
Agenda* Maandag 14 december 1998
Dinsdag 15 december 1998

Opgesteld 9 december 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 14 december 1998 om 18.00 uur
Dinsdag 15 december 1998 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen;
mits de schriftelijke voorbereiding is voltooid:

I

25 737 Wijziging van de Opiumwet om onderscheid te kunnen maken tussen
Opiumwetmiddelen bij het geven van regels voor het voorschrijven van
Opiumwetmiddelen op recept
(blz. 6433–6446) (1997–1998); 188 (1998–1999)

II

26 218 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met het opnemen van een
tijdelijke grondslag voor de subsidiëring van de reclassering
(blz. 1781) (1998–1999)

III (gezamenlijke behandeling van):

26 200 Financiële Beschouwingen

26 200 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor 1999
(blz. 291–309; 313–332; 377–398; 400–441; 467) (1998–1999)

26 200 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën voor het jaar 1999
(blz. 291–309; 313–332; 377–398; 400–441; 467) (1998–1999)

24 456 Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
in verband met het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid
van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze
wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd
(blz. 3866–3881; 1145) (1996–1997)
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24 610 Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting
en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, onder-
tekend te ’s-Gravenhage op 18 mei 1977
(blz. 6699–6708; 6197) (1996–1997)

26 120 Wijziging van de Muntwet 1987
(blz. 1299) (1998–1999)

26 124 Regels met betrekking tot de vervanging van verwijzingen in overeenkomsten,
statuten en testamenten naar de Amsterdam Interbank Offered Rate en
andere referentierentes, alsmede tot wijziging van de Wet toezicht effecten-
verkeer 1995, in verband met de deelname van Nederland aan de Econo-
mische en Monetaire Unie (Wet vervanging referentierentes)
(blz. 1299) (1998–1999)

26 147 Regels inzake de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro’s (Wet
overgang belastingheffing in euro’s)
(blz. 2020–2077) (1998–1999)

26 148 Aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de
loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met
het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en
herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten
(blz. 2020–2077) (1998–1999)

26 245 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999)
(blz. 2020–2077) (1998–1999)

26 249 Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964
(blz. 2020–2077) (1998–1999)

26 260 Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Faillissementswet met
betrekking tot het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en
effectentransacties in betalings- en effectenafwikkelsystemen

26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter
zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening van
pensioenrechten bij echtscheiding tegen een lijfrente)
(blz. 2020–2077) (1998–1999)

26 281 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken, de Wet algemene regels
herindeling en enige ander wetten (verfijning waardebepaling en handhaving
waardepeildata bij herindeling)
(blz. 2020–2077) (1998–1999)

IV

26 129 Alsnog toekennen van rechtskracht aan enkele planologische
kernbeslissingen (Wet rechtskracht diverse planologische kernbeslissingen)

V

25 727 Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten)
(blz. 5355–5375; 5425–5426) (1997–1998)
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VI

25 703 Wijziging van de Wet conflictenrecht huwelijk
(blz. 6458–6466) (1997–1998; (blz. 188) (1998–1999)

VII

26 077 Wijziging van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de
rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad
van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten,
alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie, Stb.
650) (uitstel verval artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht)
(blz. 1069) (1998–1999)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Op dinsdag 15 december 1998 om 10.15 uur door de vaste commissie

voor Justitie:

26 088 Wijziging van de Vreemdelingenwet (ongedocumenteerden)
(blz. 2077–2095) (1998–1999)

Om 12.00 uur door de vaste commissies voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en voor Justitie:

26 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen 1945 en van enige andere wetten

Aansluitend door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid:

26 239 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere
wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet
SZW 1998)
(blz. 1940–1968) (1998–1999)
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