
Agenda* Dinsdag 4 november 1997

Opgesteld 29 oktober 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 321 Aanvulling van de Wet milieubeheer met een regeling ter waarborging dat
gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het
milieu hebben, alsmede wijziging van de Wet bodembescherming
(blz. 6815–6826) (1995–1996), (232–242, 387–388) (1997–1998)

24 875 Wijziging van de Wet milieubeheer (bepalingen inzake afvalstoffen)
(blz. 5340–5355, 5356–5369) (1996–1997), (242–256, 387) (1997–1998)

25 185 Wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en
regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening
van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds
(blz. 7233–7239) (1996–1997)

25 254 Regels betreffende het toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse
vlag in Nederlandse havens op de naleving van internationale voorschriften
op het gebied van de veiligheid, voorkoming van verontreiniging en leef- en
werkomstandigheden (Wet havenstaatcontrole)
(blz. 815) (1997–1998)

25 255 (R1586) Wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Wet
havenstaatcontrole
(blz. 815) (1997–1998)

25 280 Aanpassing van bijzondere wetten aan de derde trance van de Algemene wet
bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I)
(blz. 815) (1997–1998)

25 319 (R1592) Aanpassing van enkele rijkswetten aan de derde tranche van de Algemene
wet bestuursrecht (Aanpassingswet rijkswetten derde tranche Awb)
(blz. 815) (1997–1998)

25 600 I Vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I)
voor het jaar 1998
(blz. 390) (1997–1998)

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 1997–1998

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

Eerste Kamer, vergaderjaar 1997–1998, Agenda 1



II

25 177 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het voortgezet
onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 inzake ouder-
bijdragen, sponsorgelden en stichtings- en opheffingsnormen
(blz. 576–582, 653–654) (1997–1998)

III (voortzetting)

23 720 Regels met betrekking tot de geestelijke verzorging in instellingen in de
zorgsector, in justitiële inrichtingen en in de krijgsmacht (Wet geestelijke
verzorging zorginstellingen, justitiële inrichtingen en krijgsmacht)
(blz. 3881–3902, 4145–4146) (1995–1996) (blz. EK 1339–1347, 1450–1451)
(1996–1997)

IV

25 343 (mits schriftelijke voorberei-
ding is voltooid)

Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met
de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid
(blz. 7152–7161), 7474–7481) (1996–1997), (216–217) (1997–1998)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat:

25 219 Wijziging van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP in verband
met de formalisering van de taak van het FAOP inzake de heffing ingevolge
de Wet op de ondernemingsraden
(blz. 7317) (1996–1997)

24 613 Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met de implemen-
tatie van de richtlijn nr. 90/313/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie
(blz. 341) (1997–1998)

2. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Financiën:

25 349 Wijziging van de Wet op de accijns
(blz. 362–374, 390) (1997–1998)

3. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

24 702 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband
met de regeling van de splitsing van rechtspersonen
(blz. 531) (1997–1998)

24 544 Voorstel van wet van het lid Verhagen tot wijziging van de Vreemdelingenwet
(wettelijke vastlegging van de machtiging tot voorlopig verblijf)
(blz. 218–232, 296–327, 388–389) (1997–1998)
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