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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

Agenda*

Dinsdag 22 april 1997

Opgesteld 16 april 1997
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 10.00 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

24 819

Wijziging van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf in verband met de arbeidsplicht voor vergunninghouders
(blz. 4069–4080, 4181) (1996–1997)
II

25 090

Nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet)
(blz. 3590–3651, 3761–3793, 3814–3818) (1996–1997)
III

22 026, nr. 70

Planologische kernbeslissing Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs
(Nota-overleg nr. 72) (blz. 3379) (1996–1997)
Stemming over de volgende wetsvoorstellen:
(direct na de lunchpauze)

24 698

Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele
andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
(blz. 1658–1708, 1757–1784, 1931–1955, 1956–1974, 2185–2187)
(1996–1997)

24 758

Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid
en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen,
beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)
(blz. 1658–1708, 1757–1784, 1931–1955, 1956–1974, 2184–2185)
(1996–1997)

24 760

Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid
voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten)
(blz. 1658–1708, 1757–1784, 1931–1955, 1956–1974, 2185) (1996–1997)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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24 776

Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en
gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)
(blz. 1658–1708, 1757–1784, 1931–1955, 1956–1974, 2187) (1996–1997)

23 259

Voorstel van wet van het lid Van Boxtel houdende regels tot versterking van
de rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan (Wet op de
medische keuringen)
(blz. 2897–2912, 2918–2943) (1994–1995); (blz. 5094–5108, 5152–5168,
5214–5242) (1995–1996); (blz. 1336–1348, 1466–1480, 2187–2189)
(1996–1997)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
24 707

1. Om 10.30 uur door de vaste Commissie voor Economische Zaken:
Nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet)
(blz. 4379–4413, 4552–4561, 4729–4730) (1996–1997)
2. Om 12.00 uur door de vaste Commissie voor Onderwijs:

24 683

Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding)
(blz. 3836–3866, 3962–3971, 3973–4003, 4080–4084) (1996–1997)

24 718

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij voor landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring
landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)
(blz. 3836–3866, 3962–3971, 3973–4003, 4080–4084) (1996–1997)

25 028

Wijziging van de Wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het
stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de
Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
(Stb. 716)
(blz. 4089–4094, 4181) (1996–1997)
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