
Agenda* Maandag 21 december 1998
Dinsdag 22 december 1998

Opgesteld 16 december 1998

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 21 december 1998 om 18.00 uur
Dinsdag 22 december 1998 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
(mits de schriftelijke voorbereiding is voltooid en inclusief eventuele
stemmingen)

I

25 439 Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening (Inspectie jeugdhulpverlening
en jeugdbescherming) (blz. 6375–6380; 6432) (1997–1998)

25 971 Wijziging van de Wet conflictenrecht namen in verband met de totstand-
koming van de wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere
artikelen van dit Wetboek (Stb. 161)
(blz. 2349) (1998–1999)

26 019 Voorstel van wet van het lid Van Ardenne-van der Hoeven tot wijziging van de
bepalingen betreffende pensioen in de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot
vijfjarige diensttijd veteranen
(blz. 1924–1940; 2200–2201) (1998–1999)

26 052 Wijziging van de Kieswet, ter nadere uitvoering van richtlijn nr. 93/109/EG van
de raad van de Europese Unie van 6 december 1993 tot vaststelling van de
wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen
voor het Europees Parlement ten behoeve van burgers van de Unie die
verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEG L 329)
(blz. 2097) (1998–1999)

26 136 Uitvoering van verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van de Europese
Unie van 22 november 1996 (Wet uitvoering antiboycotverordening)
(blz. 2349) (1998–1999)

26 273 Wijziging van de Wet tot gemeentelijke herindeling van Lemelerveld
(blz. 2097) (1998–1999)

II

26 220 Wijziging van de Kaderwet bestuur in verandering (verlenging regeling
Stadsregio Rotterdam)
(blz. 2097) (1998–1999)
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III

26 135 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Buiten-
landse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Kaderwet
subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken)
(blz. 2097) (1998–1999)

IV

25 922 (R 1613) Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 te Amsterdam tot stand gekomen
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeen-
schappen en sommige bijbehorende akten, met Protocollen
(Wetgevingsoverleg nr. 30)
(blz. 1145–1200; 1319–1321) (1998–1999)

V

25 926 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet
administratieve rechtspraak belastingzaken, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, de Wet op de Raad van State, de Wet op de studiefinanciering,
de Wet tarieven in burgerlijke zaken en andere wetten ter verhoging van de
opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffie-
rechten)
(blz. 1069) (1998–1999)

VI

25 863 Regelen ter beheersing en versnelling van de procedures inzake de aanleg
van de vijfde baan van de Luchthaven Schiphol (Wet procedures vijfde baan
Schiphol)
(blz. 1426–1452; 1592–1593) (1998–1999)

VII

26 088 Wijziging van de Vreemdelingenwet (ongedocumenteerden)
(blz. 2077–2095; 2111–2125, 2126–2144, 2151–2152) (1998–1999)

VIII

26 239 Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere
wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet
SZW 1998)
(blz. 1940–1968, 2147) (1998–1999)

IX

26 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen 1945 en van enige andere wetten
(Wetgevingsoverleg nr. 12)
(blz. 2147) (1998–1999)

X

25 258 Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot ziektekosten-
verzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op medisch–
specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis
(blz. 3527–3550; 3612) (1997–1998)
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Op dinsdag 22 december 1998 aan het eind van de middagvergadering:

Stemming over:

25 727 – wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten)

26 077 – wetsvoorstel 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)

26 077 – de motie Jurgens en Hirsch Ballin over uitstel verval artikel 8:2 van de
Algemene wet bestuursrecht
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1998–1999, nr.53f)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

en Sport:

25 627 Machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor
de zorgsector
(blz. 1245–1260; 1592) (1998–1999)
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