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Vergaderjaar 1996–1997

Agenda*

Dinsdag 14 januari 1997

Opgesteld 8 januari 1997
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 9.00 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

25 000 XIV

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997
(Wetgevingsoverleg nr. 19)
(blz. 726–756, 783–815) (1996–1997)

25 000 B

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1997
(Wetgevingsoverleg nr. 19)
(blz. 726–756, 783–815) (1996–1997)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
25 000 VIII (deel Cultuur)

1. Om 11.30 uur door de vaste Commissie voor Cultuur:
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1997
(Wetgevingsoverleg nr. 41)
(blz. 1271–1320, 1323–1336, 1406–1416, 1419–1451, 1480–1508,
2919–2922) (1996–1997)
2. Om 12.00 uur door de vaste Commissie voor Justitie:

24 233

Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de
aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen,
voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan
rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland
(blz. 410–438, 439–463, 844–862, 1112–1135, 1452–1466, 1552–1554)
(1996–1997)
3. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

24 789

Bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen per 1 januari 1996
(blz. 2357–2382, 2500–2516, 2558–2584, 2642–2643) (1996–1997)

24 877

Wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet
sociale verzekeringen 1997)
(blz. 2356–2382, 2500–2516, 2558–2584, 2642) (1996–1997)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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25 047

Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997)
(blz. 2356–2382, 2500–2516, 2558–2584, 2642) (1996–1997)
4. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

24 699

Wijziging van de Gemeentewet, houdende opneming daarin van de
bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek
toegankelijke lokalen of bij die woningen of lokalen behorende erven te sluiten
bij verstoring van de openbare orde
(Wetgevingsoverleg nr. 13) (1996–1997)

Eerste Kamer, vergaderjaar 1996–1997, Agenda

2

