
Agenda* Dinsdag 28 april 1998

Opgesteld 22 april 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

a. Behandeling van:

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

b. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 873 Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten strekkend tot verduide-
lijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het
verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking
verzekerings- en premieplicht)

25 912 Aanwijzing van een controleautoriteit als bedoeld in artikel 73 van verordening
(EG) nr. 515/97 van de Raad van de Europese Unie van 13 maart 1997
betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van
de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie
met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouw-
voorschriften (PbEG L 82)

II (incl. eventuele stemmingen)

25 263 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)
(blz. 1101–1134, 1352–1372, 1668–1687, 1912–1915) (1997–1998)

25 264 Regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs)
(blz. 1101–1134, 1352–1372, 1668–1687, 1915) (1997–1998)

III

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)
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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)

IV

25646 Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) (blz. 3962–3963)
(1997–1998)

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

25 672 Wijziging van enige onderdelen van het voorstel van wet tot wijziging van de
Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke
personen
(blz. 4570–4584, 4769) (1997–1998)

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

25 721 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering
(aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten)
(blz. 4737–4749, 4775–4785, 4984) (1997–1998)

3. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Cultuur:

25 770** Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunst-
opleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar
1998–1999

4. Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Economische Zaken:

25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van
elektriciteit (Elektriciteitswet 19..)
(Wetgevingsoverleg nr. 38, nr. 64)
(blz. 4655–4667, 4669–4722, 4770–4775) (1997–1998)

5. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:

25 459 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de
invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht
(blz. 4489–4510, 4511–4538, 4567–4570) (1997–1998)
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