
Agenda* Dinsdag 10 maart 1998

Opgesteld 4 maart 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het
terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)
(blz. 1744–1767, 1784–1811, 2076–2078, 2186–2187) (1989–1990)

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)

25 406 Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de effectiviteit van
deze wet op enkele punten te verbeteren
(blz. 4071) (1997–1998)

25 416 Wijziging van een aantal bepalingen van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg
(blz. 3522–3527, 3612) (1997–1998)

25 460 Instelling van een vast college van advies inzake volkenrechtelijke vraag-
stukken (Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraag-
stukken)
(blz. 4071) (1997–1998)

25 637 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport op het terrein van de volksgezondheid (Kaderwet
volksgezondheidssubsidies)
(blz. 3909) (1997–1998)

25 671 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (Wet overige OCenW-subsidies)
(blz. 3909) (1997–1998)
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II

25 600 XI 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)

III

25 600 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1998
(Wetgevingsoverleg nr.32) (1997–1998)
(blz. 718–753, 815–825, 829–853, 2937) (1997–1998)

IV

25 600 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1998
(blz. 2487–2512, 2519–2557, 2575–2593, 2597–2641, 2689–2691) (1997–
1998)

V (incl. eventuele stemmingen)

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)

VI

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)

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

24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de
invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf van
ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen)
(blz. 3500–3522, 3587–3596, 3611–3612) (1997–1998)

25 523 Wijziging van de Wet op de kansspelen (piramidespelen)
(blz. 3963) (1997–1998)

25 646 Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) (blz. 3962–3963)
(1997–1998)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Financiën:

25 679 Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro,
alsmede wijziging van enkele andere wetten
(blz. 4097–4113, 4127) (1997–1998)

25 719 Nieuwe bepalingen inzake de Nederlandsche Bank N.V. in verband met het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Bankwet 1998)
(blz. 4097–4113, 4127) (1997–1998)
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3. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

25 335 Wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn nr.95/18/EG en
richtlijn 95/19/EG
(blz. 3829–3848, 3960–3961) (1997–1998)

25 337 Regels inzake plannen op het terrein van het verkeer en het vervoer (Planwet
verkeer en vervoer)
(blz. 3848–3865, 3962) (1997–1998)

4. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

25 410 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van het middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs,
alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (regeling leerwegen
mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
(Wetgevingsoverleg nr.35) (1997–1998)
(blz. 3686–3704, 3746–3763, 3779–3781) (1997–1998)

5. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

25 258 Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekosten-
verzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch-
specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis
(blz. 3527–3550, 3612) (1997–1998)

25 336 Regels ter afwending van de gevaren van infectieziekten (Infectieziektenwet)
(blz. 3363) (1997–1998)
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