
Agenda* Dinsdag 12 mei 1998

Opgesteld 6 mei 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

A. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 810 (R1577) Goedkeuring van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie (Trb. 1993, 197)
(blz. 2557–2572, 3207) (1997–1998)

24 811 Uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van
de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten
(blz. 2557–2572, 3207) (1997–1998)

24 812 (R1578) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de
uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie
(blz. 2557–2572, 3208) (1997–1998)

25 412 Aanpassing van de Wet vervoer binnenvaart aan richtlijn nr. 96/75/EG
(liberalisering van de binnenvaart)
(blz. 5101–5116, 5211) (1997–1998)

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

25 743 Wijziging van de Luchtvaartwet, houdende aanpassing van de geluidsheffing

25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunst-
opleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar
1998–1999
(blz. 5313–5322, 5425) (1997–1998)

25 795 Voorstel van wet van de leden Huys, Van Waning, O.P.G. Vos, Smits, Van der
Vlies, M.B. Vos en Stellingwerf tot wijziging van de Visserijwet 1963

25 862 Wijziging van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. en enige
andere wetten in verband met de juridische splitsing van Koninklijke PTT
Nederland N.V.
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25 903 Inwerkingtredingswet voorlopige teruggaaf

25 931 Wijziging van de Destructiewet

II (voortzetting)

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

25 410 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) (blz. 3686–3704, 3746–3763, 3779–3781)
(1997–1998)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat:

25 738 Samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem
(blz. 5119) (1997–1998)

2. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Financiën:

25 709 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige
andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de
overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(blz. 4985–4989, 5228–5230, 5421) (1997–1998)

3. Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

25 332 Wet Raad voor de Transportveiligheid
(blz. 4455–4487, 4768–4769) (1997–1998)

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)

25 758 Wijziging van de Luchtvaartwet met betrekking tot de bevoegdheden ter
voorkoming van overschrijding van grenswaarden

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

25 745 Privatisering Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Wet privatisering FVP)
(blz. 5421) (1997–1998)
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25 900 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken
onbillijkheden
(blz. 5450–5466, 5545–5564) (1997–1998)
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