
Agenda* Dinsdag 9 december 1997

Opgesteld 3 december 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Om 12.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 233 Regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet)
(blz. 1687–1707) (1997–1998)

II

23 216 Voorstel van wet van het lid Rosenmöller tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek in verband met het recht van de werknemer de overeengekomen
arbeidsduur te verminderen (bevordering van deeltijdarbeid)
(blz. 4299–4329, 4361–4383, 4397, 4491–4493) (1995–1996)

III

24 818 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Internationaal
Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en
andere ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan
op het grondgebied van Rwanda en van Rwandese burgers aansprakelijk
voor genocide en andere van dergelijke schendingen, begaan op het
grondgebied van buurlanden, tussen 1 januari 1994 en 31 december 1994
(blz. 5593–5607, 5647) (1996–1997)

IV

25 600 III Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998
(blz. 390–417) (1997–1998)

V

25 248 Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met de inwerkingtreding
van de Kaderwet adviescolleges
(blz. 7449–7459) (1996–1997)
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VI

25 298 Wijziging van de Politiewet 1993 en de LSOP-wet in verband met de
invoering van de inspectiefunctie op rijksniveau en de invoering van een
stelsel van kwaliteitszorg bij de politie, alsmede enkele aanpassingen van
deze en andere wetten van technische aard
(blz. 7241–7247, 7405) (1996–1997)

VII

25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere
wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale
fondsen (geïntegreerd middelenbeheer)
(blz. 1045) (1997–1998)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat:

25 114 Regels met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse
samenleving (Wet inburgering nieuwkomers)
(blz. 1579–1603, 1666–1668) (1997–1998)

25 648 Wijziging van de Wet op de medische keuringen
(blz. 2049–2050) (1997–1998)

2. Om 13.00 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

25 397 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de
terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

25 687 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden
voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet)

3. Om 13.30 uur door de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse
en Arubaanse Zaken:

25 600 IV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar
1998
(blz. 1252–1285, 1392–1393) (1997–1998)

4. Om 13.30 uur door de vaste commissie voor Financiën:

24 800 Wijziging van enkele wetten in verband met de herziening van het stelsel van
bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht (Invoeringswet bestuurlijke
boeten)

25 095 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 teneinde de effectiviteit
van deze wet op het gebied van het bestrijden van gebruik van
voorwetenschap te verbeteren
(blz. 1965–1981) (1997–1998)
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25 345 Goedkeuring van het op 4 december 1996 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van
het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië tot het vermijden
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, ondertekend te
’s-Gravenhage op 7 maart 1988, met briefwisseling (Trb. 1997, 13)

25 350 Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen in verband met de verruiming van de overgangsregeling
ter zake van het toetsloon in de vermindering onderwijs

25 688 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking)

25 689 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)

25 690 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 c.a. (aanpassing van de
oudedagsreserve en de zelfstandigenaftrek alsmede vervallen van de
vermogensaftrek)

5. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

25 415 Aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet
premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidson-
geschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale
verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsonge-
schiktheidsregelingen)
(Wetgevingsoverleg nr. 10) (1997–1998)
(blz. 2049–2050) (1997–1998)

25 697 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
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