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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

Agenda*

Dinsdag 10 februari 1998

Opgesteld 4 februari 1998
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 10.00 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

24 809

Wijziging van de Woningwet (tegengaan van bouwen op verontreinigde grond)
(blz. 3363) (1997–1998)

25 304

Regeling van de samenstelling en de werkzaamheden van de Staatscommissie tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering
van de codificatie van het internationaal privaatrecht, ingesteld bij koninklijk
besluit van 20 februari 1897, Stcrt. 1897, nr. 46 (Wet op de Staatscommissie
voor het internationaal privaatrecht)
(blz. 3363) (1997–1998)

25 438

Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
(blz. 3363) (1997–1998)
II

24 615

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek
(blz. 6036–6078, 6284–6298, 6313–6314, 7085–7098, 7191–7194) (1996–
1997)
III

25 600 XIII

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1998
(Wetgevingsoverleg nr. 25) (1997–1998)
(blz. 1460–1475, 1476–1493, 1541–1579, 1665–1666, 3202) (1997–1998)

25 600 E

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1998
(blz. 1460–1475, 1476–1493, 1541–1579, 3202) (1997–1998)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

24 810 (R1577)

Goedkeuring van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie (Trb. 1993, 197)
(blz. 2557–2572, 3207) (1997–1998)

24 811

Uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van
de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten
(blz. 2557–2572, 3207) (1997–1998)

24 812 (R1578)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de
uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie
(blz. 2557–2572, 3208) (1997–1998)
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