
Agenda* Dinsdag 24 maart 1998

Opgesteld 18 maart 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 162 Goedkeuring van het op 22 augustus 1996 aan boord van het «MS
Warsteiner Admiral» in de Eemsmonding ter hoogte van Delfzijl tot stand
gekomen Aanvullend Protocol bij het op 8 april 1960 ondertekende Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot
regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag) tot
regeling van de samenwerking met betrekking tot het waterbeheer en het
natuurbeheer in de Eemsmonding (Eems-Dollard-milieuprotocol)
(blz. 4297) (1997–1998)

25 686 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet inzake de luchtverontreiniging
(blz. 4297) (1997–1998)

25 729 Uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie inzake het
Gemeenschapsmerk betreffende de aanwijzing van de nationale autoriteit
voor het exequatur en de bevoegde rechtbank (Uitvoeringswet
E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk)
(blz. 4297) (1997–1998)

25 753 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten
in verband met de verkorting van de bewaartermijn van boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers
(blz. 4297) (1997–1998)

25 841 Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
(vervallen regels over minimale huursomstijging)
(blz. 4071) (1997–1998)

II

25 095 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 teneinde de effectiviteit
van deze wet op het gebied van het bestrijden van gebruik van
voorwetenschap te verbeteren
(blz. 1965–1981, 2156–2157) (1997–1998)
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III

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)

IV

24 233 Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de
aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen,
voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan
rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland
(blz. 410–438, 439–463, 844–862, 1112–1135, 1452–1466, 1552–1554)
(1996–1997)

V

25 272 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (verruiming mogelijkheden
asbestemming)
(blz. 7454–7460) (1996–1997)

VI (incl. eventuele stemmingen)

25 914** Vaststelling van regels met betrekking tot het inkomen van enkele groepen
uitkeringsgerechtigden en belastingplichtigen (Wet inkomensmaatregelen
1998)

VII

25 600 X + Navo Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998
(blz. 2751–2786, 2890–2924, 2942–2943) (1997–1998)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.30 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid:

25 913 Voorstel van wet houdende technische verbeteringen in de Wet inkomens-
voorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de
ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid

2. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

EK 240 Raming der voor de Eerste Kamer in 1999 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

** Mits de schriftelijke voorbereiding is
voltooid.
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3. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Volkshuisvesting:

25 445 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies
en enkele andere wetten (introductie van een afzonderlijke huurcommissie-
procedure ter bevordering van het opheffen van gebreken aan of tekortko-
mingen ten aanzien van de woonruimte, wijziging van de regeling met
betrekking tot de aan de Staat verschuldigde vergoeding voor een advies of
een uitspraak door de huurcommissie en wijziging van het toezicht op de
huurcommissies)
(blz. 3971–3991) (1997–1998)
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