
Agenda* Dinsdag 17 februari 1998

Opgesteld 11 februari 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 404 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere
wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97)
(blz. 3551) (1997–1998)

II

25 338 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij en het
ouderlijk gezag over de minderjarige Koning
(blz. 3383–3384) (1997–1998)

III

25 153 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum
(blz. 6800–6832, 6974–6979) (1996–1997)

IV

25 600 VIII (m.u.v. onderdeel Cultuur) Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998
(Wetgevingsoverleg nr. 20 (1997–1998)
(blz. 1754–1801, 1803–1809, 1824–1893, 2444–2445) (1997–1998)

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

24 080 Voorstel van wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter bevordering van
het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op
het overleg huurders verhuurder)
(blz. 5422–5446, 5618–5640, 5845–5860, 6011–6012, 6161–6167, 6219)
(1996–1997)
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2. Om 12.00 uur door de vaste commissies voor Justitie en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid:

25 263 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)
(blz. 1668–1687, 1912–1915) (1997–1998)

25 264 Regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs)
(blz. 1668–1687, 1915) (1997–1998)

3. Aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor
Justitie door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid:

25 661 Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,
de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de
Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene
nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met
betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband
met herziening van het debiteurenbeleid)
(Wetgevingsoverleg nr. 8)
(blz. 2940) (1997–1998)

4. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

25 442 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in
woningen
(blz. 3317–3334, 3448–3478, 3490) (1997–1998)
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