
Agenda* Maandag 15 en dinsdag 16 december 1997

Opgesteld 10 december 1997

A. OPENBARE BEHANDELING 15 december 1997 om 19.00 uur
16 december 1997 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 265 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (Kaderwet LNV-subsidies)

25 407 Aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partner-
schap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd
partnerschap)

25 447 Eenmalige uitkering aan gewezen militairen die meer dan twee doch minder
dan vijf jaren hebben gediend (Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot
vijfjarige diensttijd veteranen)
(blz. 689–708, 1809–1823, 1916–1918) (1997–1998)

25 525 Wijziging van de Meststoffenwet

25 526 Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962

25 534 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Verkeer en
Waterstaat (Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat)

II

24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoon-
lijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid geheel of
nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben
met de staat naar welks recht zij zijn opgericht (Wet op de formeel buiten-
landse vennootschappen)
(blz. 7147–7149) (1996–1997)

24 141 Regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot corporaties (Wet
conflictenrecht corporaties)
(blz. 7147–7149) (1996–1997)
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III

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)

IV (gezamenlijke behandeling):

Algemene Financiële Beschouwingen

25 600 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1998
(blz. 417–437, 441–474, 487–529, 652) (1997–1998)

25 600 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998
(blz. 417–437, 441–474, 487–529, 652) (1997–1998)

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)

23 470 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de
Invorderingswet 1990 in verband met de herziening van het stelsel van
administratieve boeten en van het fiscale strafrecht
(blz. 4636–4644) (1995–1996)

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)

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)

25 691 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)

25 692 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.

Op dinsdag 16 december 1997, direct na de lunchpauze:

A. Stemming over wetsvoorstel:

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)
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B. Verdere behandeling van wetsvoorstel:

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)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

25 339 Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeen-
komst op grond van Artikel K3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) (Trb.
1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol
opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van de
Europese Politiedienst (Trb. 1996, 265)

2. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

23 652 Wijziging van de regeling betreffende het verlenen van bijdragen van
rijkswege aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet,
en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede tot het treffen van
een wettelijke basis voor het verlenen van rijksbijdragen aan de instellingen
die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoeren
(blz. 561–564) (1995–1996), (2177–2180, 2388–2389) (1997–1998)

24 419 Wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet
(blz. 2199–2203, 2389–2390) (1997–1998)
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