
Agenda* Dinsdag 23 maart 1999

Opgesteld 17 maart 1999

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

23 984 Goedkeuring van het op 24 juni 1986 te Genève tot stand gekomen Verdrag
betreffende veiligheid bij het gebruik van asbest (Verdrag nr. 162 aangenomen
door de Internationale Arbeidsconferentie in haar tweeënzeventigste zitting)
(blz. 3371) (1998–1999)

II

23 706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van
9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb.
12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der
notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt)
(Wetgevingsoverleg nr. 32)
(blz. 5646–5647) (1997–1998)

III

26 011 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de
Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak,
samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen,
alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen
volksgezondheid)
(blz. 1260–1269; 1592) (1998–1999)

IV

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

V

26 137 (R 1620) Goedkeuring van het op 18 september 1997 te Oslo totstandgekomen
Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de
productie en de overdracht van anti–personeelmijnen en inzake de vernie-
tiging van deze wapens
(blz. 3331–3341; 3369–3370) (1998–1999)
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VI

26 200 V (incl. OS) Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999
(Wetgevingsoverleg nr. 36)
(blz. 2255–2322; 2349–2373, 2375–2426; 2484–2486) (1998–1999)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 14.30 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de

Hoge Colleges van Staat:

26 156 Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum
(blz. 3304–3327; 3341–3366; 3370) (1998–1999)
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