstaat l  

eanitelt.Intreetntotentfonee:enot het i 	Doze wet Weed teructpti 
leal,1e9ent0A1 '.'t!''' ,:''I ,  '1 	tin en niettlee1994  4,': I  
Wet van 15 september 1994, 
houdende wijziging van enige 
bepalingen van de Grondwaterwet in 	23 550 
verband met de opheffing van de 	Stb. 1994, 759 
Technische commissie 	 Verkeer en Waterstaat, 
grondwaterbeheer. 	 VROM 	 W  

Wet van 17 november 1994, 
houdende regeling van de 
inwerkingtreding van de 	 23 664 
Wegenverkeers-wet 1994 	 Stb. 1994, 858 
(Invoeringswet Wegenverkeerswet 	Verkeer en Waterstaat, 
1994). 	 Justitie 	 N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.t r.  

27-jan-93 	20-jul-93 	04-okt-93 	12-okt-93 	22-mrt-94 	14-jun-94 	16-jun-94 	25-aug-94 KB 

, 	 . 

	

,t ,. 	 I 

I 
 ,,,, 	 . 

	

.1 	 I 	 1 5.sep-94: 	•  04 	kt 	05 okt 94 

• 4, 

	

, 	 • 	 a4 	 • 
• 

... 	
-,- 

,. 

Z,  A 

, 	se 	t. 	't 	kt494  

	

16-dec-93 	30-jun-94 	13-sep-94 	15-sep-94 	27-okt-94 	28-okt-94 

	

15-feb-94 	22-mrt-94 	25-mrt-94 	04-okt-94 	15-nov-94 	17-nov-94 	20-dec-94 KB 
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Ministerie 
van 

Welzijn, 
Volksgezondheid 

en 
Cultuur 

Ministerie 
van 

Volksgezondheid, 
• Welzijn 

en 
Sport 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 	 4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 -1/4 	 I 

(eventueel) 	 I! 

V17309TVlin Alia'  094AV 	det 
, ,, ■0,4,""a4,4 4,n-1-arr.,  ■,.., --pbe-. 	, 
WitZlgiN iyan.11001d,k ,XVIt 44  
(Mlagbilirael211111:Ey:-: 	23 510,-, 	. 

Vk4 *ndId%npuItu&)Xandeøq 	'8'1;1199411:0f Ii 	 It 

bbrojnflarEdeultgavonende 

011,1Wk„,iiatena 	:4684get 40 	 ze wetweiktlerugR ',...t, , 	,, ■, 	 ... 
(velzialthrsamenhangende;met de 	to en ,meti; decemoer ,  

144140rat19147tvii4d6411ilbinc)' 	1 	1 	v 	 . 1W 	1  

Wet van 14 februari 1994 tot 
wijziging van de Wet buitengewoon 	22 876 
pensioen 1940-1945, de Wet 	 Stb. 1994, 210 
buitengewoon pensioen zeelieden- 	WVC 
oorlogsslachtoffers en de Wet 	 Deze wet werkt terug 

buitengewoon pensiobn lndisch 	tot en met 1 januan 
verzet. 	 1993. 	 w 	 b;1992-1993  

Wet van 14 februari 1994 , houdende 
wijziging van de wet van 14 februari 
1994, Stb. 210 tot wijziging van de 
Wet buitengewoon pensioen 1940- 
1945, de Wet buitengewoon 
pensioen zeelieden- 
oorlogsslachtoffers en de Wet 	 23 457 
buitengewoon pensioen Indisch 	Sib. 1994, 211 
verzet. 	 WVC 

je Artig29-45341-99,4` 	Jtot, 	g 	232 — 
Y,r, 4P9id .tituk .f,1P --qih rre 

	
Stb:. 

WlifrOaligeeondeienCultee 
 

. , .,,h,r.*:,e,-;k4%. 
van dawn:elm Vag de uegavenken 	-te-wetweed tem 

Oft,onyteggstenvoor het jaarl99z 	totenmet3l t. 

(SlOtwelWOLO011o& J.: 	 1 992 	IW  

Wayne 29 april ;1994,  , houdende' 	4bo xyi . — 
■Ststeitingyan hoomstuk XVl' 	st6.1994; , 	, 	. 
OW,OlOtOrie.WO, WP10);:v 	, 
Volkegeiondheid elideltuerivap,de.• 

	Deze,Viet werkt tegig 	 I 

b,egroting,vag`gfrungaven erf de ,,,k 	tot pn rrjejta januari., 	 i 

orieeingstenvoorhet jaw, 199 - 	t 	1994, 	• e 

Wet van 28 april 1994, houdende 
wijziging van bepalingen van de 
Mediawet in verband met het 

• versterken van de organisatie van de 
landelijke publieke omroep en het 	23 257 
bieden van langdurige zekerheid aan 	Stb. 1994, 385 
omroepinstellingen. 	 WVC 	 W  

Wet van 19 mei 1994, houdende 
regels betreffende de installing van 
een zelfstandig bestuursorgaan, 
belast met de materiele en 
immateriele opvang van asielzoekers 	23 540 
(Wet centraal orgaan opvang 	 Stb. 1994, 422 
asielzoekers). 	 WVC 	 N 	 b;1993-1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr. 

	

) 	 , 	

I 1 

si, 

'4 
. 	 ' 	 -1001 	;,, 	11-rrirt. 	', 	Trn 	,' „  

	

16-jun-92 	11-aug-92 	06-okt-92 	12-okt-92 	01-jul-93 	08-feb-94 	14-feb-94 	29-mrt-94 	30-mrt-94  

	

26-okt-93 	09-dec-93 	O8-$e94 	14-feb-94 	29-mrt-94 KB 

, 

1 

I 	I 29

$  

	

:apr-, 	s02-jun 94 j 	03,uri44  

	

29apr- 	, 	:::::‘, 	Lin, 	 ,:: 	 ' iiriL94  

10-mei-93 	26-jul-93 	18-aug-93 	20-aug-93 	24-feb-94 	26-apr-94 	28-apr-94 	09-jun-94  KB 

, 	16-jun-93 	05-nov-93 	01-dec-93 	09-dec-93 	14-apr-94 	17-mei-94 	19-mei-94 	16-jun-94 KB 
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1) Dossiernummer  
2) Vindplaats 	 ....7a: 	1 . 
3) Ondertekenaar(s) 	 r 

Opschrtft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 kit 
(eventueel) 	 Jr 

23 315 
Wet van 2 juni 1994, houdende 	Stb. 1994, 447 
regels met betrekking tot aspecten 	WVC 
van het welzijnsbeleid (Welzijnswet 	Doze wet werkt terug 
1994). 	 tot 1 januari 1994. 	N 	 b;1993-1994  

Wet van 1 juni 1994 tot wijziging van 
de Wet bestrijding infectieziekten en 	23 469 
opsporing ziekteoorzaken en de Wet 	Stb. 1994, 461 
op het bevolkingsonderzoek. 	 WVC 	 W 	 b,1993-1994  

Wet van 9 juni 1994 tot wijziging van 
de Ziekenfondswet en enige andere 
wetten in verband met uitbreiding van 
de personele werkingssfeer van de 
Ziekenfondswet met eon bepaalde 
categone van AOW-gerechtigden 
(verplichte ziekenfondsverzekering 
AOW-gerechtigden) en aanpassing 
van AOW-rechten in verband met to 	23 090 
betalen premies 	 Stb. 1994, 465 
ziektekostenverzekering. 	 WVC, SZW 	 W  

Wet van 7 juli 1994 tot wijziging van 
de Wet uitkeringen 
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 	23 057 
(sluiten Wuv voor de na-oorlogse 	Stb. 1994, 519 
generatie). 	 WVC 	 W 	 b;1992-1993  

Paars I 
r 	 i 

Welvan1151septembet1994,V 	 ; I 
4.  

hoydrde w4Igngypilt,s9pfd* 
XViipvlinOldr144.vdniVnizi 4t  
Viilkek4niondtlelden dunuil vnn 
begrot1ngvindeuItg'vened'de 	 ,,,,1994, 	1 

014 .t.Y.atigIst,n„3/410 Iwo,  
isninaind sailieithariOnde Melt* 	a wet wPrid 
Vaoriaarsno )::,' 	 , 	—  ,h --:- — 

	I 	tbtenmetl)uU1997 	W 	 ,  

Wet van 29 september 1994 tot 
wijziging van de Destructiewet 
(herziening van de rot van de 
gemeenten bij de destructie, 
afschaffing van de financiering door 
het Rijk van voorcentralisatie van 	22 951 
dodo dieren en invoering van nieuwe 	Stb. 1994, 783 
regels betreffende financiering). 	VWS, LNV 	 W 	 b;1992-1993 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. tr.  

09-jun-93 	25-aug-93 	03-sep-93 	09-sep-93 	01-feb-94 	31-mei-94 	02-jun-94 	28-jun-94 	01-jan-94 

02-nov-93 	14-apr-94 	31-mei-94 	01-jun-94 	28-jun-94 	29-jun-94  

28-jun-93 	06-okt-93 	 24-mrt-94 	17-mei-94 	09-jun-94 	30-jun-94 	01-jul-94  

17-dec-92 	03-mrt-93 	15-mrt-93 	17-mrt-93 	30-nov-93 	05-jul-94 	07-jul-94 	14-jul-94  KB 

.., 	' 	 ',:,- 	 ,,, 
1 	 ■ 

44 	 . 

it 

, 	 '* 

1 	- 	I 	,V9 I,' 	70Kt:!94  

, n.a. 	n.a. 	n.a. 	n.a. 	n.a. 	 n.a. 	 29-sep-94 	10-nov-94 	01-dec-94• 
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-- 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 ;ttI1 	*Ti 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 4) Toelichting op de 	cT4L  

inwerkingtreding 	 at 
(eventueel) 	 li fl1PtJkj j. , ,, 	—.:..:. 

Richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 
27 november 1990 tot vaststelling 
van gezondheidsvoorschriften voor 
de verwijdenng en verwerkiing van 
dierlijke afvailen en ter voorkoming 
van de aanwezigheid van 

Wet van 29 september 1994 tot 	 ziekteverwekkers in diervoeders 
wijziging van de Destructiewet en de 	22 952 	 van dierlijke oorsprong (vissen 
Vleeskeuringswet (in verband met 	Stb. 1994, 784 	 daaronder begrepen) (90/667/EEG, 
E.G.-richtlijn inzake destructie). 	VWS, LNV 	 w 	PbEG L 363) 	 b;1992-1993  

Rijkswet van 17 november 1994, 
houdende goedkeuring van de op 16 
november 1989 te Straatsburg tot 	22 671 
stand gekomen Overeenkomst ter 	Stb. 1994, 878 
bestrijding van doping. 	 VWS, BuiZa 	N 	Trb. 1991,8  

Wet van 23 december 1994 tot 
wijziging van de Coordinatiewet 
Sociale Verzekering, de 
Ziekenfondswet en de Wet 
aanpassing uitkeringsregelingen 
overheveling opslagpremies in 
verband met de invoering van een 
premievrije voet voor het 
werkgeversdeel van de procentuele 
premie voor de 	 23 964 
ziekenfondsverzekering (Wet 	 Stb. 1994, 910 
invoering franchise ZFW-premie). 	VWS, SZW 	 w 

Wet van 21 december 1994, 	 23 820 
houdende tijdelijke uitbreiding van de 	Stb. 1994, 913 
werkingssfeer van artikel 18 van de 	VWS 
Wet ziekenhuisvoorzieningen 	 Doze wet vervalt twee 
(Tijdelijke wet uitbreiding 	 jaar na haar 
werkingssfeer artikel 18 WZV). 	 inwerkingtreding. 	N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer _Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr . 

, 	  

• 

08-apr-92 	24-jun-92 	23-okt-92 	10-dec-92 	23-jun-94 	27-sep-94 	29-sep-94 	10-nov-94 	11-nov-94 
F 

02-dec-91 	11-mrt-92 10--6-92 	19-jun-92 	08-sep-94 	15-nov-94 	17-nov-94 	22-dec-94 	01-feb-95 

20-okt-94 	31-okt-94 	01-nov-94 	01-dec-94 	21-dec-94 	23-dec-94 	29-dec-94 	01-jan-95 

29-jul-94 	17-aug-94 	19-aug-94 	15-nov-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	29-dec-94 	03-dec-94 
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Minis terie 
van 

Volkshuisve sting, 
Ruimtelijke Ordening 

en 
Milieubeheer 



1 
1) Dossiernummer 	 ; 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	 r 	 1111? 

Opschnft 4) Toelichting op de 	; 	t n 	0 
inwerkingtreding 	 I }Slit° 	Li 	 • 	̀9, 

" (eventueel) 	 .. 

Wet van 22 december 1993 tot 	23 015 
wijziging van de Wet op de 	 Stb. 1994,28 
Ruimtelijke Ordening. 	 VROM 	 W  

Wet van 22 december 1993 tot 
goedkeuring van het op 25 februari 
1991 te Espoo tot stand gekomen 
Verdrag inzake milieu- 	 22 883 
eflectrapportage in 	 Stb. 1994,39 
grensoverschrijdend verband, met 	VROM, Buitenlandse 
Aanhangsels (Trb. 1991, 104 en 174) 	Zaken 	 N 	 b;1992-1993  

Vyetv,att 2"0/16041p9,4 	ttkilzI6199 
4"1:6latklreillAisteilea  vim; r. ' 
Vrilkatiula44 Ottillinfelijagj '' 
as 'scstorass..rtar 	'A. 	. 

Ordening en Milleubohoer).van do 	$tb.0994 
Oalrgiirig varnt 	riftWartirtnIfe : 
-1‘.4-1,114/13,04ia- 	W,4 	 ,, „,„/ 

Ontvan gstan v 	rhatjaarile93 t 	Daze wet,werkt terug, „ 
WitillitibranThlifiargbricanicatitto 	,tolaMmettyclecernber 
f'11114111OLlotaht1trf14.1311140191n9WSp 	

,..  
5, 	

‘,/, ,.. 	t.... 
11,3tar 	441,-,, 11, ,  

Wet van 4 februari 1994 tot wijziging 	23 256 
van de Wet milieubeheer 	 Stb. 1994,90 
verwijderingsbijdragen) 	 VROM 	 W  

Wet van 4 februari 1994 tot wijziging 
van de Kernenergiewet op het punt 	23 053 
van de ongevallenbestrijding en 	Stb. 1994,95 
andere zaken. 	 VROM, BiZa 	W  

Richtlijn nr. 85/337/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 27 juni 1985 

Wet van 4 februari 1994 tot wijziging 	 betreffende de milieu- 

van de regeling van de milieu- 	 22 608 	 effectbeoordeling van bepaalde 

effectrapportage in de Wet 	 Stb. 1994, 99 	 openbare en padiculiere projecten 

milieubeheer. 	 VROM, LNV 	W 	(PbEG. L 175/40) 

„. 	, 
Wat vanZ4letirirari19241otwgzIging 
an hootiistatX1(Mailstarie cian, ,-. 	, 23 282!  - . 
VrilksTufWeatient1 iiiiiiiitelipie', s 	etti,ieek.ii22 	 , 
Otidaning,en'tAillaubehearr)vah de; 	VROR'' ,:' ^-E1, V.,■:■ ' 	tOr 	..'`- 	•* 	1 . 

	

rottng van do tatgavenari de', 	'Doze ivetworkt taro 
ontvangstenQoorhetjaar4992 , '„ 	tot en niat 3,1 , 	■ 	

i 
(SI91■Netkelcarlin9) 	sa'..!  a,  0. , 	'decant:Aar 1 	W  
ssAvaasarsissouccars ,  css,  , 
Wet van 4"fabruari 1994 totc 	 1 
Vastatellinrvan hoofilstukaXI 	 23,49.0.x 
11,-5-411/1 1■4,411110,,, o1m-11 1,-1- 	 I 
balnIsterla van yollcshulayes 	'c 8tb4)1994;-4 

-l-,iWei  g,xeb{P
Y
nta.sni, g -

, 
e-  l -   	 ouc 

Muleubeheervan dèbegrotJng 1van 
 

 c 	, Daze vvet iierkt,terug 
da1uttgavon'en de,onWangstan voor I, 	lot ea mall januaria. 

Cleiliki1(1 994.2,  ts ':::/..” 	' 	' 	1994 	'  

Wet van 14 februari 1994, houdende 
verzelfstandiging van de Rijksdienst 	23 007 
van het Kadaster en de Openbare 	Stb. 1994, 125 

	

Registers (Organisatiewet Kadaster). 	VROM 	 N 	 b;1992-1993 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	I nw .t r . 

02-jul-92 	19-jan-93 	03-feb-93 	04-feb-93 	26-okt-93 	21-dec-93 	22-dec-93 	18-jan-94 	19-jan-94  

15-jan-92 	04-jun-92 	25-aug-92 	11-dec-92 	26-okt-93 	21-dec-93 	22-dec-93 	20-jan-94 	21-jan-94 
, 

# 

.,, 

, 	 • 	 , 
.277ari-94 . 1 	1 	- 	 :16 fP4-94  

29-dec-92 	22-jun-93 	26-jul-93 	06-aug-93 	22-dec-93 	01-feb-94 	04-feb-94 	22-feb-94  KB 

• 

06-mei-92 	15-dec-92 	08-mrt-93 	16-mrt-93 	21-dec-93 	01-feb-94 	04-feb-94 	22-feb-94 	23-feb-94  

14-mei-91 	22-jan-92 	07-mei-92 	15-mei-92 	26-okt-93 	01-feb-94 	04-feb-94 	22-feb-94 	23-feb-94  

	

feb-94 	01-rrirt-94. 	024hIrf,.  
, 

7f 	..,, 	-m 	- 	-m 	- 	. 

28-okt-92 	11-jan-93 	29-jan-93 	02-feb-93 	01-jul-93 	08-feb-94 	14-feb-94 	01-mrt-94 KB 
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1) Dossiernummer 	. 	. 	 ' 	- 	 1 
2) Vindplaats 	L . 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 4) Toelichting op de 

inwerkingtreding 	 .: 
(eventueel) 	 1  ,:-:tifit.411 . 	' 	 T 

Wet van 14 februari 1994, houdende 
wijziging van de Huurprijzenwet 
woonruimte in verband met de 
decentralisatie van de subsidiering 
van de volkshuisvesting en de 	 22 350 
liberalisatie van huurpriizen van 	Stb. 1994, 132 
duurdere woningen. 	 VROM, Justitie 	W 

Wet van 14 februari 1994, houdende 
wijziging van de Huurprijzenwet 
woonruimte, de Wet op de 
huurcommissie en het Burgerlijk 
Wetboek in verband met de 
uitbreiding van de huurprijs- on 
huurbescherming tot 
overeenkomsten van huur on verhuur 	23 443 	 b;1992-1993 

van woonwagens en 	 Stb. 1994, 133 	 on 

woonwagenstandplaatsen. 	 VROM, Jusfitie 	W 	 b;1993-1994 

Wet van 14 februari 1994, houdende 	23 417 
wijziging van de Wet op de sleds- en 	Stb. 1994, 138 
dorpvernieuwing. 	 VROM 	 W 	 b;1992-1993  

Wet van 21 april 1994, houdende 
wijziging van de Wet milieubeheer in 
verband met de implementatie van 
bepalingen van verordening (EEG) 	 verordening (EEG) nr. 259/93 van 

nr. 259/93 van de Read van de 	 de Raad van de Europese 
Europese Gemeenschappen van 1 	 Gemeenschappen van 1 februarie 

februarie 1993 betreffende toezicht 	 1993 betreffende toezicht on 
on controle op de overbrenging van 	23 604 	 controle op de overbrenging van 
afvalstoffen binnen, naar on uit de 	Stb. 311 	 afvalstoffen binnen, haar en uit de 
Europese Gemeenschap 	 VROM 	 N 	 Europese Gemeenschap 	b;1993-1994  

RichtIiin nr. 92/321EE0 van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 30 april 
1992 tot zevende wijziging van 
Richtlijn 67/548/EEG betreffende d 
aanpassing van de wettelijke on 
bestuursrechtelijke bepalingen 

Wet van 21 april 1994, houdende 	23 573 	 inzake de indeling, de verpakking 

wijziging van de Wet 	 Stb. 1994, 320 	 on het kenmerken van gevaarlijke 
milieugevaarlijke stoffen. 	 VROM 	 W 	stoffen (PbEG L 154) 	 b;1993-1994  

Wet van 10 mei 1994 tot uitbreiding 
van de Wet bodembescherming met 	21 556 
eon regeling inzake sanering van de 	Stb. 1994, 331 
bodem. 	 VROM, Justitie 	W 	 b;1993-1994  

Wet van 10 mei 1994 tot wijziging 
van de Wet, houdende uitbreiding 
van de Wet bodembescherming met 	23 589 
eon regeling inzake sanering van de 	Stb. 1994, 332 
bodem 	 VROM, Justitie 	W 

Wet van 9 juni 1994, houdende 	23 459 
wijziging van de Wet individuele 	Stb. 1994, 439 
huursubsidie. 	 VROM 	 W 	 b;1992-1993 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. t r.  

10-okt-90 	06-aug-91 	07-okt-91 	16-okt-91 	07-sep-93 	08-feb-94 	14-feb-94 	03-mrt-94 KB 

25-jun-93 	25-aug-93 	04-okt-93 	11-okt-93 	21-dec-93 	08-feb-94 	14-feb-94 	03-mrt-94 KB 

04-mei-93 	02-aug-93 	17-sep-93 	28-sep-93 	21-dec-93 	08-feb-94 	14-feb-94 	08-mrt-94 KB 

26-jan-94 	02-feb-94 	04-feb-94 	22-m rt-94 	19-apr-94 	21-apr-94 	03-mei-94 	06-mei-94  

15-okt-93 	29-dec-93 	06-jan-94 	17-mrt-94 	19-apr-94 	21-apr-94 	10-mei-94 KB 

31-jan-89 	09-okt-89 	17-mei-90 	18-mei-90 	20-apr-93 	10-mei-94 	10-mei-94 	11-mei-94 KB 

24-d ec-93 	24-ja n-94 	25-ja n-94 	15-mrt-94 	10-mei-94 	10-mei-94 	11-mei-94 bij wet 

22-apr-93 	30-sep-93 	20-okt-93 	28-okt-93 1 	21 -d ec- 93 	07-jun-94 	09-jun-94 	21 -ju n-94 	01-jul-94 
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1) Dossiernummer 	 'I 
2) Vindplaats 	 7. ' 	7:5, 	, 
3) Ondedekenaar(s) 

Opschrift 4) Toelichting op de 	N da. 	 . 
inwerkingtreding 	 /1 	act- 
(eventueel) 	 7 	 • AL , _ 	..._ 	— 

Wet van 16 juni 1994 tot voortzetting 
van de tijdelijke verhoging van op 	23 534 
grond van de Wet individuele 	 St 1994, 458 
huursubsidie tot te kennen bijdragen. 	VROM 	 N  

Wet van 16 juni 1994, houdende 
wijziging van de Huurprijzenwet 	22 902 
woonruimte en van de Wet op de 	Stb. 1994, 459 
huurcommissies. 	 VROM, Justitie 	w  

Richtlijn nr. 93/15/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 5 april 1993 
betreffende de harmonisatie van de 
bepalingen inzake het in de handel 

Wet van 7 juli 1994, houdende 	 23 643 	 brengen van en de controle op 
vaststelling van de Wet explosieven 	Stb. 1994, 552 	 explosieven voor civiel gebruik 

voor civiel gebruik. 	 VROM 	 N 	 PbEG L 121). 

23 221 
Stb. 1994, 634 
VROM, LNV 

Wet van 9 juni 1994, houdende 	Deze wet vervalt vijf 
tijdelijke regeling inzake de 	 jaar na het tijdstip van 
ammoniakdepositie veroorzaakt door 	inwerkingtreding of op 
veehouderijen (Interimwet ammoniak 	een eerder bij kb to 
en veehouderij). 	 bepalen tijdstip. 	N 	 b;1993-1994 

Paars I  

Wet Nadi:1 i6 september.1994itot ttiii i  . 
Wiritalnii viiii"liobtalikOlniSie 
van,VolkshuisvestIging:1Rtilmtelijke 
Ordenintren klilieubeheenvan de 	23739: 4 

Qtrantirvani,ife 1/46itb4Veri ah,dge 	994 
ontvangstenvoor het jair194 	VROM.11 

ging samenhangende met de' 	peze*t Werktterug ,  
Cfooriaatenota). \ ,V4.“ ',:.X.L*- ,P ' ' 	 tot en Thet 4‘juli 199411  

Wet van 13 oktober 1994, houdende 
uitbreiding en wijziging van wettelijke 
regelingen inzake externe advisering 
op het terrein van volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordeing on milieubeheer 	23 487 
(Versobering on harmonisatie 	 Stb. 1994, 766 
externe adviesorganen VROM). 	VROM 	 w  

Wet van 2 november 1994, 	 Richtlijn nr. 91/271/EEG van de 
oudende wijziging van de Wet 	23 603 	 Raad van de Europese 

milieubeheer en de Wet 	 Stb. 1994, 798 	 Gemeenschappen van 21 mei 1991 

verontreiniging oppervlaktewateren 	VROM, Verkeer en 	 inzake de behandeling van stedelijk 

afvalwater). 	 Waterstaat 	 w 	afvalwater (PbEG L 135) 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

12-okt-93 	30-nov-93 	02-dec-93 	03-dec-93 	15-mrt-94 	14-jun-94 	16-jun-94 	28-jun-94 	01-jul-94  

28-feb-92 	21-jul-92 	04-nov-92 	06-nov-92 	21-dec-93 	14-jun-94 	16-jun-94 	28-jun-94 	29-jun-94  

02-nov-93 	02-feb-94 	11-mrt-94 	14-mrt-94 	16-jun-94 	05-jul-94 	07-jul-94 	28-jul-94 KB 

02-apr-93 	04-jun-93 	24-jun-93 	25-jun-93 	22-dec-93 	07-jun-94 	09-jun-94 	25-aug-94 	26-aug-94 

i 

1 
1 	 , . 

I 

i 

1 	 ,k- 
, 	 „. 

. 	 7ser 	,,,,. 	;-se 	 . 	e1)::,  

05-apr-93 	22-sep-93 	05-nov-93 	15-nov-93 	14-apr-94 	11-okt-94 	13-okt-94 	01-nov-94 	01-jan-94  

, 	 11-okt-93 	02-feb-94 	04-feb-94 	27-sep-94 	01-nov-94, 	02-nov-94 	22-nov-94 KB 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 1994 
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1995 



Ministerie 
van 

Algemene Zaken 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 	 t 
inwerkingtreding 	 li: 
(eventueel). 	 t ...Lt A 	 l '! 	...... 

Rijkswet van 15 december 1994, 
houdende wijziging van het Statuut 	22 593 
voor het Koninkrijk der Nederlanden 	Stb. 1995, 1 
in verband met het voortzetten van 	Algemene Zaken, 
de in het Statuut neergelegde 	 AntiII. En Arub. Zaken, 
rechtsorde ten aanzien van Aruba. 	BiZa 	 W  

WeAra05'docemtier'1994 tot •-hi  
IsitIdgIng.van Itooldstak III (Ministene 	 I 
van'AlgernenirZaken),van dely, 	23832 , 
begroUng 'vandeultthends'' , Stb.„1995, 58 —,,,,,•rt ,,,,4 , -,,,,-,,A, 
ontvangsten voarhet Isar 499 	Algernene Zaken  I 
Wee+fan:18'ilecembert1994.tot +v. 
vaststelliagyan„dabegrpting hyad jdo r 
'idaieil diontwingsien vanhaf,. :23,9oo.111.-., ,.. 	, 

Mkdaterie,vanAlgemeneasken On 	-Stb21995,457 .,  
licknot law:19954-  • ,•,•.,•• ;  i 8 •41' 	 gemene• 

Weft/stile 	dari,1995,tot wi' 	1 	 I 

van hodfdstukIlk(Mbillaterle ydrt 
Algemenataken)•van de;begro , 

	

ndeuItgavon en de ohtvan 	ea 
'0.Mv let} 	 ..g; , '''N' `■ ', f ". V , 	 . 	" 	 L 

vast hetleare1994 (vajzigIncr 	 .24:002 , 
•-• 	— 1` 	4  sarnenttangende rpct de 	 •,,Stb.,1 995; 	 , 

riLlaalsrtabl) ,,I,Al 44 ,4•,, 	 gernene  

Welyand4`septernber4995 
wljzlgingvendebógrotingvande 
ultgavenondoontvangstonvanhot 	24 
Millitierla:■"anyidgenienit4Zakektilliti, 	Sib. 	4784. 
vdor het jaar,4995..(wijzlgIngs l•“•• 48 	Aetenezalcen „r: 
sarnenhartgendefinet de , 	 Di isetwerkt tehrg 

Vdollaarinota). '::: A ..) ' 	 toll Jant4995.441:„; 

132 

Algemene Zaken 1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.t r . 

29-apr-92 	28-mrt-95 	22-m0-94 	15-dec-94 	10-jan-95 KB 
, 	 , 	

e 

	

.,,;,, 	 v 

:-.- 
I 

.'i 	
, 

: 	ec 	feb 	, - 	95 „ 	 . 
I ,  

j5 ec 	14 leb4 	I 
;,...,.. 	 • 	, 	 , 

, 
I 

" 

‘ 
1 	1 	 e 

28-mrt- 51 	2 -mrt-929thrt-95  
, 

. 
1 	 1 

. 	 i 	 4,-sep- 	;12700-9 	,., 3::.kt-,:95 

Algemene Zaken 	 1995 
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Minis terie 
van 

Antilliaanse 
en 

Arubaanse 
Zaken 



Antilliaanse en Arubaanse Zaken 

136 

1995 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

1194(r4a-W;k1':0:eili:fig.95, tot wijziglng 
Vflirl:fra8faittiii<') 1/41;SKabh:S4,63g:: 

e
, 

'Ariiiii*ie;Zakeriestamde,6eg rotihg 
van do uitgaven'enlite'#iintvatigste417 

(Slotwerreken Otieticiar1993, 	, 	inu 

00411001! 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

.. , 	 V 	, i , • 
4. 

• 
7, 

U 	N-, 

	

 
k 	;41  

a 	 i 	 n.=95 	21-f 	 7  

' At 

, 	
A 	 02-.mr,t,951 	2-1.-mrt- 	, 22mrt-95  

. 	 1,  

• 

• 1• 024hrt-95 	21-mrt-95! 22-mrt-95  
• 

,, 
• 

k 
1 

I. 	1 

# 

_ 	 1 	S91)7.9,5 	1 Rk*t7951''' ' , 137;(*V95 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 1995 
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Ministerie 
van 

Binnenlandse 
Zaken 



-r 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 f 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 	
4) Toelichting op de 	c 	ttli 	lit 	,1 
inwerkingtreding 	 1 
(eventueel)  

	

.van. 	uark1995.tot.wlkigth 	I 	 1 

vandebegiotingvan'deuitgaenen;1!'-  
clenntvangsten van hetk 	I 
Gbtneerttefctnds •voorbefjaan1394 qt , 	24019:f 
(wiJi ng 'uM&t 'KgcthfldeiflefdS '' j ' , , .1995;73 
NaInarektnta114‘Attit ,itaqt,45' 	,giiii*A0y,'• 	W  

Wet van 26 januari 1995 tot wijziging 
van de Algemene burgedijke 
pensioenwet en de Wet uitkering 
wegens vrijwillig vervroegd uittreden 
(Vut-wet) in verband met de 
verhoging van de pensioenopbouw 	23 763 
bij afzien van het recht op vut en 	Stb. 1995,85 
wijziging van het begrip bezoldiging 	BiZa 	 W  

VVetvan:26 _ undit1935;neudencid 
witaling,v51100  t)P3r9brigman. 11?* 	 . 
149")reptoptv4ngsjen,varqupt, 
Proveinciadil■telitietliiirf19e4V r 	24021;?" 

, 

Ve109014ITIffflhOgrde:FP90t4 	t SttiV 1995 	 I 
ga4 141.4kolitignOntf$:itfi 	6  -'''' t - 	 I 	 1 

ot, 
, 	... 	 • 

• W9eintn‘25; 	uadl99stotwijziglng j 	 hi 	I 
N tar 	driingetn1"- 	" 
eta : —KetriThat cikielti 	n si ii 1 	 I 
di.  begiotiptvan ,de 	ph it' 	 : 

'  	
k 

 ontVangstantornet 	n1994e 	 • 
ilithaing sanenhen 	tda 	Sib.1995;  
Nalaniandta.i, ,i.tP:.,-., 	 W 	Ii 	 I 	 I 

i 
. „ 

Weritah...?., . .9.0'99P.ItOit 	i4191P9 
•W . M ' 6900 101•11Nli:(011i.§.*.1 	eL*11. 	 t 

piiineriOinii..39 Zekeii),Cep,ae',"/4' 	 I 
begtOtinfj,* ile'Liitalven bride 
otiSailosteivithr iIet IMO a94 	I 	4.006. I <  

(wijziging someone], - 	e riot de• 	Sib. 1995,99 
Nalaaranota):, 	• — 	 . 	„ n  . 

Wet van 23 februari 1995, houdende 
verlaging van de verschuldigde 
pensioenbijdrage als bedoeld in de 
Algemene burgerlijke pensioenwet 
over de jaren 1991 en 1992, alsmede 
vedaging van de verschuldigde 	23 246 
wachtgeldtijdbijdrage over de jaren 	Stb. 1995, 119 
1991 en 1992. 	 BiZa 	 N  

1/1/8titfart20,fehiugt1,9495,tot:t , 
ivnIgtniventatliegithing Wirillen. 
ultgaven endetentvengsten van het 	23851 , 
denieentantideientfieljanr1993t.: :: 	5113 1999-1281" . 	t 
(31s:trivet rekening)Thn...- -., 	

.  

i ., 
1, 	, 	 .„ 
Wet ved2d.febitiin999516V34, 
Ints1;iiiiingVdirde tieErning v-nitde 	23 poo 91, 

	

itgavenen de ontvangsten van het' , 	56111995 	7.,`, 
Gerneentefonda,vooihet Jaar.1995:••11 

Binnenlandse Zaken 1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. t r.  

ir  
. 	t. 

, 	 , 

I 	 -.; 
.‘.. 

	

10-jun-94 	21-dec-94 	24-jan-95 	26-jan-95 	21-feb-95 	22-feb-95 
„ 	 . 

•

.. 	, 
.1, 	. 
, x 	4;-:',,' 	 jan 	28-feib-95r,- .. 	"-Mit 

, 	 .. 	,. 	:, 
.. 	 ,.; 

f 	
- , 

	

. 

. 	

z 	
, 	 ,. 	• 	 ,.... 

,,,, 	 /* P 	. 
' 

1 	 s 	'L 
0 ' 

, 	'' -',, -,, 	• 	' 	26- 	95 1 	8-feb-95I 	oi rnrt,  

: 

, 

„ 

., , S. 

, 

 „ 	
' 11= 	r:7:28-feb-95 	̀,..; 	4-Mrt-95  

14-dec-92 	15-feb-93 	06-jul-93 	15-jul-93 	16-mrt-94 	21-feb-95 	23-feb-95 	14-mrt-95 	03-apr-95 ,,,,..,... 	,, 	-. 	, 	', 

.. 	.. 

1: 	 feb-95 	16-mrt-95 	17-mrt-96  
, 

'. 	,•, 	, 	 , 

	

,-. 	 ,. 
' 	"•:":::;,=,''',‘:,..--, 	, 

	

, 	, , 	. 	„. 	. 
; 	 , 	46 	" 	I ,;! 	'iriit-951,-:1 	-Mrt:95 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 ...L.;:i 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 ..ff• 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 ii  

Weniiii12■1241‘.6arInn 990)11 	 I 	 1 	 li• 
scaii'VaiitidaVUThOwilms.. ; 	

r 

1 
IC PYIPPP/4510PetiRak..99r. t) 0 	i 	. 
641160)iirailidcruttit4riaatrae 	i 	SOittix,t 
pnngstenVohetjasrl99sA 	,Stti:1995;1137 
kaiWkidicanialeiatki?: It°I 	Bizas, 	 W:  

i 
Wetvan 29, tanedait ittotv,4, 
1icaileuiriiiiirrealiobiriii4vait110 
uftgaveu ;en derontvausjoun'vanbot 	23,900,3/114,, 
Mkilatenefiantionenlandsd,Zalcen: 	IStti3i9:9.4.;f:138. 	 1 
Nlif.Vd6ii f■ailiilinfilai4-'431t :#1.' 	EWA,  :t  

Wetvan'20 Madan 035, houdende 
v4zigingvandtegrotingvan' dez: 
uftgaven erdebnNangstenvanhet , 	23852 	 1 
Pitivinclafondswoor het jaar499.1 	SttiA695- 180 

(SlotwetrekePiog) 	 I 	Ka; f inancien: -  

	

, W:54.1,44, 	 4 	'so + „ 
Watyan 20'thbivari1995, , houdendes ;,4:...:+0...:4*:>ifr 	:It.,..:., 	”fri.,-. ,,\ 4■V-4,,neriir .. 	 . - ,asbteflingvandebegmUggaade I 	23900D 
ultgavanivrnde octtvangsten van bet 	$111995, 181 
er.0,09181994s,vocc. het laa0095. 	, 	 13172.:Firtal4 	 k  
Wet van 9 maart 1995 tot wijziging 
van de Ambtenarenwet en andere 	23 792 
wetten inzake de wijze waarop het 	Stb. 1995, 184 
georganiseerd overleg wordt 	 BiZa, OCenW, 
gevoerd. 	 Defensie, LNV 	W  

Wet van 16 maart 1995, houdende 
gemeentelijke indeling van het tot de 
provincie Flevoland behorende 
zuidelijke deel van het IJsselmeer en 	23 816 
opheffing van het openbaar lichaam 	Stb. 1995, 245 
Zuidelijke Usselmeerpolders. 	 BiZa 	 N  

Wet van 18 mei 1995, houdende 
egeling van de vergoeding voor de 

werkzaamheden, de secundaire 
voorzieningen en de 
kostenvergoedingen van de leden 
van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, alsrnede van de toelage en 
de andere voorzieningen van de 
voorzitter van de Eerste Kamer der 	24 089 
Staten-Generaal (Wet vergoedingen 	Stb. 1995, 291 
eden Eerste Kamer). 	 BiZa 	 N  

Wet van 4 mei 1995, houdende 
wijziging van de Algemene wet 
bestuursrecht in verband met 
opneming van regels betreffende het 	23 543 
gebruik van de taal in het bestuurlijke 	Stb. 1995, 302 
verkeer. 	 BiZa, Justitie 	W 	 b;1993-1994 

Wet van 8 juni 1995, houdende 
samenvoeging van de gemeenten 	24 053 
Cothen, Langbroek on Wijk bij 	 Stb. 1995, 358 
Duurstede. 	 BiZa 	 N 

Binnenlandse Zaken 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

, 

.-.,.. 
,0 „, 	

, 4,. 

,,,,, 
, 	, 	). 	 -fe 	;q1Irt; 	-inr.t795  

	

4 . 	 ,.., 

	

:: 	 Ci , 	 -feb:i9 	g ;.'•-,21mrt- 	.,22 mit-,96 
, 

.. 3, 
	

: 

A 

4 
1 fe 	95:::‘1,1'71apr-95; 	12=apc=95, 

, 
.4 

, I 
, 	 .., 	 I 

., 	 20,Jii 7„ 	1 - ; ,11, 	,95 	12Lapr-94 , 	 - 	 . 	 „  

	

22-apr-94 	21-jun-94 	08-jul-94 	29-jul-94 	09-feb-95 	07-mrt-95 	09-mrt-95 	11-apr-95 	12-apr-95  

	

17-aug-94 	16-feb-95 	14-mrt-95 	16-mrt-95 	11-mei-95 	12-mei-95 

	

16-jan-95 	27-jan-95 	10-feb-95 	20-feb-95 	06-apr-95 	16-mei-95 	18-mei-95 	06-jun-95 	13-jun-95  

	

12-feb-93 	18-aug-93 	06-dec-93 	13-dec-93 	27-sep-94 	02-mei-95 	04-mei-95 	15-jun-95 	01-jul-95  

	

18-jan-95 	18-mei-95 	06-jun-95 	08-jun-95 	27-jul-95 	28-jul-95 

Binnenlandse Zaken 	 1995 
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—r 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 'It 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 4) Toelichfing op de 	 :ills 

inwerkingtreding  
(eventueel)  

23 802 
Stb. 1995, 401 
Algemene Zaken, BiZa 
Defensie, Justitie 
Totdat ter zake bij de 
wet een voorziening is 
getroffen, blijft anikel 

Rijkswet van 10 juli 1995, houdende 	101 van de Grondwet 
verandering in de Grondwet van 	naar de tekst van 1987 
bepatingen inzake de verdediging. 	van kracht. 	 W  

Rijkswet van 10 juli 1995, houdende 
verandering in de Grondwet 
strekkende tot het doen vervallen van 	23 803 
de additionele artikelen betreffende 	Stb. 1995, 402 
Koninkrijksaangelegenheden die zijn 	Algemene Zaken, BiZa, 
uitgewerkt. 	 Justitie 	 w  
Wet van 10 juli 1995, houdende 
verandering in de Grondwet van de 	23 800 
bepalingen inzake veranderingen in 	Stb. 1995, 403 
de Grondwet. 	 Algemene Zaken, BiZa W 

Wet van 10 juli 1995, houdende 
verandering in de Grondwet 	 23 799 
strekkende tot het doen vervallen van 	Stb. 1995, 404 
de additionele artikelen die zijn 	Algemene Zaken, BiZa, 
uitgewerkt. 	 Justitie 	 w  
Wet van 13 september 1995 tot 
gemeentelijke herindeling in het 	23 712 
samenwerkingsgebied 's- 	 Stb. 1995, 427 
Hertogenbosch. 	 BiZa 	 N 	 b;1994-1995  

Wet van 10 juli 1995, houdende 
wijziging van de Brandweerwet 1985, 
de Wet geneeskundige hulpveriening 
bij rampen en enige andere wetten in 
verband met wijziging van de opzet 
van de inspectie voor het 	 23 804 
brandweerwezen en regeling van 	Stb. 1995, 431 
enige andere onderwerpen. 	 BiZa 	 W 	 b:1994-1995  

W16,44.4$,eptoicli; 1 9e95,„*—  
*Oilifing 'Van degiegroting vaiicige , ..: 
IA*ve9 .9.9?! .0.r.ParyaSek:*m t.1.91.: 
Miriii/irgiVanekirieiariciiiiiakili 	

2 .1i1P-4.k ,.= 
8th . 1995,469 . 	. . 	 , 

II) voor hatjair19951wqiig 	 .t. 	
. 

sameNian 	e reetske 	.A)eie.vdetweN:terli:o 
voisrjairseate)., 	 1.:160'ijiiiiideielati-; 	 . 	

' 

Wet.van;l c seplemper,01995.to1/4 
;4010%vPicae..8f060.41,-**10 fi.''-' 	24197cr.. 
iiitglyee en'cle,ONangstfiern het , 	Stb:1995,4731. 	 I 
dereeeiiief6ilidi:v*t..liettiali995 	'BiZa tTinanderr .,. 
(wijzong samenhanbende met 00 	Doze WO wpricUerug 
Voorisarsnota)...';;.. ' . ' '...-:,4c.'"A • 	totlitinti1995C400,- 	N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr . 

03-aug-94 	31-jan-95 	04-jul-95 	10-jul-95 	05-sep-95:bij wet  

03-aug-94 	31-jan-95 	04-jul-95 	10-jul-95 	05-sep-95 	06-sep-95  

03-aug-94 	31-jan-95 	04-jul-95 	10-jul-95 	05-sep-95 	06-sep-95  

03-aug-94 	31-jan-95 	04-jul-95 	10-jul-95 	. 05-sep-95 	06-sep-95  

	

29-dec-93 	16-mrt-94 	29-apr-94 	04-mei-94 	21-dec-94 	12-sep-95 	13-sep-95 	14-sep-95 KB 

	

08-mrt-94 	21-jun-94 	25-jul-94 	05-aug-94 	28-mrt-95 	04-jul-95 	10-jul-95 	19-sep-95 	20-sep-95 

	

. 	s  

-4 

se 	9 	;17-.4)kt-95 	, 8-o14-95  
h. e 

,,,„' 
ae 

,,,, 
7Serj7 	_ 	iOkt‘7..9 	-okt7:9 
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	 , 	
' 1) Dossiernummer 	

r• 
 

2) Vindplaats 1 
3) Ondertekenaar(s) 	 :4 	 V. 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 Tit 

(eventueel) 	 EL 	 i  

W-ltYPEO;54304144i1M-60:* 
Sit , , . 	, 	 , 

qkciever4(aeldektinesten'istie hei, F, 	61g11495\i4a31: 
IiierVtiieleforcdati&t:Westia19980 	18.1Zgriiiiitielit 	 ir 
(tilj3eArtgseereenbandandeemetee 	De****10, 
VO4rehelte).,Am0 	 'iot),juiiiltio5rAit I ,*  

41; 	 , 
Wei van,14'leetiberide.4'ele ,  
Sicipw■qin cle:Pegrptiniriadty„ a{ 
iiSeintefirde'detiieesiiiiiiiVA`de4 
Ftegecolleges yen ptieteetableetill 
ote.,Keeinge,t(iptieetjii4tjear4690 ,5 	24,179:,;..: 
(criiigitrigithiinhimigiiiae*ilediEPI 	'Sit61995 	17 

VPOSielarSPOte)-";:t.iVif;' ) 	- 	V 

Wet van 6 december 1995, 
houdende wijziging van de 
Brandweerwet 1985 in verband met 
de oprichting van het Nederlands 	24 029 	 b;1993-1994 

instituut voor brandweer en 	 Stb. 1995, 601 	 en 

rampenbestrijding. 	 BiZa 	 W 	 b;1994-1995 

Wet van 21 december 1995 tot 
wijziging van de Algemene 
burgedijke pensioenwet en de 
Algemene militaire pensioenwet 
(invoering partnerpensioen), alsmede 
van de Uitkeringswet gewezen 
militairen (rechtspositionele 	 24 227 
erkenning van andere relatievormen 	Stb. 1995, 638 
dan het huwelijk). 	 BiZa, Defensie 	W  

Wet van 21 december 1995, 	 24 205 
houdende privatisering van het 	 Stb. 1995, 639 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds 	BiZa, Defensie, 

(Wet privatisering ABP). 	 Financien 	 N 	 13;1994-1995  

Wet van 21 december 1995 tot 
vaststelling van een kader voor 
egeling van rechten en 

verplichtingen van 
overheidspersoneel, 
onderwijspersoneel en daarmee 
gelijk to stellen personeel ter zake 
van vrijwillig vervroegd uittreden (Wet 	24 217 

kaderregeling vut 	 Stb. 1995, 640 

overheidspersoneel). 	 BiZa 	 N 	 b;1994-1995  

Wet van 21 december 1995, 
houdende regels met betrekking tot 
de oprichting van de Stichting 	 24 222 
Uitvoeringsinstelling Sociale 	 Stb. 1995, 641 

Zekerheid voor Overheid en 	 BiZa, Defensie, 
onderwijs (Wet Stichting USZO). 	OCenW 	 N 

Binnenlandse Zaken 1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raadvan 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	'State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. t r.  

, 	- S r 	r 	' 	 - , 	 ., 

4' 
,j, 

. , , NO 

- 	. 	, , 
tir 	" " 
I 	f.f: 	

. Ijt 
I 	 ' 	 R I. 	''''', 

:!i:i• ,i 	 , 4-sep:= 	
: 

	

.‘ 	 ,bkt- 	, 	-okt=95  
 ., 	 . 

I 	• 	 ' 	 ,.. 

I . 

• 	 f$. 
	 : 1 

2 , 

i 1 	 . 

'Se ^ 	 . , 	.':' 	051  , 	 .',1107 9  

14-mrt-94 	28-okt-94 	06-dec-94 	12-dec-94 	12-sep-95 	04-dec-95 	06-dec-95 	14-dec-95 	01-jan-96 

16-nov-94 	03-mei-95 	16-jun-95 	23-jun-95 	31-okt-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	27-dec-95 	28-dec-95 

22-feb-95 	19-apr-95 	24-mei-95 	06-jun-95 	31-okt-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	27-dec-95 	28-dec-95  

16-feb-95 	19-apr-95 	08-jun-95 	13-jun-95 	31-okt-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	27-dec-95 	28-dec-95 

27-feb-95 	19-apr-95 	06-jun-95 	15-jun-95 	31-okt-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	27-dec-95 	28-dec-95 

Bin nenlandse Zaken
• 	 1995 

147 



Ministerie 
van 

Buitenlandse 
Zaken 



.— 	 — . 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 ifr, 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschritt 

4) Toelichting op de 
 

inwerkingtreding 	 i 
(eventueel) 	 it .i. 

ls it 	
‘ 	 .3 	 I 

W tiVans:26jahiniir0996/Totajoiii 
WorhOofdstukV.(MthisterieininT 

B,9,00,51d,A€1, .:Z.aktriNY,r;c 1 .  
Pegroll 404P:de:PAO* *0,00 
aiijitekWi&tiajtitirAti* 124: 
(wi 1 	irtio l amOthani(en: derimptc194). 	tt11 1995$ 
Pja€rsnota. 	'  

Wet van 20 tebruari 1995, houdende 
goedkeuring van het op 20 november 
1992 to Rome tot stand gekomen 
Protocol inzake toetreding van de 	23 312 
Helleense Republiek tot de 	 Stb. 1995, 107 
Westeuropese Unie, met een bijlage. 	BuiZa 	 W 	Trb. 1993,2  

Rijkswet van 15 december 1994 tot 	22 841 
wijziging van artikel 12 van de Wet 	Stb. 1995, 167 
op de Kanselarijrechten. 	 BuiZa 	 w  

vvetvant;Votatict.)ap•,t 
vastste inglvan. 	. 	ro ng man 0 	20 
uitg venepdbontvauigstonvanhet 	Sth.1995.1 68  

	

tale' Van'tailiteplandsckZaken 	BuiZa,,OntWikkelin 
(0),moorhetlear1 	 mon 	11.19;;;Jus 	e.  

Wage ili 61440 Settilikvi 	Ina tQwstAtr.“.,410,---,-.,-**%48 ,4z.w,.., • - 
van:hootdMukly,AnNerie ivari egitArae iiir:::.: tt,tco. 

enyvana4 	23 858 	 1  
begroting vandeuftgavenendo 	Stb. :1996;t: 
ontvangsten,yoor het me.1993 	1BuiZa, 644X 0 	' 
(001w9tre01.009): 1  '':' 	 ,iamenweirkin 1  

Rijkswet van 30 mead 1995, 
houdende goedkeuring van het op 24 
februari 1988 to Montreal tot stand 
gekomen Protocol tot bestrijding van 
wederrechtelijke daden van geweld 
op luchthavens voor de internationale 
burgerluchtvaart bij het op 23 
september 197110 Montreal tot stand 	23 228 
gekomen Verdrag tot bestrijding van 	Stb. 1995, 194 
wederrechtlijke gedragingen tegen de 	BuiZa, Verkeer on 
veiligheid van de burgerluchtvaart. 	Waterstaat, Justitie 	W 	Trb. 1988,88  

1. 
Wet van ;14Nsiiptemilier,1995,tot ‘4' ,  
WilzIgl.Ogyr.00 00000,0.40.7.191,' 
i1;40/00e91.0901101:0(19s0090.0.0.4 
iOinititiite*IiiiiiiiitoNahttie1.0.06 1/2. '1 	.2_4182 , 
(y)NtorliOljatif 1995 (wijziglng 	I 	Sib.1995;520 
4tinenhangenddflwt del:.y 	 0124, Ontinikkelings 
limaaroriotap , ' 	...i. 	 , samenWOr20g"; i, ..14 ' 

Buitenlandse Zaken 
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1995 



Advies 
Kabinets- 	Read van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	lnwetr. 

, 	v 	 ; 
, 	1 	 , 

),> 
. 	, 	 . 	 -21 fêb95. 	4e6.45  

03-mei-93 	02-jun-93 	20-aug-93 	25-nov-93 	13-dec-94 	07-feb-95 	20-feb-95 	02-mrt-95 	03-mrt-95 

	

24-sep-92 	24-nov-94 	13-dec-94 	15-dec-95 	06-apr-95 	01-jul-95  

I 

	

a 	N, 	a 	•= 

	

a 	 I 

	

a 	 , 

	

I 	‘t,.:4' 16mrt-95j 	067apr-95 	06-apfr.95  
ff• 	 a 	 , 

a 
I 

Sh 
L ' 16mrt-95Ki '1 3 ap,r-9614,apr-95  

	

02-jul-93 	02-mrt-95 	28-mrt-95 	30-mrt-95 	18-apr-95 	19-apr-95 

, 	 'a 

i , 	 -ise 	. 	 ,nck■k, 	, 	 eg*-95 
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Ministerie 
van 

Defensie 



--- 
1) Dossiernummer 	

1 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

i t 	. 	 i 

Wotan: 6 nuas109totwifiong, 	 ( fViii tiff( ' iiiiirtflz  ' ' ' - ' v n 	s 	. ‘ M 	e e, ruy,,, 
tieftrgie)varcIthearahltiW e 
Iilav'enw  eernr . ,nVong'vsienL,vciiiiit, 	24069i  
11194,3601/109sameohangende 	;8tbJ,1395,,,5 
Rei Oe:...Nalltali3614)Th 	 De Phale ,,,W,'  

Weciran 36041 EttetvastWilingf 
Win detegrotingvarrde ultgaveWeriA ,, 	23900X, 
de ontirangsten,van,hetMloieterien , 1. 	, 0395;265, 
Van:Defenele. 	1'voor het jeer 199 	15.14.16,0010::?,  . 	— .. . „ 	.  , . 	  

Wet Vah47me11995;tetwijii161hckvan 
ii&-triatilidkitilrilikerigyaribeteliale) 	 0., , 
vatttle.hegrobngWari delitgaven;en. 	23836 
de ontvangetenvoor het jeer 1993. - 	:1995,- 
(31otwetrekenleg);#, 	 I Dos 	  

Rijkswet van 8 juni 1995, houdende 
goedkeuring van het op 13 januari 
1993 to Parijs tot stand gekomen 
Verdrag tot verbod van de 
ontwikkeling, de produktie, de aanleg 
van voorraden en het gebruik van 
chemische wapens en inzake de 	23 910 
vernietiging van daze wapens, met 	Stb. 1995, 316 
bijlagen. 	 Defensie, BuiZa 	N 	Trb. 1993, 162 

, . .., 

WeisiiittaseiternbeZt 

	

IgIng,yan de begrotIng,van e 	24 188 , 
ultgavenendeonjvangstenvanhet 1 -.',1995 
Malisterfe;yan Detensle(X) ytiOt het j. 	D,efensita'a), 
jaaf,1995:,(Wijilging,ia ,mentjapbende 	, Doze wet werkt,. teru 
rhet'de \roOtjaarsnotia). :::. :!':;;! ., 	i::,i,',11 	tot,ii.jiii049e.H,:.' ' 

Defensie 1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m. 	Inw. tr.  

IN. 

' 26,jan,951. 14-feb-95it,14feb95  
lq,  

..,): 

I 	 Q. 

. 	 Zapr::,95 C  1 	me1795 .19-meli95 

z ,, ,,  
' 

1 

4114311- 	' 	O1-Jun-95 	Qg,jqn95  

03-feb-94 	07-mrt-94 	15-sep-94 	20-sep-94 	02-mei-95 	06-jun-95 	08-jun-95 	22-jun-95 	23-jun-95  
I 

: 

'% 

1 
. .*Octi 

	
ktt9A 
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Ministerie 
van 

Economische 
Zaken 

157 



...... 
1) Dossiernummer 	I  
2) Vindplaats 	 i 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschritt 
4) Toelichting op de 

t inwerkingtreding 
(eventueel) 	 ! 	• 	? i:  

Rijkswet van 15 december 1994, 	22 604 
houdende regels met betrekking tot 	Stb. 1995,51 
octrooien (Rijksoctrooiwet 1995). 	EZ 	 N  

Williiiiii2eljailiii9081taiAjiialiid 
van1d8liigrottng.van Os Oitgaitorcen • ■•• 
fk9. ,9111rn9,81r1:111-511f.9818:;v 	23 §4,,A... 
1841,f180801,1telktivtiolitte1 jit:o0- 	5801:198g135 
totjte. ,1, >!' 	-' ,g f1...ce... tc, 	r:: 'EZi":2,-qic :"12 -  

:11$109. gQ,Jaint0P199.P4otwOging 
19116061 )011011611141111361*V 
668WOOdblieltidioiadkii5J 	 „ 
pegkokio9an de,uitgaymen:eff de 	j 	23 849 -,' 
ontvangsten'teblietAkiiiibi tie 	916:4995, 4 

WON. 	 .1  

WityffrigEf; ffiffiffliA*44 ,,0 , Ing 
.446"tifiditdsitik811101inis1t1ireArr 
gOilatiiiiatinikeiiii4148' ,:i 	 '' 
. .,  nOting'Aitin devItgavenir:de 	/ 
9niyang210r4yarhetfl isvobr I:, 	Sib. 1995, 130.  
jaaal ' ' " 	

!  

ne  
~vac 281antitit1996161 on,owart,,   
vaststellIng:vart Op begrobng9415; 
tiltialgreiainittitilislint*p .  
iiiiiralterEaVittnlia4Sttli I 	Sib 1995 ,141' 

At ,c4,,,tov ,' (Xlil) vtOr hetio881 99.544,'1kTV  

Wet van 8 juni 1995, houdende 
regels betreffende de uitvoering van 
het Verdrag tot verbod van de 
ontwikkeling, de produktie, de aanleg 
van voorraden en het gebruik van 
chemische wapens en inzake de 	23 911 
vernietiging van deze wapens 	 Stb. 1995, 338 
(Uitvoeringswet verdrag chemische 	EZ, BuiZa, Justffle, 
wapens). 	 BiZa 	 N 	Trb.  1993, 162 	 b;1994-1995 

, 	... 
Waiiiin 148epterobir1995 tot , ' ' 	34191 ,,  
ilzigIng %3/4th de1o4,(08,83,,vor1ility „. 	Stb. , 1995: 
144814terklefonandsietcytkOet 	2 1E27,','; 	, 
M1613108.y13o,ETOOnotO1Ooititeitikiatit,,' 	;.,1:1ezet,tiet weilq:terpg, 
1810:04friefialij*::crni:. 	1 	;141JuO11995;* 1-14,  
Wet van 4 oktober 1995, houdende 	19 537 
intrekking van de 	 Stb. 1995, 495 
Bedrijfsvergunningenwet 1954 	 EZ, LNV 

Wet van 2 november 1995 tot 
intrekking van de Vestigingswet 
detailhandel en wijziging van de 	23 963 
Drank- en Horecawet en van de 	Stb. 1995, 607 
Vestigingswet Bedrijven 1954. 	 EZ, VWS 	 W 

Economische Zaken 
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1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw.tr.  

11-mrt-91 	12-nov-91 	12-mei-92 	13-mei-92 	24-mrt-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	16-feb-95 	01-apr-95 

„ 

• 

1 26'ari- 	, 	.16mrt-95, :‘:, 	-;friitt9  • 
A 	 , 

, 

( 	 1: 

. 	 ' 

. 

, 

„ I •, 
	, 	 ; ,- 	 . 	 ' 1 	 hirt95 Is  s,  • 	7=inti.Q6  

: 

' 
	_, 

	

rp 	, , 	itrt= 	,:„-. 	-mit-% 

	

' 	— 

• ,I;,,t; 	, 	 . 	n..- , 	,, 	_ i-mrt-95! 	22-mrt45  

	

10-mrt-94 	19-mei-94 	15-sep-94 	20-sep-94 	02-mei-95 	06-jun-95 	08-jun-95 	04-jul-95 KB 

. 	_. 

•.,,,,, , 
...  

 • „ 	se 	, 	, . 	=old'', 	. 	...1::- 	=94  

	

, 	‘, 

	

09-aug-85 	03-dec-85 	03-dec-85 	21-mei-86 n.a. 	 n.a. 	 04-okt-95 	24-okt-95 	25-okt-95 

	

30-jun-94 	12-sep-94 	26-okt-94 	01-nov-94 	24-mei-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	19-dec-95 	01-jan-96 

Economische Zaken 1995 
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Economische Zaken 

Opsch rif t 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Onderlekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 14 december 1995, 
houdende aanpassing van de 
Rijksoctrooiwet 1995 in verband met 
het op 15 april 1994 te Marrakech tot 
stand gekomen verdrag tot oprichting 
van de Wereld Handelsorganisatie, 
met bijlagen 1, 2 en 3, alsmede 
wijziging van de Rijksoctrooiwet. 

160 

24 457 
Stb. 1995, 668 
EZ, Justitie Trb. 1994, 235 10;1995-1996 

1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr. 

15-mrt-95 	11-jul-95 	12-okt-95 	18-okt-95 	28-nov-95 	12-dec-95. 	14-dec-95 	28-dec-95 	29-dec-95 

Economische Zaken 1995 
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Ministerie 
van 

Financien 



..—. 	 -- 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats  
3) Ondertekenaar(s) 

Opsch rift 4) Toelichting op de 	 It 
inwerkingtreding 	 .  
(eventueel) 	 ,.  

0,14411,e4 	ber) ,.,, 	.',./.„-Affo. -4-, ,, 	4:.l. 	 • I 
rpedeed,OVIJVcdnqviavhaddepdc ,  
liett,tigilidede:Vedikleed‘eld' eNaailie 	Sdeakf, , 

	

Mg .19`Mut:t?;Mitgit4)w2:5.4tIvr 	.,§10-4 9,9 
tviabkin'yektilietjakrA993! . 	F,Ineedien  

Wet van 23 december 1994, 
houdende wijziging van de begroting 
van de lasten en de baten en van de 
kapitaaluitgaven en -ontvangsten van 	23 844 
het Staatsmuntbedrijf voor het jaar 	Stb. 1995, 9 
1993. 	 Financien 	 W  

yVe044723deceeifeia 
hedifeede'ieji)Ohd)the 	.40C 'f, 
dqVINationaleiSehtilOtin'eek 	23842 ' 

begrotlngvandeu}tgavenende', T.,:  f .1995, 
eptVedgeten'Vddr. het Oath 993 	 addle'  

WeivarE2'S 	
,..:,,, 
Pv.a  

houdende vadedellitid v 	de 	 ' vaufv,,,f,,,,a0,,,r,,rf,, ,,, 
tlegoing,vanOtH 	ftr.I. , 	000 
9,9ligsifte)54:m„.,f1,11144Ervil ottetie, 	 ,r,I. 	*iriblii66; 
Fit)a 	nIXE0.60:A9Mjiiielob01 	Fifiuug 	 N  
w‘f#16123.4840410,994 	",'' 
houdendevestetellingVed,de 
begrofingndetkgavenende:-- 	2?,9991. 
ontvaigstenvandeNaUonaleSthutdj 	StD.1995,12' 
tWvoiiii4juinetii:kt.: _ „ 	, 	„ 	, ... 	 ,  
Yv....03101 1201104-4149r95,M0  
Siii1119ia"4610.0' - (011110011.41.**, *1 4 .4,0Sidir! ■uoi4e;CiftfjE:ylzin pii.cie oi*olasiefi 
col** jai* S.( (Wiiihono; ,:., . , 24 00T, 	• ,, . . 	•, 	, 	• 
sioehhaiveriike•mbEde, -,, . 	stbA995;c6a; 

.■ Foapcibil ":': 	,.; 	PA, 	 1  

WelVar1l'a6iandad'19ee0ided 	w 
Vd.frigieivenlicielddtVklaOff' ' , t 
(mlnietede Veit FleeedifiniVad ..de 
beilitinn4d091,010,Yeri,AP:0 6 ' , 	. 	, 
01.1Nan9sten*rilOadr;1994],  •-; , 
(VdSgeig..selneetienaderide Side 	:ptiii1995; 89 
Neleidshoedk? ',- 	Finencle  '"' 

Wet van 30 mead 1995, houdende 
inwerkingtreding van en aanpassing 
van wetgeving aan de Wet op de 
motorrijtuigenbelasting 1994 	 23 934 
(Invoeringswet Wet op de 	 Stb. 1995, 152 
motorrijtuigenbelasting 1994). 	 Financien 	 W 	 b;19941995  

Wet van 1 maart 1995 tot wijziging 	23 577 
van de Wet 	 Stb. 1995, 178 
assurantiebemiddelingsbedrijf. 	 Financien 	 W 

Financien 
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1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr.  

., 	 . 

1 

>. 	 0*24-jan-9& 	23j95 .  

23-dec-94 	24-jan-95 	25-jan-95 , 	 . 
J 

.W7 	 95 1 : 	- n- 

I 

1 	
, 	 tr' 

	

,,-I 	2.dec4i, 	:4 an 	.25 jan95  

, 

	

:: 	 eb,441 	24 	- 

, 

1 	 II 	 1 	26 jan 95 	16-ifeb 	1,' ,174eb-95  
1 	 1 

, 	 . 

	

. 	ati49 1  . 	- 	' 	4E64  

02-jun-94 	22-aug-94 	07-okt-94 	13-okt-94 	01-mrt-95 	28-mrt-95 	31-mrt-95 	31-mrt-95 	01-apr-95 

, 	 • 11-jan-94 . 	02-feb-95 	28-feb-95 	01-mrt-95 	11-apr-95 	01-jul-95 

Financien 	 • 	 1995 , 
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1 fl 1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschiiit 
4) Toelichting op de 	U.,. 	...17• 

inwerkingtreding 	
. 

(eventueel) 	 A, _  

richtlijn nr. 92/111/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 14 

Wet van 9 mewl 1995 tot wijziging 	 december 1992 tot wijziging van 
van de Wet op de omzetbelasting 	 richtlijn 77/388/EEG en tot invoering 
1968 in verband met de wijziging van 	 van vereenvoudigings-maatregelen 
on de invoering van 	 23 677 	 op het gebied van de belasting over 
vereenvoudigingsmaatregelen in de 	Stb. 1995, 298 	 de toegevoegde waarde (PbEG L 
Zesde Richtlijn. 	 Financieri 	 W 	384) 

richtlijn nr. 94/47/EG van de Raad 
van de Europese Unie van 22 
december 1994 tot wijziging van 

24 153 	 richtlijn 92112/EEG, richtlijn 
Wet van 28 juni 1995 tot wijziging 	Stb. 1995, 331 	 92/81/EEG en richtlijn 92/82/EEG 
van de Wet op de accijns. 	 Financier) 	 W 	(PbEG L 365)  

Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van 
de Comptabiliteitswet verband 
houdende met onder andere de 
introductie van agentschappen, de 
integratie van de begrotingsartikelen 	23 796 
iipersoneel» on iimaterieelii on Gen 	Stb. 1995, 375 	 • 
nadere aanpassing van de financiele 	Financier) 	 b;1993-1994 
verantwoordingsprocedure (zesde 	Doze wet werkt terug 	 on 
wijziging van de Comptabiliteitswet). 	tot 1 januari 1995. 	w 	 b;1994-1995 

'OM . 	 Nees 	e 
Wetvanl4sep€ inber1995, 
TeeeeeTTNTe ..T.T.. 	 T. 
houdenderst  wijziging Nan de begroting mysnr-test.a.014,,emes.mus-Jetsu. , 

van de ultgaven en de 	• 	486 att-44,-, 	 ..qt 
van de Nationals SchuldieNy 	Sib. 1995,488  
het jaar.1995 (wgziging 	 4FhancIOn  limy 4, = 4.4.--m‘, '',..4, ■ ,10' t. ' 

samenhangende met de 	 1Dazeisvet ;werkt vd.diraiiiiiiertit)r 	 I ttotIJunil9SS. 	.  
Wet van.14"i4MMUen99 
houdende itliziglogyatida; 	iotirttr 
vantle,Uttgaveh en' de'onbiangsteir j 	24,187, 
Vanhet MlnisterteWan Financlen .‘P 	Sib: 1996 
(IXEl)vem,hetjaar1995livljziging 	Rnanclen ?, 
samenhangspde, met de r Delo weeiverktfeMat 
1.loo“ gaaiScibtat. ' \ $‘4!'‘ I 	c 	15E1160 gge :: b  

Wet van 4 oktober 1995 tot 
goedkeuring van de Regaling buiten 
toepassing stollen willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen on 
van de regeling van 23 december 
1994, nr. WDB 94/494M, Stcrt. 250, 
houdende wijziging van de Regeling 	24 111 
buiten toepassing stellen willekeurige 	Stb. 1995, 494 
afschrijving milieu-investeringen. 	Financien  

Wet van 4 oktober 1995 tot regeling 	 b;1992-1993 
van een vereenvoudigde 	 on 
administratie van de 	 24 117 	 b;1993-1994 
Grootboekschuld (Wet 	 Stb. 1995, 497 	 on 
administratieve grootboekschuld). 	Financier' 	 N 	 M994-1995 

Financien 

166 

1995 



Financien 

Kabinets-
missive 

30-jul-93 

02-feb-9 

05-jul-9 

Advies 
Raad van 
State 

18-jan-94 

23-feb-95 

27-sep-9 

Nader 
rapport 

30-mrt-94 

08-mrt-95 

15-mrt-9 

Koninklijke 
boodschap 

08-apr-94 

02-mei-95 

09-mrt-95 

22-mrt-95 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

07-feb-95 

01-jun-95 

31-aug-95 

31-aug-95 

Eindstemming 
Eerste Kamer 

07-mrt-95 

27-jun-95 

03-okt-95 

03-okt-95 

Bekrachtiging 

09-mrt-95 

28-jun-95 

04-okt-9 

04-okt-95 

Bekendm. 

08-jun-95 

29-jun-95 

24-okt-9 

24-okt-9 

Inw.tr. 

09-jun-95 

KB 

01-jul-95 

25-okt-95 

1995 
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- 	- 
1) Dossiernummer 	r. 

2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 4) Toelichting op de 	 II 

inwerkingtreding 	
Ij ' 

1 
(eventueel) 	 '/ 	

if 

Wet van 2 november 1995 tot 	 23 716 	 Ib;1992-1993 

herziening van de douanewetgeving 	Sib. 1995, 553 	 on 

(Douanewet). 	 Financier) 	 W 	 :b;1993-1994 

Wet van 2 november 1995 tot 
inwerkingtreding van en aanpassing 	23 806 
van wetgeving aan de Douanewet 	Stb. 1995, 554 
(Invoeringswet Douanewet). 	 Financien 	 W 	 b;1994-1995  

Richtlijn nr. 93/89/EEG van de 
Read van de Europese 

Wet van 29 november 1995 tot 	 Gemeenschappen van 25 oktober 

goedkeuring van het op 9 februari 	 1993 betreffende de toepassing 
1994 te Brussel tot stand gekomen 	 door de lidstaten van de 
verdrag inzake de heffing van 	 belastingen op sommige voor het 
rechten voor het gebruik van 	 goederenvervoer over de weg 

bepaalde wegen door zware 	 gebruikte voertuigen en van de voor 

vrachtwagens alsmede invoering van 	24 070 	 het gebruik van sommige 
eon belasting met betrekking tot 	Stb. 1995, 563 	 infrastructuurvoorzieningen 
zware motorrijtuigen (Wet belasting 	Financier), BuiZa, 	 geheven tolgelden en 
zware motorrijtuigen). 	 Verkeer en Waterstaat W 	gebruiksrechten (PbEG L 279) 

richtlijn nr. 93/6/EEG van de Read 
van de Europese 

Wet van 16 november 1995, 	 Gemeenschappen van 15 maart 
houdende het opnieuw vaststellen 	 1993 inzake de 
van de Wet toezicht effectenverkeer 	 kapitaaltoereikendheid van 
in verband met de uiNoering van de 	 beleggingsondernemingen en 

richtlijn betreffende het verrichten van 	 krediet-instellingen (PbEG L 141) 
diensten op het gebied van 	 alsmede van richtlijn nr. 93/22/EEG 

beleggingen in effecten en van de 	 van de Read van de Europese 
richtlijn betreffende de 	 Gemeenschappen van 10 mei 1993 

kapitaaltoereikendheid van 	 betreffende het 
beleggingsondememingen en 	 23 874 	 verrichten van diensten op het 	b:1993-1994 

kredietinstellingen (Wet toezicht 	Stb. 1995, 574 	 gebied van beleggingen in effecten 	en 

effectenverkeer 1995). 	 Financien 	 N 	(PbEG L 141) 	 b;1994-1995 

Wet van 16 november 1995, 
houdende wijziging van de 
Natuurschoonwet 1928 en de 
Gemeentewet (verruiming fiscale 	24 159 
aciliteiten ten behoeve van de 	 Stb. 1995, 582 
aanleg van bossen). 	 Financier), LNV 	W  

Wet van 6 december 1995 tot 
wijziging van de Wet op de accijns, 
de Wet op de belastingen van 
rechtsverkeer en enkele andere 
belastingwetten in verband met het 
reeel constant houden van de accijns 
van motorbrandstoffen, de invoering 
van eon fiscaal vertegenwoordiger 	24 334 
voor de assurantiebelasting en eon 	Stb. 1995, 588 
aantal technische aanpassingen. 	Financier) 	 W 	 b;1995-1996 

Financier' 
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1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

17-mei-93 	25-feb-94 	03-mei-94 	11-mei-94 	28-sep-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	28-nov-95 bij wet 

06-jul-93 	27-jun-94 	29-jul-94 	09-aug-94 	28-sep-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	28-nov-95 KB 

15-sep-94 	28-dec-94 	25-jan-95 	31-jan-95 	31-okt-95 	28-nov-95 	29-nov-95 	30-nov-95 	01-dec-95 

' 

07-jan-94 	27-jun-94 	14-sep-94 	19-sep-94 	20-jun-95 	14-nov-95 	16-nov-95 	05-dec-95 KB 

19-jan-95 	08-mrt-95 	10-mei-95 	16-mei-95 	19-okt-95 	14-nov-95 	16-nov-95 	05-dec-95 	06-dec-95 

. 	13-jun-95 	01-aug-95 	30-aug-95 	07-sep-95 	25-okt-95 	04-dec-95, 	06-dec-95 	07-dec-95 	08-dec-95 

Financien 	 1995 
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. 
1) Dossiernummer 	

rr, 	 • 	. 
. 	.. 

2) Vindplaats 

O 	
3) Ondertekenaar(s) 

psch rift  4) Toelichting op de 	1 	 t 

inwerkingtreding 	 wr gçj 
(eventueel) 	 . 	r 	

, 	
—  

Wet van 6 december 1995 tot 
wijziging van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en van enige 
andere wetten in verband met de 
invoering van de mogelijkheid tot het 	24 341 
doen van aangifte op elektronische 	Stb. 1995, 606 
wijze (electronische aangifte). 	 Financien 	 W 	 b;1995-1996  

Wet van 15 december 1995, 
houdende wijziging van de 
inkomstenbelansting en de 
vermogensbelasting (belastingheffing 
in geval van fijdelijke genotsrechten 
op zaken en op rechten die niet op 
zaken betrekking hebben), alsmede 	23 219 
van de loonbelasting (aanpassing 	Stb. 1995, 633 
regime werknemersspaarregelingen). 	Financier) 	 W  

Wet van 15 december 1995 tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, de Wet op 
de loonbelasting 1964 en de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer 
(wijziging van enige fiscale wetten in 	24 423 
het kader van lastenvedichfing voor 	Stb. 1995, 634 
het midden- en kleinbedrijf). 	 Financier) 	 W• 

Wet van 15 december 1995, 	 24 458 
houdende vermindering afdracht 	Stb. 1995, 635 
loonbelasting en premie voor de 	Financien, SZW, 
volksverzekeringen. 	 OCenW 	 N  

Wet van 21 december 1995 tot 
wijziging van de Wet 
Infrastructuurfonds en de Wet op de 	24 476 
motorrijtuigenbelasting 1994 	 Stb. 1995, 637 
herziening van de voeding van het 	Financier', Verkeer en 
nfrastructuurfonds). 	 Waterstaat 	 W  

Wet van 15 december 1995, 	 24 463 
houdende wijziging van enkele 	 Stb. 1995, 642 
belastingwetten (belastingplan 1996). 	Financier) 	 W  

Wet van 14 december 1995 tot 	 ichtlijn 94/19/EG van het Europees 
wijziging van de Wet toezicht 	 Parlement en de Raad van de 

kredietwezen 1992 ter uiNoering van 	24 199 	 Europese Unie van 30 mei 1994 
de Richtlijn inzake de 	 Stb. 1995, 644 	 inzake de deposito-garantiestelsels 

despositogarantiestelsels. 	 Financier) 	 W 	PbEG L 135); 	 b;1994-1995  

Wet van 18 december 1995 tot 
wijziging van de Wet op de 
omzetbelasting 1968, de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer en 
enkele andere belastingwetten in 
verband met de bestrijding van 	 24 172 
constructies met betrekking tot 	 Stb. 1995, 659 
onroerende zaken. 	 Financier) 	 W 

Financien 
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1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr.  

	

01-mei-95 	24-jul-95 	06-sep-95 	12-sep-95 	01-nov-95 	04-dec-95 	06-dec-95 	19-dec-95 	01-jan-96 

	

27-apr-92 	17-mrt-93 	17-jun-93 	25-jun-93 	12-sep-95 	13-dec-95 	15-dec-95 	27-dec-95 	01-jan-96 

	

24-jul-95 	05-sep-95 	18-sep-95 	22-sep-95 	21-nov-95 	13-dec-95 	15-dec-95 	27-dec-95 	01-jan-96  

	

28-jul-95 	04-sep-95 	13-okt-95 	18-okt-95 	30-nov-95 	13-dec-95 	15-dec-95 	27-dec-95 	01-jan-96 

01-nov-95 	28-nov-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	28-dec-95 	01-jan-96 

	

14-sep-95 	29-sep-95 	19-okt-95 	23-okt-95 	28-nov-95 	13-dec-95 	15-dec-95 	28-dec-95 	01-jan-96 

	

16-nov-94 	13-mei-95 	24-mei-95 	31-mei-95 	23-nov-95 	12-dec-95 	14-dec-95 	28-dec-95 	31-dec-95 

Financien 	 1995 

10-apr-95 17-mei-95 23-mei-95 24-mei-95 26-sep-95 13-dec-95 18-dec-95 28-dec-95 29-dec-95 
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— 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	t 	 L. 

Opschrift 4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	42 	ItiuiiI4ifl[JL 	 Lt cif 
(eventueel) 	 i 

Wet van 18 december 1995 tot 
wijziging van de Wet op de 
vermogensbelasting 1964, de Wet op 
de omzetbelasting 1968, de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer, de 
Wet op de vennootschapsbelasting 
1969 en de Invorderingswet 1990 	24 428 
(terugsluis opbrengst 	 Stb. 1995, 660 
reparatiewetsvoorstel-blw) 	 Financien 

RichtIfin nr. 95/7/EG van de Read 
van de Europese Unie van 10 april 
1995 tot wijziging van Richtlijn 
77/388/EEG en tot invoering van 
nieuwe 
vereenvoudigingsmaatregelen op 
het gebied van de belasting over de 

Wet van 15 december 1995 tot 	 toegevoegde waarde — 
wijziging van de Wet op de 	 werkingssfeer en praktische 
omzetbelasting 1968 in verband met 	24 466 	 regeling voor de toepassing van 
de totstandkoming van de Tweede 	Stb. 1995, 661 	 bepaalde vrijstelkngen (PbEG L 
Vereenvoudigingsrichtlijn-btw. 	 Financien 	 w 	102); 

Wet van 13 december 1995 tot 
wijziging van de Wet belastingen op 
milieugrondslag in verband met de 	24 250, 40at, m4Oh 
invoering van een regulerende 	 Stb. 1995, 662 
energiebelasting. 	 Financier", VROM, EZ 	W 	 b . 1995-1996  

Wet van 13 december 1995 tot 
wijziging van de inkomstenbelasting 
en de vennootschapsbelasting in 	24 344 
verband met de invoering van een 	Stb. 1995, 664 
regulerende energiebelasting. 	 Financien 	 W 	 b;1995-1996  

Wet van 21 december 1995 tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969 on 
de Wet betasting- en premiefaciliteit 
voor de zeevaart 1995 (wijziging van 	24 482 
enige belasfingwetten in het belang 	Stb. 1995, 666 
van de zeescheepvaart). 	 Financien 	 W 

Financier) 1995 

172 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

24-jul-95 	05-sep-95 	25-sep-95 	29-sep-95 	21-nov-95 	13-dec-95 	18-dec-95 	28-dec-95 	01-jan-96 

24-jul-95 	29-sep-95 	25-okt-95 	26-okt-95 	23-nov-95 	13-dec-95 	15-dec-95 	28-dec-95 	01-jan-96 

zie Stb. 
1995, 664 
en Stb. 

30-mrt-95 	02-jun-95 	07-jul-95 	14-jul-95 	26-nov-95 	12-dec-95 	13-dec-95 	28-dec-95 1995, 566. 

zie Stb. 
1995, 662 
en Stb. 

30-mrt-95 	02-jun-95 	08-sep-95 	14-sep-95 	01-nov-95 	12-dec-95 	13-dec-95 	28-dec-95 1995, 566. 

. 	24-jul-95 	26-okt-95 	01-nov-95 	03-nov-95 	28-nov-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	28-dec-95 	01-jan-96 

Financien 	 1995 
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Ministerie 
van 

Justitie 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	

1 	
VI 	it 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 

4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 ii, 

 (eventueel) 

Wet van 21 december 1994 tot 
partiele wijziging van het Wetboek 
van Stratvordering (herziening 
bepalingen inzake gevallen waarin en 	23 178 
gronden waarop voorlopige hechtenis 	Stb. 1995,31 

kan worden toegepast). 	 Justitie  

Wet van 21 december 1994 tot 
partiele wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht en andere wetten in 
verband met de opheffing van het 	23 681 
cumulatieverbod inzake de oplegging 	Stb. 1995,32 
van hoofdstraffen. 	 Justitie 

Wet van 2 februari 1995 tot wijziging 	23 807 
van de Vreemdelingenwet (veilig 	Stb. 1995,43 
derde land). 	 Justffie 	 W  

Wat,Wary 	rigarff1995atipircleh,d,r!:. 
itiiiitillitiiitiiiii0diiii*othitOMitei,: 
u 	vttikft;90"PrIVO 	11, 11!"*.r 
otiiiiiiiile!viiiittlistiS 	I Citibitiet; : 

	

. 	riobSi' 
*err ,„00:4:1.,„ 

',./AJP.. 	 Itt  

. 	, 	 9 

	

lianlOjanuarr1905nwi 	lug 
 ;-* . 

401  1119COSNICSOOM IeriP4 Y . . . 
404i00 OtP*4000041'"AN'' 	*!4, 
ill, itikt*te9:48 , 99$10,0\*60t,i 	'IPa 
litaii;1993 (Slotuietrekening) r.cf-I 	JusUUe'-'  

Weiyir.28 ijanuurt1995t0tmitz in 
liati:h0Ordituk1VIIMIUIStod4;Uaa 
JuidUeThian ,de bogroting ivir de: - 
91.kitivr:P1)40.09.NOOSC,9. v9,90,10 I  
foi-1994!(iiljilgliig SifiteUtialidende: 1 / , 	:,;$11//: 1, , 
ifieldiNaJorandta).r t,:::', ' 	V V ,r; 	Justitiii 	 W  

Wet van 26 januari 1995 tot 
vaststelling en invoering van titer 15 	23 814 
(Het luchtvaartuig) van Boek 8 van 	Stb. 1995,71 
het Burgerlijk Wetboek. 	 Justitie 	 N 	 b;1994-1995  

Wet van 1 mead 1995 tot wijziging 
van de Wet op de rechterlijke 	 23 764 
organisatie en enige andere wetten 	Stb. 1995, 116 
(deeltijd en ancienniteit). 	 Justitie  

Wet van 1 maarl 1995, houdende 
wettelijke grondslag wijziging 	 23 826 
bezoldiging rechterlijke ambtenaren 	Stb. 1995, 117 
per 1 april 1993. 	 Justitie 	 W 	 b . 1994-1995 

176 

Justitie 1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr.  

09-mrt-93 	06-apr-93 	19-mei-93 	01-jun-93 	01-nov-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	26-jan-95 KB 

11-apr-94 	09-nov-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	26-jan-95 	27-jan-95 

28-mrt-94 	27-jun-94 	29-jun-94 	09-aug-94 	01-dec-94 	31-jan-95 	02-feb-95 	07-feb-95 	08-feb-95 
1, 

,._ 	 • 	 ,,, 
1 

-jan-95 	14-feb-951 	15-feb-90  

' 	I , 

- 	Jati] 	 , 	7  0 

'k. 	
.,. 

, 	 an-9 	. 	fe 	b-,§s• 

08-apr-94 	12-jul-94 	08-aug-94 	15-aug-94 	21-dec-94 	24-jan-94 	26-jan-95 	16-feb-95  KB 

10-jun-94 	02-feb-95 	28-feb-95 	01-mrt-95 	09-mrt-95 	01-jun-95 

25-aug-94 	02-feb-95 	28-feb-95 	01-mrt-95 	09-mrt-95 	10-mrt-95 

Justitie 	 1995 
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..... 
1) Dossiernummer 	TTTT 	TTTT'TT'  
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 . 

....  

• 
richtlijn nr. 93/7/EEG van de Raad 
van de Europese 

Wet van 9 mead 1995 tot wijziging 	 Gemeenschappen van 15 maart 
van enige wetten in verband met de 	 1993 betreffende de teruggave van 
verplichtingen tot teruggave van 	 cultuurgoodoren die op 
cultuurgoederen die op 	 onrechtmatige wijze buiten het 
onrechtmatige wijze buiten het 	 grondgebied van een lid-staat zijn 
grondgebied van eon lid-staat van de 	 gebracht (PbEG L 74), alsmede dal 
Europese Unie of van een andere 	 het noodzakelijk is de Wet tot 
staat die partij is bij de 	 behoud van cultuurbezit on de Wet 
Overeenkomst betreffende de 	 op de economische delicten te 
Europese Economische Ruimte zijn 	 wijzigen in verband met verordening 
gebracht en in verband met de 	 (EEG) nr. 3911/92 van de Raad van 
uitvoer van cultuurgoederen 	 de Europese Gemeenschappen 
(Implementafiewet bescherming 	23 657 	 van 9 december 1992 betreffende 
cultuurgoederen tegen illegale 	 Stb. 1995, 145 	 de uiNoer van cultuurgoederen 
uiNoer). 	 Justitie, OCenW 	W 	 (PbEG L 395);  

Wet van 30 maart 1995 tot wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering en de 
Uitleveringswet ter uitvoering van het 
op 24 februari 1988 to Montreal tot 
stand gekomen Protocol tot 
bestrijding van wederrechtelijke 
daden van geweld op luchthavens 
voor de internationale 
burgerluchNaart bij het op 23 
september 1971 te Montreal tot stand 	23 229 
gekomen Verdrag tot bestrijding van 	Stb. 1995, 195 
wederrechtelijke gedragingen tegen 	Justitie, BuiZa, Verkeer 
de veiligheid van de burgerluchtvaart 	on Waterstaat 	W 	(Trb. 1988, 88);  

Wet van 2 tebruari 1995 tot wijziging 	22 060 
van de Wet op de jeugdhulpverlening 	Stb. 1995, 225 
on enige andere wetten. 	 Justitie, VWS 

Wet van 12 april 1995 tot partiele 
wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht, het Wetboek van 
Strafvordering, het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van 
Burgerlijke Flechtsvordering, het 	23 855 
Wetboek van Koophandel en enkele 	Stb. 1995, 227 
andere wetten. 	 Justitie 	 W  

Wet van 6 april 1995 tot nadere 
regeling van het gezag over on van 	23 012 
de omgang met minderjarige 	 Stb. 1995, 240 
kinderen. 	 Justitie 	 W 

Justitie 
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1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	Inw.tr . 

26-jul-93 	24-jan-94 	10-mrt-94 	18-mrt-94 	24-nov-94 	07-mrt-95 	09-mrt-95 	28-mrt-95 	01-mei-95 

02-jul-93 	02-mrt-95 	28-mrt-95 	30-mrt-95 	18-apr-95 	10-aug-95 

19-okt-89 	04-jul-90 	15-mrt-91 	08-apr-91 	29-okt-94 	31-jan-95 	02-feb-95 	27-apr-95 	01-mei-95  

16-mrt-94 	06-jun-94 	30-aug-94 	02-sep-94 	16-mrt-95 	11-apr-95 	12-apr-95 	04-mei-95 KB 

08-jan-92 	24-jun-92 	29-jan-93. 	03-feb-93 	08-nov-94 	04-apr-95 	06-apr-95 	09-mei-95 	02-nov-95 

' Justitie 	 1995 

179 



—.- 	 - 
1) Dossiernummer 	 V

1 

2) Vindplaats  
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 4) Toelichfing op de 	 .f'g 
inwerkingtreding 	 .f. 	fit( 

(eventueel) 	 J .1  

Wet van 26 april 1995 tot wijziging 
van de Algemene wet bestuursrecht 
alsmede nadere aanpassing van een 	23 780 
aantal wetten aan de Algemene wet 	Stb. 1995, 250 
bestuursrecht (Leemtewet Awb). 	Justitie, BiZa 	W  

Wet van 12 april 1995 tot wijziging 
van enige bepalingen in het Wetboek 
van Strafvordering en enkele andere 
wetten inzake de bewaring en 	 23 692 
teruggave van inbeslaggenomen 	Stb. 1995, 254 
voorwerpen. 	 Justitie 	 W  

Wet van 26 april 1995 tot herziening 
van de maatregel van 
ondertoezichtstelling van 
minderjarigen (artikelen 254 on 	23 003 
volgende van Boek 1 van het 	 Stb. 1995, 255 
Burgerlijk Wetboek), 	 Justitie 	 W  

Wet van 30 maart 1995 tot wijziging 
van de Wet opneming buitenlandse 	23 137 
pleegkinderen en van de 	 Stb. 1995, 274 
Pleegkinderenwet. 	 Justitie 	 W  

Wet van 18 mei 1995 tot wijziging 
van de Wet op de kansspelen in 
verband met het instellen van een 	23 605 
College van toezicht op de 	• 	Stb. 1995, 300 
kansspelen. 	 Jusfitie, EZ 	 W 	 b;1993-1994  

Wet van 10 juli 1995, houdende 
wijziging van de Wet tot invoering 
van een leeftijdsgrens voor het 
notarisambt en oprichting van een 
notarieel pensioenfonds onder meer 	24 103 
in verband met de invoering van een 	Stb. 1995, 354 
premiegrensinkomen. 	 Justitie 	 W  

Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van 
de Algemene wet bestuursrecht en 
andere wehen in verband met de 
afschaffing van de verplichting on 
advies te vragen over algemene 
beleidsvoornemens van de 
ijksoverheid, waaronder regelgeving, 

en het stollen van eon dwingende 	23 983 
ermijn aan advisering (afschaffing 	Stb. 1995, 355 
adviesverplichtingen). 	 Justitie, BiZa 	W  

Wet van 14 september 1995 tot 
wijziging van de Wet van 11 mei 
1995 (Stb. 242), houdende enige 
regelen betreffende het gebruik van 
de Friese taal, in het bijzonder in het 
rechtsverkeer (verruiming van de 	23 818 
mogelijkheden van het gebruik van 	Stb. 1995, 440 
het Fries). 	 Justitie, BiZa 	W 	 b;1994-1995 

Wet van 14 september 1995 tot 	23 705 
wijziging van het Wetboek van 	 Stb. 1995, 441 
Strafvordering (vormverzuimen). 	Justitie 	 W 

Justitie 1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr. 

25-mrt-94 	20-mei-94 	23-jun-94 	05-jul-94 	11-apr-95 	25-apr-95 	26-apr-95 	16-mei-95 	17-mei-95 

27-jan-94 	28-mrt-94 	12-apr-94 	21-apr-94 	14-feb-95 	11-apr-95 	12-apr-95 	16-mei-95 	01-jan-96 

31-aug-92 	22-dec-92 	27-jan-93 	29-jan-93 	28-jun-94 	25-apr-95 	26-apr-95 	16-mei-95 	01-nov-95 

	

07-mei-93 	26-okt-94 	28-mrt-95 	30-mrt-95 	30-mei-95 	30-mei-95 

30-nov-93 	01-feb-94 	04-feb-94 	07-feb-95 	16-mei-95 	18-mei-95 	13-jun-95 KB 

27-okt-94 	28-dec-94 	21-feb-95 	28-feb-95 	15-jun-95 	04-jul-95 	10-jul-95 	25-jul-95 	01-jan-96 

03-sep-93 	29-aug-94 	03-nov-94 	10-nov-94 	21-mrt-95 	04-jul-95 	10-jul-95 	25-jul-95 	26-jul-95 

	

18-aug-94 	21-mrt-95 	12-sep-95 	14-sep-95 	28-sep-95 KB 

11-jan-94 	28-mrt-94 	22-apr-94 	03-mei-94 	21-mrt-95 	12-sep-95 	14-sep-95 	28-sep-95 KB 

Justitie 	 1995 
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.. 1) Dossiernummer 	 ' 	- 
2) Vindpiaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	t... 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 14 september 1995, 
houdende strafbaarstelling van 	 23 797 
misbruik van eon alarmnummer voor 	Stb. 1995, 442 
publieke diensten. 	 Justitie 	 N 	 b;1994-1995 
atiwa ,=4. v 	..,{ s AP, ,N141. ■'-`^ r 	4  ;',.,.' ..f; ''  WatVaagePttnbert419951 1* 
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et 	24,1183 .  
W:11 3'at0 ..,tfl 	'v.it :L. 	;.,...__Ls .....‘ 

Mleisterle valet:9=0,j 	tastuKNI) 	bari %ilea . ,41#4 ' 
Walicaa4.61'S-14061-9.  a 	Justltieltrb. 
NIMMIFIar:4411kWIWIS401/4".116t 
sriephangende test.flew 	 ze,retwerktlprue 
_  , 	, 	,.. 	, 	— 	. 	' 	,tot Moll asisxil,  WOrrstita)SYTI  
Wet van 14 september 1995, 	I 	24 166 
houdende bijzondere bepalingen voori 	Stb. 1995, 506 
handelsvertegenwoordigers. 	' 	Justitie 	 W  

Rijkswet van 4 oktober 1995, 
houdende goedkeuring van het op 1 
juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand 
gekomen Verdrag inzake het recht 	23 054 
dat toepasselijk is op trusts on op de 	Stb. 1995, 507 
&kenning van trusts. 	 Justitie, BiZa 	N 	Trb. 1985, 141,  

Wet van 4 oktober 1995, houdende 
wettefijke bepalingen in verband met 
de aanvaarding van het op 1 juli 1985 
te 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag inzake het recht dat van 
toepassing is op trusts on inzake de 	23 027 
&kenning van trusts (Wet 	 Stb. 1995, 508 
conflictenrecht trusts). 	 Justitie 	 N  

Wet van 2 november 1995 tot 
wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering in 
verband met de inwerkingtreding van 
de Overeenkomst betreffende de 	24 268 	 Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte voor 	Stb. 1995, 529 	 Europese Economische Ruimte 
het Vorstendom Liechtenstein. 	 Justitie 	 W 	voor het Vorstendom Liechtenstein 

Wet van 2 november 1995 tot 
wijziging van de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen in verband met 
aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 
van het Burgedijk Wetboek met 
egels betreffende de 	 24 177, 21 177 

aansprakelijkheid voor gevaarlijke 	Stb. 1995, 542 
stoffen en verontreiniging van lucht, 	Justitie, Financien, 
water of bodem. 	 Verkeer en Waterstaat W 	 b;1993-1994  

Wet van 2 november 1995 tot 
wijziging van de Wet van 28 oktober 
1987 (Stb. 484), houdende regelen 
nzake de bescherming van 	 24 208 
oorspronkelijke topografieen van 	Stb. 1995, 548 
halfgeleiderprodukten. 	 Justitie, EZ 	 W 

Justitie 
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1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr.  

29-jul-94 	08-jun-95 	12-sep-95 	14-sep-95 	28-sep-95 	29-sep-95 

;\. 

' 	 1 	 !•6!a 	 -0 	'-!' 	. 	ti.95 • ,,,,  

15-sep-94 	07-nov-94 	17-mei-95 	23-mei-95 	29-jun-95 	12-sep-95 	14-sep-95 	27-okt-95 KB 

08-sep-92 	15-jan-93 	22-feb-93 	16-mrt-93 	31-aug-95 	03-okt-95 	04-okt-95 	27-okt-95 	28-okt-95 

• 25-feb-93 	31-aug-95 	03-okt-95 	04-okt-95 	27-okt-95 KB 

14-aug-95 	28-sep-95 	31-okt-95 	02-jan-95 	14-nov-95 	15-nov-95 

• 29-mei-95 	28-sep-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	21-nov-95 KB 

07-jun-95 	28-sep-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	23-nov-95 	01-jan-96 

Justitie 	 1995 
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_ 
1) Dossiernummer 	 .i.:.; 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 1( 
(eventueel) 	 -  

Wet van 16 november 1995 tot 	 24 237 
afschaffing van de legitieme portie 	Stb. 1995, 561 
van de ascendenten. 	 Justitie 	 W  

Wet van 13 november 1995 tot 	 23 682 
wijziging van artikel 240b van het 	Stb. 1995, 575 
Wetboek van Strafrecht. 	 Justitie 	 W  
Wet van 16 november 1995 tot 	 24 107 
herziening van de Wet wapens en 	Stb. 1995, 579 
munitie. 	 Justitie 	 W 	 b;1994-1995  

Wet van 6 december 1995 tot 
aanpassing van een aantal wetten 
aan de Wet houdende nadere 
regeling van het gezag over en van 	24 259 
de omgang met minderjarige 	 Stb. 1995, 592 
kinderen. 	 Justitie 	 W  

Wet van 21 december 1995 tot 	 richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad 
wijziging van de voorstellen van wet 	 van de Europese 
tot wijziging van de Auteurswet 1912 	 Gemeenschappen van 29 oktober 
en de Wet op de naburige rechten in 	 1993, betreffende de harmonisatie 
verband met de richtlijn nr. 	 van de beschermingstermijn van 
93/98/EEG van de Read van de 	 het auteursrecht en van bepaalde 
Europese Gemeenschappen van 29 	 naburige rechten (PbEG L 290) (23 
oktober 1993, betreffende de 	 812) te wijzigen en enige 
harmonisatie van de 	 verwijzingsfouten in het 
beschermingstermijn van het 	 wetsvoorstel tot wijziging van 
auteursrecht en van bepaalde 	 genoemde wetten in verband met 
naburige rechten (PbEG L 290) en in 	 de richtlijn van 19 november 1992, 
verband met de richtlijn van 19 	 PbEG 1992, L 346/61 betreffende 
november 1992, PbEG 1992, L 	 het verhuurrecht, het uitleenrecht 
346/61 betreffende het verhuurrecht, 	24 477 	 en bepaalde naburige rechten op 
het uitleenrecht en bepaalde 	 Stb. 1995, 651 	 het gebied van intellectuele 
naburige. 	 Justitie 	 W 	eigendom (23 247)  te herstellen; 	b;1994-1995  

Wet van 21 december 1995 tot 
wijziging van de Auteurswet 1912 en 
de Wet op de naburige rechten in 
verband met de richtlijn, nr. 
93/98/EEG van de Read van de 	 richtlijn, nr. 93/98/EEG van de Read 
Europese Gemeenschappen van 29 	 van de Europese 
oktober 1993, betreffende de 	 Gemeenschappen van 29 oktober 
harmonisatie van de 	 1993, betreffende de harmonisatie 
beschermingstermijn van het 	 23 812 	 van de beschermingstermijn van 
auteursrecht en van bepaalde 	 Stb. 1995, 652 	 het auteursrecht en van bepaalde 
naburige rechten (PbEG L  290). 	Justitie, OCenW 	W 	naburige rechten (PbEG  L 290) 

Wet van 21 december 1995 tot 
wijziging van de Auteurswet 1912 en 
de Wet op de naburige rechten in 
verband met de richtlijn van de Raad 	 richtlijn van de Raad van de 
van de Europese Gemeenschappen 	 Europese Gemeenschappen van 
van 19 november 1992, PbEG 1992, 	 19 november 1992, betreffende het 
L 346/61 betreffende het 	 verhuurrecht, het uitleenrecht en 
verhuurrecht, het uitleenrecht en 	23 247 	 bepaalde naburige rechten op het 
bepaalde naburige rechten op het 	Stb. 1995, 653 	 gebied van intellectuele eigendom 
gebied van intellectuele eigendom. 	Justitie, OCenW 	W 	(92/100/EEG, PbEG 1992, L 346) 	b;1993-1994 

Justitie 1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr . 

	

27-jun-95 	05-okt-95 	14-nov-95 	16-nov-95 	28-nov-95 	29-nov-95 

	

16-okt-93 	05-apr-94 	05-apr-94 	11-apr-94 	06-apr-95 	07-nov-95 	13-nov-95 	05-dec-95 	06-dec-95 

	

19-jul-94 	19-jul-94 	06-dec-94 	03-mrt-95 	19-okt-95 	14-nov-95 	16-nov-95 	05-dec .95  KB 

	

• 	 18-jul-95 	09-nov-95 	04-dec-95 	06-dec-95 	14-dec-95 	15-dec-95 

	

13-okt-95 	26-okt-95 	30-okt-95 	01-nov-95 	05-dec-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	27-dec-95 	28-dec-95 

	

16-aug-94 	21-mrt-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	28-dec-95 	29-dec-95 

	

06-apr-93 	21-jun-93 	09-jul-93 	15-jul-93 	02-mei-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	28-dec-95 	29-dec-.95 

Justitie 	 1995 
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186 

Justitie 1995 

Opsch ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 20 december 1995 tot 
wijziging van de Wet rechtspositie 
rechterlijke arnbtenaren en enige 
andere wetten (salariswijziging per 1 
januari 1995). 

24 231 
Stb. 1995, 704 
Justitie 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw. tr. 

26-jun-95 	30-nov-95 	19-dec-95 	20-dec-95 	29-dec-95 	01-jan-96 

Justitie 	 1995 
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Minis terie 
van 

Landbouw, 
Natuurbeheer 

en 
Visserij 



It 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 

	

Opschrift 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 IT41 . 
(eventueel). 	 ...... 

richtlijn nr. 91/414/EEG van de 
Raad van de Europese 

Wet van 15 december 1994 tot 	 Gemeenschappen van 15 juli 1991 
wijziging van de 	 23 177 	 betreffende het op de markt 
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 	 Stb. 1995,4 	 brengen van gewas- 
(implementatie richtlijn 	 LNV, VWS, VROM, 	 beschermingsmiddelen (PbEG L 
gewasbeschermingsmiddelen). 	 SZW 	 W 	 230) 

Wet van 15 december 1994 tot 
wijziging van de Visserijwet 1963, 
houdende nieuwe regels voor de 
uitgifte van visakten en voor de 	23 629 
bijdrage ter verbetering van de 	 Stb. 1995,24 
binnenvisserij. 	 LNV 	 W  

MOO 29 	trailf1B9fittolw ''' 	In 
tr'itt;' '' 	. scotdonifiiiigrult4 '' 
LandbotAv, ,NaftiUrtietii -gii:tie66 
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*et'yan4mair1,.999,teti, trig van 
ciebei,9966i4i1*°9 ' rivilireriliii I 
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n'ellietiet&iiiirliiiiteiteg 	r et 	Stbal99S, 297  _ 

111411$110, ($1.613001030611)  

WS•019 19,000901T0.10-00..0! 
0t11$09,Y,0,0-4,0,09rOjinbk49,' 
699000 000000S.)009049fien• 
lanii5Olor74156atiefrithd9:1Afele5ri * 	., 
A,;_voorhetlitar1999 (wijziging 	a 	, 
samenhameririe met de/  -,,, t ' 	.Dezemetwerkktertig 
WiPrigi9T900t1P ,i;:ji: ' 	 '1491 juil1995:;,.2 ,,,,.: 	, 

Landbouw, Natuurbeheer en visserij 1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	I nw. tr . 

	

01-feb-93 	13-apr-93 	13-mei-93 	01-jun-93 	28-jun-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	10-jan-95 	01-feb-95• 

	

03-mrt-94 	15-nov-94 	13-dec-94 	15-dec-94 	24-1an-95 	25-jan-95 
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Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
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1995 

191 



Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

Opsch rift 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel). 

192 

iralcaoatnstmer .„ fa ereleitire<09,42*, 
ra  ,...P, mber/199eiW'' 
Mc,01,19.4van Frei ic‘gliAltn1,,

,7zoti,,P, 

i.:ann4,,,„11 lletnue;2  
r"7-7-47 'Fal ma altrarigöl '  
ministorit 4Agr, .,...„,,--, ,,..r van het 

ilawariajurpppuwelwkeir,  
Jan Mea"jrzas.-4,,,,, 

Pettaartig51-1,4- ;( 
ip,vobt 

ti"Awoig.664te4ir d  
Mappo'Wd4 met de 

Moadaai661101? '  
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Wet van 12 oktober 1995 tot wijziging 
van de Pachtwet. 

20921th  

faKiO iej 	n 

ppçevstet watt terug •

tot l.junI.1995. 

22 705 
Stb. 1995, 504 
LNV, Justitie b;1992-1993 

1995 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	jnw. tr.  

:4 	 , 	 ' 	k.,:.,,,tot, , , -42 	-- 	. 

i 
• t 

, 

I 

• 

. 	 . 

	

7SP 	95 	1  *P14:7, 	 " - • 0.5  

23-jan-92 	25-mrt-92 	08-jul-92 	28-jul-92 	22-nov-94 	10-okt-95 	12-okt-95 	24-okt-95 KB 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1995 
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Ministerie 
van 

Onderwijs, Cultuur 
en 

Wetenschappen 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 

Opschrift 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 	 Iu, c , 2) 
inwerkingtreding 
(eventueel). 	 I., 

8. 	.  	 _ 

Wet van 21 december 1994, 
houdende wijziging van onder moor 
de Kaderwet Volwasseneneducatie 	23 598 
1991 in verband met sociale 	 Stb. 1995, 14 
vemieuwing volwasseneneducatie. 	OCenW, LNV 	w 	 b;1993-1994  

V0tVan,26 ignialisileeigtid-6 . — , 

4ifiwhakio.t4'- (ume iiito*rifihiet)M 
WantchfipperOaii'Fietiejjratii4 
kirdWitiaiierVeri'diariWahostliti \ 
voochet jaar,1994 .(wijilging ;„ , it, 14., 

,031.P.O?Oan,r0VTietcte 	 .5:ttitlie9 	1 ---  
Nalaragtarittti, 	 OCenW _  

Wet van 9 mead 1995, houdende 
wijziging van enkele onderwijswetten 
in verband met de budgettering van 
ten laste van het Rijk komende 
werkloosheidsuitkeringen of 
herplaatsingswachtgelden in het 
onderwijs, alsmede de instelling van 
een participatiefonds ten behoove 
van de beheersing van de 
werkloosheidsuitkeringen of 
herplaatsingswachtgelden 	 23 693 
(budgettering wachtgelden en 	 Stb. 1995, 155 
installing participatiefonds). 	 OCenW 	 W  

Wet vanitataartel9SS,li6d 	a 
wiOgjrlor,Y0 it90,.10(4 109' i/ 
(Mintitsilkyan:Oadengsja ,, , 
Watenschappen)yan de begrobnjjj 
van,de,uttgaveReryde[cititvatigstert 	h 	Sth.1995, 237  
yoor.he,t jaai-19,93,(Slavetralcaning  

Weltarul 	rrxtrtj19954h9uciPti„e ,- 
vamitgalilagbrindatieteotirki yon-,da" 
talgaV8pendepppiziligsten 90,1:et ,. 	, 
MInlaterie,:srforokwiL5,;Couur,04 	23:9000ti. 
yve01-#6hittiptii(Viifvoakiti4t 	r. 	F 	-0:106ada 
f99517, ,i4 	 en  

Wet van 4 mei 1995 tot wijziging van 
de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek, 
houdende aanpassing van de 
bepalingen inzake de 
arbeidsmarktfixus, alsmede de 
eenmalige vaststelling bij wet van de 	24 075 
arbeidsmarktfixus geneeskunde 1994 	Stb. 1995, 263 
1996. 	 OCenW 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	inw. tr.  

02-feb-94 	27-sep-94 	19-dec-94 	21-dec-94 	24-jan-95 KB 

v 

20* 	 _ 24rt-9,8  

28-jan-94 	29-mrt-94 	20-apr-94 	22-apr-94 	01-dec-94 	07-mrt-95 	31-mrt-95 	31-mrt-95 	01-aug-95 
, 	 , 

, 	a 

a 

i 	 , 
-mrt-95 	O9-mei95 	1O-mei-95  

- 	.,. 	meii 	. • 1OMei-9,51 

21-dec-94 	24-jan-95 	02-feb-95 	03-feb-95 	06-apr-95 	02-mei-95 	04-mei-95 	16-mei-95 	17-mei-95 
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-t- 	 — 	 - 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 k t 	t1pJ 

Opsch rift 	 3) Ondertekenaar(s) 	t. 	 1tLL 
4) Toelichting op de 	flbt 4' I 
inwerkingtreding 	 it  
(eventueel). 	 —4  

Wet van 26 april 1995, houdende 
wijziging van de Wet op de 
studiefinanciering in verband met 
onder moor de harmonisatie van de 
maximate rentedragende !ening in 	24 039 
het hoger beroepsonderwijs en in het 	Stb. 1995, 271 
wetenschappelijk onderwijs. 	 OCenW 	 W  

Wet van 28 april 1995, houdende 
vervanging van de Arciefwet 1962 
(Stb. 313) en in verband daarmede 	22 866 
wijziging van enige andere wetten 	Stb. 1995, 276 
(Archiefwet 1995) 	 OCenW 	 W  

Wet van 28 april 1995, houdende 
wijziging van de Archiefwet 1995 	24 058 
verband houdend met de taken van 	Stb. 1995, 277 
de commissarissen van de Koning. 	OCenW 	 W  

Wet van 18 mei 1995 houdende 
wijziging van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek en de Wet op de 
studiefinanciering inzake verlenging 
cursusduur technische opleidingen 
on opleidingen op het gebied van 	23 703 
landbouw en natuudijke omgeving in 	Stb. 1995, 306 
het wetenschappelijk onderwijs. 	OCenW, LNV 	W  

Wet van 31 mei 1995, houdende 	 . 
wijziging van onder meer de Wet op 
het voorgezet onderwijs in verband 
met de invoering van lump-sum-
bekostiging voor de personeels- on 
exploitatiekosten van scholen voor 
voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs, algemeen voortgezet 
onderwijs en voorbereidend 
beroepsonderwijs, alsmede in 
verband met decentralisatie van de 
rechtspositieregeling bij die scholen, 
behoudens een aantal op centraal 
niveau vast to stellen onderwerpen 
(regeling lump sum en deaentralisafie 	23 948 
rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.- 	Stb. 1994, 318 
v.b.o.). 	 OCenW, LNV 	W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

22-dec-94 	30-mrt-95 	25-apr-95 	16-apr-95 	23-mei-95 	01-sep-95 

23-aug-91 	24-apr-92 	28-sep-92 	06-okt-92 	14-apr-94 	25-apr-95 	28-apr-95 	30-mei-95 	01-jan-96 

23-jan-95 	16-mrt-95 	25-apr-95 	28-apr-95 	30-mei-95 	31-mei-95 

17-mrt-94 	11-apr-94 	28-apr-94 	02-mei-94 	31-jan-95 	16-mei-95 	18-mei-95 	20-jun-95 	01-sep-95 

zie 
artikel XV 
en 
Stb. 1995, 

27-jun-94 	14-sep-94 	21-okt-94_ 	22-okt-94 	04-apr-95 	29-mei-95 	31-mei-95 	27-jun-95 503. 
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----t 	— 

1) Dossiernummer 	 a 
2) Vindplaats 

Desch rift 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 	-, 
inwerkingtreding 	 t'll /if 

(eventueel). 	 _  	i 	 __ 

Wet van 31 mei 1995, houdende 
wijziging van de Interimwet op het 
speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs en van enkele 
andere wetten inzake samenvoeging 
van de schoolsoorten onderwijs aan 
blinde kinderen en onderwijs aan 
slechtziende kinderen tot de 	 24 136 
schoolsoort onderwijs aan visueel 	Stb. 1995, 319 
gehandicapte kinderen. 	 OCenW 	 W 	 b 993 1994  

Wet van 18 mei 1995, houdende 
wijziging van bepalingen van de 
Mediawet met het oog op de 
uitvoering van richtlijn nr. 
89/552/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 3 	 richtlijn nr. 89/552/EEG van de 
oktober 1989 betreffende de 	 Raad van de Europese 
coordinatie van bepaalde wettelijke 	 Gemeenschappen van 3 oktober 
on bestuursrechtlijke bepalingen in 	 1989 betreffende de coordinatie 
de Lid-Staten inzake de uitoefening 	 van bepaalde wettelijke en 
van televisie-omroepactiviteiten 	 bestuursrechtelijke bepalingen in 
(PbEG L 298), en het stellen van 	 de Lid-Staten inzake de 
overeenkomstige regels inzake de 	23 752 	 uitoefening van 
uitoefening van radio- 	 Stb. 1995, 320 	 televisieomroepactiviteiten (PbEG 
omroepactiviteiten. 	 OCenW 	 W 	L 298),• 

i 

Wetvatt,14iept 	r, 
houdende wrjzigIngtiag de 	roting -...,,..e,' 	..'," ■ g,' - ', 	 ';''' 	 '' yan detatgaven

„. 
 en du' ontwingsteri: 

vart hetMinisbariewh OnderQs, 	I 	24 . 
Cuttuur enWetenschagpeniVIII   1995 

' 

Uogrtretjaar:1995.(w4izi9in97 	 W' ' 
eamenhangende met drat'. 	 Daze wet werkt terug 
Voogriarsnotit) 	 tott Kiht19951., z' ' 

Wet van 31 oktober 1995, houdende 
bepalingen met betrekking tot de 	23 778 
educatie en het beroepsonderwijs 	Stb. 1995, 501 
(Wet educatie en beroepsondervvijs). 	OCenW, LNV 	N 	 b;1993-1994  

Wet van 2 november 1995, 
inhoudende intrekking van de Wet 	23 255 
read van advies bibliotheekwezen en 	Stb. 1995, 538 
. nformatieverzorging. 	 OCenW 	 W 	 b:1993-1994  

Wet van 26 oktober 1995, houdende 
wijziging van de Wet op het specifiek 
cultuurbeleid in verband met de 
instelling van eon adviesorgaan voor 	24 090 
het beleid op het terrein van de 	Stb. 1995, 539 
cultuur (Raad voor cultuur). 	 OCenW 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw. tr.  

05-aug-94 	28-nov-94 	06-apr-95 	07-apr-95 	11-mei-95 	30-mei-95 	31-mei-95 	27-jun-95 	01-aug-95 

19-apr-93 	15-dec-93 	26-mei-94 	02-jun-94 	07-feb-95 	16-mei-95 	18-mei-95 	27-jun-95 	01-jul-95• 
1 

, 	 1 

, 

•

. 

, 	 •k
14-sep-9512.kt9513.kt-95  

07-mrt-94 	19-mei-94 	24-jun-94 	29-jun-94 	30-mei-95 	31-okt-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	01-jan-96 

06-mei-93 	05-jul-93 	16-jul-9 	06-aug-9 	01-mrt-94 	31-okt-95 	02-nov-95 	21-nov-95 	22-nov-95 

26-jul-9 	27-dec-9 . 	16-feb-9 	20-feb-9 . 	20-jun-95 	24-okt-95 	26-okt-9 	21-nov-9 	22-nov-95 
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-,".7 

1) Dossiernummer 	 l arit  
2) Vindplaats 

Opschrift 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 	 ii, 	1 	. 

inwerkingtreding 	•:• 	 41, 	: 

(eventueel). 	 .  ___  

Wet van 30 november 1995 tot 
wijziging van de Wet op het 
basisonderwijs, de Interimwet op het 
speciaal onderwijs on het voortgezet 
speciaal onderwijs, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet op het 
cursorisch beroepsonderwijs on de 
Wet medezeggenschap onderwijs 
1992 in verband met de invoering 
van de wettelijke verplichting tot het 
vaststellen van een directiestatuut 
omtrent de uitoefening van taken en 
bevoegdheden door de schoolleiding 	23 947 
(verplichting vaststellen 	 Stb. 1995, 612 
directiestatuut). 	 OCenW, LNV 	W 	 b;1993-1994• 

Wet van 16 november 1995, 
houdende wijziging van onder moor 
de Wet op het basisonderwijs, de 
Interimwet op het speciaal onderwijs 
on het voortgezet speciaal onderwijs 
on de Wet op het voortgezet 
onderwijs in verband met sociale 	23 078 
vemieuwing (Regeling samenwerking 	Stb. 1995, 616 
sociale vernieuwing onderwijs). 	 OCenW, LNV 	W 

Wet van 13 december 1995 tot 
wijziging van een aantal wetten met 
het oog op de uitvoering van het 
besluit van het gemengd comite van 	 uitvoering van het besluit van het 
de EER nr. 7/94 van 21 mewl 1994 	24 273 	 gemengd comite van de EER nr. 
tot wijziging van Protocol 47 on 	 Stb. 1995, 669 	 7/94 van 21 maart 1994 tot 
sommige bijlagen bij de EER- 	 OCenW, Financien, 	 wijziging van Protocol 47 en 
Overeenkomst (EER-Uitvoeringswet 	VROM, Verkeer on 	 sommige bijlagen bij de EER- 
II). 	 Waterstaat 	 W 	 Overeenkomst (PbEG L 160) 

Wet van 14 december 1995, 
houdende nieuwe bepalingen voor 
eon tegemoetkoming in de 	 23 699 	 b;1992-1993 

studiekosten (Wet tegemoetkoming 	Stb. 1995, 676 	 on 

studiekosten). 	 OCenW 	 N 	 b;1993-1994 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw. tr.  

04-mei-94 	25-jul-94 	19-okt-94 	22-okt-94 	30-mei-95 	28-nov-95 	30-nov-95 	21-dec-95 	22-dec-95 

22-jun-92 	09-dec-92 	30-mrt-93 	31-mrt-93 	13-jun-95 	14-nov-95 	16-nov-95 	21-dec-95 	22-dec-95 

17-aug-95 	23-nov-95 	12-dec-95 	13-dec-95 	28-dec-95 	29-dec-95 

23-feb-95 	28-mrt-95 	14-jun-95 	28-apr-94 	31-okt-95 	12-dec-95 	14-dec-95 	28-dec-95 	01-aug-96 
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(Minister vo or) 
Ontwikkelings- 
s amenwerking 



Ontwikkelingssamenwerking 

Opschr ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

101 

Now 
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Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 

boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 

Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 
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Ministerie 
van 

Sociale Zaken 
en 

Werkgelegenheid 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 I  

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 

4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 (Ii 

Vito.,26' tiiIiii164%euliellaet, 
Wiii 11010010s!tecS4-4q ' 

	

''s3bilatii4044t, 	 il 
w€0,,gP4Pnr,Oc,014P, O,eP"gr°,19  
van cle4to.lielvel'ditiontliailosteit 72, 	-A-. ,.- 	- .- 	, - 	. 
4,9Olet taiit<0941(iiig/IntW' 	g4,o1E,,, 
wieTnatTaitiatin14010,1ek StPI`j 05;1 t■..tigaalitjf.:27'  4 &Ill: c;,'" 	SZVer 	 Wt,  
Wet van 12 april 1995, houdende 
herinrichting van de Algemene 	 22 545 
Bijstandswet (Algemene 	 Stb. 1995, 199 
Bijstandswet). 	 SZW 

Wet van 12 april 1995, houdende 
invoering van een nieuwe Algemene 
bijstandswet (Invoeringswet 	 22 614 
herinrichting Algemene 	 Stb. 1995, 200 
Bijstandswet). 	 SZW 	 N  

WitWe1 ria;".44 65; 1;60 

tte"..A 	 i de  .: 	M. 9gYan 4.0.41' 
ultgavinieride biltWiliolterh'sitiriieti I 

FinAlagineiolliiiiiiii4t:01 
Wedc o3 	XV)VoortietiOr - 	5121  

	

. 	 ,..
f 

:SZW. 	 IN ,e t 

.. i 	170 .031Ta) 
WO, ,, $.11 	-kik' 	.. 
(MIi*Miiia 	k. 	'clitilet! 
Wittika0PilertW)kOrt 	,  
ván'dé uligaven en'de ontvangsten 	SIb. 1 995, 217: 
voothet Riau 1993, OltiSet'rikeriiiig 	,SZWP.<$., 

Wet van 26 april 1995 tot wijziging 	23 795 
van de Algemene Kinderbijslagwet 	Stb. 1995, 220 
en de Wet op de studiefinanciering. 	SZW 	 W  

Wet van 13 april 1995, houdende 
regeling van de medezeggenschap 	23 551 
van het overheidspersoneel in de 	Stb. 1995, 231 
Wet op de ondernemingsraden. 	 SZW,  BiZa  

Wet van 14 september 1995 tot 
wijziging van artikel 6 van het 
Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 in 	 24 151 
verband met het verlengen van de 	Stb. 1995, 460 
delegatiebevoegdheid. 	 SZW 	 w  

1 

Wefiland4iseoarnhah995;,1 	, 
houdende‘iiziging validei.beiniikir 
Voi:t,dellttgeoiitio,on Ott lititvaitgstr ..1; 	2093;  it.- 4,,,.- 
(mut tiMing-ierie vial Siliateattlign rs 	893:1995,‘,-47 	1) 	, 
eri<VVollto,legenhoid AXyriCtoOt tiet < 4... 	'0Z11V- , tm;,- .E, 	., 
A099,51.6,94;1964 iiiiiehtilli.litelidell'i ' H ISze,:iiiiit aikt kilt' 	 I. 
ithe(de,l(oortititroOotaP,)_ t<i' 	, , 	i tot ljuilt:l 995.5\ - C :. 	W 	I . 

I 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr . 

,,,. 

	

	 . 	 • 
+.,, 

• 

	

. 	 16t øb95 	4  

08-jul-91 	14-jan-92 	10-mrt-92 	12-mrt-92 	08-nov-94 	11-apr-95 	12-apr-95 	13-apr-95 	01-jan-96  

21-nov-91 	18-mrt-92 	15-mei-92 	25-mei-92 	08-nov-94 	11-apr-95 	12-apr-95 	13-apr-95 	01-jan-96 •
  0  

• 
1 

1 	 m -9 	 95: 	26-apr-95  
Fiv p 4,:;;s. S .  

A 

	

1 	 1 

	

I 	55 . 1 	 N 
e' 	r 	 . 

t 4  

- 
-mrt- 	1 	2&-pr-95  

07-jan-94 	08-mrt-94 	22-jul-94 	29-jul-94 	01-mrt-95 	25-apr-95 	26-apr-95 	27-apr-95 	01-okt-95 

01-mrt-93 	13-jul-93 	10-dec-93 	20-dec-93 	11-okt-94 	11-apr-95 	13-apr-95 	04-mei-95 	05-mei-95  

	

01-mei-95 	22-jun-95 	12-sep-95 	14-sep-95 	03-okt-95 	01-jan-96 

	

.., 	. 	 • 

SG 	 --0.0 I 	..Okt'95 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	 i i 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 Q&t ZIC1 7;44  
inwerkingtreding 	 ;to 

(eventueel) 	 ' 	r: 
—  

Wet van 2 november 1995 tot 
wijziging van eon aantal sociale 	 24 221 
verzekeringswetten (Wet afschaffing 	Stb. 1995, 560 
malus en bevordering reintegratie). 	SZW,BiZa, Defensie 	W  

Wet van 16 november 1995 tot 	 24 285 
wijziging van de Wet brutering 	 Stb. 1995, 566 
overhevelingstoeslag lonen. 	 SZW 	 w 	 b;1995-1996  

Richtlijnen van de Raad van de 
Europese Unie van 23 november 
1993 betreffende een aantal 
aspecten van de organisatie van de 

Wet van 23 november 1995, 	 arbeidstijd (PbEG 1993, L 307) en 
houdende bepalingen inzake de 	23 646 	 van 22 juni 1994 betreffende de 
arbeids- en rusttijden 	 Stb. 1995, 598 	 bescherming van jongeren op het 
(Arbeidstijdenwet). 	 SZW 	 N 	work (PbEG 1994, L 216)  

Wet van 20 december 1995 tot 	 24 475 
invoeging van een nieuw artikel 3b 	Stb. 1995, 682 
van de Ziekenfondswet. 	 SZW, VWS 	 w  

Wet van 20 december 1995 tot 
regaling van tijdelijke bijdragen aan 
havenbedrijven voor herstructurering 
van de arbeidsvoorziening in havens 
ter vervanging van hoof dstuk V van 
de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke 	24 417 
bijdrage herstructurering 	 Stb. 1995, 685 
arbeidsvoorziening havens). 	 SZW 	 N 	 b;1995-1996  

Wet van 20 december 1995 tot 
wijziging van de Coordinatiewet 
sociale verzekering en de 	 24 483 
Werkloosheidswet (franchise 	 Stb. 1995, 686 
Werkloosheidswet). 	 SZW 	 w  
Wet van 21 december 1995 tot 
regaling van eon verzekering voor 	24 169 
nabestaanden (Algemene 	 Stb. 1995, 690 
nabestaandenwet). 	 SZW 	 N  

Wet van 21 december 1995 tot 
nadere wijziging van eon aantal 
sociale zekerheidswetten (technische 
verbeteringen in verband met de 	24 326 
wetten TAV, TBA en TZ, alsmede 	Stb. 1995, 691 
enige nadere wijzigingen. 	 SZW, BiZa, Defensie 	W 

Wet van 21 december 1995 tot 
wijziging van de Algemene 	 24 258 
Ouderdomswet en enkele andere 	Stb. 1995, 696 
wetten. 	 SZW, Justitie 	w 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m. 	inw.tr . 

	

03-mei-95 	06-jun-95 	14-jun-95 	15-jun-95 	29-jun-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	28-nov-95 KB 

	

27-jun-95 	04-aug-95 	21-aug-95 	23-aug-95 	26-okt-95 	14-nov-95 	16-nov-95 	30-nov-95 	01-dec-95  

22-Nov-93 
en 
20-Jan-94 	01-mrt-94 	15-mrt-94 	16-mrt-94 	07-jun-95 	21-nov-95 	23-nov-95 	19-dec-95 	01-jan-96 

	

28-sep-95 	16-okt-95 	20-okt-95 	26-okt-95 	30-nov-95 	19-dec-95 	20-dec-95 	28-dec-95 	29-dec-95 

	

21-jul-95 	15-aug-95 	18-sep-95 	20-sep-95 	23-nov-95 	19-dec-09 	20-dec-95 	28-dec-95 	01-jan-96 

	

12-okt-95 	01-nov-95 	02-nov-95 	03-nov-95 	30-nov-95 	19-dec-95 	20-dec-95 	28-dec-95 	01-jan-96 

	

14-mrt-95 	25-apr-95 	23-mei-95 	24-mei-95 	10-okt-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	28-dc-95 KB 

	

10-apr-95 	20-jun-95 	01-sep-95 	04-sep-95 	23-nov-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	28-dec-95 	29-dec-95 

18-jul-95 	23-nov-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	29-dec-95 	01-jan-96 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 1995 
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Ministerie 
van 

Verkeer 
en 

Waterstaat 



-_ 	.... 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 .„  
3) Ondertekenaar(s) 

Opsch tt 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 .. 

c-.7 	 ir 
Ii 

Wet 	 IARAAO:199.5ittntnien*, 
wijzlg ing  
ultgavensdi•011heikroten:vaiiibet° 
Infmstructuurfondsvoorhetjaar:1 24015 ,t 
(wljzlglng samenhangendoiteetsei 	8th .1...,„ 	.- 
NaleinAnatO) 	 Vericeer en; A enneAPIW  

WkifekajnninAtIA'SA;AAnetAAdAl- 	 m 
'wijziglng van hootdstuk XII (Minlstonej 	 I 

'Ai/Vet/4er edVi,(41 -4fU'ii‘a)):Vark'dt:, 1 	244 
begrotlngvandeuitgavenendeA"-t' 	Stb.vi 9r9.e:,;72 	■ 

pnlvangstervudt !let Oar: 1994!, 	Verkeere'nMaters  'at' w? 
p- 

,,,„. 
Wetvan 	... feeruatt).995thOUdeuda 
knliii0;A.An'AAAsteitAn@?5A3A11*611  
404* OftetOnfaferenet0 9....an'ad " 
bearelintvenlJelentieveken die`t

.,  
p 1 

OntvAntietin VOT tnninatelen3 	.Verkaoren 	ate 	at  

Wetvan23februart 1995, 

	

Iz1gIng-van de bègrotingViiii.do 	244'39%, 
ültgaVonindoontvangstonvanhet ' Si0;1 '. ..... 
Mobtllteitsfonds voor hot jaar 1993 	Vorkeer en Waterstaat  

, 
Wet vark 23.febtUact-leneilieeci 
wljziglngyandobegrotlngvande 
uitgavenendaontvangstonvanhet 
rtry 	- 	n ' 	' Voor  het jaw ions: 	Verkeer  on 	Mere at '  

Wet ian 23, fel:wean 1995,, houileixfe 1, 
Vastitatqng min de Ueilueting van clw. 1- ' 	„.. 	, 
Ant9eVAnAn de entVariguten,Vart hat itv' , 23 won 	, 
ininIstenevenVorkeeranWaterstaatr ,, Sib: 1995,120, 	. , 
(Xe)  voorhilt learn 9e54- . i . ,:f :); :11' i Y vinkeer sea WaterkaatIN  

, 
Wet van 23' feb.ruari 405; tpudende,, 
iiastiaelling.Van de.bagraaatiyan Oa I 
Oltginien'en -rde onivangaten van' hat; i ' !'23 900  A„ .! 
infiiii*tayilanas:vdorMetiaar7„. ' '” 	!-,Stli:19902 %,,,. 
:1995:.:,..A;' • 	' - . 	• • .11 ''''''' .. 	' 	Vaaierar ten Weinia 	at: IV  

Wet van 23 maart 1995, houdende 
wijziging van de wet van 18 
december 1985, houdende enige 
voorzieningen ten behoeve van de 
inzet en bekostiging van 	 23 549 
muskusrattenvangers (decentralisatie 	Stb. 1995, 196 
impuls). 	 Verkeer en Waterstaat W 

Verkeer en Waterstaat 1995 
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. 	. 	, 	. 	 • 	...:' 
Advies 

Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m. 	I nw.tr.  

,„ 	, 

- 	 1 . 
1 	 :. 

1 
'OA 	 e 	, 

' A ,), ,.. 	 i 	 n 9 	1446195 .. 	5:;iii;b-95 ,  
1; 

.,,,: 	 , 
I 

I 	 I 
1, 	 1 

,,,,.- 
1 

, 	 =feb=9 	'S. 	„  et* 	.7 . 	95  . 

0 t 

	

4, 	:`,. 
r . ilr ' 	''';'. 	1 

,.., 	i:1 	,:' 	
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' 	, 

.i.Ak' 	'' 	' 

	

' 	 I 
, 	 ,,,,4 	 ,,,,,,h,. 	 3fet:t7,94 1 	9-m rt, 5 	Oliut7:95  

?--1. . 	, 	, 	 ; kt,io 	, ‘  
. 	, 	t 	 :. 
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.,.' 

	

, 
t - 	,. 	 . 	A, - 	 1 

,,, 	 t 	 r <..-. 

_._<, 
. 	 ‘,'23-feb-95 1 	0 97-rni: 	' 	' 	! 

, .. 	 Tki '..'',., 	.0,.  
,, 	: 	, 	, 	 . 

k EV ,.‘„,,,,, 
A 	 4 	t. . 

' 
I 	 ' 	

1 	
1 	. 

";::::.',..', 	i• I, . ',‘,::23 ;." 	94 	900=95 T,' 	Oi4iirt-95 ..  . 	. 	 ...., 	,,,, z...,.. 	 $ 	.• 

, 	 , 
' 	 . 	 nil 

I ,  ,.. 	 ,,',' 
V7':' 	 . 	< 	, 

	

 1 	23 Ipt31951 ‘..‘14-nIrt-95 	01= Jan 95  
. 	...• 

1,...;,.......:;: 	 :i.-,:i 

kl" 	 .,„ 
, 	 -iffi■b: 	Iiiit, 	, 	,,,, , „ _ ,  

16-dec-93 	23-feb-95 	21-mrt-95 	23-mrt-95 	18-apr-95 	19-apr-95 I 

„ 

, 
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1) Dossiernummer 
2) Vindpiaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 ../ 

inwerkingtreding 	_  
(eventueel) 

Wet van 13 april 1995, houdende 
eon bijzondere voorziening voor de 
versnelde uiNoering van werken tot 
versterking van enige dijkvakken 
langs de Rijn en zijn zijtakken en 
tangs de bedijkte Maas, alsmede van 
werken tot aanleg van kaden langs 
de onbedijkte Maas en langs een 	24 109 
gedeelte van de Rijkswet A2 	 Stb. 1995, 210 
(Deltawet grote rivieren). 	 Verkeer en Waterstaat 	N  

Wet van 26 april 1995, houdende 
wijziging van de Grondwaterwet met 	23 233 
betrekking tot voor het onttrekken 	Stb. 1995, 268 
van grondwater to stollen algemene 	Verteer en Waterstaat, 
regels en enige andere onderwerpen. 	VROM 	 W  

Wet van 18 mei 1995, houdende 
wijziging van enkele bepalingen van 
de Wet op de waterhuishouding 
betreffende het vergunningstelsel en 
het regime voor buitengewone 
omstandigheden (vergunningplicht 	23 925 
voor lozingen in verband met 	 Stb. 1995, 294 
ontwatering). 	 Verkeer en Waterstaat W 

23 237 	 b;1992-1993 
Rijkswet van 12 april 1995, houdende 	Stb. 1995, 301 	 en 
wijziging van de Schepenwet. 	 Verkeer en Waterstaat W 	 b;1993-1994 

24 047 
Stb. 1995, 315 

Wet van 4 mei 1995, houdende 	Verkeer en Waterstaat, 
wijziging van de LuchNaartwet. 	Defensie 	 W  

richtlijn 89/336/EEG van de Raad 
van de Europese 
Gemeenschappen van 3 mei 1989 
betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen 

Wet van 19 mei 1994, houdende 	 van de lid-staten inzake 
wijziging van de Wet op de 	 elektromagnetische compatibiliteit 
telecommunicatievoorzieningen voor 	 (PbEG L139), zoals doze is 
wat betreft de bepalingen met 	 23 236 	 gewijzigd bij richtlijn 92/31/EEG van b;1992-1993 
betrekking tot elektromagnetische 	Stb. 1995, 386 	 de Raad van 28 april 1992 (PbEG 	on 
comptabiliteit. 	 Verkeer en Waterstaat 	W 	L126), 	 b;1993-1994 

	

995 % 	 24095ft WetiVailkWeeptekafil 	.•   - 	: 
houdende wijziging van de begrang 1Stb.4995: 444ir 	 4,  

.,,, ..-.1.,, 	,,,,,,,,, -, ■■ , ■4-4 ,e,.-kR 	., 
van de uitgaven en do ontvangstenlft 	'VerkeereWWatersteat 
Vine'netinfiaartidetiel:fanciaVadi:  kW. 	th3ieVerceika6i1W,  
Jaark1995:,! „4, :i,,.,:r ..„r,,:tr?„, , ,k.t. ',0':: 	ttott gum 1995 *,,, 	• 	 ! 

Verkeer en Waterstaat 1995 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw. tr.  

16-feb-95 	23-feb-95 	06-mrt-95 	07-mrt-95 	30-mrt-95 	11-apr-95 	13-apr-95 	20-apr-95 	21-apr-95 

29-okt-92 	24-mrt-93 	01-jul-93 	06-jul-93 	28-mrt-95 	25-apr-95 	26-apr-95 	18-mei-95 	01-jul-95  

	

06-okt-94 	06-apr-95 	16-mei-95 	18-mei-95
i 	

08-jun-95 	09-jun-95 

16-apr-92 	22-sep-92 	30-jun-93 	07-jul-93 	02-mrt-95 	11-apr-95 	12-apr-95 	13-jun-95  KB 

	

10-jan-95 	06-apr-95 	02-mei-95 	04-mei-95 	20-jun-95 	21-jun-95 

15-sep-92 	22-dec-93 	01-jul-93 	07-jul-93 	14-apr-94 	17-mei-94 	19-mei-95 	24-aug-95 	25-sep-95• 

- 
	I 	 I 	 I 	 I 	 I 

	

I 	 . 

1 

-seP-95 	28-sel?-9 r29sPP-95 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 t 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding  
(eventueel) 

i We 	n) 4 	4995, 	. 

houdende w;jziglng t,  van dro nor nv, 	4,g  v&icfe , ultgavenendeontvanysten> 	24199* 
li) betiothildigiittint ' 	 ee 	siSibil1995  ,; 	1 	 , Wii'grtligicton:aiJawill& 	411441en iVeteataat 	 t, 

w;(wijziglng t 	 Doze weiSeeekieeg* 	 0 1 
v88riithehoe 	

toeitifeerdiiegie' 	1, 	 &-
• 

Wet van 12 oktober 1995, houdende 
regels voor het vervoer van 	 23 250 
gevaarlijke stoffen (Wet vervoer 	Stb. 1995, 525 
gevaarlijke stoffen). 	 Verkeer en Waterstaat 	N 	 b 1993 1994 

Wet van 2 november 1995, 	 24 338 
houdende wijziging van de 	 Stb. 1995, 541 
Luchheartwet. 	 Verkeer on Waterstaat  W  

Wet van 23 november 1995 tot 	24 134 
vaststelling van de Tijdelijke wet 	Stb. 1995, 590 
vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer. 	Verkeer en Waterstaat 	N 	 b 1994 1995  

Wet van 23 november 1995 tot 
wijziging van de Wet op de 	 24 108 
telecommunicatievoorzieningen in 	Stb. 1995, 594 
verband met het aftappen van GSM. 	Verkeer on Waterstaat W 

Verkeer en Waterstaat 1995 

220 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	I nw.tr.  
tk 

 
$! 

v, 
I . 1,,,  

• 

I 	 i 

.. 	 ',. 	 , 	 3-00:9 	'CI 	-9$  

20-nov-92 	07-mei-93 	08-jul-93 	23-jul-93 	12-sep-95 	10-okt-95 	12-okt-95 	09-nov-95 KB 

11-sep-95 	12-okt-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	21-nov-95 	22-nov-95  

15-jul-94 	12-dec-94 	31-mrt-95 	06-apr-95 	10-okt-95 	21-nov-95 	23-nov-95 	12-dec-95 KB 

06-jul-93 	08-jun-93 	28-feb-95 	06-mrt-95 	31-okt-95 	21-nov-95 	23-nov-95 	14-dec-95 	15-dec-95 

Verkeer en Waterstaat 	 1995 
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Ministerie 
van 

Volksgezondheid, 
Welzijn 

en 
Sport 

223 



_ 	
'— 1) Dossiernummer 

2) Vindplaats 	F 	 r >
7 

3) Ondertekenaar(s) Opsch rift 
4) Toelichting op de 	 iii 	 i 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 IA 	>IS! 

Wet van 23 februari 1995 tot 
wijziging van de Wet uitkeringen 	23 654 
burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 	Stb. 1995, 122 
(geweld tegen derden). 	 VWS 	 W 	 b;1993-1994  

P0A.vita.7740,  
Wet va 23rAyer131995,tot 	 i 
W1iZIqJJVanhdbfdStUkXVI 
(miiLielritatisor bekt 
lital/litortncalks;atiliteaing 	 I 
virdeiravViikaihin' tettingsteil ate.,,,,,., 	,,, voothetiaaysev(wiinging 	, 	04 
ii".41:014FOGai%efilet 	ir sibkilios 
Niillar`iiloiiialgali 	 axt-,,,t, , -,138 	I 

Richtlijn nr. 89/622/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 13 
november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de Lid-Staten 
inzake etikettering van 
tabaksprodukten (Pb EG L 359) 
en Richtlijn nr. 92/41/EEG van de 
Read van de Europese 

23 762 	 Gemeenschappen van 15 mei 1992 b;1992-1993 
Wet van 23 maart 1995 tot wijziging 	Stb. 1995, 191 	 (Pb EG L 158) tot wijziging van 	en 
van de Tabakswet. 	 VWS, EZ 	 W 	voomoemde Richtlijn 	 b;1993-1994  

Wet van 23 mead 1995, houdende 
regaling van de organisatie belast 
met de inning van 
onderhoudsbijdragen voor kinderen 
en met de vaststelling en inning van 
ouderbijdragen voor 
jeugdhulpverlening (Wet Landelijk 	23 938 
Bureau Inning 	 Stb. 1995, 198 
Onderhoudsbijdragen). 	 VWS, Justitie 	N  

wpt yeti, eapdctieep,kit vgtostetticrgn 
ci+a, ?idii,bwrPtkrig Ya„1,14043410: 
d,9(19frnOtiann,riet).0 1,0PriC. 	23,90opi 0. 
ir,,riypiksgezpridnekioNeRii,n,pn 	ilii:1 996 ;228 

po' rt,*11,Veditietjaartf995? ' 'VWS1. 
or.r, 

Wet yen' Ely1,19545.totlef ilz,.! Pg va9 
WcaeiulltkVI (KA-inane Van': 
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80,  44546i iaiwii ita 	 (1; Aiiiii11402a9 	 Y 
ialot40 	' ' ' 	' 	AmiflAs" 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

19-nov-93 	24-jan-94 	10-mrt•94 	18-mrt-94 	21-dec-94 	21-feb-95 	23-feb-95 	14-mrt-95 	15-mrt-95 
, 	, 	, 	 .1 	, 

4 

v,  

A. 	 ,,j 	 ...,‘ 	 , 	 . 	 ;Ili 	- 	 . 	 •'efirt795. ,  

17-dec-93 	28-mrt-94 	03-mei-94 	09-jun-94 	23-feb-95 	21-mrt-95 	23-mrt-95 	13-apr-95 	14-apr-95  

20-jun-94 	22-sep-94 	12-okt-94 	15-okt-94 	23-feb-95 	21-mrt-95 	23-mrt-95 	18-apr-95 	01-jan-97 

„ 
i 	- 	 , apr:- 	mei- 51'.;0 	meic  , 	, 	s 

. 	 r,.' 5 	mistk,95 1. 	1Omei=95 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 1995 
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— 
1) Dossiernummer 	' 
2) Vindplaats 	 ■, 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 

4) Toelichting op de 	ktLtt . 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 • 

ichtlijn 92/1091EE0 van de Raad 
van de Europese 
Gemeenschappen van 14 
december 1992 inzake de 
vervaardiging on het in de handel 
brengen van bepaalde stoffen die 
worden gebruikt voor de illegale 
vervaardiging van verdovende 
middelen en psychotrope stoffen 
PbEG L 370) on in verband met de 

uitvoering van verordening (EEG) 
nr. 3677/90 van de Read van de 

Wet van 16 maart 1995, houdende 	 Europese Gemeenschappen van 
regelen met betrekking tot de 	 13 december 1990, houdende 
vervaardiging, het in de handel 	 maatregelen om te voorkomen dat 
brengen on de in-, uit- en doorvoer 	 bepaalde stoffen worden misbruikt 
van bepaalde chemicalien ter 	 23 779 	 voor de illegale vervaardiging van 
voorkoming van misbruik (Wet 	 Stb. 1995, 258 	 verdovende middelen en 
voorkoming misbruik chemicalien). 	VWS, EZ 	 w 	psychotrope stoffen (PbEG L 357) 

Wet van 29 mei 1995 houdende 
regels ter zake van de behandeling 
van klachten van clienten van 
zorgaanbieders op het terrein van de 
maatschappelijke zorg en 	 23 040 
gezondheidszorg (Wet klachtrecht 	Stb. 1995, 308 
clienten zorgsector). 	 VWS 	 N 	 b;1992-1993  

23 969 
Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van 	Stb. 1995, 421 
de Wet op de jeugdhulpverlening. 	VWS, Justitie 	w  

4. 

Wet-van k:144p, 	terntiert,149)  nit- 	i 	 • 
,,ev4:44,4„,,•••••••4 4.4,,cc•- 4k4  ' .44444,44 41, 

	

ION van de begipenevan de 	 :. 	 $ 
Ungava:1' en defontiangeten van he 

, 	.4 Miniiiellereitn Vbeissgtiotiatie&itirli995 . 4' -  rt 44  Wel* en Skorig(V1) idol .  het jeer 1 	•VWS. 44 4 

i995iJzlgIngsaménhangend e'met { 	Deze,wet werkt,tehigz 	 . 
a v'n  	. 	 ,W11-4,11,7c  	 - -7= ---- '.2.7 ,... ,71 ..e.,V,00tjaaisnota). c.`14  ,. 	tot Ilea:1995:44w P.4,4  

Wet van 14 september 1995 tot 	24 116 
wijziging van de Wet op de beroepen 	Stb. 1995, 518 
in de individuele gezondheidszorg. 	VWS 	 W 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr . 

04-feb-94 	26-apr-94 	24-jun-94 	05-jul-94 	07-feb-95 	14-mrt-95 	16-mrt-95 	16-mei-95 	01-jul-95  

03-jul-92 	12-nov-92 	05-mrt-93 	08-mrt-93 	21-feb-95 	23-mei-95 	29-mei-95 	22-jun-95 	01-aug-95  

16-nov-93 	26-apr-94 	16-sep-94 	02-nov-94 	08-jun-95 	04-jul-95 	10-jul-95 	14-sep-95 KB 
, 

I 	 I 	 I 	, 

• 

Per. 	 1 

zy ,  

— 	. 	t 	79 	i:96  

	

20-mrt-95 	29-jun-95 	12-sep-95 	14-sep-95 	02-nov-95 	03-nov-95 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 1995 
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1) Dossiernummer 	 i 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	t! 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 2 november 1995 tot 
wijziging van de Wet buitengewoon 
pensioen 1940-1945, de Wet 
buitengewoon pensioen zeelieden- 
oorlogsslachtoffers, de Wet 
buitengewoon pensioen lndisch 
verzet, de Wet uitkeringen 
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 	24 115 
de Wet uitkeringen burger- 	 Stb. 1995, 570 
oorlogsslachtoffers 1940-1945 	 VWS 
(herziening aanpassingssysteem 	Doze wet werkt terug 
wetten voor oorlogsgetroffenen). 	tot 1 januan 1995. 	W 

Wet van 2 november 1995 tot 	 24 096 
wijziging van arlikel 40 van de Wet 	5th. 1995, 576 
financiering volksverzekeringen. 	VWS, SZW 	 W  
Wet van 21 december 1995, 	 24 505 
houdende wijziging van de 	 Stb. 1995, 636 
Destructiewet. 	 VWS 	 W  

Wet van 20 december 1995 tot 
wijziging van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten on enige 
andere wetten in verband met 
afschaffing van 
verzekeraarsbudgettering ten 	 24 429 
aanzien van de kosten van 	 Stb. 1995, 681 
AWBZ-verstrekkingen. 	 VWS, SZW 	 W  

Wet van 20 december 1995 tot 
wijziging van de Ziekenfondswet ter 
vereenvoudiging van de identificafie 
van verzekerden door het gebruik 
van het sociaal-fiscaal nummer in de 
verzekerden-administratie van de 
zieken-fondsverzekering, alsmede 
om enige andere wijzigingen in die 
wet aan te brengen en wijziging van 
de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten ter bevordering van een 
gelijkvormige redacfie van de 
informatiebepalingen van de sedate 
ziektekostenverzekeringen (Wet 	24 142 
sociaal-fiscaal nummer 	 Sib. 1995, 684 
Ziekenfondswet). 	 VWS, SZW 	 W  

Wet van 20 december 1995 tot 
wijziging van de Ziekenfondswet en 
de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten in verband met 
uitbreiding van de personele 
werkingssfeer van de 
Ziekenfondswet met een bepaalde 
categorie van AOW-gerechtigden 	24 093 
alsmede de samenstelling van de 	Sib. 1995, 695 
Ziekenfondsraad. 	 VWS 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr . 

	

23-nov-94 	24-jan-95 	13-mrt-95 	20-mrt-95 	05-sep-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	30-nov-95 	01-jan-95  

21-feb-95 	28-sep-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	05-dec-95 	06-dec-95 

	

26-okt-95 	08-nov-95 	14-nov-95 	20-nov-95 	28-nov-95 	19-dec-95 	21-dec-95 	27-dec-95 	28-dec-95 

	

25-jul-95 	04-sep-95 	27-sep-95 	02-okt-95 	30-nov-95 	19-dec-95 	20-dec-95 	28-dec-95 	01-jan-96 

	

18-nov-94 	06-feb-95 	31-mrt-95 	12-apr-95 	29-nov-95 	19-dec-95 	20-dec-95 	28-dec-95 KB 

i 	 20-feb-95 	30-nov-95 	19-dec-95 	20-dec-95 	28-feb-95 	29-dec-95 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 1995 
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Ministerie 
van 

Volkshuisve sting, 
Ruimtelijke Ordening 

en 
Milieubeheer 



1) Dossiernummer 	 : 	
• 

2) Vindplaats 	 44 
 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 

4) Toelichting op de 	 !IL 
inweriengtreding 	 1 	 VI Itr V 

(eventueel) 	 fflfl 	 s...:' 	it 	.... 	_ 

Wet van 26 	uart-1995 totWilzIging 	 i 	 1 
Mij, . Jp.,,,hg4) .4t1.WV'Okinis•!ell!'vVe Votttsnbiweingintprwinuelijkj04:J-
Oliti*criin-WMkiebelleorYjvan:6414, 
berlaricniti ditiiidattion,erttin ,: 1  
ontvangsten °oil et 'any 	1 ; , 2f0,19k., ,,, „ 	, .,,34  
(w20.00g.rP99haRg0q4*.t5kL 	Sib . 19957O 
tia.riiiisaS:9Ro4vM;v4P 1,;. 	VA0miW 	A 1w '  

Wet van 20 februari 1995 tot 	 23 873 
wijziging van de Wet individuele 	Sib. 1995, 105 
huursubsidie voor de duur van het 	VROM 
subsidietijdvak dat is aangevangen 	Artikelen ii en III 
op 1 juli 1994 en loopt tot en met 30 	werken terug tot en 
'uni 1995. 	 met 1 juli 1994. 	w 

Wet van 26 april 1995, houdende 
bepalingen inzake gemeentelijke 
zorg voor houders van eon 
voorwaardelijke vergunning tot verblijA 
(Wet gemeentelijke zorg voor 	 23 966 
houders van een voorwaardelijke 	Stb. 1995, 158 
vergunning tot verblijf). 	 VROM,  BiZa 	N  

Wet van 30 maart 1995 tot wijziging 
van de Huisvestingswet (voorziening 	23 930 
in de huisvesting van bepaalde 	Stb. 1995, 159 
categorieen verblijfsgerechtigden). 	VROM 	 W 	 b;1994-1995  

I 	 i i 
yVittman'23 jrnbirl 1 evolot wiz' ng , 
yanthookistukpjLiMinlsterin van 	I! 
V,.60.4tit&cratihgt**4144, 
priertiniiinn MilteubenrieW,kjitin, j  
biStriitibg:inin delliitinvejnjbb de 	23 8.5041, 
ontvangstenvooc1 hetjaarl99ai 	StIV1995,J 1 
(SlObVeb:rekenInb)V , 	 VROMi  'JJ3-• 	

I 	 • 

Wet van 23
l 
 p

i
aert1 995 tot: 

i 	' 	
,

SititbilbiWnSbigrotini& injinn"  
tiflOn0.9 Ph )1(.0,11Yahdlt pp:van hetj 	, 	J 	1.  minisierfigeaVolicatiuisQesiiiie 	23 900 XI I, 
Ruirbteigke,Ordentria en Milienbeh 	Sib: i 995 j4. 1 

J 	i tJJJJ"' 
" '‘. ‘" 	-.' - 	' - 	. 	' 	fr..71(:"1 	"MOMJo (XI),voor het  Oar:1996,F  t- r•u-• 

Wet van 23 maart 1995 tot wijziging 
van de Wet milieubeheer en de Wet 
verontreiniging oppenzlaktewateren in 
verband met een nadere atstemming 	23 726 
tussen de Wet milieubeheer en de 	Stb. 1995, 186 
Wet verontreiniging 	 VROM, Verkeer en 
oppervlaktewateren. 	 Waterstaat 	 W  

Wet van 26 april 1995 tot wijziging 	 b;1992-1993 
van de Wet op de Ruimtelijke 	 en 
Ordening en de Wet milieubeheer 	23 770 	 b;1993-1994 
(onafhankelijkheid adviseurs inzake 	Stb. 1995, 270 	 en 
beroepen) 	 VROM 	 W 	 b;1994-1995 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1995 

232 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

	

.., 	 , : 	: 	;,;.
• ,,,..- 

„ 

19-aug-94 	05-sep-94 	13-sep-94 	19-sep-94 	15-nov-94 	14-feb-95 	20-feb-95 	28-feb-95 	01-mrt-95  

30-jun-94 	29-jul-94 	18-okt-94 	01-nov-94 	31-jan-95 	25-apr-95 	26-apr-95 	27-apr-95 	01-apr-95  

10-jun-94 	29-jul-94 	04-okt-94 	10-okt-94 	31-jan-95 	28-mrt-95 	31-mrt-95 	31-mrt-95 	01-apr-95 
0„,,•aft,?2, 	l  

4- 	 ,4 	 , 

e,' 
v.. 	 ..-6.r4 

1  
$. 	.. 	'- ifr 	 ‘ 	 ,II, 

' 	 4 
-„ 

, 0 	 . 	 mrt 	,..-, 1-apr 	„f 	-apir- . 	 , 

;,'' 1,.?A  
A, 

. 	-.,., „ 	 '23-fai5-9 	, 	-apr-9 	° 	-Eipr-95  

24-jun-93 	24-jan-94 	04-mei-94 	24-mei-94 	23-feb-95 	21-mrt-95 	23-mrt-95 	13-apr-95 	01-jun-95  

i 	25-jun-93 	09-dec-93 	08-jun-94 	17-jun-94 	28-mrt-95 	25-apr-95 	26-apr-95 	23-mei-95 	29-sep-95 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 	 1995 

233 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 •,.." 	n o 
inwerkingtreding 	4 
(eventueel) 

Wet van 31 mei 1995 houdende 
wijziging van de Wet individuele 
huursubsidie en wijziging van de wet 
van 21 juni 1989 tot aanpassing van 
de Wet individuele huursubsidie naar 
aanleiding van de voorstellen van de 
commissie tot vereenvoudiging van 	24 091 
de loonbelasting en de 	 Stb. 1995, 310 
inkomstenbelasting. 	 VROM 	 w  
Wet van 31 mei 1995, houdende 	23 817 
balansverkorting geldelijke steun 	Stb. 1995, 313 
volkshuisvesting. 	 VROM 	 N 	 b;1994-1995  

Wet van 16 juni 1995 tot wijziging 
van de Wet individuele huursubsidie 
(opname van een tegemoetkoming 
voor huishoudens die de effecten van 	24 079 
maatregelen in de kinderbijslag 	 Sib. 1995, 326 
ondervinden). 	 VROM 	 w  

Wean septeintier 1995 toC,  
AN." ,  t'` In NNNNzt.,t 	„VII; 	NI. an.N,N-Ni 

i 	
ing1,-  van,debegrotIng van de,  „f,  z f  

9 	ves1, 911 ,<Ictorty4n, gsten ryitiet 
aingilonvrild'VOlkihuis*eitthoLl 	24 MC' 
Fluimtelljke Otdenlng on Milioubeheeti 	SIb.1996; 
(XI),voor het jaar4995 (iNgiialnin 	. ROM d , 

.4amellliandende met Sit* ' 	 Doze, wet werkfterpw 
t.14e;„!.: 

Vooriaattnota); 1-7, 	 iOi-i Oil 1695t : 	u 	3. 	.-:, :ci,-,, , 	 1 

Wet van 2 november 1995, 
houdende afwijking van het 
aanpassingsmechanisme in de Wet 
individuele huursubsidie voor de duur 
van het subsidietijdvak dat is 	 24 331 
aangevangen op 1 juli 1995 en loopt 	Stb. 1995, 533 
tot en met 30 juni 1996. 	 VROM 	 N 	 b;1995-1996  

Wet van 2 november 1995 tot 
wijziging van de Huurprijzenwet 
woonruimte in verband met dure 	24 076 
woonvoorzieningen voor 	 Stb. 1995, 534 
gehandicapten. 	 VROM 	 W  

Wet van 14 december 1995 tot 
wijziging van de Huisvestingwet 	24 486 
(provinciale toots toewijzingscriteria 	Stb. 1995, 620 
voor woonruimte veilig stollen). 	 VROM 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. t r.  

	

28-dec-94 	20-jan-95 	13-feb-95 	20-feb-95 	03-mei-95 	29-mei-95 	31-mei-95 	22-jun-95 	01-jul-95 

	

10-mei-94 	20-jul-94 	16-aug-94 	18-aug-94 	21-nov-95 	30-mei-95 	31-mei-95 	22-jun-95 	23-jun-95 

	

02-dec-94 	16-jan-95 	02-feb-95 	04-feb-95 	03-mei-95 	06-jun-95 	16-jun-95 	27-jun-95 	01-jul-95 

4 
Z 

V 	 , 

ty 
S 	. 	 - 	 t95  

	

19-jul-95 	15-aug-95 	31-aug-95 	06-sep-95 	05-okt-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	16-nov-95 	17-nov-95 

03-feb-95 	10-okt-95 	31-okt-95 	02-nov-95 	16-nov-95 KB 

' 

	

03-jun-95 	10-okt-95. 	01-nov-95 	03-nov-95 	30-nov-95 	12-dec-95 	14-dec-95 	27-dec-95 	01-jan-96 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 	 1995 
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Ministerie 
van 

Algemene Zaken 

239 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	 ir 	I. 

OpschrM 
4) Toelichting op de  
inwerkingtreding 	 U 
(eventueel) 

4 	 h Wet 
	11  	teniAl. -i:Ott Ng, 	foitokosiptukiiro4 or 

KoningIn)vandebegrotingvan: .., 
ultgavenvoarhetjaar'1994r f4A-s 	I 	.111996r40o4 

AlO011)141O:Zoked  

0 vitti 	0995 t 	
:!,k, 

at" 
wIjziglngyan 	 idOtuti411:t(141n 

'trZa ' 	 POItili ‘ ken 	ae i 	. 1 begiobngvandeu!tgavenende 	4 	24297 
ontvangsten voor 	 f<3.i t4t11*,, 
td 	 .411t7:14. 54O  

Wetvanl4docember1995tot,  
"rd fli, 	'... 	. 	IV v. 	91 	? 

ultgavon van 	 t< Hula 	 We .42 
W. 	.1*. 	1 	 d 	" 7a  

Wet van 14 december 1995 tot . 
- t do ." 	rci, 	de 	Yi 	Val,1  :' 

1 
MinlstedevanAigómeneZaken di 

<to 	r 
van do begroting van do uitgaven 

4 	
en 

do ontvangsten van hot Mlnlsterle 	I, 
;AI 	, 	01 	, 

1 :994; i#: ,019.0:iiii**1  
:ailleitiniiteOr 	WR4!''''' 4 	 effs 	

. 	  

Wet van 3 april 1996 tot aanpassing 
van de noodwetgeving aan de 
CoOrdinatiewet 
uitzonderingstoestanden en nieuwe 
regels ter harmonisatie van de 
terminologie voor buitengewone 
omstandigheden waarin 
noodwetgeving can warden 
toegepast en de procedures volgens 
woke noodwetgeving buiten een 
uitzonderingstoestand in werking 	23 791 
wordt gesteld (lnvoeringswet 	 Stb. 1996, 366 
CoOrdinatiewet 	 Algemene Zaken, BiZa 
uitzonderingstoestanden) 	 Defensie 	 w  
Wet' ,n2e`seminteta29p;tot; , ,., ii 

41.0191.09,3inn de  
titta*arldion; AanuSten,iiik*, 
MiniatiinemitilAwetnent iiikenS: i 
iyliii:liet jatii:160,0iiiiiigingiv 	' 	4'24741 	'1*. , , — 
sanifinhangencle met do 	1;SI 1996 507  
\itiltd‘tdd1114 ,. 	 Algemetw210Otor  

1 
WetQam14;6;abei.1906 tO`t P 
wij-dgl4pritit.04:110drothiciyao do; <<, 24 SIS 
Odoilieti,VOO:$41191o:datKonlngiii"4 1 	&b 1996 spa! 
(I)*:&,iieffirdr;ia9,5:(siofrieW, V- 	:..Aro4nline'zkiiell 

Algemene Zaken 

240 

1996 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m. 	i nw.tr.  

, 	 . 	 ,,,,, 

i 
it* -g5 	,\3Ojan96 , O1-  

T 

i 	
r- 

1 	: i 

	

, 	...:. 

, 	 ,.. 

* 	. 
,, 	

ec 	I 	a 	, 	an (-.  
 .. 

, 	 ec,=95• 	30-jan 	1 	ar).:90  
,,, 

I. 

• 

i 	 • 
• 

28-okt-92 	16-apr-93 	13-jul-94 	29-jul-94 	05-sep-95 	02-apr-96 	03-apr-96 	09-jul-96  KB 

..„. 	 se 	96J 	-pkt2961 	0 	En,  

• 

1 
. 	 S 	 i4nov-96;'12-dec-96;! , 	-96 , 

Algemene Zaken 	 1996 
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Algemene Zaken 1996 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Onderlekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

242 



Algemene Zaken 

Kabinets-
missive 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekendm. Inw.tr. Bekrachtiging 

1996 
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Minis terie 
van 

Antilliaanse 
en 

Arubaanse 
Zaken 



1) Dossiernummer 
• 2) Vindplaats 

3) Ondertekenaar(s) 
Opsch ift 	 -, 4) Toelichting op de 	,, 	 ••., 

!s 	4 	it inwerkingtreding 	 k ., , 
(eventueel) 	 vtf 	 f. 

i 
Wetvan26januari 1996J°!MVIONit 

ratindiViirECK9.ftgaYee# 1,1 
do 	 0€6g14)./.46,,PbiKaiiiirei 
Nedeilands" Antil llaanso * 	, 
ArubaansoZaicerfllV)voorhetjaar &Olt .  '.., 

jziginWeinephangens19er 	‘Stl?'0,p96;11 
Ec 	"1414181i1inkl4bie4;a:I. 	̀TAbblera194b Zak 1 W  

I 

	

. 	, 
W 	n 'eari 	1 	*lb 

 n  
Ybs:!'hootdstuk. 
	tvoo 

' TheiSt Seib van  debeg-m*1a 	24 298 
van do ultgavenin:10 ortbierbOtek 4 . 	2 	. Voop' hot Jaw 1994'1310$041163n 110kiAntlil. al; 	01 tW' 	 , i7  

Wetvan !8ap111.:040.0**0001, 
van do bogroting' 'van'10 061+1n.  
doontvangstenvanhetkablnetvooii  
Siede 	sarithi 	r - 	 41' 
r4 	

."a""  t
1::22,21;:i 	 90.4 gt 	 - 	,.. 	. 	, 	.. 	. 	. 

I:  Eti -Afidi Zaken.  

; septemborl gg6tot  
wgzlgingvandebeg rotingvando 
uitgaven en Sontvangisteni . 	.,. 	,. 

b 

	

.. 	. 
St or 1 	fri,.EW 49c.- 	:,519,-. 	n 	;in_  .4 	7 

...„ 
c 	 t: 	iktv 	 .. 	ef(riiii  

*rtrtalv:0*-'19.06  to 
Ff lizigkiii* db,bgebAng *isd 
u***Vn;cie. 00*s* van 
kat$6400i,,..';;C;;,,,`. 
il0411111, 	-A111118186:41,  .,: 
AbibiariiialkOn.11.01i*hbt dr 	:4968;119 
, 1991 (SUN/eV' . t ' ' .1,:n8 ,i," 	 'AMC/ cn*siVZiiken .  

246 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 1996 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	. State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	I nw. t r.  

	

--,,,, 	 1 	::, 
1 	

f.  

, t 
i 

	

t, 	 , 

v. 	, 	,. 

I 

a26 ,-9622fe 	7f eb=9,6  
.1, 

I 	 A:t 
t 	

t 

I 

	

V, 	 I 
1 

I 	 'q 555 JsI 	 18-apr-96; 	09-:mei-96!1Omei-96 
.,,: .. 

cX 
, 	

t 
t 

	

s, 	
t iSij/ 	5: 	 j 	

S1 , 

I 
.apr 	09-mel-96: 10-n1490  

' 	 t 	 ; 

	

)1. 	
I 	 I 	 I ,. 

1 	
I 	 I 
I 

N 

t-i",, 	
■ . 	

1 	
I , 
I 

	

90 	17-910t9 	' IOZ90.  • 

	

, 	 ,..%, 

r I 	 : 	 no.4,7z 	 '2:20Kleg4;,± 
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Minis terie 
van 

Binnenlandse 
Zaken 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 I 	 , 

Opschnft 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerlungtreding 
(eventueel) 	 IP 	, 1 	 . 

Wet van 14 december 1995 tot 
wijziging van de Wet 
schadeloosstelling laden Tweede 
Kamer en van de Wet 
schadeloosstelling, uitkering en 
pensioen laden Europees Parlement 	24 265 
(wijziging bepaling tegemoetkoming 	Stb. 1996, 12 
ziektekosten) 	 BiZa 	 w  

1' 4 	bet 	bat ,  
wJzIg ing vant.i0i4attlKillift  

• 190.,,s;vali Siit OCK9Olittirder 
keningit1):1Militeliegro6ne,vaifde 
uiteyen en de ontvangsten vow,  1 996 29 j j  

r 1994s 	lottiegrekening  

We!1/4111 4 64e. Mbet,199,5 tot 
0901440 	' 	' 	' nirven 
et 	Veil 	on 	

. 
n , 

HogeCollogoevan5taatenkabinot 'i  
der 	 neinti 	het jaar° 1 	El  
Wetvan 18 januari ijeSS 
vandebegroUngvan deuftgàvenen,1  
di 
emm 	 11911149  
(Si 	ening 	 F  

Wet Ifain111 jan 

Yaststeging Ya!‘ td°, 	1:g .  van 
taltgaven eri de OntVgngtheP "01 :tle 
Gemeentefondsvocrhetjaa r igg6 

Watley* 18 Jansen 1996 tot • - 	 , 
vaetstelling van do hegroting van de , 	24 ,̀ . 
ultgaven en de onhiangsten yin het ' 	SS. 1996, 73 
Proyincietorige vont' het jeei,' , 1 096 	1 	Bali- Spancien 	 I 1  

	

1 	 1 

.. 	 a a 	 . 	 . 

'Wet 
 

van 26 janeed1996 tot ivijz Mg 1 
van 0 boto.tin6Npri, ,0*iiScreil'en' 
Fie 99Wta61019,0 ven' rtie, i'..". 	„ „. 	, 	, 	, , Gein,e'ent, elands VoorMet jean:1996 ,, .1, 	24 ,644 ,,, „. 
(414191119 91Cnienneelende;thet de', .I t, 	SW. 1 996:911„ . 
NejeaMaiota;:tvieedesivEzE0g)r 	''''. 	1BiZii, Firiancien ' 	 t  
Wet venz291itetied1996„toty4,1zigIng , , 
WM de 6egrotiiig van de uttneiren en 1 „.,..„ 	, 	„., 
de onhiangsten yen he1, . 	4 

FirOvritclajoneeveet,net 	 1 995 	24535 	 '  

(wigigifig eareentierinende,met de 	Sib . , 
Ne1941190S) ,  i K - ,̀t-  ',. : a  - 	 'B1Za, Financl en  

Wet van 1$ *instil 996 totwigigIng 1, 
yen hoptdetek YWAyirliSt9tiON, .," ' 
BinnAlerideeZeicen0an-  do g 	' 
tieniotin:kitineteitgeven,ende,  	,24 ‘301 
ohtvzingsten yoor,liet Jeer/19941; , 	, ' SS:1996, 114 
(816144.• 61411.0MI19)1 1.21,i;;;-`,":" 	' 	-, 1.,,t S '4'2 	. 	I 

Binnenlandse Zaken 1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. t r.  

01-aug-95 	23-nov-95, 	12-dec-96 	14-dec-95 	11-jan-96 	12-jan-96 
—., 	

. 	

3 	 I 

A 

- 	 Ian 	1 , 	an- 
y. 

t 

ec 	' 	-Jan 	1  , 	Ian-,9-6 

	

;-- 	, 
1 

	

8- an 96 	06;-fetb=961<:: 07-feb,98  
, 

‘ 

an-961 	06-feti9 1! ' 07'-fel:46  
1 

, 

' 	-,, 	 .
• 	-, 	. 
Jan-961.: 08-feb;96r' 09-feb-96  

	

, 	1 	 I 	 I' 
, 

, 

ari=96 g 	2046-96'  ' 21 ,feb-06 ii 	I 

. 

, 

jan  96 1 	20-feti-96 1 	21;::.feb=96  

I . 
. 	 , 	< 

8-jein-913; 	22-feb;96 	2346-96 

Bin nenlandse Zaken 	 1996 

251 



--, 	 — 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 

Opschnft 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 	 , 

inwerkingtreding 	 t. 	II 	■ 

(eventueel) 	 _  

WaitA;r1:16111‘0,991ftol,Wijijoifig*, i- 	
: 	 I 	 1 

liari'da' 	vin datuitgaven EIS 
deStvangsten vanhetM!nIsteriev? 

., 	itilitleitl ' it) 
t çjaar.iaspijziging 	 24,541 
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vame'ndObn 	etoian net 	244OO 1/1.1i 
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vandebegrotIngven de4Itgaven  
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S4svanswateñKaSnatder  
12 	 9461 
( 	in het4 1  

Wet van 8 februari 1996, houdende 
wijziging van de Provinciewet en de 
Wet op de motorrijtuigenbelasting 	24 272 
1994 in verband met verruiming van 	Stb. 1996, 135 
het provinciale  belastinggebied 	BiZa,  Financien 	w  

Wet van 26 januari 1996 tot 
goedkeuring van het op 5 november 
1992 to Straatsburg tot stand 
gekomen Europees Handvest voor 	24 092 
streektalen of talon van minderheden 	Stb. 1996, 136 
(Trb. 1993,1 en 199) 	 BiZa, ButZa 	N 	Trb 1993, 1 en 199 	 b;1994-1995  

Wet van 8 februari 1996 tot 
afschaffing van het preventieve 
toezicht op belastingverordeningen 	24 051 
van gemeenten, provincies en 	 Stb. 1996, 184 
waterschappen 	 BiZa 	 N  

Wet van 14 maart 1996 tot wijziging 
van de Gemeentewet en de 
Waterschapswet in verband met eon 
verruiming van de beleidsvnjheid van 	24 158 
gemeenten en waterschappen met 	Stb. 1996, 198 
betrekking tot het kwijtschelden van 	BiZa, Verkeer en 
belastingschulden 	 Waterstaat, Financien 	W  

Wet van 20 maart 1996 tot wijziging 
van de Wet aanpassing 
pensioenvoorzieningen Bijstandkorps 
en de Samenloopregeling 
Indonesische pensioenen 1960 	 24 415 
(reparatie samenloopregelingen 	Stb. 1996, 215 
pensioenen) 	 BiZa, Financien 	W 	 b,1995-1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. t r.  
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02-mei-95 	24-jul-95 	14-aug-95 	17-aug-95 	30-nov-95 	06-feb-96 	08-feb-96 	29-feb-96 . 	01-apr-96  

	

27-sep-94 	20-dec-94 	08-feb-95 	20-feb-95 	19-okt-95 	14-jan-96 	26-jan-96 	29-feb-96 	01-mrt-96  

	

05-aug-94 	01-nov-94 	09-jan-95 	16-jan-95 	12-sep-95 	06-feb-96 	08-feb-96 	28-mrt-96 	01-jul-96  

	

08-mrt-95 	11-apr-95 	28-apr-95 	16-mei-95 	30-nov-95 	12-mrt-96 	14-mrt-96 	04-apr-96 	05-apr-96  

	

15-dec-94 	25-apr-95 	12-sep-95 	20-sep-95 	22-feb-95 	19-mrt-96 	20-mrt-96 	16-apr-96 	17-apr-96 
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1: 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 

Opschrift 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 	,-7 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 25 april 1996 tot wijziging 	24 593 
van de Wet op de 	 Stb. 1996, 263 
ondememingsraden 	 BiZa, SZW 	 w  
Wet van 15 mei 1996, houdende 
°gels met betrekking tot de 

oprichting van de naamloze 	 24 345 	 b;1994-1995 
vennootschap NN. RBB (Wet 	 Stb. 1996, 269 	 en 
privatisering RBB) 	 BiZa 	 N 	 b;1995-1996  

Wet van 24 mei 1996, houdende 
wijziging van de Wet gemeentelijke 	24 435 
zorg voor houders van een 	 Stb. 1996, 287 
voorwaardelijke vergunning tot verblije 	BiZa, VROM 	W  

Wet van 6 juni 1996 tot vaststelling 
van bedragen in verband met 
uitkeringen uit het Provinciefonds 
voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 
alsmede wijziging van de 
Provinciewet, de Gemeentewet, de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
en enkele andere wetten in verband 
met de nieuwe 	 24 497 
comptabiliteitsvoorschritten voor 	Stb. 1996, 313 
provincies en gemeenten 	 BiZa, Financien 	N 	 b;1995-1996  
Wet van 6 juni 1996 tot wijziging van 	 . 
de Algemene pensioenwet polibeke 	24 264 
ambtsdragers (invoering 	 Stb. 1996, 317 
partnerpensioen) 	 BiZa 	 w  
Wet van 13 juni 1996, houdende 
wijziging van de Wet N.V. RCC in 	24 495 
verband met de vervreemding van 	Stb. 1996, 356 
aandelen 	 BiZa, Financien 	w  

Wet van 3 april 1996, houdende 
hernieuwde vaststelling van de Wet 
buitengewone bevoegdheden 
burgerlijk gezag ter aanpassing aan 
de Coordinatiewet 
uitzonderingstoestanden (Wet 	 23 789 
buitengewone bevoegdheden 	 Stb. 1996, 367 
burgerhjk gezag) 	 BiZa, Algemene Zaken N 	 b;1994-1995  

Wet van 3 juli 1996, houdende 
opheffing van het adviesstelsel in 
zaken van algemeen verbindende 	24 232 
voorschriften en beleid van het Rijk 	Stb. 1996, 377 
(Herzieningswet adviesstelsel) 	 BiZa 	 N  

Wet van 3 juli 1996, houdende 
algemene regels over de advisering 
in zaken van algemeen verbindende 	24 503 
voorschriften of te voeren beleid van 	Stb. 1996, 378 
het Rijk (Kaderwet adviescolleges) 	BiZa 	 N 	 b;1995-1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr. 

30-jan-96 	03-apr-96 	23-apr-96 	25-apr-96 	21-mei-96 	22-mei-96  

26-apr-95 	05-jul-95 	11-sep-95 	18-sep-95 	13-feb-96 . 	14-mei-96 	15-mei-95 	21-mei-96 	22-mei-96 

10-aug-95 	21-aug-95 	22-sep-95 	03-okt-95 	02-apr-96 	21-mei-96 	24-mei-96 	13-jun-96 	14-jun-96 

04-mei-95 	11-jul-95 	27-okt-95 	14-nov-95 	25-apr-96 	04-jun-96 	06-jun-96 	25-jun-96 	01-aug-96  

08-dec-94 	03-mei-95 	12-jul-95 	01-aug-95 . 	25-apr-96 	04-jun-96 	06-jun-96 	25-jun-96 	26-jun-96  

23-mrt-95 	11-jul-95 	17-okt-95 	13-nov-95 	24-apr-96 	11-jun-96 	13-jun-96 	04-jul-96 	05-jul-96  

28-okt-92 	16-apr-93 	13-jul-94 	29-jul-94 	05-sep-95 	02-apr-96 	03-apr-96 	09-jul-96 KB  

13-mrt-95 	16-jun-95 	21-jun-95 	26-jun-95 	07-nov-95 	02-jul-96 	03-jul-96 	11-jul-96 	01-jan-97  

31-aug-95 	07-nov-95 	15-nov-95 	20-nov-95 	10-apr-96 	02-jul-96 	03-jul-96 	11-jul-96 	01-jan-97 
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1) Dossiernummer 	 lb 
2) Vindplaats 

Opschrift 	 3) Ondertekenaar(s) 	 41t.I 	"ic 
4) Toelichting op de 	N IL 
inwerkingtreding 	 • 4! 	 , 
(eventueel) 	 i: 	 ...4.—. 	:L.......4 

Wet van 3 juli 1996, houdende 
wijziging van de Kieswet en de 
Gemeentewet ter uitvoering van 	 richtlijn nr. 94/80/EG van de Raad 
richtlijn nr. 94/80/EG van de Read 	 van de Europese 
van de Europese Gemeenschappen 	 Gemeenschappen van 19 
van 19 december 1994 tot 	 december 1994 tot vaststelling van 
vaststelling van de wijze van 	 de wijze van uitoefening van het 
uitoefening van het actieve en 	 actieve en passieve kiesrecht bij 
passieve kiesrecht bij 	 gemeenteraadsverkiezingen ten 
gemeenteraadsverkiezingen ten 	 behoeve van burgers van de Unie 
behoeve van burgers van de Unie die 	24 664 	 die verbNven in een Lid-Staat 
verblijven in een Lid-Staat waarvan 	Stb. 1996, 392 	 waarvan zij de nationaliteit niet 
zij de nationaliteit niet bezitten 	 BiZa 	 W 	bezitten 	 b;1995-1996  

Wet van 5 september 1996 tot 	 24 461 
gemeentelijke herindeling van 	 Stb. 1996, 446 
Schouwen-Duiveland en Walcheren 	BiZa 	 N 	 b;1995-1996  
Wet van 5 september 1996 tot 	 24 569 
gemeentelijke herindeling van 	 Stb. 1996, 447 
Lemelerveld 	 BiZa 	 N 	 b:1995-1996  

Wet van 11 september 1996 tot 
gemeentelijke herindeling in de 
samenwerkingsgebieden Midden-
Brabant, Breda on Westelijk Noord- 
Brabant en in een gedeelte van de 	24 571 
samenwerkingsgebieden Zuidoost- 	Stb. 1996, 449 
Brabant en 's-Hertogenbosch 	 BiZa 	 N 	 13;1995-1996  

Wet van 5 september 1996 tot 
wijziging van de Wet van 11 
september 1996, tot gemeentelijke 
herindeling in de 
samenwerkingsgebieden Midden-
Brabant, Breda en Westelijk Noord-
Brabant en in eon gedeelte van de 
samenwerkingsgebieden Zuidoost- 	24 783 
Brabant en 's-l-lertogenbosch (Stb. 	Stb. 1996, 451 
449) 	 BiZa 	 W  

Wet van 26 september 1996 tot 
wijziging van de begroting van de 
uitgaven en de ontvangsten van de 
Hoge Colleges van Staat en Kabinet 
der Koningin (II) voor het jaar 1996 	24 740 
(wijziging samenhangende met de 	Stb. 1996, 511 
Voorjaarsnota) 	 BiZa 	 W  

Wetvan 26 septembee1996.tott 	 1 I wlizIgIng van' de:nitrating vend& - ,. in n: X4 4 n tri:74 

uttgavenan derontvengstea:vaithet , 
Militated° vantinneraindse Zaken '1 
(r)vootheljaar,1996 -(wigibing4;, I 

, 	247281A 
,1 	

. 

setnenhangetide filet dev,i 	' 	S. 1996 	2 
ikoliairst1616)-Zi°' 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m. 	i nw. t r.  

, 

21-jul-95 	03-okt-95 	20-mrt-96 	27-mrt-96 	06-jun-96 	01-jul-96 	03-jul-96 	16-jul-96 	17-jul-96  

14-jun-95 	18-jul-95 	12-okt-95 	19-okt-95 	25-apr-96 	03-sep-96 	05-sep-96 	12-sep-96 	13-sep-96 

21-nov-95 	05-dec-95 	20-dec-95 	28-dec-95 	11-jun-96 	03-sep-96 	05-sep-96 	12-sep-96 	13-sep-96  

28-sep-95 	05-dec-95 	22-dec-95 	29-dec-95 	30-mei-96 	10-sep-96 	11-sep-96 	12-sep-96 	13-sep-96  

10-jun-96 	18-jun-96 	18-jun-96 	19-jun-96 	25-jun-96 	03-sep-96 	05-sep-96 	12-sep-96 	13-sep-96  

26-sep-96 	22-okt-96 	23-okt-96 
• , 	 I 

13  ' 	r 

i' 
1. 

	

- 	 26-sep-96_ 	. 	_ 	:06 
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Binnenlandse Zaken 

Opsch ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

IT 

Rijkswet van 10 oktober 1996, 
houdende 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, on van de wet van 29 
september 1815, houdende instelling 
van de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, alsmede instelling van het 
Kapittel voor de civiele orden (Stb. 
350), met betrekking tot het vervallen 
van de algemene adviestaak van het 
Kapittel 

Wet van 10 oktober 1996, houdende 
regelen inzake het verrichten van 
veiligheidsonderzoeken (Wet 
veiligheidsonderzoeken) 

Rijkswet van 31 oktober 1996, 
houdende goedkeuring van het op 5 
februari 1992 te Straatsburg tot stand 
gekomen Verdrag inzake de 
deelneming van buitenlanders aan 
het openbare !even op plaatselijk 
niveau (Trb. 1994, 264) 

Wet van 14 november 1996 
regelende de gevolgen van de 
privatisering van het ABP voor de 
pensioenen en uitkeringen van het 
personeel van de Koninklijke 
Hof houding (Wet gevolgen 
privatisering ABP voor het personeel 
van de Koninklijke Hofhouding) 

Wet van 21 oktober 1996, houdende 
regels inzake de financiele 
verhouding tussen het Rijk en de 
gemeenten (Financiele-
verhoudingswet) 

Wet van 21 oktober 1996, houdende 
regels inzake de invoering van de 
Financiele-verhoudingswet 
(Invoeringswet Financiele-
verhoudingswet). 

24 579 
Stb. 1996, 520 
BiZa 

24 023 
Stb. 1996, 525 
BiZa, Defensie 

24 173 
Stb. 1996, 555 
BiZa, BuiZa 

24 813 
Stb. 1996, 564 
BiZa, SZW 

24 552 
Stb. 1996, 576 
BiZa, Financien 

24 553 
Stb. 1996, 577 
BiZa, Financien 

Trb. 1994, 264 

b;1994-1995 

b;1995-1996 

b;1995-1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw .t r .• 
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.. g. , 	 2.27,Pkt 	 0.6.• 

	

08-dec-95 	20-dec-95 	12-jan-96 	18-jan-96 	11-jun-96 	08-okt-96 	10-okt-96 	29-okt-96 	01-jan-97  

	

30-jul-93 	24-jan-94 	28-nov-94 	02-dec-94 	22-feb-96 	08-okt-96 	10-okt-96 	29-okt-96 KB 

09-aug-95 	11-sep-96 	29-okt-96 	31-okt-96 	14-nov-96 	15-nov-96  

	

29-mei-96 	21-jun-96 	03-jul-96 	11-jul-96 	10-okt-96 	01-nov-96 	14-nov-96 	28-nov-96 	29-nov-96  

	

10-mei-95 	25-sep-95 	12-dec-95 	18-dec-95 	21-mei-96 	15-okt-96 	21-okt-96 	05-dec-96 	01-jan-97  

	

10-mei-95 	25-sep-95 	12-dec-95 	18-dec-95 	21-mei-96 	15-okt-96 	21-okt-96 	05-dec-96 	01-jan-97 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondenekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

r t>oW 

" 	 iiiiiiiiiirithert1996toti ; etkvan 	' 'S 'Alt °"14tietiallitit6aarttinciAn,d44; ''1,  r "nag•-cto.411a, ,it.'%<1.4.,"‘C fl'i lot  •ii4 -436th yr. kiiiimnien'de ontv'angstenvan rre! . 	st ,„ 4.,, ,, ki,Aine se** 	--"4  'Am' .  ndse.  ' " t s° *an'''''l ,,.'. k.Sib.199646 ..::.....anekvan-Binn--a, — ,..Z.,..)..S.,, -4 ' 	.....". 41 1 (v'11),voorgeriarli996—' 16 1i3Weir?r,4-2.4", k4):Brzao 
1 

Wet van 12 december 1996, 
houdende instelling van een vast 
colege van advies van het Rijk op het 
terrein van het openbaar bestuur 
alsmede toekenning van eon 
uiNoeringstechnische adviestaak aan 
de Kiesraad (Wet op de Read voor 
het openbaar bestuur) 

24 616 
Stb. 1996, 623 
BiZa 

1996 



Advies 

	

Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.t r.  
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19-feb-96 	10-sep-96 	10-dec-96 	12-dec-96 	19-dec-96 	01-jan-97 
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Minis terie 
van 

Buitenlandse 
Zaken 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 „I 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 	 ,i4  

inwerkingtreding 
(eventueel) 	 21 atj 	

— 	_  

i 
s 

WeCyan 	Januad1996 tot; jzigIntg 
CIO 	

- 
varfde uktgavenew - 	wityr-p ,h. . - ., i;.,0 

Paten var!!1,et,ministenL, 

•,,, 	-04-•,- *, 	• 0 .x 	
24521 	 1: 

ntsamenhan 	Stb%41 	13i , v4, 	; /,`. 

ITIOA 	,NalgarOnOtaK041(VA 	ESUIZaV 	 VV?  

Wet van 26 februan 1996, houdende 
goedkeuring van de op 28 april 1995 
to Brussel tot stand gekomen 
verdragen betreffende de toetreding 
van de Republiek Oostennik tot het 
op 14 juni 1985 te Schengen tot 
stand gekomen Akkoord betreffende 
de geleidelijke afschaffing van de 
controles aan de 
gemeenschappelijke grenzen on de 
op 19 juni 1990 to Schengen tot 	24 320 
stand gekomen Overeenkomst ter 	Stb. 1996, 159 
uiNoering van dat Akkoord 	 BuiZa, Justitie 	N 	Trb 1995 176 	 b;1995-1996  

V 	‘fetaila  
an.#44 wijztgIngh de 
"at 	 lose; 

Mbilstodevan BuIt&ndseIZak 'evit  

' coarlArOtiiii 	I 	samenwetidog4,—% 
	1W 	 I  

W0t4 	in 	ri•i99rtat 
wUzIglpg vanhootdstutd/(Mln 

V,)ling-viine ultgavencen,de 	Stb,1996,,  
ontvangaten ycrozhet ,Joar 1994 	BuiZa,Ontwlkkeffng-  
Notwettnakening  '•,4 	 samenwerking t  

Wet van 15 mei 1996, houdende 
goedkeunng van het op 31 oktober 
1994 to Luxemburg tot stand 
gekomen Besluit betreffende het 
stelsel van egen middelen van de 	24 127 
Europese Gemeenschappen (Trb. 	Stb 1996, 275 
1994, 278) 	 BuiZa,  Financien 	N 	Trb 1994, 278  

Flijkswet van 15 mei 1996, houdende 
goedkeuring van het op 2 februari 
1993 to Straatsburg tot stand 
gekomen Tweede Protocol tot 
wijziging van het Verdrag betreffende 
beperking van gevallen van 
meervoudige nationaliteit on 
betreffende militaire verplichtingen in 	24 152 
geval van meervoudige nationaliteit 	Stb. 1996, 281 
(Trb. 1994, 265) 	 BuiZa, Justine 	N 	Trb 1994 265  

Wet van 20 juni 1996, houdende 
goedkeuring van het op 8 juni 1993 
to Porto Carras tot stand gekomen 
Statuut van het Fonds voor sociale 	23 875 
ontwikkeling van de Raad van 	 Stb. 1996, 353 	 Trb. 1994, 52 en de vertaling in het 
Europa, met Bijlagen 	 BuiZa 	 N 	Nederlands in Trb. 1994, 102, 

Buitenlandse Zaken 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	. boodschap . Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw. tr .  

.P 

1 	 ), 

I 

, 	 t' 	 ' 2 - Ein:-. 	2740.  

	

01-sep-95 	25-jan-96 	20-feb-96 	26-feb-96 	14-mrt-96 	15-mrt-96 
r 	 If 	 0 	 1 	

I 	' 

I 

1 

i 

1 	a i*: 	413f- 
. 	 , 	

. 
. 	 v 

267,1 	. 	, 	, -..a • - 	..r- 

08-dec-94 	13-mrt-95 	24-mrt-95 	30-mrt-95 	20-dec-95 	14-mei-96 	15-mei-96 . 	04-jun-96 	05-jun-96  

	

03-aug-95 	22-feb-96 	14-mei-96 	15-mei-96 	04-jun-96 	05-jun-96  

	

01-nov-94 	07-mei-96 	18-jun-96 	20-jun-96 	04-jul-96 	05-jul-96 
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Buitenlandse Zaken 

Opsch rift  

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaaff s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Rijkswet van 26 juni 1996, houdende 
goedkeuring van het op 10 december 
1982 to 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 
Overeenkomst betreffende de 
uitvoering van Deel XI van genoemd 
Verdrag, met bijlage 

Wet van 31 oktober 1996, houdende 
goedkeuring van de op 14 juni 1994 
te Luxemburg tot stand gekomen 
Partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Europese Gemeenschappen en 
hun Lid-Staten, enerzijds, en 
Oekraine, anderzijds, met Bijlagen, 
Protocol en Brieven, en de op 24 juni 
1994 te Korfoe tot stand gekomen 
Overeenkomst inzake Partnerschap 
en Samenwerking waarbij een 
partnerschap tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun Lid-Staten 
enerzijds, en de Russische 
Federatie, anderzijds, met bijlagen 
en Protocollen. 

Rijkswet van 31 oktober 1996, 
houdende goedkeuring van het op 11 
mei 1994 te Straatsburg tot stand 
gekomen Elide Protocol bij het 
Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens on de 
fundamentele vrijheden, betreffende 
herstructurering van het bij dat 
Verdrag ingestelde 
controlemechanisme, met Bijlage 
(Trb. 1994, 141 on 165) 
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24 433 
Stb. 1996, 357 
BuiZa, EZ, Verkeer en 
Waterstaat 

24 427 
Stb. 1996 !  549 
BuiZa 

23 936 
Stb. 1996, 553 
BuiZa, Jusitie 

Trb. 1983, 83, on de vertaling in het 
Nedenands in Trb. 1984, 55 

Trb. 1994, 230 

Trb. 1994, 141 on 165 

b;1995-1996 

1996 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. tr .  

21-dec-94 	02-jun-95 	29-sep-95 	03-okt-95 	25-apr-96 	25-jun-96 	26-jun-96 	04-jul-96 	05-jul-96 
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'41,C 	 26-sop-94 	00-Rovr.  

31-mrt-95 	27-jun-95 	21-sep-95 	29-sep-95 	28-mrt-96 	29-okt-96 	31-okt-96 	12-nov-96 	13-nov-96  

29-jun-94 	16-mrt-94 	07-jun-94 	12-dec-94 	22-feb-96 	29-okt-96 	31-okt-96 	14-nov-96 	15-nov-96 
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Ministerie 
van 

Defensie 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 ) 	..; 

Opschrift 	 3) Ondertekenaar(s) 	 i 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 f . 	'.. 'Th 
(eventueel) 	 I  

S*%t 	'4 	 ); 
ti.vix.:.•44, 	. 	 t- w 	va 1.2ajanaaroaattotsvitata: 	 i WO4a6iiiirvraireni 	 kV , , 	 l do o6tvangsten i miAnatmirsatnoe!  

	

S:04ciftellat1645 	2452744„ 

	

,r6C,Ie: MS cl* 	SW1996,,  

	

17  tle 	Defensle , 	 ..  
f29kairualk996tot 

%Metals Mgvan da.begroting van tr 
kw 	e 	tva 	an.vaanet 	4 	5,5: 
M 	 ft t9•voor het 	1998 1 , 	. 

r 	 ;Pekin 0  
'tiii• 

mt 	aejobruarlIgg6tor, it ; 
wljzlglng'tloordSt9karnikiliterk r'ct,V.TA", ' ," ' 	A 	-*. 	Zaif}tN.t ■ f..? 	 . 
van', 	) van de begfetIng van*, 
tudgitYWIMiefortNalM,n'Yno 
net Ittat1994t.Wartmitekenvie 	Defensie 	 4 

Wet van 7 maart 1996 tot intrekking 
van de Wet van 12 maart 1953 ten 
aanzien van de Stichting Nationaal 	23 866 
Luchtvaartgeneeskundig Centrum in 	Stb. 1996, 238 
verband met de beeindiging van de 	Defensie, Verkeer en 
'aadijkse bijdrage van het Rijk 	 Waterstaat, Financien 	N 	 b;1994-1995  

Rijkswet van 20 maart 1996, 
houdende regels met betrekking tot 
het gebruik van geweld door 
militairen in de uitoefening van de 
bewakings- en beveiligingstaak 
(Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht 	23 787 
in de uitoefening van de bewakings- 	Stb. 1996, 239 
en beveiligingstaak) 	 Defensie 	 N  
Wet van 3 april 1996, houdende 
regeling met betrekking tot 	 23 790 
uitzonderingstoestanden 	 Stb. 1996, 365 	 b;1992-1993 
(Coordinatiewet 	 Defensie, BiZa, 	 en 
uitzonderingstoestanden) 	 Algemene Zaken 	N 	 b;1993-1994  

Wet van 3 april 1996, houdende 
hernieuwde vaststelling van de 
Oodogswet voor Nederland ter 
aanpassing aan de Grondwet en aan 	23 788 
de Co6rdinatiewet 	 Stb. 1996, 368 	 b;1992-1993 
uitzonderingstoestanden (Oorlogswet 	Defensie, Algemene 	 en 
voor Nederland) 	 Zaken 	 N 	 b;1993-1994 

Wet van 'gkseptejiibat, iikiai 
wljz lglng van An begraang van ikr 
u 	Ciennn no Onbaingsten Van,het -- 1  
Mlnisterie an Delensle'(X),voinnet - I 	24.448 
jaWrile$:(sidl ziging,Ssimenhanbelidie,fiStti..1996. ,1:493 
,ffeldelttootraatanota);."'i rr, " 	i 	'is. iitafenale :' ,1i','! ,  

Defensie 1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging . Bekendm. 	Inw.tr . 
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29-ffibT94 	04-,apf- 	Qfraprt  

14-sep-94 	08-feb-96 	05-mrt-96 	07-mrt-96 	02-mei-96 	03-mei-96 

20-jan-94 	11-apr-94 	13-jul-94 	29-jul-94 	22-feb-96 	19-mrt-96 	20-mrt-96 	02-mei-96  KB  

28-okt-92 	16-apr-93 	13-jul-94 	29-jul-94 	05-sep-95 	02-apr-96 	03-apr-96 	09-jul-96 KB 

28-okt-92 	16-apr-93 	13-jul-94 	29-jul-94 	05-sep-95 	02-apr-96 	03-apr-96 	09-jul-96 	01-mei-96 
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k 

• q 	 . 	26-sep-96''' 	- 	..;' 	_ 
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van 
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Zaken 
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-- 1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 ..., 
3) Ondertekenaar(s) Opischrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 , 
(eventueel) 

Wet van 21 december 1995, 
houdende instelling van een Fonds 
economische structuurversterking 	23 002 
(Wet Fonds economische 	 Stb. 1996, 51 
structuurversterking) 	 EZ, Financien 

Wet van 21 december 1995, 
houdende wigiging van de Wet 	24 146 
Fonds economische 	 Stb. 1996,52 
structuurversterking 	 EZ, Financien 	W 

IN 	.0 	(1995,toq,, 
vaststelltng van do begrotlng. an  do 	 • 
uitgaven' ends ontvangsten".1;d' ,41 

23400 0 	 j  
structuwversterkjngvoorhetjaar 	Stb 1996, 

4. 	j EZ , Financlen 	. 	 IN 
.,. 

(.,,p 	i 	bet 1 
'jzlglngvandebegroting vande  

.ngstenvan  
-  	 4„i 

vcorhotJaar 
',Man' 	 r  

et 	1 d 	 • , 

Ultgavenen deontvangsten vanheti 
FondaeconomIschs 	 .?.. 91 
structuurvsustsrldng Voce het 

Wet yen ii.,december 
wljztglngvandebegrohngvando, 
u 	ven en do ontvangaten van 

structuunetratedeng your hetIttarl 	66:a1996 
1695 .74' ;4442 4' . .-, I 	EzcHrtan  

INetvary26 tentiaril996,tetwitzigingi 
v'reigeliertrobniiratide tiegaveileir ' 
de tontveigistensin lietivtInistirde( i '24629,4 
van Econorreache taken (XIII) voor, i 	')Stb,..1 
het1/4 11121254t4:. 4 	'42 ' 	 .'Ez.,:  

wetvin*26 lantiaii 49.96 a teijzialhgl 
vande begrotIngyaritiet Fonds '..." . 	2 
4'dt:coati:ha structuurversterking, 	Stb1,1696,',14 , 
v000001104 1995 	'4 ' 	''' 	 ' FlilatIOOn• 

Wet van 29 februari 1996, houdende 
vaststelling regels inzake de 
verstrekking van subsidies door de 	24 416 
Minister van Economische Zaken 	Stb. 1996, 180 
(Kaderwet EZ-subsidies) 	 EZ 	 N 	 b 1995 	996  
Wet van 8 februari 1996, houdende 
vereenvoudiging van de 
Handelsregisterwet en wilziging van 	23 970 
enige andere wetten 	 Stb. 1996, 181 
(Handelsregisterwet 1996) 	 EZ 	 N 

Economische Zaken 1996 

274 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr.  

27-aug-93 	02-sep-93 	16-sep-93 	29-jan-93 	15-mrt-94 	20-dec-95 	21-dec-95 	06-feb-96 	07-feb-96  

14-apr-95 	03-okt-95 	20-dec-95 	21-dec-95 	06-feb-96 	07-feb-96 
• 	,, 	 .. 	 „ 
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, 	 'ark 	I /  	, - 

15-mrt-95 	18-jul-95 	14-sep-95 	20-sep-95 	08-feb-96 	27-feb-96 	29-feb-96 	26-mrt-96  KB  

21-jun-94 	05-sep-94 	31-okt-94 	02-nov-94 	22-jun-95 	06-feb-96 	08-feb-96 	28-mrt-96 KB 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschritt 4) Toelichting op de 	i., 
inwerkingtreding 	 , 

(eventueel) IFAt 	 - 

	

. 	 _ 

Wet van 21 maart 1996, houdende 
vaststelling van ruimere regels met 	24 226 
betrekking tot de openingstijden van 	Stb. 1996, 182 
winkels (Winkeltijdenwet) 	 EZ 	 N  

Wet van 18 maart 1996, houdende 
wijziging van enige wetten op het 
gebied van de mijnbouw in verband 
met de uiNoering van de richtlijn nr. 	 Richtlijn 94/22/EG van het 
94/22/EG van het Europees 	 Europees Parlement en de Raad 
Parlament en de Read van de 	 van de Europese Lime van 30 mei 
Europese Unie van 30 mei 1994 	 1994 betreffende de voorwaarden 
betreffende de voorwaarden voor het 	 voor het verlenen en gebruik maken 
verlenen en het gebruik maken van 	 van vergunningen voor de 
vergunningen voor de prospectie, de 	24 078 	 prospectie, de exploratie en de 
exploratie en de produktie van 	 Stb. 1996, 199 	 produktie van koolwaterstoffen 
koolwaterstoffen (PbEG L 164) 	 EZ 	 PbEG L 164) 	 b:1994'1995  

Wet van 4 april 1996 tot wijziging van 
de begroting van de uitgaven on de 
onNangsten van het Ministerie van 	24 308 
Economische Zaken (XIII) voor het 	Stb. 1996, 240 
jaar 1994 	 EZ 	 w  
Weaii4  " rLAtritiiiiki rat( . vitStareq,,, 

a 	ting,vartda;u: 	av  
,van het 	 24317 

k. , 

I$een9 vo9rhetJaar 	Stb,1996,141 
&,FInanoien 	1W 	.  

I 

Ot vSn 4 sprIIt998 totvaststo 1 ,  
vandbegrotlngvandetiItgvenen,t. , 

e minim 	ten,;anhaiMinlitaiiit 	400 XI11 	 I 	 , 	
I 

VW),ECOStIGZaken (XIII)voof 	Stb,1096, 
net1a1C1996 	' 	 " 	 '' 	

• ,o,  ,,. 

Wet van 18 april 1996, houdende 
een instellingsregeling voor het 
Centraal bureau on de Centrale 
commissie voor de statistiek (Wet op 	23 576 	 b;1992-1993 
het Centraal bureau on de Centrale 	Stb. 1996, 258 	 on 
commissie voor de statistiek) 	 EZ 	 N 	 b;1993-1994 

Wet van 25 april 1996, houdende 	 verordening (EG) nr. 3381/94 van 
wijziging van de In- on uitvoerwet 	 de Raad van de Europese Unie van 
(opneming van de mogelijkheid om in 	 19 december 1994 tot instelling van  
bepaalde gevallen voor de uitvoer 	24 576 	 eon communautaire regeling voor 	b;1994-1995 
van goederen eon 	 Stb. 1996, 262 	 exportcontrole op goederen voor 	en 
vergunningvereiste to stollen) 	 EZ, BuiZa 	 w 	tweeeffei gebruik (PbEG L 367) 	b;1995-1996  

yVetVan 4npn$1293,totmastatelling 
van ela 66a:retina vananuitait,nan 
dEcinhfanostait Voniiiii A11-id'a:' ' 	; 24•400 — , 	. 	, 
aconomisahe stnictuuiveritaniln 	 :19,96;265 
yoking jaar 1993.1 	. 	h. 	EZl' Firm:Ideal 	N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
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. 	07-apr-95 	09-jun-95 	19-jun-95 	22-jun-95 	05-dec-95 	19-mrt-96 	21-mrt-96 	28-mrt-96 KB 

	

27-okt-94 	16-jan-95 	01-feb-95 	04-feb-95 	20-jun-95 	12-mrt-96 	18-mrt-96 	04-apr-96 	05-jun-96  

04-apr-96 	02-mei-96 	03-mei-96 
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01-sep-93 	03-jan-94 	11-jan-94 	13-feb-9 	16-apr-96 	18-apr-9 	14-mei-96 	01-jul-9  

	

29-jun-95 	07-aug-95 	09-jan-96 	15-jan-96 	03-apr-96 	23-apr-96 	25-apr-96 	21-mei-9 	22-mei-9 
,  

• 	

, 

	

_ 	• 	 i 	 :4,a rz 	-, 	ei:-.„ 	- 	Atet 
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— 	 t-- 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 x 	,, t- 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrat 
4) Toelichting op de 	la.  
Inwerkingtreding 	 I. 
(eventueel) 	 i 	-4.,(1  

Rijkswet van 15 mei 1996, houdende 
goedkeuring van het op 17 december 
1994 to Lissabon tot stand gekomen 
Verdrag inzake het Energiehandvest, 
met Bulagen, en het op 17 december 
1994 to Lissabon tot stand gekomen 
Protocol bij het Energiehandvest, 
betreffende energie-efficientie en de 
daarmee verband houdende milieu- 	24 545 
aspecten, met Bijlage (Trb. 1995, 	Stb. 1996, 282 
108) 	 EZ, BuiZa 	 N 	Trb. 1995, 108 	 b;1995-1996  

Rijkswet van 3 juli 1996, houdende 	 b;1992-1993 
goedkeuring van het Akkoord 	 en 
betreffende 	 23 953 	 b;1993-1994 
Gemeenschapsoctrooien; Luxemburg 	Stb. 1996, 413 	 en 
15 december 1989 (Trb. 1990, 121) 	EZ, BuiZa, Justifie 	N 	Trb. 1990, 121 	 b;1994-1995 

Wet van 4 september 1996 tot 
verienging van de working van 	 24 747 
krachtens de In- en uiNoerwet ten 	Stb. 1996, 502 
aanzien van de invoer on de uitvoer 	EZ, LNV, BuiZa, 
van goederen gestelde regels 	 Financien 	 N  

Wovan4.eeptesTJbell996toti, 	
g§ 

zIØng $1be begroflng v 	de 
u 	ven en 	en van 	-733 	.' 
Min ,,,,,,• 	 e Laken 	Sib. 1396, 5 d 
0011avoop, 	'itriT1998 t̀ 	 W • 1  

tit Nan' 
.1,VPHO 	• * 	 1 
'ging vana 	nn 

ultgaven en deontvangstan;Ven hot 	 I  
rands euonornische 	

241'  .,, g#9.6e, 
19913„W'' 1' 	 Fins e'en  

Wet van 25 september 1996, 
houdende instelling van een vast 
college van advies van het Rijk op 
het terrain van het energiebeleid 	24 582 
(Wet op de Algemene Energieraad 	Sib. 1996, 542 
1997) 	 EZ, BiZa 	 N  

Wet van 29 november 1996 tot 
wijziging van de IJkwet in verband 
met de herziening van het 
adviesstelsel en de inwerkingtreding 	24 763 
van het Verdrag betreffende de 	Stb 1996, 592 	 Verdrag betreffende de Europese 
Europese Unie 	 EZ 	 W 	Unie  

WPAIYAP 29TIO,Yernkei:V9r.t0t. .*021,211110artda.*F91.99 v  :11-0,0i, 
dregStintgetide ontyannsteP* bets 	.241.838cti , 
Mlifistiplelian Econordictiflaken! 	ib21996,1 
(XIIINoor het jaarLartf,  Olt. 	 WI  
Wet van 14 december 1996, 
houdende regels op het gebied van 	22 160 
de distributie van elektriciteit, gas en 	Stb. 1996, 642 
warmte (Wet energiedistnbutie) 	EZ 	 N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

04-feb-95 	14-jun-95 	30-nov-95 	06-dec-95 	10-apr-96 	14-mei-96 	15-mei-96 	06-jun-96 	07-jun-96 

11-dec-92 	08-jun-93 	18-okt-94 	25-okt-94 	12-sep-95 	01-jul-96 	03-jul-96 	15-aug-96 	16-aug-96 

24-mei-96 	20-jun-96 	03-sep-96 	04-sep-96 	17-okt-96 	18-okt-96 

t- 

:‘ 
., 

• 	 2640-96 4,10 	t-96• 

.1- 	 (, 

t 

204(3P-, 	97Pkt79 	';'4';Kik96  

19-jan-96 	28-aug-96 	24-sep-96 	25-sep-96 	07-nov-96 	01-jan-97  

04-jun-96 	24-okt-96 	26-nov-96 	29-nov-96 	12-dec-96 	01-jan-97 
„ 

,,, 	 -n0/7 	ePT 	" 	40W,  

22-mrt-90 	28-aug-90 	12-jun-91 	20-jun-91 	21-feb-96 	11-dec-96 	14-dec-96 	20-dec-96 	01-feb-97 
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Financien 

Opsch rift 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaans) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 
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Otrgyva 	,oldstokii1',. I 
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Wertruilergrund 197957tIoirdeli. e ' 
tyteg 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. t r.  
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 	— 	 —.. 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 ii in 

#f...0K28ian9rar1.n. 99eriloto.-eildi.i si 	 1 

Wilacificaylarilre 64gretidg Vtiiii a 
ultgavsn 
W4 417.-4.,■ trt",n,,,  4.g".• Alyz ,t'S 	1  

	

,en dent," agstfi ya .9. 	t;  
Ministe 	' :1' 	'-i1XEI voor' 

	

is,1-j 	'rig 	 24526 -... 	, 
samenngendomet e  

?I' 	 FOS 	I r)  

Wet van 31 januari 1996, houdende 
regels betreffende de financiele 
verstrekkingen ten laste van de 
begroting van het Ministerie van 	24 176 
Financier) (Kaderwet financiele 	 Stb. 1996,98 
verstrekkingen Financien) 	 Financier'  

23 864 
Wet van 18 april 1996, houdende 	Stb. 1996, 264 
intrekking van de Wet interne 	 Financien 
lastenverevening particuliere 	 Artikel I werkt deels 
ziektekostenverzekeringsbedriff 	terug.  

Wet van 26 juni 1996, houdende 
wijziging van de Wet op de 
intemationale bijstandsvedening bij 
de hefting van belastingen in verband 
met de binding van het Koninkrijk 
aan het Verdrag inzake wederzijdse 	24 453 
administratieve bijstand in 	 Stb. 1996, 361 
belastingzaken 	 Financien 	 W 	Trb 1991,4 	 b;1995-1996  

Rijkswet van 26 juni 1996, houdende 
goedkeuring van het op 25 januari 
1988 to Straatsburg tot stand 
gekomen Verdrag inzake wederzijdse 	24 452 
administratieve bijstand in 	 Stb. 1996, 382 
belastingzaken 	 Financier),  BuiZa, SZW N 	Trb. 1991.4 	 b;1995-1996  

Wet yoi?6.ffe17! ., beltrap, 
' W4\4016114 Virri'd 	rotin 

van ,c1Sik  tOc,Cia,verriin dfEentv.,IIkkeP '  
vrin'do Nitioliale:Sirhuld:(1WVOor 
holleart1996 (yriziginth 	 2472 	. 
,samenhangende:in'et do 	 Stti:..1996c. 
VO041Btleta) 	 -Friangtei“:1  
Witvit.' 'i; 26iiiktiiiiitieri996‘ 

o wgzlglng van de'begrobng 

van 	 .:3 hot 	vsrkinariolOnli., 
IXBa,t) 	'-'1915654411-4 	40 

	

tr, 	...., 	. <, 9  ".9..t ..4c_....44-. 	Q., 	..0 	.4%. 	i wv,elztigti , , a r,rigt 0, i 	 St 1996 4. 
V..00 	ittiraraWY''' S 2 	Flnancien' 	W.  

Writ yair 26 september/199B, 
hoyden*o wil4gIngvantae,begroting) 
van do 5146V4eiCeondri`oirtVanoSrent 
Vith'firtidOiitieliiiiiionif '' 	hot iarC s voor 	24'745 
1996 (wIglOng samenharigeride'mat 	Stbi'jcial;c5i5 
deNdoilaaisPlitit) ':.1,‘.; . 1_1? I: . • 	Einancien a ?... 	 ,: 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	. rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw.t r.  
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07-apr-95 	11-jul-95 	10-okt-95 	13-okt-95 	30-mei-96 	25-jun-96 	26-jun-96 	09-jul-96 1996, 382 

05-apr-95 	11-jul-95 	10-okt-95 	13-okt-95 	30-mei-96 	25-jun-96 	26-jun-96 	16-jul-96 	17-jul-96 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	 1 Opschrift 
4) Toelichting op de 	, 	 p,. 
inwerkingtreding * 1  
(eventueel) 	 ' rfl t 	rn 

—  

Richtlijn nr. 95/26/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie van 29 juni 
1995 tot wijziging van de Richtlijnen 
77/780/EEG en 89/646/EEG op het 
ebied van kredietinstellingen, de 

Richtlijnen 73/239/EEG en 
2149/EEG op het gebied van het 

Wet van 25 september 1996 tot 	 schadoverzekeringsbedrijf, de 
opneming in de Wet toezicht 	 Richtlijnen 79/6267/EEG on 
kredietwezen 1992, de Wet toezicht 	 2/96/EEG op het gebied van het 
verzekeringsbednif 1993, de Wet 	 levensverzekeringsbocirijf, Richtlijn 
toezicht natura- 	 3/22/EEG op het gebied van 
uitvaartverzekeringsbedrilf, de Wet 	 beleggingsondornemingen en 
toezicht effectenverkeer 1995 en de 	 Richtlijn 85/611/EEG op het gebied 
Wet toezicht beleggingsinstellingen 	 van instellingen voor collectieve 
van bepalingen teneinde het 	 24 600 	 bologging in effecten (icbe's), 
bedrijfseconomische toezicht to 	 Stb. 1996, 537 	 teneinde het bedrijfseconomische 
versterken 	 Financier) 	 W 	toezicht te  versterken (PbEG L 168  

Wet van 31 oktober 1996, houdende 
goedkeuring van de 
Uitvoeringsregeling willekeurige 
afschrijving voor zover daann 
beperkingen van de mogelijkheid tot 	24 643 
willekeurige afschrijving zijn 	 Stb. 1996, 547 
opgenomen 	 Financier) 	 N  

	

et van kno 	Otp6 	1 
houdende 	491 	Vaalire 	roan 
van de 4;440w 
udeavemen de ontvan 	°flyer) 	 • 

• 1,4ationale,Schuld (IX11) ;Voor et r Stb 1996 ,'570 j I ,Il 
---r h'irtr"ArN41? ,' 4 19% tsbahve0: ,g.i.,,,,4 - 	 Inane n 	 9,  

1 
Wet Vinci 4 .  november 0996, , r 	 4 
A,,,or,p•- 	tiP„,,,,,:. 	,r, 	- ?,,,,• t ." s.  

houdende wijziging van de begrotin 
Van detatgaverion de only 	''' ' 	 24 8541 , 
Ven,het,Ministerie van Fihartclen* 	•Stb.‘1996, 571, 
(1X8)ivoo0et faar/1995*(slotwet) 	Financier' 4  

Wet van 29 november 1996, 
houdende het opnieuw vaststellen 
van de Wet melding zeggenschap in 
ter beurze genoteerde 
vennootschappen in verband met het 
verbeteren van de working van doze 
wet (Wet melding zeggenschap in ter 	24 626 
beurze genoteerde vennootschappen 	Stb. 1996, 629 
1996) 	 Financien, Justifier 	N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. t r.  

	

07-feb-96 	27-jun-96 	24-sep-96 	25-sep-96 	05-nov-96 	06-nov-96 

• 	 19-mrt-96 	01-okt-96 . 	29-okt-96 	31-okt-96 	12-nov-96 	13-nov-96 
1  

, 

-noy 	I 	-no* 	pov  
I 	 1 

,  
v 

,;:, 

	

=now 	V.,,,,Alloy.7 	V- 

i 	12-okt-95 	24-jan-96 	29-feb-96 	06-mrt-96 	15-okt-96 	26-nov-96 	29-nov-96 	20-dec-96 KB 
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1) Dossiernummer 	
_ 

2) Vindpiaats 	 b 4-132T;g11,); . i 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichfing op de  
inwerkingtreding 	 , 
(eventueel) 	 c 	

? 	 —  

Rijkswet van 13 december 1996, 
houdende wijziging van de 
Belastingregeling voor het Koninkrijk 
in verband met maatregelen met het 
oog op het tegengaan van misbruik 
en oneigenlijk gebruik alsmede in 	24 583 
verband met enige technische 	 Stb. 1996, 644 
aanpassingen 	 Financier) 	 W 	 b:1995-1996  

Wet van 13 december 1996, 
houdende wijziging van de Wet van 
12 december 1991 tot wijziging van 
het fiscale regime voor 
onderhoudsvoorzieningen en 
spaarvormen alsmede van het fiscale 	24 677 
regime voor verzekeraars en 	 Stb. 1996, 650 
directiepensioenlichamen 	 Financier) 	 W  

Wet van 13 december 1996 tot 
wijziging van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 met 
het oog op het tegengaan van 
uitholling van de belastinggrondslag 	24 696 
en het versterken van de fiscale 	Stb. 1996, 651 
infrastructuur 	 Financier) 	 W  

Wet van 20 december 1996 tot 
wijziging van de Gemeentewet, de 
Waterschapswet, de Wet op de 
inkomstenbelasfing 1964, de Wet op 
de vermogensbelasting 1964, de 
Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, alsmede de Wet 	25 037 
waardering onroerende zaken 	 Stb. 1996, 653 
(Aanpassingswet Wet waardering 	Financier), BiZa, 
onroerende zaken) 	 Verkeer en Waterstaat W  

Wet van 20 december 1996 tot 	 25 052 
wijziging van enkele belastingwetten 	Sib. 1996, 654 
c.a. (belastingplan 1997) 	 Financier) 	 W  

Wet van 13 december 1996, 
houdende aanpassing van de loon- 
en inkomstenbelasting c.a., met het 
oog op vereenvoudiging van de 
wetgeving en vermindering van de 
administratieve lasten van het 	 25 051 
bedrijfsleven (Wet aanpassing loon- 	Stb. 1996, 655 
en inkomstenbelasting c.a. 1997) 	Financier), SZW 	W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.t r.  

15-jun-95 	21-dec-95 	16-jan-96 	22-jan-96 	11-jun-96 	11-dec-96 	13-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 

18-sep-95 	05-dec-95 	01-apr-96 	04-apr-96 	10-okt-96 	11-dec-96 	13-dec-96 	23-dec-96 	24-dec-96  

05-feb-96 	04-apr-96 	22-apr-96 	23-apr-96 	15-okt-96 	11-dec-96 	13-dec-96 	23-dec-96 	24-dec-96  

17-jul-96 	09-sep-96 	27-sep-96 	28-sep-96 	19-nov-96 	17-dec-96 	20-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 

11-sep-96 	02-okt-96 	08-okt-96 	10-okt-96 	28-nov-96 	17-dec-96 	20-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 

18-jul-96 	10-sep-96 	07-okt-96 	10-okt-96 	28-nov-96_ 	11-dec-96 	13-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 
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— 
1) Dossiernummer 
2) Vindpleats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding  

r 	 31: (eventueel) 	
. 	 _ 	_ 

Wet van 20 decernber 1996, 
houdende wijziging van de Wet 
vermindering afdracht loonbelesting 
en premie voor de 
volksverzekeringen en van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 
(uitbreiding definitie speur- en 
ontwikkelingswerk en verlaging 
urennorm in de zelfstandigenaftrek in 	25 076 
verband met speur- en 	 Stb. 1996, 656 
ontwikkelingswerk) 	 Financier), EZ 	W  

i 

Wet van 20 december 1996 tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 en de Wet 
op de loonbelasting 1964 (beperking 	25 019 
attrekbare kosten ter zake van 	 Stb. 1996, 657 
criminele activiteiten) 	 Financier) 	 W 	 b;1996-1997  

Wet van 20 december 1996 tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 	 24 880 
(bevordering van de werkgelegenheid 	Stb. 1996, 658 
in eangewezen gebieden) 	 Financien 	 W  

Wet van 20 december 1996 tot 
wijziging van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en van enkele 
andere fiscale wetten in verband met 
de openstelling van bezwaar en 	24 868 
beroep tegen een aantal fiscale 	Stb. 1996, 659 
beschikkingen 	 Financier) 	 W 	 b;1996-1997 

FinanciOn 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw. tr. 

15-jul-96 is akkoord 	02-okt-96 	29-okt-96 	27-nov-96 	17-dec-96 	20-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 

27-mrt-96 	30-jul-96 	13-sep-96 	19-sep-96 	27-nov-96 	17-dec-96 	20-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 

23-apr-96 	18-jun-96 	11-sep-96 	16-sep-96 	27-nov-96 	17-dec-96 	20-dec-96 	23-dec-96 KB 

. 	° 

01-apr-96 	02-jul-96 	28-aug-96 	03-sep-96 	27-nov-96 	17-dec-96 	20-dec-96 	23-dec-96 KB 

Financier' 	 1996 

291 



Ministerie 
van 

Justitie 

293 



.. 	. 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 ^r. 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 	- 
inwerkingtreding 	 t" 
(eventueel) 

Wet van 6 december 1995 tot 
wijziging van de Wet op de 
jeugdhulpverlening en het Wetboek 
van Strafrecht in verband met 	 23 179 
hulpverlening aan weggelopen 	 Stb. 1996, 15 
minderjarigen 	 Justitie, VWS  

Wet van 18 januari 1996 tot wijziging 
van het Wetboek van Strafvordering 
en de Gratiewet (herziene 
gratieregeling en regeling inzake 	23 960 
schadevergoeding voor voorlopige 	Stb. 1996,39 
hechtenis) 	 Justitie 	 W 	 b;1994-1995  

= 
 . 

Weiyan28 	iSpiappt01riliiigigg' 
1041;90n0Yat41;tite0eq. 	

it  

: 	1, 
	

. 	
,   

do-Oottingsion,vattliefMini,stette ,  '4 
+nutjuetiiiii,(14,v0br hetiotitlege . 	2 

	

9 satnentiO 	'met de 	J 	'Stb,1g96,7  
fatinots) 4, 	..,, 	 J 

Wet van 26 februari 1996 tot 
wijziging van de Wet op de 
rechterlijke organisatie en andere 	24 055 
wetten in verband met de opheffing 	Stb. 1996, 155 
van de functie van verkeersschout 	Justitie 	 1 W 	 b 1994 1995  

Wet Vtio 18%01199e tot 	g 	 A 

Von htiofd.stukNI (MlnIsteite yail 
4  Justiieljan deliegroilng von de <  , , 	. 	. 	, 	, 	, 	.. 

iatgavan ea da_aravantasta, vp,or tler, 	SOL 
kW 1994 (slotWet/ tokeolog) ? ' 	:` .:7 	&is •  

*et Vanis*Sfilek icisaitsteiling 2,  • 
van de`begroangvaride'uagaven etia ,) 	24400 VI' 't 
de onivangstenvarpiet Miiilaterie-Th' 	StO:4996;°245' 

' 	' 	•ft 	rso,  ,, 
van*StitIONII,400thtt4 toS09961 	ustitit,-, .4-  

Wet van 18 april 1996 tot wijziging 
van de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen in verband met de 
registratie van de dekking van 
motorrijtuigen in bedrijfsvoorraad, 
alsmede van de Wet van 2 novembe 
1995 tot wijziging van de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen in verband met 
aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 
van het Burgerlijk Wetboek met 
regels betreffende de 	 24 335 	. 
aansprakelijkheid voor gevaarlijke 	Stb. 1996, 249 
stoffen en verontreiniging van lucht, 	Justitie, Verkeer en 
water of bodem (Stb. 542) 	 Waterstaat 	 N  

Wet van 24 mei 1996, houdende 	24 496 
wijziging van de Wegenverkeerswet 	Stb. 1996, 276 
1994 en van een aantal andere 	Justitie, Verkeer en 
wetten 	 Waterstaat 	 W 

Justitie 

294 

1996 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m. 	I nw. t r.  

26-mrt-93 	04-mei-93 	24-mei-93 	01-jun-93 	20-jun-95 	04-dec-95 	06-dec-95 	11-jan-96 	01-feb-96 

• 

10-jun-94 	06-sep-94 	24-okt-94 	31-okt-94 	16-mei-95 	16-jan-96 	18-jan-96 	30-jan-96 KB 

,,,, 
, 	. 

i. 

	

.. 	
'fW 	se .., 	Eitb;4  

20-jan-95 	23-jan-96 	20-feb-96 	26-feb-96 	12-mrt-96 KB 

r 
4 

	

4 	 .rnser,901:; 	mei;;, 
1 ,  

. 	 ,18'apr-. 	' .2.:. 	:;ili400r.,03.4ti0J=96  

07-sep-95 	14-mrt-96 	16-apr-96 	18-apr-96 	09-mei-96.KB 

° 

i 	 14-nov-95 	25-apr-96 	21-mei-96 	24-mei-96 	31-mei-96 KB 

Justitie 	 1996 
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.... 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de'  
inwerkingtreding 	 'Iski 
(eventueel) 	 , 

Wet van 13 juni 1996, houdende 
wijziging van Book 1 van het 
Burgerlijk Wetboek en van enige 
andere wetten in verband met 	 24 257 
reorganisatie van de raden voor de 	Stb. 1996! 328 
kinderbescherming 	 Justitie 	 w 	 b;1995-1996  

Wet van 20 juni 1996 tot aanvulling 
van de Algemene wet bestuursrecht 	23 700 
(Derde tranche Algemene wet 	 Stb. 1996, 333 
bestuursrecht) 	 Justitie, BiZa 	W  

Wet van 20 juni 1996, houdende 
regels inzake de verstrekking van 
subsidies door de Minister van 
Justitie alsmede wijziging van enige 
wetten in verband met de 
subsidietitel in de derde tranche van 	24 040 
de Algemene wet bestuursrecht (Wet 	Stb. 1996, 334 	, 
Justitie-subsidies) 	 Justitie 	 N 	 b;1994-1995  

Wet van 20 juni 1996, houdende 
wijziging van de Auteurswet 1912 on 
de Wet op de naburige rechten in 
verband met richtlijn nr. 93/83/EEG 	 Richtlijn nr. 93/83/EEG van de 
van de Read van de Europese 	 Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 27 september 	 Gemeenschappen van 27 
1993 tot coOrdinatie van bepaalde 	 september 1993 tot coOrdinatie van 
voorschriften betreffende het 	 bepaalde voorschriften betreffende 
auteursrecht on naburige rechten op 	 het auteursrecht on naburige 
het gebied van de satellietomroep en 	23 813 	 rochten op het gebied van de 
de doorgifte via de kabel (PbEG L 	Stb. 1996, 364 	 satellietomroep on de doorgifte via 
248) 	 Justitie, OCenW 	w 	de kabel (PbEG L 24) 	 b;1994-1995  

Wet van 6 juni 1996, houdende 
vaststelling van titel 7.10 
(arbeidsovereenkomst) van het nieuw 
Burgerlijk Wetboek (Vaststellingswet 	23 438 	 b;1992-1993 
titel 7.10 Burgerlijk Wetboek 	 Stb. 1996, 406 	 en 
(Arbeidsovereenkomst)) 	 Justitie, SZW 	w 	 b;1993-1994 

Rijkswet van 4 september 1996 tot 
goedkeuring van het op 1 augustus 
1989 to 's-Gravenhage tot stand 
gekomen Verdrag inzake het recht 	23 863 
dat van toepassing is op erfopvolging 	Stb. 1996, 456 
(Trb. 1994, 49) 	 Justitie, BuiZa 	N 	Trb. 1994,49  

Wet van 4 september 1996, 
houdende regeling van het 
conflictenrecht inzake de 
erfopvolging alsmede de vereffening 
on de verdeling van de nalatenschap 
mode in verband met de 
bekrachtiging van het op 1 augustus 
1989 to 's-Gravenhage tot stand 
gekomen Verdrag inzake het recht 
dat van toepassing is op erfopvolging 	23 857 
(Trb. 1994, 49) (Wet conflictenrecht 	Stb. 1996, 457 
erfopvolging) 	 Justitie 	 N 	Trb. 1994,49 

Justitie 1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. tr. 

21-feb-95 	08-jun-95 . 	06-jul-95 	18-jul-95 	18-jan-96 	11-jun-96 	13-jun-96 	28-jun-96 	29-jun-96 

11-mrt-93 	17-dec-93 	25-apr-94 	29-apr-94 	06-feb-96 	18-jun-96 	20-jun-96 	04-jul-96 	01-jan-98 

07-mrt-94 	25-jul-94 	16-dec-94 	23-dec-94 	08-feb-96 	18-jun-96 	20-jun-96 	04-jul-96 	01-jan-98 

18-mrt-94 	06-jun-94 	11-aug-94 	16-aug-94 	23-jan-96 	18-jun-96 	20-jun-96 	09-jul-96 KB 

05-apr-93 	09-aug-93 	29-sep-93 	07-okt-93 	14-mrt-96 	04-jun-96 	06-jun-96 	01-aug-96 	01-apr-97 

13-jan-94 	11-mei-94 	31-aug-94 	13-sep-94 	20-jun-96 	03-sep-96 	04-sep-96 	26-sep-96 	27-sep-96 
I 

06-jan-9 	03-mei-94 	31-aug-9 	05-sep-94 	20-jun-9 	03-sep-96 	04-sep-96 	26-sep-96 	01-okt-96 

Justitie 	 1996 
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— .--- 	 
1) Dossiernummer 	 _ 

2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 i 
inwerkingtreding 	 ) 
(eventueel) 

Rijkswet van 26 juni 1996, houdende 
goedkeuring van de op 27 november 
1992 te London tot stand gekomen 
protocollen tot wijziging van 
respectievelijk het Internationaal 
Verdrag inzake de wettelijke 
aansprakelijkheid voor schade door 
verontreiniging door olie, 1969, en 
het Intemationaal Verdrag 
betreffende de instelling van eon 	24 472 
ntemationaal Fonds vow vergoeding 	Stb. 1996, 460 

van schade door verontreiniging door 	Justitie, BuiZa, Verkeer 
olie, 1971 	 on Waterstaat, EZ 	N 	Trb. 1994, 228 on Trb. 1994, 229 

24 473 
Wet van 4 september 1996 tot 	 Stb. 1996, 461 
wijziging van de Wet 	 Just itie, Verkeer en 
aansprakelijkheid olietankschepen 	Waterstaat, Financien 	W 	Trb. 1994, 229  

24 474 
Wet van 26 juni 1996 tot wijziging 	Stb. 1996, 462 
van de Wet schadefonds 	 Justitie, EZ, Verkeer en 
olietankschepen 	 Waterstaat 	 w 	Trb. 1994, 228  

Wet van 26 september 1996 tot 
wijziging van de bepalingen uit het 
Wetboek van Strafvordering 	 23 989 
betreffende het proces-verbaal van 	Stb. 1996, 487 
de terechtzitting on het vonnis 	 Justitie 	 W 	 b;1994-1995  
Wet van 7 oktober 1996 tot wijziging 	24 269 
van het Wetboek van Strafrecht 	Stb. 1996, 505 
(mensensmokkel) 	 Justitie 	 W  

Wet van 26 september 1996 tot 
goedkeuring van het op 26 april 1994 
to Bonn tot stand gekomen Protocol 
betrefffende de gevolgen van de 
inwerkingtreding van de 
Overeenkomst van Dublin voor eon 
aantal bepalingen van de 	 24 046 
Overeenkomst ter uitvoering van het 	Stb. 1996, 529 
Akkoord van Schengen 	 Justitie, BuiZa 	N 	Trb. 1994, 185  

Wet van 26 september 1996 tot 
goedkeuring van de op 15 juni 1990 
to Dublin tot stand gekomen 
Overeenkomst betreffende de 
vaststelling van de Staat die 
verantwoordelijk is voor de 
behandeling van eon asielverzoek 
dat bij een van de Lid-Staten van de 	23 659 
Europese Gemeenschappen vvordt 	Stb. 1996, 530 
ingediend 	 Justitie, BuiZa 	N 	Trb. 1991, 129  

Wet van 7 oktober 1996 tot wijziging 
van de in artikel 7 van de Wet 
persoonsregistraties opgenomen 	24 516 
termijn voor het indienen van eon 	Stb. 1996, 531 
voorstel van wet 	 Justitie 	 W 

Justitie 

298 

1996 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw .t r . 

26-okt-95 	30-mei-96 	25-jun-96 	26-jun-96 	17-sep-96 	18-sep-96 

26-okt-96 	30-mei-96 	03-sep-96 	04-sep-96 	17-sep-96 KB 

26-okt-95 	30-mei-96 	25-jun-96 	26-jun-96 	17-sep-96 KB 

11-apr-94 	19-okt-94 	10-nov-94 	16-nov-94 	17-okt-95 	24-sep-96 	26-sep-96 	08-okt-96 	01-nov-96 

16-aug-95 	21-mei-96 	01-okt-96 	07-okt-96 	17-okt-96 KB 

28-dec-94 	15-feb-96 	24-sep-96 	26-sep-96 	31-okt-96 	01-nov-96 

18-mrt-94 	30-jan-96 	24-sep-96 	26-sep-96 	31-okt-96 	01-nov-96 

27-nov-95 	23-apr-96 	01-okt-96 	07-okt-96 	31-okt-96 	01-nov-96 

Justitie 	 1996 
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_ 	. 	 ---17  1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 : 

Opschnft 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichfing op de 	 :1 	IV4 
inwerkingtreding 
(eventueel)  

4 

W ivanzeseerafribeki 496 to 
t•"' 	ar4,1.4141, 	4. 9,:hrtif \.,, , ,.v..,,,t,, 	 I Ing van depegmagivan i 

ursitgAtgpSo 	nw,- 	Tibet ci 	
ii 

min 	M 	(n) 	VII, 
*a 	 4,0996,5P2 9948

4 
a
.0,  
	

. me 	mxmaarsnoW) 	 4  ' ‘141,1"14  

Wet van 31 oktober 1996, houdende 	24 061 
'nvoeging van de titels 7 en 12 in 	Stb. 1996, 548 
Book  8 van het Burgedijk Wetboek 	Justitie 	 W  

Wet van 31 oktober 1996, houdende 
goedkeuring van het op 4 november 
1988 te Straatsburg tot stand 	 24 062 
gekomen Verdrag inzake de 	 Stb. 1996, 554 
beperking van aansprakelijkheid in 	Jusfitie, BuiZa, Verkeer 
de binnenvaart  (CLNI) 	 en Waterstaat 	N 	Trb. 1989,43  

Wet van 14 november 1996 tot 
invoering van en aanpassing van 
wetgeving aan de Vaststellingswet 
titel 7.10 Burgerfijk Wetboek 
(arbeidsovereenkomst) 	 24 770 	 b;1994-1995 
(Invoeringswet fitel 7.10 Burgedijk 	Stb. 1996, 562 	 en 
Wetboek) 	 Jusfitie 	 w 	 b;1995-1996 

Wet van 29 november 1996 tot 
vaststelling van de gewijzigde Wet 
rechtsposaie rechterlijke ambtenaren 
(aanvulling met onder meer de 	 24 220 
onderwerpen omvang van de taak, 	Stb. 1996, 590 
arbeidstijd, vakantie en vedot) 	 Justifie 	 N 	 b;1994-1995 

Justitie 1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. tr.•

i  
s-4 

If, 	 ''..' 

'1 
.. 	 t 

4 

	

, 	 • 
a 	 . , 

	

. 	 > 	 . 	Sep7. 	• 	̀iokt,. 	• 	lioktoo  

02-nov-94 	20-dec-94 	20-jan-95 	26-jan-95 	09-nov-95 	29-okt-96 	31-okt-96 	14-nov-96 KB  

	

26-jan-95 	09-nov-95 	29-okt-96 	31-okt-96 	14-nov-96 	15-nov-96 

	

17-mrt-95 	11-jul-95 	04-jun-96 	10-jun-96 	10-okt-96 	12-nov-96 	14-nov-96 	26-nov-96 KB  

. 	27-okt-94 	01-mrt-95 	08-jun-95 	14-jun-95 	30-nov-95 	26-nov-96 	29-nov-96 	10-dec-96 KB 

Justitie 	 1996 
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Ministerie 
van 

Landbouw, 
Natuurbeheer 

en 
Visserij 
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.. 	 .. 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 H 
(eventueel) 

t 	 Is 	 ' 
I 

Wetivign,;0.1prwiir):1,9keitot*Ingi 	 I tita,ifeSdityklilviiMinte‘rI4`jitiiii4 
I: 	111 1?Mr01,triff,00,,"( 
Aq606101*0J0,5,1u10-k* 	• 	' 24 
igaeloWparncooNgtiartt 	Sth 1996; 0  fr, 
(610*01046109111,14.41:i 	, 	kNYA.  

V WV" , quhlEIMAillk, 
kl 11041*.6 91.0015CiArta6,f4; 

	

,ver.I*162tAiviiicAri4iiii9i, 	 :A 

	

„ 	r tr.:: 	i 	. , 1114490.0 wait Landpgari y, - 	1 	24 400 XIV 
Natuurbeheer en VisserIJf 	0;0 voor 	Stbr4 , , 

	

1 	il LNV  

Wet 	 , a *60,1, 	la 
Vana.:14InkkisealVeil, 
d6cr' 4-tvan itilfman'fiiai ttld 	k' i  
Etgdfriatlefritithi, Afdeupg kir* 	1996 t 
liar:1994(* ,twe 	eolpg  ,<; . 	- 
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...„ 
' I 

	

Iii 	1 
iiiii. 

VIteiyan, '26*011 i0913. 
Var11004019486010 ii 
d‘;antVittiteilliiinii4mi 
'vanLandbodw.Natuurbeheeren- 
*,;d0.0046000a000:, 	24 
wiSpg.setnerniangoaeiriefde 	SIb. 1996,11 5  
Najaattnoto :' '4t ,  '.;,,, .. 	• H 	i4 	, 

We6106.iiiiiiikr01 99646E4 
van oebegrOtirt, g Miry do ttit9sVen pm 
4 drilvimgtten : Wih 'hal Caildtiaiigii,`; 
F669666Flond:tiAt011rig;:kvaptiti,et 	,, 24' 
Ward 9,961Wilikiincriarheriiyadasnde;I 	,Ortli:i 	,1 
itieCeleisiiiriSota •,:<:;,3 1.<  t :: - -1 	LNV. ' 	 W  	 IV 	 r  

Wet van 25 januari 1996 tot wijziging 
van de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek in 
verband met de toevoeging van de 
Hogeschool le Wageningen, 	 24 487 
uitgaande van de Stichting STOAS, 	Stb. 1996, 172 
aan de bijlage  van die  wet 	 LNV, OCenW 	W 	 b;1995-1996  
Wet van 15 mei 1996, houdende 	24 426 
wijziging van de Wet verplaatsing 	Stb. 1996, 299 
mestproduktie 	 LNV 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer n Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw .t r , 
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, 	 '.,o 	4teb:79.0  

. 	06-nov-95 	20-dec-95 	14-jan-96 	25-jan-96 	26-m0-96 	27-m0-96 

28-sep-95 	27-m0-96 	14-mei-96 	15-mei-96 	20-jun-96 	21-jun-96 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 1996 
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Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

Opschn t 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 26 juni 1996 tot goedkeuring 
van de op 19 maart 1991 te Geneve 
tot stand gekomen herziening van 
het Intemationaal Verdrag tot 
bescherming van kweekprodukten 
(Trb. 1992, 52), alsmede wijziging 
van de Zaaizaad- en Plantgoedwet 
(UiNoeringswet UPOV 1991) 

Wet van 10 oktober 1996 tot 
instelling van eon vast college van 
advies van het Rijk op het terrein van 
het landelijk gebied (Wet op de read 
voor het landelijk gabled) 

306 

24 129 
Stb. 1996, 398 
LNV, BuiZa 

24 642 
Stb. 1996, 539 
LNV 

Trb. 1992,52 

b;1993-1994 
en 
b;1994-1995 

1996 



Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 1996 

Kabinets-
missive 

19-jan-94 

Advies 
Raad van 
State 

31-mei-94 

Nader 
rapport 

06-mrt-95 

Koninklijke 
boodschap 

31-mrt-95 

14-mrt-96 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

22-feb-96 

12-sep-96 

Eindstemming 
Eerste Kamer 

25-jun-96 

08-okt-96 

Bekrachtiging 

26-jun-96 

10-okt-96 

Bekendm. 

23-jul-96 

05-nov-96 

Inw.tr. 

24-jul-96 

01-jan-97 
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Ministerie 
van 

Onderwijs, Cultuur 
en 

Wetenschappen 

309 



1) Dossiernummer 	 . 

2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opsch ft 
4) Toelichting op de 	n 	 l', 
inwerkingtreding 	 ) 	4, 
(eventueel) 

— 	.. 	 ... 
g.„ 	 Y• 	 ,'; a. 

j ,  1 

Wet an ,26Januarl ,1199eihotTugentd„6 
v4zIgrng van'degroflngvande ,  
. ,li 	. Veerd 	,tventOnv(1 91 00 	4 
Minis  .. Et 	91-110-110KEY1t,us2IYMIO ten 	,pen i 	Hp voot

,
onnlaar 	24523 	 I . 

1995....(wilz, ,. 	Ter 	Metier Ire 	1996 117 
00.1.flegetshe 	 °Oen  

Wet van 26 januari 1996, houdende 
wijziging van onder meer de Wet op 
het hoger onderwijs on 
wetenschappelijk onderzoek 	 23 944 
(bestuursorganisatie van en 	 Stb. 1996, 125 
medezeggenschap  in hogescholen) 	OCenW 	 W 	 b;1993-1994  

Wet van 31 januari 1996, houdende 
wijziging van de Wet op het 
basisonderwijs en de Interimwet op 
het speciaal onderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs in 
verband met de invoering van een 
wettelijke grondslag voor de 
vergoeding voor schoolspecifieke 
knelpunten in de 
personeelsvoorziening en technische 	24 168 
wijziging van de bijlage bij de Wet op 	Stb. 1996, 157 
het basisonderwijs 	 OCenW 	 W  

Wet van 19 februari 1996, houdende 
de opheffing van het bezwaar van de 
Algemene Rekenkamer ten aanzien 
van de rechtmatigheid van de 
uitgaven ten laste van hoofdstuk VIII 
(Ministerie van Onderwijs on 
Wetenschappen) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het 	24 436 
jaar 1994 met betrekking tot 	 Stb. 1996, 173 
rechtspositionele uitkeringen 	 OCenW 	 N 

.., 

YY,C.,011/41910,r9ari;(19961fk 
*11,01iitiAb7.1i6oloetoeA9k4i- 

cvlirS0014013664en 
WaikrickiiPtiehlWiriehi beg mtlng 24 

, van de, uitgaWnien -de onSingsten , 	-,6tp,.." 1996 174 
Oor hetjaan199,4 (SOtwettrekeningOCen W 	 1W  

I 

Welvan419 februan,1996, houdende l  
Yest#409':,,!NrePe9,14.9?,...rP',dP 
ultdincenlin ,  de ontvangsten van hot 
MiniStenemen Ond,etwije;;Cultuuren 	'24'400 V111;,,,,  
Wetenschtippenpqvaor het Oar ,  i 	,Stb,r1 .9s0,175 
f9461/4 , i 44...• 	 ' 1iii lie 4 	St 
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, 	. 	. 	 . 	. 	, 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr. 

i 	 . 	 :- • 
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A I 	3 	I 	 I ,. 	 '-.‘'.:',.-,, L 	26Jafl96I —22' 	!II.2Iltetb-90  

10-jan-94 	18-apr-94 	18-okt-94 	22-okt-94 	23-mei-95 	14-jan-96 	26-jan-96 	29-feb-96 	01-mrt-96 

07-dec-94 	20-mrt-95 	19-mei-95 	24-mei-95 	19-okt-95 	30-jan-96 	31-jan-96 	12-mrt-96 	13-mrt-96 

04-sep-95 	29-sep-95 	02-okt-95 	03-okt-95 	23-jan-96 	13-feb-96 	19-feb-96 	26-mrt-96 	01-mei-96 
. 	
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1996 

311 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats  
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	i 
inwerkingtreding 	 it! 	!:' t.:1:2 cc: 	. 	. 	 ti 
(eventueel) 	 —  

Wet van 4 april 1996, houdende 
wijziging van bepalingen van de 
Mediawet in verband met een 
herziening van de reclameregeling 
voor de publieke lokale en regionale 
omroep, het bevorderen van de 
samenwerking tussen de publieke 
regionale en landelijke omroep en he 	24 336 
toestaan van commerciele omroep 	Stb. 1996, 219 
op niet-landelijk niveau 	 OCenW 	 W• 

Wet van 4 april 1996, tot wijziging 
van de wet van 4 april 1996, Stb. 
219, houdende wijziging van 
bepalingen van de Mediawet in 
verband met eon herziening van de 
reclameregeling voor de publieke 
lokale en regionale omroep, het 
bevorderen van de samenwerking 
tussen de publieke regionale en 
landelijke omroep en het toestaan 	24 592 
van commerciele omroep op niet- 	Stb. 1996, 220 
landelijk niveau 	 OCenW 	 W  

Wet van 28 maan 1996, houdende 
wijziging van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek en de Wet op de 
studiefinanciering, houdende 
aanpassing van de 
collegegeldbepalingen 	 24 025 
en de afschaffing van 	 Stb. 1996, 226 
verblijfsduurbeperkingen 	 OCenW 	 W  

Wet van 28 maart 1996, houdende 
wijziging van onder meer de Wet op 
de studiefinanciering en de Wet op 
het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek in 
verband met de invoering van de 
prestatiebeurs, de vorm van de 
toelage en de leeftijd waarop 	 24 325 
aanspraak op studiefinanciering in 	Stb. 1996, 227 
het hoger onderwijs ontstaat 	 OCenW 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.t r . 

	

27-jun-95 	07-aug-95 	04-sep-95 	08-sep-95 	05-dec-95 	16-apr-96 	04-apr-96 	23-apr-96 	24-apr-96 

	

21-dec-95 	12-jan-96 	22-jan-96 	30-jan-96 	15-feb-96 	02-apr-96 	04-apr-96 	23-apr-96 	24-apr-96 

	

27-jan-94 	15-jun-94 	01-dec-94 	05-dec-94 	14-nov-95 . 	26-mrt-96 	28-mrt-96 	23-apr-96 	01-sep-96 

	

12-jul-95 	01-aug-95 	01-sep-95 	04-sep-95 	19-dec-95 	26-mrt-96 	28-mrt-96 	23-apr-96 	01-sep-96 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 1996 
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1) Oossiernummer 	
---; 	

i 
2) Vindplaats 	 • 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 

4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 -rft 

(eventueel) 	 “ 	. 
,- ,Q, JIL  

Wet van 25 april 1996, houdende 
wijziging van de Wet op het 
basisonderwijs inzake onder moor de 
overboeking van niet bestede 
vergoedingen, wijziging van de 
Interimwet op het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs 
inzake onder moor de overboeking 
van niet bestede vergoedingen en 
het vervallen van de verplichte pauze 
en wijziging van eon aantal andere 
wetten in verband met het speciaal 	24 228 
en voortgezet speciaal onderwijs aan 	Stb. 1996, 271 
visueel gehandicapte kinderen 	 OCenW 	 W 

Wet van 26 juni 1996, houdende 
wijziging van de Mediawet in verband 
met vedenging van het huidige 	 24 762 
toezicht op toegang tot 	 Stb. 1996, 343 
draadomroepinrichtingen 	 OCenW 	 W 

Wet van 20 juni 1996 tot wijziging 
van de Wet op het voortgezet 
onderwijs in verband met vedenging 
van de verblijfsduur voor bepaalde 
categorieen leerlingen in m.a.v.o. en 
v.b.o. (regeling verlenging 	 24 631 
verblijfsduur leedingen m.a.v.o.- 	Stb. 1996, 363 
v.b.o.) 	 OCenW, LNV 	W 

Wet van 20 juni 1996 tot wijziging 
van de Wet op het voortgezet 
onderwijs in verband met eon 	 24 623 
herziening van de planprocedure 	Stb. 1996, 372 
(verkorting planprocedure) 	 OCenW,  LNV 	W  

Wet van 26 juni 1996, houdende 
wijziging van onder moor de Wet op 
de onderwijsverzorging in verband 	24 687 
met de vedenging van de 	 Stb. 1996, 373 
werkingsduur van die wet 	 OCenW, LNV 	W  

Wet van 3 juli 1996, houdende 
wijziging van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs in verband met 
decentralisatie van regelgeving op 
arbeidsvoorwaardelijk terrein, 
alsmede wijziging van enkele andere 
wetten (decentralisatie 	 23 946 
rechtspositieregeling educatie on 	Stb. 1996, 397 
beroepsonderwijs) 	 OCenW,  LNV 	W 

Wet van 4 juli 1996, houdende 
wijziging van de Wet op het 
basisonderwijs, de Interimwet op het 
speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs, alsmede de Wet 	24 455 
op het voortgezet onderwijs in 	 Stb. 1996, 402 
verband met de decentralisatie van 	OCenW, LNV, BiZa, 
de huisvestingsvoorzieningen 	 Financien 	 W 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap .Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr.  

06-mrt-95 	08-jun-95 	21-jun-95 	26-jun-95 	03-apr-96 	23-apr-96 	25-apr-96 	28-mei-96 	29-mei-96 

24-mei-96 	29-mei-96 	03-jun-96 	04-jun-96 	18-jun-96 	25-jun-96 	26-jun-96 	28-jun-96, 	29-jun-96 

01-dec-95 	06-feb-96 	04-mrt-96 	07-mrt-96 	23-mei-96 	18-jun-96 	20-jun-96 	09-jul-96 	01-aug-96 

04-mrt-96 	23-mei-96 	18-jun-96 	20-jun-96 	11-jul-96 KB 

20-mrt-96 	01-apr-96 	10-apr-96 	16-apr-9 	06-jun-9 	25-jun-96 	26-jun-9 	11-jul-9 	01-aug-9 

22-apr-94 	01-jul-94 	14-okt-94 	22-okt-94 	04-jun-96 	01-jul-96 	03-jul-96 	23-jul-96 zie art X 

02-mei-95 	19-jul-95 	13-okt-95 	17-okt-95 	18-apr-96 	02-jul-96 	04-jul-96 	30-jul-96 gefaseerd 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 1996 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 4 juli 1996 tot wijziging van 
de Wet op het basisonderwijs, de 
Interimwet op het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs 
en de Tijdelijke wet bekostiging 
nieuwe basisscholen inzake 
vereenvoudiging van het 
bekostigingsstelsel voor het 
basisonderwijs en het (voortgezet) 
speciaal onderwijs (vereenvoudiging 
Londo) 

Wet van 4 juli 1996, houdende 
wijziging van de Wet op het hoger 
onderwijs on wetenschappelijk 
onderzoek in verband met de 
bevordering van de kwaliteit en de 
studeerbaarheid van het onderwijs 

Wet van 14 december 1996 tot 
wijziging van de Wet op het specifiek 
cultuurbeleid. 

Wet van 14 november 1996 tot 
wijziging van de Wet op het 
basisondenvijs, de Interimwet op het 
speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs en de Wet op het 
voortgezet onderwijs inzake de 
bestuursvorm van het openbaar 
onderwijs. 

Wet van 19 december 1996 tot 
wijziging van bepalingen van de 
Mediawet in verband met het 
omvormen van de met de inning van 
de omroepbijdragen belaste dienst 
van Koninklijke PTT Nederland N.V. 
tot eon publiekrechtelijk 
vormgegeven zeltstandig 
bestuursorgaan 

23 636 
Stb. 1996, 403 
OCenW 

24 619 
Stb. 1996, 434 
OCenW, LNV 

24 837 
Stb. 1996, 574 
OCenW 

24 138 
Stb. 1996, 580 
OCenW, LNV 

24 648 
Stb. 1996, 648 
OCenW 

b;1993-1994 

1996 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.t r.  

	

17-jun-93 	24-nov-93 	03-mrt-94 	07-mrt-94 	21-mei-96 	02-jul-96 	04-jul-96 	30-jul-96 gefaseerd 

	

23-nov-95 	12-jan-96 	22-feb-96 	28-feb-96 	30-mei-96 	02-jul-96 	04-jul-96 	02-sep-96 	03-sep-96 
$• ,— 	• 	 <,. 	. 

• — 0 	 . 
• . 

.,, 	, 	, 	 :,* 

	

, 	 .,, 
-t.,:. 	" 	., 	 c 	S. 	 Az 

	

., 	,, 	
• 	. 

	

 

1 	 I 	

t , 
' 	, - 	: 	 ..' 
\ 	. 	s 	 1 ' . 	 !, 	. 	0. 

• , 	, 
S,.. 	 :4 

	

6zse11;901 	1 	_0 .V.'," 	.! ' 	v-98   

	

10-mei-96 	01-jul-96 	27-aug-96 	30-aug-96 	17-okt-96 	12-nov-96 	14-nov-96 	03-dec-96 	01-jan-97 

	

16-feb-94 	19-okt-94 	06-apr-95, 	10-apr-95 	19-jun-96 	12-nov-96 	14-nov-96 	10-dec-96 	01-feb-97 

	

17-jul-95 	21-nov-95 	14-mrt-96 	20-mrt-96 	26-nov-96 	17-dec-96 	19-dec-96 	23-dec-96 	24-dec-96 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 1996 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichfing op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 19 december 1996 tot 
wijziging van de Wet op het 
basisonderwijs, de Interimwet op het 
speciesl onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs en de Wet op het 
voortgezet onderwijs met betrekking 
tot de financiele gelijkstelling en 
enige technische aanpassingen 

318 

24 645 
Stb. 1996, 649 
OCenW, LNV b;1995-1996 

1996 



Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 1996 

Kabinets-
missive 

27-sep-95 

Advies 
Raad van 
State 

30-jan-96 

Nader 
rapport 

18-mrt-96 

Koninklijke 
boodschap 

19-mrt-96 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

15-okt-96 

Eindstemming 
Eerste Kamer 

17-dec-96 

Bekrachtiging 

19-dec-96 

Bekendm. 

23-dec-96 

Inw.tr. 

01-jan-97 

319 



(Minister 
voor) 

ontwikkelings- 
samenwerking 

321 



Ontwikkelingssamenwerking 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 6 juni 1996, houdende 
goedkeuring van de op 21 maart 
1994 te Noordwijk tot stand gekomen 
verdragen tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en, respectievelijk, de 
Republiek Benin, het Koninkrijk 
Bhutan on de Republiek Costa Rica 
inzake duurzame ontwikkeling 

322 

23 949 
Stb, 1996, 351 
Ontwikkelingssamen-
working, BuiZa, VROM Trb. 1994, 105, 104 on 86 

1996 



Ontwikkelingssamenwerking 	 1996 

Kabinets-
missive 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

22-okt-94 

Eindstemming i Eindstemming 
Tweede Kamer :Eerste Kamer 

13-jun-95 04-jun-96 

Bekrachtiging 

06-jun-96 

Bekendm. Inw.tr. 

02-jul-961  03-jul-96  

323 



Ministerie 
van 

Sociale Zaken 
en 

Werkgelegenheid 

325 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) Opschrif I 
4) Toelichting op de 	tt 	

-ft 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 _,,, 

I' 
i 	 r 

, 	 it 
VtetIvadt2,0nuticii1 996 
wIJzIglngvandebegrolJngvan 'dg‘ 	

I, uitgavenendeontvangstenvanhet 
M lnlsterlevan soclapezaJcenent,„"t 
WerkgeI genheld(XVfvoorhe tJaarthe- k, 	24531 	 ,I 

 , 
vtlgifig samenh6giinalt met. 	Sib 1996 

daNaJaarsnota):; .y. c .;.,.:..tIszw.shr 

Wet van 7 februari 1996 tot tijdelijke 
regeling houdende beperking van de 
inkomensgevolgen door toepassing 
van arbeidsongeschiktheidscriteria 
voor personen in bepaalde 
leettijdscategorieOn (Tijdelijke wet 	24 484 
beperking inkomensgevolgen 	 Stb. 1996,93 
arbeidsongeschiktheidscriteria 	 SZW  

Wet van 8 februari 1996 tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek, de 
Ziektewet en enkele andere wetten in 
verband met loondoorbetaling door 
de werkgever bij ziekte van de 	 24 439 
werknemer (Wet uitbreiding 	 Stb. 1996, 134 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte) 	SZW, Justitie, BiZa 	W 	 b;1995-1996  

V,V.4Y,P,Pa0 41.990,  s 
00040'410di*O‘k , 	s 
iMin!ifef,fe'.440609, 	Ziiic .fi ep 
WOOOPaintifkkOrril:de bogrtlng 	2431 0 .  
voydetuftgaverkirya\ohniiiiastenil 	Sib1 996 234  
it* tiiitjaarA 9.94 , (slotweVrekening)l 	SZW0 •. 	.  
WetVearii,Apillitisichoudend4 
viststeiiingyan de. iiedroting van cle I 

iiftga,ven .eo ,de ontvangs:06 man 64r, 1  
POIlliterie kill :e.e,ailega, an'e9V ;“ 	24'40010A — 
Werkgeleienliekri 	vo&t.s iiiil faii> 	6t6 .019e6; 243,, 

, 

1996''-  t ' 	 a 	•  '%  — 	N  

Wet van 25 april 1996 tot wijziging 
van de sociale zekerheidswetten in 
verband met de nadere vaststelling 
van eon stelsel van administratieve 
sancties, alsook tot wijziging van de 
daarin vervatte regels tot 
terugvordering van ten onrechte 
betaalde uitkeringen en de 
invordering daarvan (wet boeten, 	23 909 
maatregelen en terug- en invordering 	Stb. 1996, 248 
sociale zekerheid) 	 SZW 	 W 	 b;1993-1994 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. t r.  

, 	 t 	 e 	9_,  
i 

it 	1.! 	 :•.v 

,k 	-;. 1 	t, 	1 	
a 	 , 

5 	 4';',., 

i. 	2 	'  an; 	i 	f,e 	9.0  

	

03-nov-95 	30-nov-95 	06-feb-96 	07-feb-96 	20-feb-96 	21-feb-96 

17-mei-95 	18-sep-95 	01-okt-95 	04-okt-95 	30-nov-95 	06-feb-96 	08-feb-96 	27-feb-96 	01-mrt-96 

	

-1 	 I 	 ,  
t, 	 , 	, 

: 	' 1,  
1 

	

k 	I 

	

, I 	 :03-apr,-9,61 	4-apr,-96L,i26;apr7 90 
, 
k, 

, 	 apr 	;•:. 	4riel:- 	,V, 	„me(4,6  

09-mrt-94. 	18-apr-94 	19-sep-94. 	21-sep-94 	28-nov-95 	23-apr-96 	25-apr-96 	07-mei-96 KB 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 1996 

327 



_ 	--, 	 --; 1) Dossiernummer 	 • 
2) Vindplaats 	 • 	1 
3) Ondertekenaar(s) 

Opsch ft 4) Toelichting op de 	 4..1  
inwerlungtreding 	.. 	 1 
(eventueel) 	— —  

Wet van 24 mei 1996, houdende 
bijzondere bepalingen voor de 
toepassing van de sociale 
zekerheidswetten in verband met de 
Wet brutering overhevelingstoeslag 	23 971 
lonen (Wet gevolgen brutering 	 Sib. 1996, 302 
uitkeringsregelingen) 	 SZW  

Wet van 4 juli 1996 tot wijziging van 
de Algemene nabestaandenwet 	24 693 
(wijziging overgangsrecht alsmede 	Stb. 1996, 369 
enkele technische aanpassingen) 	SZW 

Wet van 3 juli 1996, houdende 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
en de Ambtenarenwet in verband mel 
het verbod tot het maken van 	1 	24 498 
onderscheid tussen werknemers naad 	Stb. 1996, 391 
arbeidsduur 	 1 	SZW, Justitie, BiZa 	W 	 b;1995-1996  

Wet ternbeet a, 	Axes***-r-ip 

	

ilgtog twrod 	ro 	f;t1 

van hef 

u 	veraRe ..t 	. 
owritAeo*,....-, 	.. 	1 
intsterteean SOMO`ZaKen , i 

	

WI/0dr %UN 	4. 730, 
aiL, 	, 	 Ai. 

	

ilgyrnameckharkl9endol 	
1 

aetaii dodaaisnota- )1041-44 	,SZw.  
Wet van 29 november 1996 tot 
vaststelling van een nieuwe 	 24 450 
Arbeidsvoorzteningswet 	 Sib. 1996, 618 
(Arbeidsvoorzieningswet 1996) 	 SZW  

Wet van 29 november 1996 tot 
invoering van de 
Arbeidsvoorzieningswet 1996 	 24 554 
(Invoeringswet 	 Stb. 1996, 619 
Arbeidsvoorzieningswet 1996) 	 SZW 	 N 	 b 1995 1996 

Wet van 19 december 1996 tot 
verlenging van de werkingsduur van 
enkele onderdelen van de wet van 28 
september 1988, Stb. 440 
(verlenging van het experiment 
budgetfinancienng, decentralisatie en 	25 048 
deregulering van de Wet Soctale 	Stb. 1996, 664 
Werkvoorziening) 	 SZW  

Wet van 19 december 1996, 
houdende wijziging van de 	 25 148 
Organisatiewet sociale verzekeringen 	Stb. 1996, 665 
en enkele andere wetten 	 SZW 

Wet van 19 december 1996 tot 
wyziging van de inkomensgrens 	25 062 
ziekenfondsverzekenng voor AOW- 	Stb. 1996, 670 
gerechbgden 	 SZW 	 w 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1996 

328 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr.  

27-jun-94 	22-aug-94 	31-okt-94 	02-nov-94 	25-apr-96 	21-mei-96 	24-mei-96 	20-jun-96 	01-jan-98 

01-mrt-96 	04-apr-96 	19-apr-96 	22-apr-96 	27-jun-96 	02-jul-96 	04-jul-96 	09-jul-96 	10-jul-96  

15-nov-95 	26-mrt-96 	01-jul-96 	03-jul-96 	16-jul-96 	01-nov-96 

. 	 1 
k 

„ 
: 

i 
s 	' 	I 	 Ir 	it 

	

-4, 	 • 	' 	< 	 , 

1 	‘ 	 .:<s<OP.-4. 	. 	, ' 	- 	i 	.,. 	. 	- 	 .  

03-jul-95 	01-sep-95 	12-okt-95 	13-okt-95 	27-jun-96 	26-nov-96 	29-dec-96 	19-dec-96 KB 

21-nov-95 	01-dec-95 	15-dec-95 	18-dec-95 	27-jun-96 	26-nov-96 	29-nov-96 	19-dec-96 KB 

08-okt-96 	28-nov-96 	17-dec-96 	19-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 

27-nov-96 	28-nov-96 	29-nov-96 	02-dec-96 	12-dec-96 	17-dec-96 	19-dec-96 	23-dec-96 	24-dec-96 

21-okt-96 	28-nov-96 	17-dec-96 	19-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 1996 
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Ministerie 
van 

Verkeer 
en 

Waterstaat 



— 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 - 	- 	 i 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschritt 
4) Toelichting op de 	 1.1./ 	,• ■ 

inwerkingtreding 	 i,li 
... 

(eventueel) 	 n 	1
71 - 	.._ 

Wet van 21 december 1995, 
houdende algemene regels ter 
verzekering van de beveiliging door 
waterkeringen tegen overstromingen 
door het buitenwater en regaling van 
enkele daarmee verband houdende 	21 195 
aangelegenheden (Wet op de 	 Stb. 1996,8 
waterkering) 	 Verl&eer en Waterstaat N  

Wet van 2 november 1994, 
houdende wijziging van de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen in 
verband met de uitvoering van 
richtlijn nr. 92/44/EEG van de Raad 	 richtlijn nr. 92/44/EEG Read van de 
van de Europese Gemeenschappen 	 Europese Gemeenschappen van 5 
vans juni 1992 betreffende de 	 juni 1992 betreffende de 
toepassing van Open Network 	 23 632 	 toepassing van Open Network 
Provision (ONP) op huurlijnen (PbEG 	Stb. 1996.67 	 Provision (ONP) op huurtijnen 
L 165) 	 Verkeer en Waterstaat W 	(PbEG L 165) 	 b;1993-1994  

	

Sue 	
. /.:H'- 	. ..........,. 	 ,.-. 	 , 	

. 	 S-.., 	 ,, 	

- S' . - .......: 
	 -, 	

. 	 . 	 . 	 I 	
' at an2O l9g6,houdendo  

wijzlgingvandoba9rotlng vande ,.; 

ultgavon'on'deontvangstonvan 1028f  n.4ti kr,  t 
11,1111 	Often Wa 	t 	S 
009 

	

' VethoorenWàterstaat 

Wyan. : 

	

it 	Irourig Vein flit; H12* 
IT ..,Ph ,!'19,1"m€1, - t 

lnftastructuurfpnds voor -fiefjai  trle9 	eariaa -. 	atereteltW  

Wet van 18 januari 1996, houdende 
goedkeuring van de op 26 april 1994 
to Charleville-Mezieres tot stand 
gekomen Verdragen inzake de 	 24 041 
bescherming van de Maas 	 Stb. 1996.81 
respectievelijk de Schelde (Trb. 	Verkeer en Waterstaat, 
1994, 149 en 150) 	 BuiZa 	 N 	Trb. 1994, 149 en 150  

II 	
t 

Oetatiep. 	l'itejiigEn1)19:98;notidendek 
wilitgkin■ginni4Jetek :X11:(Mliatenet 
iiiinViikeei,*Witleniaiet); ■kih!Oer.1 	12 )90711 . 	. 
betakiiitiantde.tnitnityin'en.iier 	I 	Stt)410.13;,2103k ,  
OntYlanneten ,v491,nettiar499.4: 	Vorlceor en Watorsta at 1W 	 I  
v.v..1009 E.,1;f0bSatt,1996 lioildend ' 	' ,.. 	, 	, 	el  
Wilzigiog ii,iittite.betirOi#19140 -cie 	24312„ 	. 
uitgeVetien;d!yontiannetenAfin net 	:1996; 104 , 
infriiiinlattaiijtencliV004401 146„160.44 	Verkear'en:Witter taet jN  

Wet van,1 febnian 1996 houdendo 
yeststerng4yan:de: benteling#) ,  de 
'149a- .Y.enAn;46',Iit‘no$Ort van hot ;,44fA0 .9.X114: 
mlnlstorie van Vorkoer en Wator staatl 	stb".;i9oef'p , 

, Vil) voor,het *tow T' .:4t+4"::; 	verkeeten Waterstaat IN: 

Verkeer en Waterstaat 
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1996 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr.  

. 	21-nov-95 	19-dec-95 	21-dec-95 	09-jan-96 	15-jan-96 

30-jul-93 	22-nov-93 	24-feb-94 	04-mrt-94 	29-sep-94 	01-nov-94 	02-nov-94 	06-feb-96 	07-feb-96 

1 I 
4 

 

,, 	A 
i 
I 	 : 

4 

A' 	
I 
I 

I 	 261an- 	f 	9 	7feb;90  

i s 	 I 

i . 
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i 

I 

,`,.!, 	 t 	
, Mk, 	413491:1490. 1  100796

• 

26 	94 	11-okt-94 	16-dec-94 	23-dec-94 	05-sep-95 	16-jan-96 	18-jan-96 	13-feb-96 	14-feb-96 
, 

1 

.,.,- 	 ,:.feb.96 j 	20,feb-,:96 1 	.21 febM  

w.. 	 i 

	

. -feb-96 	20= e 	1 21Jeb;96  
k. 

1 

I 	 4 	' 	 4e 1 	 , 

Verkeer en Waterstaat 	 1996 
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r ....„ 
1) Dossiernummer 	 ' 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 • 	,ri 
inwerkingtreding 	 1 
(eventueel) 	 ...... 	—  

, 

W 	411, f cegruirtieed, 	tid 	a' 
vastsaliiWiarTelt,kbeWhiiiet141' 	244OOAo 
aItarvato'ilikoiAlinbistAy'ari..0 KSillilicailii 
IfihstittiatneaVoorli,a' ' ) 	 Varkeeren ;Waterstaat4N,  

Wet van 29 maan 1996 tot wijziging 
van de Wegenverkeerswet 1994, 
houdende regeling van de 	 22 961 
verzelfstandiging van de Rijksdienst 	Stb. 1996, 257 
voor het Wegverkeer 	 Verkeer en Waterstaat W  

Wet van 28 mead 1996, houdende 
regels inzake vergunningen voor de 
aanleg, de instandhouding en de 
exploitatie van kabelgebonden 
telecommunicatie-infrastructuur 	24 164 
(Vergunningenwet kabelgebonden 	Stb. 1996, 319 
telecommunicatie-infrastructuur) 	Verkeer en Waterstaat 	N  

Wet van 28 maart 1996, houdende 
wijziging van de Wet op de 	 Richtlijn nr. 94/46/EG van de 
telecommunicatievoorzieningen, de 	 Commissie van de Europese 
Mediawet, de Radio-Omroep-Zender- 	 Gemeenschappen van 13 oktober 
Wet 1935 en het Wetboek van 	 1994 tot wijziging van Richtlijn 
Strafvordering in verband met de 	 88/301/EEG en Richtlijn 
liberalisering van kabelgebonden 	24 163 	 90/388/EEG met name met 
telecommunicatie-inrichtingen 	 Stb. 1996, 320 	 betrekking tot satellietcommunicatie 
(kabelgebonden telecommunicatie) 	Verkeer en Waters aat W 	(PbEG L 268) 	 b;1995-1996  

Wet van 27 juni 1996, houdende 
goedkeuring van de op 17 januari 
1995 to Antwerpen tot stand 
gekomen Verdragen tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het 
Vlaams Gewest inzake de verruiming 
van de vaarweg in de Westerschelde 	24 451 
en, respectievelijk, de aivoer van het 	Stb. 1996, 332 
water van de Maas (Trb. 1995,51 en 	Verkeer en Waterstaa 
50) 	 BuiZa 	 N 	Trb. 1995,51 en 50  

Wet van 3 juli 1996, houdende 
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 	 richtlijn nr. 93/75/EEG van de Raad 
van de Read van de Europese 	 van de Europese 
Gemeenschappen van 13 september 	 Gemeenschappen van 13 
1993 betreffende de minimumeisen 	 september 1993 betreffende de 
voor schepen die gevaarlijke of 	 minimumeisen voor schepen die 
verontreinigende 	 gevaarlijke of verontreinigde 
goederen veivoeren on die naar of uit 	24 271 	 goederen vervoeren en die naar of 
de zeehavens van de Gemeenschap 	Stb. 1996, 400 	 uit de zeehavens van de 
varen (PbEG L 247) 	 Verkeer en Waterstaat W 	Gemeenschap varen (PbEG L 247) b;1995-1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekend m . 	Inw.tr.•

,.,  

	

gt, 	P 	.I 	 I 	 I'",, 

, 

. , 

	

. 	' 	
,., 

, 	 14eb- 	-104-',90 	2 	f 	''.:9§  

	

14-apr-92 	22-sep-92 	15-dec-92 	17-dec-92 	15-nov-94 	26-mrt-96 	29-mrt-96 	14-mei-96  KB  

	

06-mrt-95 	04-mei-95 	19-mei-95 	22-mei-95 	21-feb-96 	26-mrt-96 	28-mrt-96 	28-jun-96 KB 

	

06-mrt-95 	04-mei-95 	19-mei-95 	22-mei-95 	21-feb-96 	26-mrt-96 	28-mrt-96 	28-jun-96 KB 

	

28-feb-95 	07-jul-95 	04-okt-95 	13-okt-95 	21-feb-96 	25-jun-96 	27-jun-96 	28-jun-96. 	29-jun-96 

	

05-dec-94 	23-mrt-95 	15-aug-95 	17-aug-95 	13-jun-96 	01-jul-96 	03-jul-96 	23-jul-96 KB 

Verkeer en Waterstaat 	 1996 
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1) Dossiernummer 
2) %/tildelaats 	 -.1 
3) Ondertekenaar(s) Opschrift 
4) Toelichting op de 	1  

inwerkingtreding 	 AQ 	 , 

(eventueel) 

23 568 
Wet van 20 juni 1996 tot wijziging 	Stb. 1996, 411 
van de Ontgrondingenwet en 	 Verkeer en Waterstaat 
andere wetten 	 VROM 	 w  

, 

26 	totn6a41 

	

ng Nan 	9 
u 	 ton 	a. 	 244.3i4 	1 

van khot Min 	van Vertuzior's 	t1:•,4 999:49.7,a- — 	.. 'Wesaatig19140:11at jaNittgalf I 	Virk4eWrWitiatiat 	1 4 	 . 	. 

et 	 Ar 	 it (ir 
houdend 	t 	rtg 	e 	ro ng 
t.s4+V.24.,r,  vai deuftgMenesiâeontvangstén 	41,,, PI,  
anbot trifrasXrfondsvoorhot I 	SiliS1998?;  

jaarlDge 	t 	A 	,,viatIkeiNvatikilittus  

richtlijn nr. 94/25/EG van het 
Europees Padement en van de 
Read van de Europese Unie van 16 
'uni 1994 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke on 
bestuursrechtlijke bepalingen van 
de Lid-Staten met betrekking tot 

Wet van 29 november 1996, 	 pleziervaartuigen (PbEG L 164), 
houdende regels met betrekking tot 	24 689 	 noodzakelijk is regels to stellen met 
de veilighed van pleziervaartuigen 	Stb. 1996, 605 	 betrekking tot de veiligheid van 
(Wet pleziervaartuigen) 	 Verkeer en Waterstaat N 	pleziervaartuigen. 	 b 1995 1996  

Wet van 11 december 1996, 
houdende regels betreffende advies 
on overleg over het beleid inzake 	24 659 
verkeer en waterstaat (Wet advies on 	Stb. 1996, 621 
ovedeg verkeer en waterstaat) 	 Verkeer on Waterstaat N 	 b;1995-1996  

Wet van 11 december 1996, 
houdende wijziging van de 
Waterstaatswet 1900 in verband met 	24 637 
de instelling van de Staatscommissie 	Sib. 196, 632 
voor de waterstaatswetgeving 	 Verkeer on Waterstaat W  

Wet van 14 november, houdende 
vaststelling van bepalingen 
betreffende waterstaatswerken in 	24 573 
beheer bij het Rijk (Wet beheer 	Stb. 1996, 645 
rijkswaterstaatswerken) 	 Verkeer on Waterstaat 	N  

Wet van 19 december 1996 tot 	24 546 
wijziging van de Grondwaterwet 	Stb. 1996, 647 
(verbreding heffingsdoeleinden) 	Verkeer en Waterstaat W 	 b;1995-1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw .tr.  

	

23-aug-93 	24-dec-93 	03-jan-94 	23-jan-96 	18-jun-96 	20-jun-96 	15-aug-96 KB 

4 	, 

,, 	 se 	t 	t.:  

	

. 	 ,t, 

	

, 	 ,y,  

,s. 
N. 

A 

eo .'040ir! 	= 	OW , 	- 

	

18-sep-95 	29-jan-96 	09-apr-96 	17-apr-96 	26-sep-96 	26-nov-96 	29-nov-96 	17-dec-96 KB 

	

28-dec-95 	26-feb-96 	18-mrt-96 	25-mrt-96 	12-nov-96 	10-dec-96 	11-dec-96 	19-dec-96 	01-jan-97 

	

13-mrt-96 	12-nov-96 	10-dec-96 	11-dec-96 	20-dec-96 	01-jan-97 

	

10-jul-95 	23-okt-95 	22-dec-95 	08-jan-96 	08-okt-96 	12-nov-96 	14-nov-96 	23-dec-96 	01-jan-97 

	

25-jul-95 	20-sep-95 	04-dec-95 	11-dec-95 	28-nov-96 	17-dec-96 	19-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97 
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Ministerie 
van 

Volksgezondheid, 
Welzijn 

en 
Sport 



.. 
1) Dossiernummer 	 — iff 
2) Vindplaats 	 . 	- 

	

Opschnft 	 3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 	 t ir 
inwerkingtreding 	 ! 	 •1 
(eventueel) 	 :q — 	 ■ 

Wet van 18 januari 1996 betreffende 	23 633 
de kwaliteit van zorginstellingen 	 Stb. 1996,80 
(Kwaliteitswet zorginstellingen) 	 VWS 	 N 	 b;1993-1994  
Wet van 25 januan 1996, houdende 
regels omtrent de vaststelling van 
maximumprijzen voor 	 24 266 
geneesmiddelen (Wet 	 Stb. 1996,90 
geneesmiddelenprijzen) 	 VWS 	 N 	 b;1995-1996  

-Avi ,  
2-8 	P.69610t, 	99, 

'vahdebQgro!rig van c$eu jlgavAen 
an 	yiirk 099■11010terlei; 

drld09MW44000 ' 
0 	ar'l 	 IL% 

(wq8gIngan1enhngidet,j 	I 	Sib.' 990 
tiarstiatark 	' 	4,-Th.'  

Wet van 29 februan 1996, houdende 
regels ter bevordering van de 
medezeggenschap van de clienten 
van uit collectieve middelen 
gefinancierde zorgaanbieders op het 
terrain van de maatschappelijke zorg 
on gezondheidszorg (Wet 	 23 041 
medezeggenschap clienten 	 Stb. 1996, 204 
zorginstellingen) 	 VWS 	 N  

WItri.9,285(11884,1 ,P9,(MtKfbi  
wiiZigirffi 'Viellic1610:011n1  
Mirt,14t,r-YPEW - 
Vd ' \ zondiffa lari6ftuurPan.  
beqmftñgvantdeuttgaven en 	 2431. -, 	-, len vow' het 	' 	 • 
(8101■401/rekeninW00,•  

WO, i,v‘AM,81i300,' . . tt9,1' 
"yasistel0n0.van de 'bigrotitiyan de 

` 	h  W'rii' —0 '''' ' tvt ''' —4 114 u000 	en 0 on angs enyan 
Mlnistide ya0 ly. olOgezondhe k1,4 	24400 XVI; 
W 	0.n•Spoi(XviPt4o1rihet

4 

 1J.a,ttr! 	ErS1996:2 
A IN 	I

Wet van 24 mei 1996, houdende 	24 547 
intrekking van de Wet voorzieningen 	Stb. 1996, 312 
gezondheidszorg 	 VWS  

Wet van 24 mei 1996, houdende eon 
technische correctie van de Wet op 
de bejaardenoorden ter voorkoming 
van het twee maal buiten 
beschouwing laten van 
vakantietoeslag bij de berekening 	24 597 
van de bijdrage van bewoners van 	Stb. 1996, 318 
bejaardenoorden 	 VWS  
Wet van 24 mei 1996, houdende 
regelen omtrent het ter beschikking 	22 358 
stollen van organen (Wet op de 	 Stb. 1996, 370 
orgaandonatie) 	 VWS, Justitie 	N 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr. 

19-mrt-93 	30-dec-93 	28-feb-94 	07-mrt-94 	12-sep-95 	16-jan-96 	18-jan-96 	13-feb-96 KB 

11-mei-95 	23-jun-95 	14-jul-95 	01-aug-95 	30-nov-95 	14-jan-96 	25-jan-96. 	15-feb-96 KB 

? 
;61 	 4 

tkV, 	-., 

-',., 	. 

31 	
■ , 	i 

	

,, 	 , 	264  afli 	# 	22-feb-96 	,te, 	' 

03-jul-92 	12-nov-92 	05-mrt-93 	08-mrt-93 	27-sep-94 	27-feb-96 	29-feb-96 	04-apr-96 	01-jun-96•
. 	 0 

. 

„ 
f 	 I 

v 
•  

8-mrt 96: 25 app= 	apr,',96  
0 

,sts 	 I 

, 	mrt  	. 	la 	,- 	Apt,  

	

25-apr-96 	21-mei-96 	24-mei-96 	25-jun-96 	26-jun-96 

05-feb-9 	25-apr-9 	21-mei-96 	24-mei-9 	25-jun-9 	26-jun-9 

• 06-jun-9 	06-sep-9 	14-okt-9 	18-okt-9 	26-jun-95 	21-mei-96 	24-mei-9 	11-jul-9 	01-feb-98 
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_ 
1) 

 
Dossiernummer 	 -- 

2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	1i ■ J.. 	1 .1 izjvzgi 
inwerkingtreding 	 ti..11., 
(eventueel) 	 i 	

„......— 	., _. 

Wet van 26 september 1996, 
houdende het onderbrengen van de 
zorg, bestaande uit duurzaam verblijf 
en verzorging in een verzorgingshuis, 
in de aanspraken op grond van de 
Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten en fijdelijke regaling van 
de subsididring van 
verzorgingshuizen door de 	 24 606 
ziekenfondsraad (Overgangswet 	Stb. 1996, 478 
verzorgingshuizen) 	 VWS 	 N  

Richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen inzake 
de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelske 
bepalingen van de Lid-Staten 
betreffende de bescherrning van 
dieren die voor experimentele en 

Wet van 12 september 1996 tot 	22 485 	 andere wetenschappelijke 
wijziging van de Wet op de 	 Stb. 1996, 500 	 doeleinden worden gebruikt 
dierproeven 	 VWS 	 W 	86/609/EEG, PbEG 358)  

Rijkswet van 12 september 1996, 
houdende goedkeuring van de 
Europese Overeenkomst voor de 
bescherming van gewervelde dieren 
die worden gebruikt voor 	 22 450 
experimentele en andere 	 Stb. 1996, 501 
wetenschappeltjke doeleinden 	 VWS, BuiZa 	 W 	Trb. 1986, 197  

Witin,2rOPIE/011119901  
iriliigthis itiiidiibeignitirig kin 
ultgaveh en opbranggrten varthgt 
Mbilitliiiriiallisgeiondheidt 
,14.074Ple.n.,SP.9„.Ct Mg.;v901't1P1*N ,,.I 	2 . 757/74,- ,  
1996(itljzIgibb iabientiaribebdri niet 1 	qui:190r 
defloorjaarsnola) 	 (,,. 	Srv/a:- . 1.  

Wet van 21 oktober 1996, houdende 	24 454 
regeling van de taakuitoefening door 	Stb. 1996, 560 
het RIVM (Wet op het RIVM) 	 VWS, VROM 	N 	 b;1995-1996  

Wet van 12 december 1996, 
houdende wijziging van de 
Overgangswet verzorgingshuizen 
voor de situaties waarin niet *lig een 	25 104 
plan op grond van de Wet op de 	Stb. 1996, 627 
bejaardenoorden is vastgesteld 	VWS 	 w  
Wet van 19 december 1996 tot 
wijziging van de Wet op de 	 24 682 
Geneesmiddelenvoorziening 	 Stb. 1996, 672 
(adviesorganen) 	 VWS 	 w 	 b;1995-1996 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1996 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr. 

30-nov-95 	06-feb-96 	09-feb-96 	10-feb-96 	25-jun-96 	01-okt-96 	26-sep-96 	01-okt-96 	02-okt-96 

05-dec-90 	20-jun-91 	03-dec-91 	07-jan-92 	13-jun-95 	10-sep-96 	12-sep-96 	15-okt-96 	05-feb-97 

06-okt-86 	18-dec-86 	28-nov-91 	05-dec-91 	13-jun-95 	10-sep-96 	12-sep-96 	15-okt-96 	16-okt-96 

i  

.,.., 
.5: 

	

i 	 t 	1 11 .2 	. utlt, 

16-okt-95 	10-sep-96 	15-okt-9 	21-okt-9 	26-nov-9 	KB 

14-nov-96 	27-nov-96 	10-dec-96 	12-dec-96 	20-dec-96 	21-dec-96 

04-dec-95 	06-feb-96 	24-mrt-96 	11-apr-96 	21-nov-96 	17-dec-96 . 	19-dec-96 	23-dec-96 	01-jan-97• 
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Ministerie 
van 

Volkshuisve sting, 
Ruimtelijke Ordening 

en 
Milieubeheer 



-1. 	 ,.... 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats  
3) Ondertekenaar(s) Opschrif 1 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 t 	 ._• 

1 

Wet van 26 januaritl ocip,toirMialig 
van 	

i 
1tikX1C(Miiiiiieritiap;''44, 

 
°I s 	' 	18#9911:1'P ti tc1-1  11/417h;g 

ctldiffildtt,in;:tviitieirbeilek44 .4074e , 
iOttkveigagtittaiiiiti4Wde" ,:  Ctntiiiiivi,tonNconhet 14

vi  
1994 	Sib 1996 148 	

1 ' 	"Wrikteicki 7'::7C( 	 -V ROM 	 .  

Ke 	go 	ligteeekitto:t 	t 
van do begroting.vans:Idelti' 	ven en I 
tie ontvangstenNiiithitAiriiatirieTt. 
van Volkshulsvesbngl .1,00.40# :  
Ordening Owl& ' 	is. (XI)voor' 
hetjaarl9e5(wIJzIging  
WilenhangrdO nyit ,do 	I 	SIb 1996 1 4  

.
Najaarsnota), 1' ',"' '-‘ 	'  

$90,,26 4041.06 , 
*.t,ShiplAk41149i6609.yap 

We (1 	Y.01k6P}Ils!..0"994 -4 
9,1 	9) litOrdening  tin maksuben 	4' 	ib , 

P 	ei;  
Wet van 7 maart 1996, houdende 	24 031 	 b;1993-1994 
wijziging van de Wet milieubeheer 	Stb. 1996, 163 	 en 
(milieuplanbureau) 	 VROM 	 W 	 b;1994-1995 

Wet van 19 juni 1996 tot wijziging 
van de Huurprijzenwet woonruimte, 	 b;1993-1994 
de Wet op de huurcommissies en de 	 en 
Wet individuele huursubsidie in 	24 507 	 b;1994-1995 
verband met de zogenaamde 	 Stb. 1996, 323 	 en 
huursombenadering 	 VROM 	 W 	 b;1995-1996  
Wet van 19 juni 1996, houdende 	24 595 
wijziging van de Wet individuele 	Stb. 1996, 324 
huursubsidie 	 VROM  
Wet van 4 juli 1996, houdende 	 24 235 
wijziging van de Wet voorkeursrecht 	Stb. 1996, 389 
gemeenten 	 VROM 	 W  

WS* 2 ,tt01.1frilb:Or 1PiSiot, rt ., 
iiilki E9.414arlilciii.>,#■00,r3g*70.0C' 
Ottiewin'eti; de, on ,t)Sigsten,411,het 
Mihksti,fie***Vake.6 1.4.4v,011 . 
FP16400, HkOrtrdenin9'4001 14,u,bih* 	1 
9.9)1C49.1/1Parlp2a,oiwicotti )  ,. 	24 
4.4.1.44940040141-4444d4:, ,, 	 1996 ' T.... 	t 
Ver4641E110ja)Bv . 1e 	 ,V 	1,41‘;''"  
Wet van 10 oktober 1996 tot 
installing van de Raad voor 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 	 24 673 
Ordening en Milieubeheer (Wet op de 	Stb. 1996, 551 
VROM-raad) 	 VROM 	 N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer . Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm 	inwtr  

i 
I , 

	

an 96 	O5-mrt,96 O mrt  

' i 

, 	 Jan .:06 	05-mrt96'O&mrt-  

1 

$ 	 n 	04-inrt 	, 	mrt79f3  

28-jun-94 	05-sep-94 	08-dec-94 	14-dec-94 	27-jun-95 	05-mrt-96 	07-mrt-96 	19-mrt-96 01-mei-96 

08-mei-95 	10-okt-95 	15-nov-95 	21-nov-95 	02-apr-96 	18-jun-96 	19-jun-96 	28-jun-96. 	01-jul-96  

27-okt-95 	22-dec-95 	26-jan-96 	31-jan-96 	02-apr-96 	18-jun-96 	19-jun-96 	28-jun-96 	01-jul-96  

29-dec-94 	23-mei-95 	22-jun-95 	27-jun-95 	22-feb-96 	02-jul-96 . 	04-jul-96 	16-jul-96 	17-jul-96 
, 	 ., 	 1 

IF 	 I 

 

02-apr-96 n.a. 	 08-okt-96 	10-okt-96 	14-nov-96 	01-jan-97 

, 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 19 december 1996 tot 
Instelling van de Waddenadviesraad 
(Wet 
op de Waddenadviesraad) 

24 704 
Stb. 1996, 682 
VROM 



Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 	 1996 

Kabinets-
missive 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

26-apr-96 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

28-nov-96 

Eindstemming 
Eerste Kamer 

17-dec-96 

Bekrachtiging 

19-dec-96 

Bekendm 

30-dec-96 

lnwtr 

01-jan-97 
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