
Agenda* maandag 22 en dinsdag 23 december 1997

Opgesteld 17 december 1997

A. OPENBARE BEHANDELING 22 december 1997 om 18.00 uur
23 december 1997 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 186 Regelen ter instelling van de natuurplanbureaufunctie
(blz. 2327–2328) (1997–1998)

25 397 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de
terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid
(blz. 2162–2177, 2387–2388) (1997–1998)

25 282 Het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen
brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de
werknemersverzekeringen)
(Wetgevingsoverleg nr. 9)
(blz. 1664–1665) (1997–1998)

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

25 626 Regels omtrent de waarborg van platina, gouden en zilveren werken
(Waarborgwet 1986)
(blz. 1541) (1997–1998)

25 652 Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Deventer,
Diepenveen en Bathmen in verband met de voorgenomen gemeentelijke
herindeling van deze gemeenten
(blz. 2369–2372, 2395–2396) (1997–1998)

25 654 Verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de
provincie Gelderland in verband met de voorgenomen gemeentelijke
herindeling van deze gemeenten
(blz. 2369–2372, 2396) (1997–1998)

25 697 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
(Wetgevingsoverleg nr. 10) (1997–1998)
(blz. 2299–2300, 2393) (1997–1998)
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II (gezamenlijke behandeling)

24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie
(Wetgevingsoverleg nr. 35) (1996–1997)
(blz. 5973–5983, 6014–6015) (1996–1997)

25 189 Wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het
afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie
(Wetgevingsoverleg nr. 35) (1996–1997)
(blz. 5973–5983, 6015) (1996–1997)

III (gezamenlijke behandeling):

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)

25 641 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere
wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening,
eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische
alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997)
(Wetgevingsoverleg nr. 8) (1997–1998)
(blz. 2049–2050) (1997–1998)

IV

25 617 Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de
periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds
komen
(Wetgevingsoverleg nr. 8) (1997–1998)
(blz. 2049–2050) (1997–1998)

V

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)
(blz. 2409–2434, 2473–2483, 2519) (1997–1998)

VI

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)
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VII (gezamenlijke behandeling):

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. 2369–2372, 2395–2396) (1997–1998)

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

25 687 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden
voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet)
(blz. 2180–2199, 2389) (1997–1998)

VIII

25 029 Regels omtrent de kamers van koophandel en fabrieken
(blz. 6081–6095, 6117–6134, 6442–6446, 6670–6672) (1996–1997)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

25 176 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in
allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen
(blz. 2276–2299, 2398–2409, 2442–2444) (1997–1998)

Eerste Kamer, vergaderjaar 1997–1998, Agenda 3


