
Agenda* Dinsdag 13 januari 1998

Opgesteld 7 januari 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 514 Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
(aanvullende bijdrage)

25 624 (R 1599) Aanpassing van de Rijkswet van 12 december 1985, houdende bepalingen
omtrent de regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële
voorzieningen voor het lid van de Raad van State van het Koninkrijk,
genoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk,
in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds
(blz. 2327–2328) (1997–1998)

II

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)

III (gezamenlijke behandeling, incl. eventuele stemmingen)

24 510 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (de
dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechts-
zaken en het instellen van hoger beroep)
(blz. 667–673, 725) (1996–1997)

24 692 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering betreffende het aanhangig
maken van de zaak en de regeling van het onderzoek ter terechtzitting
(herziening onderzoek ter terechtzitting)
(blz. 4423–4434, 4500–4512) (1996–1997)

24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het
rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen en
arresten met het oog op het instellen van een rechtsmiddel en van de
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht betreffende het kennisgeven en het
ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling
(blz. 4958–4976, 5265–5267, 5315) (1996–1997)

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



B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.15 uur door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

25 600 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1998
(blz. 1183–1208, 1210–1233, 1287–1318, 1319–1338) (1997–1998)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

22 695 Wijziging van wetsvoorstel 20 890, houdende wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
(implementatie Barber-richtlijn)
(Wetgevingsoverleg nr. 14) (1997–1998)
(blz. 2049–2050) (1997–1998)

3. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij:

23 147 Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten
(Flora- en faunawet)
(Wetgevingsoverleg, nr. 112) (1997–1998)
(blz. 591–625, 825–826, 914–919, 1392) (1997–1998)

23 580 Nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap
(Natuurbeschermingswet 19..)
(Wetgevingsoverleg, nr. 112) (1997–1998)
(blz. 582–591, 919–925, 1391–1392) (1997–1998)
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