
Agenda* Dinsdag 31 maart 1998

Opgesteld 25 maart 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 14.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 196 Goedkeuring van de op 4 november 1995 te Mauritius tot stand gekomen
Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé
en het op 20 december 1995 te Brussel tot stand gekomen Intern Akkoord
betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap
in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde ACS-EG-
Overeenkomst
(blz. 2337–2351, 2397) (1997–1998)

II (incl. stemmingen)

25 913 Technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de
Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

III

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)

IV

25 409 Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele
andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet
op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra
(blz. 3026–3033, 3208–3210) (1997–1998)

V

24 777 Wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees
Parlement om te bepalen dat het lidmaatschap van een adviescollege als
bedoeld in de Kaderwet adviescolleges niet verenigbaar is met het lidmaat-
schap van de Staten-Generaal en van het Europees Parlement
(blz. 3562–3577, 3722) (1996–1997)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat:

25 653 Gemeentelijke herindeling van de gemeenten Deventer, Diepenveen en
Bathmen
(blz. 4191–4223, 4224–4241, 4381–4382) (1997–1998)

25 655 Gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard
(blz. 4127–4166, 4379–4380) (1997–1998)

25 656 Samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik
(blz. 4127–4166, 4380) (1997–1998)

2. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

25 699 Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels
omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van
verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering,
alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW
(blz. 4166–4187, 4241–4263, 4382) (1997–1998)

25 700 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 1997
(blz. 4166–4187, 4241–4263, 4382) (1997–1998)

25 701 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 1998
(blz. 4166–4187, 4241–4263, 4383) (1997–1998)
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