
Agenda* Dinsdag 7 april 1998

Opgesteld 1 april 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

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 arbeids-
ongeschiktheidsverzekering, 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 (terugvorde-
ring en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid)
(Wetgevingsoverleg 1997–1998, nr.8)
(blz. 2940)

II (inclusief evt. stemmingen)

25 746 Regels inzake een stelsel van varkensrechten en een heffing ter zake van het
houden van varkens (Wet herstructurering varkenshouderij)
(Wetgevingsoverleg 1997–1998, nr. 87)
(blz. 2946–2999, 3079–3107, 3119–3142, 3153–3170, 3193–3198,
3214–3220)

III

25 114 Regels met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse
samenleving (Wet inburgering nieuwkomers)
(Wetgevingsoverleg 1996–1997, nr. 15)
(blz. 1579–1603, 1666–1668)

IV

25 369 Wijziging van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen in
verband met het vergroten van de effectiviteit van de wet (Wet stimulering
arbeidsdeelname minderheden)
(blz. 2357–2369, 2372–2385, 2397–2398)
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Direct na de lunchpauze:
Stemming over:

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)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: 1. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Cultuur:

25 312 Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de privatisering
van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.
(blz. 2086–2102, 4384)

2. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Volkshuisvesting:

25 817 Wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het aan burgemeester en
wethouders toedelen van de bevoegdheid een bijzondere bijdrage in de
huurlasten toe te kennen (vangnetregeling huursubsidie)
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