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A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 053 Een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet inkomens-
voorziening kunstenaars)
(blz. 531–551, 555–576, 652–653, 913–914) (1997–1998)

II

25 600 XI (deel V+RO) Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1998
(blz. 925–968, 2438–2439) (1997–1998)

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

24 137 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet
onderwijs inzake bestuurlijke fusie tussen openbare en bijzondere scholen
(blz. 2050–2070, 2107–2127, 2161) (1997–1998)

2. Om 12.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

25 369 Wijziging van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen in
verband met het vergroten van de effectiviteit van de wet (Wet stimulering
arbeidsdeelname minderheden)
(blz. 2357–2369, 2372–2385, 2397–2398) (1997–1998)

25 478 Vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van
arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)
(blz. 2074–2086, 2161–2162) (1997–1998)
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3. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij:

25 746 Regels inzake een stelsel van varkensrechten en een heffing ter zake van het
houden van varkens (Wet herstructurering varkenshouderij)
(blz. 2946–2999, 3079–3107, 3119–3142, 3153–3170, 3193–3198,
3214–3220) (1997–1998)

4. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

25 159 Regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van
overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware
ongevallen (Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen)
(blz. 1735–1754, 1916) (1997–1998)
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