
Agenda* Dinsdag 3 maart 1998

Opgesteld 25 februari 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over wetsvoorstel:

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)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 671 Regeling van de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur
van 26 maart 1996 tot wijziging van het Besluit vergunningen koolwaterstoffen
continentaal plat 1996 (willekeurige afschrijving) (Stb. 214)
(blz. 3763–3765) (1997–1998)

25 211 Regels ter bescherming van het Antarctisch milieu ter uitvoering van het
Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica (Wet
bescherming Antarctica)
(blz. 3707) (1997–1998)

II

24 613 Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met de implemen-
tatie van de richtlijn nr. 90/313/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie
(blz. 341) (1997–1998)

III

25 600 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1998
(Wetgevingsoverleg nr. 39) (1997–1998)
(blz. 1918–1962, 1983–2034, 2159–2161) (1997–1998)

IV

25 367 (R 1593) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging
(blz. 3382–3383) (1997–1998)
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V

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)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en

Hoger Onderwijs:

25 370 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger
onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen
(blz. 3781–3810, 3885–3907, 3922–3945, 3963–3966) (1997–1998)
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