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Deel I 
1) Legenda. 	 A-D 
2) 1994-1995-1996 

a. 	1994 
i. 	Algemene Zaken 	 3 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 9 
Binnenlandse Zaken 	 13 

iv. Buitenlandse Zaken 	 29 
v. Defensie 	 35 
vi. Economische Zaken 	 39 
vii. Financien 	 45 
viii. Justitie 	 61 
ix. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 75 
x. Onderwijs en Wetenschappen 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 81 
xi. Ontwikkelingssamenwerking 	 91 
xii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 95 
xiii. Verkeer en Waterstaat 	 103 
xiv. Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 113 
xv. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 121 

b. 	1995 
i. 	Algemene Zaken 	 131 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 135 
Binnenlandse Zaken 	 139 

iv. Buitenlandse Zaken 	 149 
v. Defensie 	 153 
vi. Economische Zaken 	 157 
vii. Financier) 	 163 
viii. Justitie 	 175 
ix. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 189 
x. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 195 
xi. Ontwikkelingssamenwerking 	 205 
xii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 209 
xiii. Verkeer en Waterstaat 	 215 
xiv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 223 
xv. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 231 

c. 	1996 
i. Algemene Zaken 	 239 
ii. Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 245 
iii. Binnenlandse Zaken 	 249 
iv. Buitenlandse Zaken 	 263 
v. Defensie 	 269 
vi. Economische Zaken 	 273 



vii. Financien 	 281 

viii. Justitie 	 293 
ix. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 303 

x. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 309 

xi. Ontwikkelingssamenwerking 	 321 

xii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 325 

xiii. Verkeer en Waterstaat 	 331 

xiv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 339 

xv. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 345 

Deel H 
3) 	1997-1998 

a. 	1997 
I. 	Algemene Zaken 	 353 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 357 

Binnenlandse Zaken 	 361 

iv. Buitenlandse Zaken 	 375 
v. Defensie 	 383 
vi. Economische Zaken 	 389 

vii. Financien 	 395 

viii. Justitie 	 405 

ix. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 415 

x. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 423 

xi. Ontwikkelingssamenwerlcing 	 433 

xii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 437 

xiii. Verkeer en Waterstaat 	 449 

xiv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 459 

xv. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 467 

b. 	1998 
i. 	Algemene Zaken 	 475 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 	 481 
Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties) 	 485 

iv. Buitenlandse Zaken 	 499 

v. Defensie 	 507 

vi. Economische Zaken 	 511 

vii. Financien 	 517 
viii. Grote Steden- en Integratiebeleid 	 529 

ix. Justitie 	 533 
x. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 	 547 

xi. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 	 553 

xi i . 	Ontwikkelingssamenwerking 	 561 

xiii. Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 565 

xiv. Verkeer en Waterstaat 	 577 

xv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 585 

xvi. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 	 593 





Ministerie 
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Algemene Zaken 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	 . 

Opschnft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet vaàllpet 1 
vaststelhng van de bowed 
uit9avenvanhetHulsderKon ingin . 1Q97.  
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Wetvani2decemberl gg6toi,  
vaststefllngyande. bogrolingvah da  
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0 1 	S 
vandebegrntingvánde uitgavenenj  
do ontvangsten van 	 t Min 
vanAlgemeneZaken (III)voorhot 1 
Jaar 1996wqziglngsamonhangendei8th. 1997,7 , 	, 	, 	. 

Wet van 13 maall 1997, houdende 
bepalingen met betrekking tot de 
militaire thenstplicht alsmede 	 24 245 
wijziging van enige wetten en 	 Stb. 1997, 139 
overgangsrecht (Kaderwet 	 Algemene Zaken, 
dienstplicht) 	 Defensie 	 N  
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Advies 
Kabinets Raad van Nader 	Koninklijke Eindstemming Eindstemming 
missive 	State 	rapport boodschap Tweede Kamer Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. inw.tr . 

# 

I ' 

 ec 	eiarv- 	lan- 

	

i, 	 ,,  

i 	.12-dec-96J 16-Jan-97 : 	 =flan= 

, 

R79:7 207 	' 	epl,  

zie artikel 
13-feb-95 11-apr-95 05-jul-95 	07-jul-95 	11-jun-96 	11-mrt-97 	13-mrt-97 03-apr-97 71 

: 

1 # 	 1 

	

97: 07 	9  
1 

, 

, 
1 	

, 	 no, 	 _ 

	

I 	 *WI- 
I 	 . 	, 	• 	,, 
1 

0 

1 

I 
1 	nOV.97 	 eCs",  

„ 	  

t 

I 	 6:,.• 

N 
i` 
i 
1 
I 
I 

ii' 1 nON'ti „ 



van 
Antilliaanse 

en 
Arubaanse 

Zaken 



358 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 
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Ministerie 
van 

Binnenlandse 
Zaken 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 . 
3) Ondertekenaar(s) Opschnft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

	

_ a 	rISSItat -, 
wijzlging an do begrotlngvan:d 
urtgovenondeontvangstenvanhet 	24864 
Geuneontefondsvoorhetjaarl . 	 . e.5., 	 inan  

i.:„2lnovembor lg95tot  
vandebegrotlngvande  
n.deontvurigsten  

	

nn 	 Mat: 	, 

1 
1 

vaststeVlngvande begrohngvande' 
ultgavenendeontvangsten vande  , 

at 
dot Konlnäln 	 aarl  
Wet van 11 december 1996 tot 
wijziging van de Algemene 
pensioenwet politeke ambtsdragers 
(de maatstaf voor de duur van het 	24 632 
recht op uitkering en enige andere 	Stb. 1997, 14 
onderwerpen) 	 BiZa 	 w  

A 
1 	 , 

vaatsteli 	 a 
ti 
Provinclefohds voor hetjaar.  

Wet van 6 februari 1997, houdende 
aanpassing en intrekking van eon 
aantal wetten in verband met de 
opheffing van het adviesstelsel in 
zaken van algemeen verbindende 
voorschriften on beleid van het Rijk 
alsmede enkele overwegend 
technische aanpassingen van eon 	24 749 
aantal wetten (Aanpassingswet 	Stb. 1997, 63 
herziening adviesstelsel) 	 BIZa  

24 867 
Wet van 23 januari 1997 tot 	 Stb. 1997,68 
vertenging van de werkingsduur van 	BiZa 
de Tijdelijke wet stimulering sociale 	Doze wet werkt terug 
vernieuwing 	 tot 1 januari 1997  

Wet van 30 januari 1997, houdende 
instelling van eon vast college van 
advies van het Rijk op het terrein van 
het wetenschaps- en 
technologiebeleid (Wet Adviesraad 	24 816 
voor het wetenschaps- en 	 Stb. 1997,72 
technologiebeleid 1997) 	 BiZa, EZ, OCenW 	N 

Binnenlandse Zaken 1997 
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Binnenlandse Zaken 

Opschr ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet "0  g3  01100 1997. tat, 
vastalel6ntiVert de llogrotingVan de ,  

eritvangstan Van hot • 
MinliterkSin BirmetifindsaZaken 
(VIlifynor het jaar 1997- ,7 I . ° 

.1 1997, , 
van de ul 

,neton van do Hoge , 
Colleges Van Stoat en Kabinet der 
Korgngin veer het jaat 1996 
(wilziOna samenttangende rneti 
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!$n34,14nuart 1997 tot villzkOne. 
veil do eltgaven en 
an bet Nardstorre 

ken ono vg 

Wet van 21 februari 1997, houdende 
instelling van eon Read voor de 
financiAle verhoudingen (Wet op de 
Raad voor de financiAle 
verhoudingen) 

F. 

24 781 
Stb. 1997, 106 
BiZa, Financien 

Wet van 231anuad 1997 tot 
vastatelang van denonvoting van de I 26 000 C .  
eltneven on do ontvingsten van het , Stb, 1997,107 
Gemeentefends veer het Jaar 1997.  82a, lanancien 

Wet van 30 Januar) 1997, houdende 
wliztekltt van de belinveng van do ,  • 
unitavOn en de entvanesten van bet 
Cletneentebnds yedr het jaw 1996 
04001ne aarnenhangende met do 
Najaarenota) ° 

Wet van 13 maart 1997 tot wijziging 
van de Gemeentewet, houdende 
opneming daarin van de 
bevoegdheid van de burgemeester 
om woningen, niet voor het publiek 
toegankelijke lokalen of bij die 
woningen of lokalen behorende erven 
te sluiten bij verstoring van de 
openbare orde 

24 699 
Stb. 1997, 132 
BiZa 

1997 



Advies 
Kabinets- 	Read van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr.  
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.. 	. _ 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding  
(eventueel) 

Wet van 13 mead 1997 tot wijziging 
van de Rampenwet en andere wetten 
in verband met de uitbreiding van de 
reikwijdte van de Rampenwet tot 	24 481 
zware ongevallen en de regeling van 	Stb. 1997, 142 
enige andere onderwerpen 	 BiZa 	 W 	 b;1995-1996  

Wet van 10 april 1997 tot aanpassing 	
• van eon aantal wetten in verband met 

de privatisering van het Algemeen 	24 441 
burgedijk pensioenfonds 	 Stb. 1997, 162 
(Aanpassingswet privatisering ABP) 	BiZa 	 W  

Wet van 10 april 1997 tot aanpassing 
van de belastingbepalingen in de 
Provinciewet aan bepalingen in de 
Gemeentewet en de 
Waterschapswet, alsmede wijziging 	24 771 
van de formele belastingbepalingen 	Stb. 1997, 189 
in de Gemeentewet on de 	 BiZa, Financien, 
Waterschapswet 	 Verkeer en Waterstaat W  

Wet van 17 april 1997 tot wijziging 
van bepalingen van verschillende 
wetten in verband met de erkenning 	24 614 
van de vrijheid van levensovertuiging 	Stb. 1997, 192 
als grondrecht 	 BiZa 	 W  

Wet van 24 april 1997 tot wijziging 
van de Wet gemeentelijke zorg voor 
houders van een voorwaardelijke 
vergunning tot verblijf in verband met 	24 819 
de arbeidsplicht voor 	 Stb. 1997, 202 
vergunninghouder 	 BiZa 	 W  

Wet van 21 mei 1997, houdende 
wijziging van de Ambtenarenwet en 
de Militaire Ambtenarenwet 1931 in 	24 575 	 b;1994-1995 
verband met het verrichten van 	Stb. 1997, 224 	 en .  
nevenwerkzaamheden 	 BiZa, Defensie 	W 	 b;1995-1996  

Wet van 30 mei 1997 tot wijziging 
van de Wet schadeloosstelling leden 
Tweede Kamer, van de Wet 
vergoedingen leden Eerste Kamer en 
van deWet schadeloosstelling, 
uitkering on pensioen leden 
Europese Padement (wijziging 	 25 160 
bedragen schadeloosstelling on 	Stb. 1997, 250 
vergoedingen) 	 BiZa 

Binnenlandse Zaken 1997 
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Binneniandse Zaken 	 1997 

Kabinets-
missive 

11-apr}95 

11-010.95 

24-sep{-93 

04-okt-95 

18-mrt-96 

20-ap 

14-no 

-95 

-96 

Advies 
Raad van 
State 

31-jul-95 

15-dec-95 

05-apr-96 

14-dec-95 

04-jun-96 

20-sep-95 

25-nov-96 

Nader 
rapport 

30-okt-95 

24-jan-96 

29-mei-96 

07-feb-96 

09-jul-96 

21-dec-95 

03-dec-96 

Koninklijke 
boodschap 

03-nov-95 

04-okt-95 

11-jun-96 

19-feb-96 

18-jul-96 

15-jan-96 

09-dec-96 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

19-sep-96 

04-dec-96 

06-feb-97 

19-dec-96 

04-mrt-97 

12-sep-96 

29-apr-97 

Eindstemming 
Eerste kamer 

11-mrt-97 

08-apr-97 

08-apr-97 

15-apr-97 

22-apr-97 

20-mei-97 

27-mei-97 

Bekrachtiging 

13-mrt-97 

10-apr-97 

10-apr-97 

17-apr-97 

24-apr-97 

21-mei-97 

30-mei-97 

Bekendm. 

08-apr-97 

24-apr-97 

13-mei-97 

13-mei-97 

20-mei-97 

12-jun-97 

26-jun-97 

I nw.tr . 

K 

KB 

25-apr-97 

14-mei-97 

22-mei-97 

13-jun-97 

26-jun-97 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 . 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschnft 

4) Toelichting op de 	 • 
inwerkingtreding 	 r 
(eventueel) 	 tfr 	 . 

Wet van 12 juni 1997 tot wijziging 
van de Wet kaderregeling vut 
overheidspersoneel in verband met 
de invoering van de regeling van 
flexibel pensioen en uittreden voor 	25 183 
het personeel bij de overheid en het 	Stb. 1997, 274 
onderwijs 	 BiZa 	 w 	 b;1996-1997  
Wet van 19 juni 1997 tot 	 25 046 
gemeentelijke herindeling in de 	 Stb. 1997, 283 
provincie Drenthe 	 BiZa 	 N  
Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van 	25 221 
de Kieswet, houdende verlaging van 	Stb. 1997, 298 
de voodwurdrempel 	 BiZa  

Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van 
de Kieswet, houdende verienging van 
de duur van de stemming tot acht uur 	25 227 
's-avonds alsmecle regeling van 	 Stb. 1997, 299 
diverse andere onderwerpen 	 BiZa  

Wet van 2 juli 1997 tot 	 25 115 
samenvoeging van de gemeenten 	Stb. 1997, 308 
Weert on Stramproy 	 BiZa 	 N  
Wet van 2 juli 1997 tot 	 25 184 
samenvoeging van de gemeenten 	Stb. 1997, 309 
Boxmeer en Viedingsbeek 	 BiZa  

Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van 	25 169 
de grens tussen de gemeenten Elst 	Stb. 1997, 313 
on Nijmegen 	 BiZa 	 N  
Wet van 2 juli 1997, houdende 	 24 504 
wijziging van de Tijdelijke wet 	 Stb. 1997, 329 	 . 

stimulering sociale vernieuwing 	 BiZa 	 W 	 b;1995-1996  

Wet van 19 juni 1997, houdende 
regeling van het overleg over de 	24 835 
integratie van minderheden (Wet 	Stb. 1997, 335 
ovedeg minderhedenbeleid) 	 BiZa 	 N 	 b;1996-1997 
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verTh en' dei dniVangstemvan het 1 
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Niz19 	,ino:eamerelen9fiecie me 	 • 1997, 446 , 
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W. 	nhlsopterpberl997 tot. 

,f9 	M 
a 	n. 

derkoninäin (H) vow hot jeer 1997 	25352 	 - 	 ' 

(wijziglng samenhangen de: 	e 	I 	Stb.  1 
Yee  

VVet ilail 11 ieptern6ei ientor ; 
aljr.111ng 'van debegroting,isaii de' 
eibiiMem al le en1Vaii9sten van hi . . 
tAiistetienran Binnenlickie ?ash : 
(VII) ydor hot War, ,,1997(wpfigiptf, , 2 	26964 '; „ 
samenhiagenckinita de . , ' 't . % ' 	5th. 1997,452  , 	 . 	, 	. 
Vairthralibta) - 	-r.. , 	 size' 	, 	' 	 i 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw. tr.  

12-okt•96 	25-okt-96 	17-dec-96 	09-jan-97 	15-mei-97 	10-jun-97 	12-jun-97 	03-jul-97 	04-jul-97  

08-okt-96 	19-mrt-97 	17-jun-97 	19-jun-97 	15-jul-97 KB 

05-feb-97 	29-mei-97 	01-jul-97 	02-jul-97 	15-jul-97 KB 

17-okt-96 	27-jan-97 	04-feb-97 	07-feb-97 	29-mei-97 	01-jul-97 	02-jul-97 	15-jul-97 KB 

25-nov-96 	29-mei-97 	01-jul-97 	02-jul-97 	17-jul-97 	18-jul-97  

I 	
09-jan-97 	29-mei-97 	01-jul-97 	02-jul-97 	17-jul-97 	18-jul-97 

14-dec-96 	29-mei-97 	01-jul-97 	02-jul-97 	17-jul-97 	18-jul-97  

20-nov-95 	10-jun-97 	30-jun-97
I 	

02-jul-97 	24-jul-97 	25-jul-97 

29-aug-96 	11-mrt-97 	17-jun-97 	19-jun-97 	24-jul-97 	25-jul-97 
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..... 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 	 I 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 , 

Wetvan 1 1 	1997 tot" 
wljtlglngvandobegrotlngvande  

r 

V 	
. , 

Wet van 10 oktober 1997 tot wijziging 
van de Kieswet inzake de uitoefening 	25 306 
van het kiesrecht door Nededanders 	Stb. 1997, 491 
buiten Nederland 	 BiZa, BuiZa 	 W 	 b;1996-1997  

Wet van 6 november 1997 tot 
wijziging van de Financiele- 
verhoudingswet en enkele andere 
wetten en regels inzake de invoering 
van daze wijziging in verband met 	25 185 
eon herziening van het verdeelstelsel 	Stb. 1997, 526 
voor het Provinciefonds 	 BiZa, Financien 

Wet van 6 november 1997 tot 
aanpassing van de Kieswet, 
Gemeentewet en Provinciewet in 
verband met de invoering van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens en aanpassing 	25 343 
aan het geintegreerd 	 Stb. 1997, 527 
vreemdelingenbeleid 	 BiZa 	 w  

0 
vaststelllngvandebegrotingvando,  
uitgaven ende ontvangstenvande  
Hogs Colleges van Stitat en, 	Ine 	1997,537 	 j. , 	. 	. 	. 
der, 	ningin (l1) yaw het fear  
Wet van 30 oktober 1997 tot wijziging 
van de Wet gemeentelijke 
basisadministratie 	 25 193 
persoonsgegevens 	 Stb. 1997, 546 
(financieringsmodel) 	 BiZa  

Wet van 27 november 1997, 
houdende regels inzake de 
verstrekking van subsidies door de 	25 299 
Minister van Binnenlandse Zaken 	Stb. 1997, 604 
(Wet  overige BiZa-subsidies) 	 BiZa 	 1 N 	 b;1995-1996  

	

VO 	I* tot 
wijzlglng vandebegrotingvande 
ultgavenendeontvangsterivanhot i 	25 499 	 i  
Cleffieentefonds veortiel liar. 	 . 1997, 628  
000twet ,... ' 4.' 	 ... i< 	

. 

ize4 Ft  

,. 
Wetvan 19 povember.1997 tot . 
vvljziging van dobegreting 'van de 
uttgavan On de ontvangstee van.tte 	, 	2 . 	, 	, 	, 	 . 
Mintetide van Ettnnenlandee KZaken 	SIb. 169i, 692 

	

. 	, 
(911):Vder heljaar 1996 (slotwet) '' 	 ..=, 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.t r . 
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04-mrt-97 	17-mrt-97 	07-apr-97 	14-apr-97 	26-jun-97 	07-okt-97 	10-okt-97 	30-okt-97 	12-nov-97 

	

20-mei-96 	25-okt-96 	20-dec-96 	10-jan-97 	02-sep-97 	04-nov-97 	06-nov-97 	20-nov-97 KB 

• 13-mei-97 	23-sep-97 	04-nov-97 	06-nov-97 	20-nov-97 	01-jan-98 
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• -9.100 	1144* 	I 	*0-98  

	

30-mei-96 is akk000rd 	16-aug-96 	22-jan-97 	28-aug-97 	28-okt-97 	30-okt-97 	25-nov-97  KB  

	

18-feb-97 	17-mrt-07 	02-apr-97 	09-apr-97 	07-okt-97 	25-nov-97 	27-nov-97 	09-dec-97  KB  

1 
1 

) 	 '• ,19 nov97j 	„ ec 	 97 
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' kif--- 19:,nov-97 	g3-tipcz 	'.?4-dtpc-p7•  
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Binnenlandse Zaken 

Opschr f 

1) Dossiernumrner 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 24 december 1997, 
houdende het onder de 
werkingssfeer van de weilelijke 
werknemersverzekeringen brengen 
van het overheidspersoneel (Wet 
overheidspersoneel onder de 
werknemersverzekeringen) 

Wet van 24 december 1997 tot 
goedkeuring van de op 26 juli 1995 te 
Brussel tot stand gekomen 
Overeenkomst op grond van Artikel 
K.3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie tot oprichting van een 
Europese Politiedienst (Europol-
Overeenkomst) (Trb. 1995, 282); en 
van het op 24 juli 1996 to Brussel tot : 
stand gekomen Protocol opgesteld 
op grond van Artikel K.3 van het 
Verdrag betreffende de Europese 
Unie, betreffende de prejudicirile 
uftlegging, door het Hof van Jusfitie 
van de Europese Gemeenschappen, 
van de Overeenkomst tot oprichting 
van een Europese Politledienst (Trb. 
1996, 265) 

Wet van 24 december 1997, 
houdende regels omtrent de kamers 
van koophandel en fabrieken 

372 

25 282 
Stb. 1997, 768 
BiZa, Defensie, SZW, 
VWS 

25 339 
Stb. 1997, 775 
BiZa, BuiZa, Justitie 

25 029 
Stb. 1997, 783 
BiZa. EZ 

Trb. 1995, 282 

b;1995-1996 

1997 



Binneniandse Zaken 	 1997 

Kabinets-
missive 

31-jul.}96 

Advies 
Raad van 
State 

27-nov-96 

Nader 
rapport 

21-mrt-97 

17-jan 97 16-apr-97 25-apr-97 

26-mrt 96. 	11-jul-96. 19-sep-96 

Koninklijke 
boodschap 

27-mrt-97 

02-mei-97 

25-sep-96 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

11-nov-97 

03-dec-97 

24-jun-97 

Eindstemming 
Eerste kamer 

22-dec-97 

23-dec-97 

23-dec-97 

Bekrachtiging 

24-dec-97 

24-dec-97 

24-dec-97 

Bekendm. 

30-dec-97 

30-dec-97 

30-dec-97 

Inw.tr. 

31-dec-97 

01-jan-98 
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Ministerie 
van 

Buitenlandse 
Zaken 
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Buitenlandse Zaken 

24 434 
Stb. 1997,16 
BuiZa, OCenW, VWS 

Opsch ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwed(ingtreding 
(eventueel) 

Rijkswet van 19 december 1996, 
houdende goedkeuring van het op 17 
januari 1995 te Antwerpen tot stand 
gekomen Verdrag inzake de 
samenwerking op het gebied van 
cultuur, onderwijs, wetenschappen 
en weizijn tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Vlaamse 
Gemeenschap in het Koninkrijk 
Belgie 1Trb. 52 (1995) 

1997 

s 

itII 

rel(SulTVET: 
17-77  

cineDGI-TIZiEirZA.V.00111/0 
• gratilra7RZIMI LA. I Lib 

tatir,irrit-n5rivrriavt,tAin  
ars 

Rijkswet van 27 mead 1997, 
houdende goedkeuring van het 
Verdrag van Wenen inzake het 
verdragenrecht tussen Staten en 
intemationale organisaties of tussen 
internationale organisaties, met 
bijlage; Wenen, 21 maart 1986 (Trb. 
1987, 136) 

21 499 
Stb. 1997, 134 
BuiZa 

ritittiza I 
het' aar 1 iralaiglarni  srl _am 

Wet van 5 juli 1997, houdende 
goedkeuring van de op 17 juli 1995 te 
Brussel tot stand gekomen Euro-
Mediterrane Overeenkomst, waarbij 
eon associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese 
Gemeenschap en haar lid-staten, 
enerzijds, en de Republiek Tunesie, 
anderzijds 

Wet vans juli 1997, houdende 
goedkeuring van de op 20 november 
1995 te Brussel tot stand gekomen 
Euro-Mediterrane Overeenkomst 
waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, 
enerzijds, en de Staat Israel, 
anderzijds 

24 821 
Stb. 1997, 911 
BuiZa 

25 036 
Stb. 1997, 312 
BuiZa 

Trb. 1987, 136 

Trb. 1976, 162 en 163 

Trb. 1996,92 

b;1995-1996 
en 
b;1996-1997 

b;1996-1997 



Advies 
Kabinets 	Raad van Nader 	Koninklijke Eindstemming Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap Tweede Kamer Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. I nw .tr . 
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07-sep 89 13-dec-89 23-feb-90 18-mei-90 	12-sep-96 	11-mrt-97 	27-mrt-97 27-mrt-97 28-mrt-97 

,-; 

, 

	

, 	 1 

- 11:1 .0 , , .,t- 2 9 - a p r  - 9  ju30-aprz.  

28-feb 96 06-mei-96 	22-jul-96 06-aug-96 	20-mrt-97 	01-jul-97 	05-jul-97 	17-jul-97 	18-jul-97 

• 07-mei 96 	18-jun-96 19-sep-96 	28-sep-96 	20-mrt-97 	01-jul-97 	05-jul-97 	17-jul-97 	18-jul-97 



_. 	 ____  
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 i 

Wet van 11 september 1997, 
houdende verlenging van de 
werkingsduur van het Sanctiebesluit 25 291 
betalingsverkeer en financiele- 	 Stb. 392 	 resolutie 883(1993) van de 
dienstenved<eer  Libia 	 BuiZa, Financien 	N 	Veiligheidsraad  

Wet van 11 september 1997, 
houdende verlenging van de 	 25 292 
werkingsduur van het Sanctiebesluit 	Stb. 1997, 393 
aardolie (-produkten) en wapens 	BuiZa, Verkeer en 	 resolufie 864(1993) van de 
Angola 	 Waterstaat,  EZ 	N 	Veiligheidsraad 

Wet van 11 september 1997, 	 25 293 
houdende verlenging van de 	 Stb. 1997, 394 
werkingsduur van het Sanctiebesluit 	BuiZa, Verkeer en 	 resoluties 748(1992) en 883(1993) 
Libie 1993 	 Waterstaat, EZ 	N 	 van de Veiligheidsraad 

Wet van 11 september 1997, 
houdende goedkeuring van de op 28 
november 1994 te Brussel tot stand 
gekomen Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Europese Gemeenschappen en 
hun Lid-Staten, enerzijds, en de 
Republiek Moldavia anderzijds (Trb. 
1995, 71), de 02 23 januari 1995 te 
Brussel tot stand gekomen 
Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Europese Gemeenschappen en 
hun Lid-Staten, enerzijds en de 
Republiek Kazachstan, anderzijds 
(Trb. 1995, 144), de op 9 februari 
1995 te Brussel tot stand gekomen 	. 
Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Europese Gemeenschappen en 
hun Lid-Staten, enerzijds en de 	25 086 	 Trb. 1995,71 	 b;1995-1996 
Republiek Kirgizstan, anderzijds (Trb 	Stb. 1997, 402 	 Trb. 1995, 144 	 en 
1995, 145) 	 BuiZa 	 N 	Trb. 1995, 145 	 b;1996-1997 
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Buitenlandse Zaken 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	. boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	inw .tr . 

05-apr-97 	02-sep-97 	09-sep-97 	11-sep-97 . 	18-sep-97 	19-sep-97 

05-apr-97 	02-sep-97 	09-sep-97 	11-sep-97 	18-sep-97 	19-sep-97 

05-apr-97 	02-sep-97 	09-sep-97 	11-sep-97 	18-sep-97 	19-sep-97 

14-nov-95 	05-jan-96 	15-aug-96 	26-jun-97. 	09-sep-97 	 11-sep-97 	25-sep-97 	26-sep-97 

3"; 9 

1997 
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Buitenlandse Zaken 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 30 oktober 1997, houdende 
goedkeuring van het op 6 november 
1992 te Madrid tot stand gekomen 
Protocol betreffende de toetreding 
van de Helleense Republiek tot het 
Akkoord van Schengen van 14 juni 
1985 on van de eveneens op 6 
november 1992 to Madrid tot stand 
gekomen Overeenkomst betreffende 
de toetreding van de Helleense 
Republiek tot de Overeenkomst tot 
uitvoering van het Akkoord van 
Schengen van 19 juni 1990, beide 
gewijzigd bij de Protocollen, 
respectievelijk de Overeenkomsten 
van 27 november 1990 on 25 juni 
1991 betreffende de toetreding van 
respectievelijk de Italiaanse 
Republiek, het Koninkrijk Spanje on 
de Republiek Portugal 

23 584 
Stb. 1997, 503 
BuiZa, Justitie 

-VIITOgtalttrMa 
v'71:11 121.,Wifa. (1;S-tit 
eseadwirsaterb: • 

 )7:-0,,rons 
." Tairrritdon.,7)  

Trb. 1993,17 
on 18 

1997 







384 

Defensie 

Opsch t 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Med lien• neutleede 
do begrotelseert do 

ceerailipten van fiet 
e Defehele yoor het 
tiOnit qamenbangegth 

riaafl l99lto. 
an de (*fling earl de 

Detonate 

Wet van 24 oktober 1997, houdende 
goedkeuring van het op 24 december 
1996 to Ottawa tot stand gekomen 
Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en Canada tot 
voortzetting van het op 4/5 december 
1986 tot stand gekomen verdrag 
inzake de opleiding van eenheden 
van de Nederlandse strijdkrachten in 
Canada 

Wet van 11 december 1997 tot 
wijziging van de Politiewet 1993 en 
de LSOP-wet in verband met de 
invoering van een inspectiefunctie op 
rijksniveau en de invoering van eon 
stelsel van kwaliteitszorg bij de 
politie, alsmede enkele 
aanpassingen van daze en andere 
wetten van technische aard 

25 199 
Stb. 1997, 627 
Defensie, BuiZa 

Wet 'an le *weber art tot 
vilkigIng an de begroting van arr  
uttcetvse en de ontvaagsten:ven het. I 	25490 " 
MIrlisterie van Defensie {X) vOt hot 	"..4.76ter1997,.`629 
Aar 1 996, (efotelet) 	; 	I . Defebsee,41; 

Tractatenblad 1996, 359, en de 
yodeling in het Nederlands in 
Tractatenblad 1997, nr. 61, 

1997 

25 298 
Stb. 1997, 674 
Defensie, BiZa, Jusitie 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr.• 
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24-jan-97 	22-apr-97 	21-okt-97 	24-okt-97 	16-dec-97 	17-dec-97 

, 

1 	nO8i-16 ec- 	ec=  

31-jul 96 	03-dec-96 	03-apr-97 	09-apr-97 	09-sep-97 	09-dec-97 	11-dec-97 	23-dec-97 	24-dec-97 

Defensie 	 1997 
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Defensie 

Opsch t 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 17 december 1997, 
houdende eenmalige uitkering aan 
gewezen militairen die meer dan 
twee jaar doch minder dan vijf jaar 
hebben gediend (Uitkeringswet 
tegemoetkoming twee tot vijfjarige 
diensttijd veteranen) 

Wet van 24 december 1997 tot 
wijziging van de Wet op de medische 
keuringen. 

25 447 
Stb. 1997, 728 
Defensie 

25 648 
Stb. 1997, 770 
Defensie, VWS, BiZa 

1997 



Defens 

Kabinets 
missive 

03-mrt-97 

23-jul -97 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

17-jun-97 01-jul-97 05-jul-97 18-nov-97 15-dec-97 17-dec-97 29-dec-97 30-dec-97 

is akkoord 15-sep-97 01-okt-97 20-nov-97 22-dec-97 24-dec-97 30-dec-97 30-dec-97 



Ministerie 
van 

Economische 
Zaken 

389 



- 	 — 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 	 if 

inwerkingtreding 
(eventueel) 	 . . , 	-  

Wet3lan.,29rieflitifrif1996tOt.r. 	 I 

liiiii110,640 609rd,"InfiNan:0‘ 
uitga enonn de Onlyeindstenyan he 

'Fondsoconotnlsthe.-it'.." .•0 24' .  
stnicteurveratelidna vonichikJaar 	 199 
1995 44 	 1EZ,Finanden  

Vvet‘Van' 	nuan1,90-totVii 	Sig 
van do 	Vande‘nitnaiien . 	. 	. 	, 	. 
de,ontvangeten van het Ministerie, 

1)114 ,ErkiilorMs014 zOicen (XM)Y:00• Stb: i 
het jaand 99r, ' , m: ...,.. - 

Wet inn so januari 1997 tot Inijziging , 
Vert de begnithig ven,dorultgeven In I 
de Optangetedva,n hot Fonda . 

va00111.1a‘ 1996 1,v1009' 
siptkinhan 	'ninth de - ', 	 . 1 	, 
Nainanino 
	 . 	„ , 

E1  

Het gaat huerbij am een drietal 
verordeningen betreffende wijze 
van toepassing van de 
mededingingsregels op het gebied 
van respectievelijk het vervoer per 
spoor, over de weg en over de 
binnenwateren (1017/68), het 

Wet van 27 februari 1997, houdende 	 zeevervoer (4056/86) en het 
enige regels ter uitvoering van een 	 I uohtvervoer (3975/87) en de 
aantal EG-verordeningen op het 	24 617 	 verordening van 21 december 1989 
gebied van de mededinging (Wet 	Stb. 1997, 129 	 betreffende de controle op 
uiNoering EG- 	 EZ, Jusbtie, Verkeer en 	 cancentraties van ondernemingen 
mededingingsverordeningen) 	 Waterstaat 	 N 	 (4064/89). 	 b . 1995-1996 

Wet van 17 april 1997 tot intrekking 	25 109 
van de Wet beperking cadeaustelsel 	St. 1997, 187 
1977 	 EZ 	 N  

.4 
Wet van 17, aprif 1997 tot vastitelling I t 
van da bagroting,Van del uitgaVen ant: 
do ontvantisten yen het Wisteria ' A 	--,2s, 000 )011 

"tan Eaorldnlische *ion' OM vnoi. , 	t 51601997, 
betiaai lea -t.  : - ''.. ' 	f ' 	1 ' 	. i 	-'EZ.: yr,' 

	

, 	..„ 

Wet van 17 apnl 199.740tvaststelling 
varida 	"Van de ultgaven eint 
deontvangstenvanheiFonds. t . 
ecanntniachistractuinversterking 
vow hot Witt :Obi, 	. ' ' 	' - ' 	 iFinW1  
Wet van 22 mei 1997, houdende 
nieuwe regels omtrent de 	 24 707 
economische mededinging 	 Stb. 1997, 242 
(Mededingingswet) 	 EZ 

Economische Zaken 1997 
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Advies 
Kabinets 	Raad van 	Nader 	Koninklijke Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap Tweede Kamer Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. I nw. tr.  
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23-dec-94 	05-jul-95 	19-feb-96 	24-feb-96 	28-jan-97
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25-feb-97 	27-feb-97 	25-mrt-97 	26-mrt-97 

16-nov-96 	20-mrt-97 	15-apr-97 	17-apr-97 06-mei-97 07-mei-97 
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1 	21-j 1-95 	19-feb-96 	26-apr-96 	01-mei-96 	20-mrt-97 	20-mei-97 	22-mei-97 	24-jun-97 KB 



1) Dossiernummer 	
—, 	 

2) Vindplaats 	 q . 	 .4_ , _fl6.9 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	4Tj 	flths. 	1a4p,k  
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 ,:at 	 .. 

Wet van 29 mei 1997 tot goedkeuring 
van het op 28 maart 1995 te Brussel 
tot stand gekomen Protocol 
houdende wijziging van de 
eenvormige Beneluxwet inzake 
tekeningen of modellen alsmede 	24 509 
intrekking van de Wet bestruding 	Stb 1997, 253 
namaakprodukten 	 EZ, BuiZa, Financien 	N 	Trb. 1995, 133 en Trb. 1966, 292 	b;1995-1996  

Wet van 2 juli 1997, houdende 	 25 032 
goedkeuring van de op 26 januan 	Stb. 1997, 337 
1994 te Geneve tot stand gekomen 	EZ, BtaZa, 
Internationale Overeenkomst inzake 	Ontwikkelings- 	 b;1995-1996 
tropisch bout, 1994, met bijlagen (Tr. 	samenwerking, LNV, 	 en 
1995, 194) 	 VROM 	 N 	Trb. 1995, 194 	 b;1996-1997 

Wer n iiraternber 1997:to 
zigIngva debegrotJngvander 

orivtinaitenViii bet 	25 
4,14.S,..., 14 ■.r.4$"a• ' 

M. 	 ntcononische 	 997 
(X,110 	0992  
Wet 	i.septenberi9sitot 

KarisN 	 ... 
van ic

i-rt 
 e 	 a 

"A 	 *4461,1Y 
u 	d 	' van 	t i 

25 385 	 1  
.1a.t 	1 	1 

structuuwerstedd 	net jeer 	815:1997, 
1997 `E2,,,Fltiancien  
WelvanAtraventher .1 P97 

wzIgfrtgvandeegthffngvande, I 	 4I 
uftgavenenderantvangsten yari het I 	25  
fritinetedevan Ecnnarnisclie calien 	=`,916. 1997 	 1 
PUIO:Vorittletja41094;ifC3): ' '  

richtlijn nr. 83/189/EEG van de 
Read van de Europese 

Wet van 4 december 1997, 	 Gemeenschappen van 28 maart 
houdende regels betreffende de 	 1983 betreffende een 
maten, gewichten, meet- en 	 25 625 	 informatieprocedure op het gebied 
weegwerktuigen en 	 Stb. 1997, 693 	 van normen en technische 
meetinstrumenten  (IJkwet) 	 EZ 	 N 	voorschnften (PbEG L 109) 	b;1996-1997  

richtlijn nr. 83/189/EEG van de 
Read van de Europese 
Gemeenschappen van 28 maart 

Wet van 24 december 1997, 	 1983 betreffende een 
houdende regels omtrent de 	 25 626 	 informatieprocedure op het gebied 
waarborg van platina, gouden en 	Stb. 1997, 782 	 van normen en technische 
zilveren werken (Waarborgwet 1986) 	EZ 	 N 	voorschriften (PbEG L 109). 

Economische Zaken 1997 
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Econo 	ische Zaken 	 19! 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	. State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. tr.  

, 	

	

07-apr-95 	18-jul-95 	16-nov-95 	22-nov-95 	29-apr-97. 	27-mei-97 	29-mei-97 	26-jun-97 	27-jun-97 

	

26-fe -96 	10-apr-96 	23-sep-96 	26-sep-96 	05-jun-97 	30-jun-97 	02-jul-97 	29-jul-97 	30-jul-97 

	

I 	'S

1 , 	 .0 - 7  

, 

	

: 	
02,bkt-97 	03-okt-97 

I 
a 

, 

i 	 ,ASSPI1 sep-97 	02-okt 97 ; 	 . 

	

• 	 ,,,' ‘,- 	 As 

c,,, 	 • 	 Pow. 97 	184ec -97 	. pc-, .; 

	

31-jul-97 	12-aug-97 	15-sep-97, 	18-sep-97 	06-nov-97 	02-dec-97 	04-dec-97 	23-dec-97 	24-dec-97 

, 	04-aug-97 	12-aug-97 	15-sep-97 	18-sep-97 	06-nov-97 	22-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 KB  

393 





,- 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 

arc 	
3) Ondertekenaar(s) 

t-inn 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wetvan '3 eleethaber 1996's .  
a 	ling vat) de . .. 	... 	. 	 ) ends  

ocdvangeten van do . Na 	 .S 	1  
IN  

ultgaven en do 	

. 

tv. 
(bc 

.14  
Najearanota) 	

"I 	

*harm  

7, 
wjziglngvande begroUngvande  

' 
NattonaleSchuld(IXA)voorhetjaart-' 25 137 

0 	' Stb. 1997, 59  

ultgaven en d 
(NM 

h 	
, 

Wet van 12 juni 1997 tot wijziging 
van de Wet op de 
motorrijtuigenbelasting 1994 en van 
enkele andere wetten in verband met 	25 158 
herziening van de tariefstructuur voor 	Stb. 1997, 245 
vrachtauto's 	 Financien 

Wet van 19 juni 1997 tot wijziging 	23 638 
van de Wet op de omzetbelasting 	Stb. 1997, 276 
1968 (levering van bouwkavels) 	Financien 	 W  

Wet van 19 juni 1997, houdende 
wijziging van de wet van 19 juni 
1997, Stb. 276, tot wijziging van de 
Wet op de omzetbelasting 1968 	24 703 
(levering van bouwkavels) (levering 	Stb. 1997, 277 
van bouwkavels en van gebouwen) 	Financier) 	 W  

Wet van 12 juni 1997 tot aanpassing 
van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, de Wet op de 
loonbelasting 1964 en enkele andere 
wetten in verband met verruiming va n  
de mogelijkheid tot het opleggen van 	25 119 
voorlopige aanslagen tot een nogatief 	Stb. 1997, 279 
bedrag (voorlopige teruggaaf) 	 Financien 	 w 	 b;1996 - 1997 

FinanciOn 
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Advies 
Kabinets 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

" 	I 	, 

. 	 . 

I 	
a 

flab-9,7  

s 

I 	
, 

	

. 	 , 
, 

	

. 	 . 

	

, 	 18-  

18-jul-96 	12-nov-96 	05-dec-96 	09-dec-96 	29-apr-97 	10-jun-97 	12-jun-97 	24-jun-97 KB  

24-dec-93 	28-feb-94 	08-mrt-94 	11-okt-94 	17-jun-97 	19-jun-97 	10-jul-97 	1i -jut-97  

24-jul 95 	12-sep-95 	22-apr-96 	26-apr-96 	06-mrt-97 	1 7-jun-97 	19-jun-97 	10-jul-97 	I I -jut-97  

14-mrt 96 	18-jun-96 	21-nov-96 	27-nov-96 	15-mei-97 	10-jun-97 	12-jun-97 	08-jut-97 bij wet 

-Jan- 	c, 	- an,,i 

. 

	

, 	 kt 

t 

a 

n- 	 febi97 

	

 97 15 

j 	 30 



Financien 

Opschr ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 25 juni 1997 tot wijziging 
van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 in verband 
met het opnemen van eon 
vrijstellingsmogelijkheid voor 
bepaalde uitkeringen tot bestrijding 
van onderhoudskosten van 
thuiswonende gehandicapte kinderen 

Wet van 11 september 1997 tot 
wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 en de Wet 
op de loonbelasting 1964 in verband 
met eon verhoging van de 
ouderenaftrek en de aanvullende 
ouderenaftrek 

.1-1
-
Iileta:Vwaii21)'2 

 • ) 

fiatib&LaitZeporia 
rliDC,timactiocatarneD 
Jivin-igromitia 	f!, 

zotTaavra:). ' ' 
Vretirt. 

CUttillat"'• - the 
tATOCI:n 
trixinottainet.,  
rata ,  r=tv.A,.'_1 na00181 

VrAratinET 
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'tit 

Wet van 30 oktober 1997 tot wijziging 
van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 
(aanpassing belastingheffing met 
betrekking tot tijdelijke 
genotsrechten) 

Wet van 19 november 1997 tot 
wijziging van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 in verband met 
de pleats van dienst van 
telecommunicatiediensten 

Wet van 19 november 1997 tot 
wijziging van artikel 3, tweede on 
derde lid, en van artikel 6 van de 
Kaderwet financial° verstrekkingen 
Financien 

25 322 
Stb. 1997, 281 
Financier' 

25 346 
Stb. 1997, 401 
Financier', SZW 
25-09-1997 
11-09-1997 
De artikelen I en II 
werken terug tot en 
met 1 juli 1997. 

25 224 
Stb. 1997, 513 
Financier' 

25 379 
Stb. 1997, 547 
Financier' 

25 461 
Stb. 1997, 594 
Financier' 

1997 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr .  

23-apr-97 	29-mei-97 	24-jun-97 	25-jun-97 	08-jul-97 	09-jul-97 

15-mei-97 	24-jun-97 	09-sep-97 	11-sep-97 	25-sep-97 gefaseerd 

, 

:' 
I. 	 I , 	 , 

, 	 ,,,,, 
, , 

11-se 	91;07tokt-97: 	08-ok1-97 

i'', 	 - 	i 	 t 

i 
I 1 

	

f., I 	 I 	 I 	 I 	
: 

I '•:$:e 	9 	, 	, ,977 1 •ol0=97 

	

01-apr 96 	26-jul-96 	04-feb-97 	06-feb-97 	25-sep-97 	28-okt-97 	30-okt-97 	13-nov-97 	14-nov-97 

	

10-apr 97 	15-mei-97 	23-mei-97 	29-mei-97 	23-okt-97 	18-nov-97 	19-nov-97 	25-nov-97 	01-dec-97 

13-aug-97 	23-okt-97 	18-nov-97 	19-nov-97 	04-dec-97 	05-dec-97 

8 	 ., 

19 - 7 	,p,c;;W 	P,G.7.97  

Financien 	 1997 
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Financien 

Opschrift 

tilZaTat? 
:tlifl • ng oncti■ 

....flpfliMUKti 
rat ecaftiki.VM6 

1$T! !  

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwed<ingtreding 
(eventueel) 

Wet van 4 december 1997 tot 
wijziging van de Wet op de accijns 

Wet van 19 november 1997 tot 
wijziging van de Wet 
Infrastructuurfonds in verband met de 
herindeling van de begroting van het 
Intrastructuurtonds 

Wet van 18 december 1997, 
houdende wijziging van enkele 
belastingwetten ca. (belastingplan 
1998) 

Wet van 18 december 1997, 
houdende wijziging van enkele 
belasfingwetten ca. 1998 (fiscale 
structuurversterking) 

Wet van 18 december 1997, 
houdende wijziging van enkele 
belastingwetten ca. 1998 (fiscale 
milieuversterking) 

Wet van 18 december 1997, 
houdende wijzigingen van technische 
aard van enige belastingwetten ca. 

Wet van 18 december 1997, 
houdende wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 ca. 
(aanpassing van de oudedagreserve 
en de zelfstandigenaftrek alsmede 
vervallen van de vermogensaftrek) 

Wet van 18 december 1997 tot 
wijziging van enkele wetten in 
verband met de herziening van het 
stelsel van bestuurlijke boeten en 
van het fiscale strafrecht 
(Invoeringswet bestuudijke boeten). 

Wet van 18 december 1997 tot 
wijziging van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en van de 
Invorderingswet 1990 in verband met 
de herziening van het stelsel van 
bestuurlijke boeten en van het fiscale 
strafrecht. 

400 

25 349 
Stb. 1997, 608 
Financien 

25 329 
Stb. 1997, 662 
Financien, Verkeer en 
Waterstaat 

25 691 
Stb. 1997, 730 
Financien 

25 688 
Stb. 1997, 731 
Financien 

25 689 
Stb. 1997, 732 
Financien 

25 692 
Stb. 1997, 735 
Financien 

25 690 
Stb. 1997, 736 
Financien 

24 800 
Stb. 197, 737 
Financien 

23 470 
Stb. 1997, 738 
Financier), Justitie 

b;1996-1997 

1997 



, 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr .• 

., 	,,../  , 	
. 

, 

, 
19-nov-, 	 ;1,2-dec-9.7 ,  

	

28-mrt- 97 	28-apr-97. 	12-mei-97 	16-mei-97 	30-sep-97 	02-dec-97 	04-dec-97 	09-dec-97 	10-dec-97 

, 	13-jan-97 	24-mrt-97 	24-apr-97 	29-apr-97 	23-okt-97 	18-nov-97 	19-nov-97 	18-dec-97 	01-jan-98 

09-sep-97 	02-okt-97 	15-okt-97 	17-okt-97 	27-nov-97 	16-dec-97 	18-dec-97 	29-dec-97
1 	

01-jan-98  
i  

p  08-sep-97 	02-okt-97 	15-okt-97 	17-okt-97 	27-nov-97 	16-dec-97 	18-dec-97 	29-dec-97 	01-jan-98  

zie artikel 

, 08-sep-97 	02-okt-97 	15-okt-97 	17-okt-97 	27-nov-97 	16-dec-97 	18-dec-97 	29-dec-97 XV 

17-okt-97 n.a. 	 16-dec-97 	18-dec-97 	29-dec-97
1 	

01-jan-98  
I  

, 08-sep-97 	02-okt-97 	15-okt-97 	17-okt-97 	27-nov-97 	16-dec-97 1 	18-dec-97 	29-dec-97 	01-jan-98 

, 	 03-jul-96 	27-nov-97 	16-dec-97 	18-dec-97 	29-dec-97 	01-jan-98 

. 	26-apr 93 	10-aug-93 	27-okt-93 	02-nov-93 	02-apr-96 	16-dec-97 	18-dec-97 	29-dec-97 	01-jan-98 

Financi6n 	 1997 

401 



Financien 

Opsc ift 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 18 december 1997 tot 
wijziging van de Wet vermindering 
afdracht loonbelasting en premie 
voor de volksverzekeringen in 
verband met de verruiming van de 
overgangsregeling ter zake van het 
toetsloon in de vermindering 
onderwijs. 

Wet van 18 december 1997, 
houdende goedkeuring van het op 4 
december 1996 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Protocol tot wijziging 
van de Overeenkomst tussen de 
Regering van het Koninkrijk 
der Nededanden en de Regering van 
Maleisie tot het vermijden van 
dubbele belasting en het voorkomen 
van het ontgaan van belasfing met 
betrekking tot belastingen near het 
inkomen, met Protocol, ondertekend 
te 's-Gravenhage op 7 mead 1988, 
met briefwisseling (Trb. 1997, 13) 

Wet van 24 december 1997 tot 
wijziging van de Wet belastingen op 
milieugrondslag in verband met uit 
het Gemeenschapsrecht 
voortvloeiende 
notificatieverplichtingen 

402 

25 350 
Stb. 1997, 741 
Financier) 

25 345 
Stb. 1997, 742 
Financier.), BuiZa 

25 708 
Stb. 1997, 774 
Financien 

Trb. 1997,13 

richtlijn nr. 83/189/EEG van de 
Read van de Europese 
Gemeenschappen van 28 maan 
1983 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied 
van normen en technische 
voorschriften (PbEG L 109) 

1997 



Financk 

Kabinets-
missive 

06-aug- 

1997 
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Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

20-mei-97 27-nov-97 16-dec-97 18-dec-97 29-dec-97 31-dec-97 

27-nov-97 16-dec-97 18-dec-97 29-dec-97 31-dec-97 

7 15-aug-97 15-okt-97 28-okt-97 04-dec-97 22-dec-97 24-dec-97 30-dec-97 31-dec-97 
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Justitie 

Opsch rift 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondedekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 23 januari 1997 tot wijziging 
van het Burgedijk Wetboek en enige 
andere wetten in verband met de 
herziening van de voorlopige 
maatregelen van kinderbescherming 

Wet van 30 januari 1997 tot wijziging 
van Book 2 van het Burgedijk 
Wetboek ter zake van de 
jaarrekening van stichtingen en 
verenigingen die eon ondememing in 
stand houden 

rstva airairriiiwar 

,TIDeaccm-t,szycnint 	 
rli-iscnvit(eADoilitnmlm 
vjtkrezcziate -sm 

Wet van 21 februari 1997 tot 
wijziging van de Wet op de naburige 
rechten in verband met de rechten 
van omroeporganisaties 

Wet van 26 maart 1997, houdende 
aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) 
van het Burgedijk Wetboek met 
bepalingen inzake de koop van 
rechten van gebruik in deeltijd van 
onroerende zaken 

Wet van 15 mei 1997 tot wijziging 
van de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften on 
van het Wetboek van Strafvordering 

23 808 
Stb. 1997,38 
Justitie 

24 255 
Stb. 1997,53 
Justitie 

24 240 
Stb. 1997, 120 
Justitie 

24 449 
Stb. 1997, 147 
Justitie 

2t?iV29a70)97.07ellyr..ias„:. 
, .-Wrpt..--71r-ott oCES 

FOUterle 
trnmp-m Aar 1 !: - 

23 689 
Stb. 1997, 212 
Justitie, Verkeer on 
Waterstaat 

Richtlijn nr. 92/100/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 19 
november 1992, betreffende het 
verhuurrecht, het uitleenrecht en 
bepaalde naburige rechten op het 
gebied van intellectuele eigendom 

Richtfijn nr. 94147/EEG van het 
Europese Parlament en de Raad 
van de Europese Unie inzake de 
bescherming van de verkrijger voor 
wat bepaaide aspecten betreft van 
overeenkomsten voor de verkrijging 
van eon recht van deeltijds gebruik 
van onroerende goederen (PbEG L 
280) 

b;1994-1995 

1997 



Advies 
Kabinets 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	. boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw .tr. 

, 	02-mrt-94 	11-jul-94 	01-aug-94 	11-aug-94 	19-sep-96
1 	

21-jan-97 	23-jan-97 	06-feb-97 KB 
1 

, 	 , 	 1 
, 

t
, 

, 	 \ 
1 

■ 	  

	

14-nov-94 	13-feb-95 	06-jul-95 	18-jul-95 	26-sep-96 	28-jan-97 	30-jan-97 	13-feb-97 	14-feb-97 
$ 	 1 	

$ 	 ,,,,,  

	

I 	 "k 

kt 

1 
i 	 1 	

,. 	 •  

24-apr-96 	01-okt-96 	21-feb-97 	18-mrt-97 	19-mrt-97 
i 

	

12-okt-95 	27-feb-97 	25-mrt-97 	26-mrt-97 	15-apr-97 KB  

. 	!k 

	

1 	 , 	 , 

, 	 I' 
I 

: 	
s 	 A, 

1 	  

. 	02-jul-93 	18-okt-93 	11-apr-94 	18-apr-94 	19-jun-96 	13-mei-97 	15-mei-97 	03-jun-97 	30-jun-97 

•



. 	. 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 

	

	 i.r: 
, 

inwerkingtreding 	 lii 	 C. 
(eventueel) 	 ..  

Wet van 25 juni 1997 tot vaststelling 
van eon Beginselenwet verpleging te 
beschikking gestelden on overige 
verpleegden strafrechtstoepassing e 
daarmede verband houdende 
wijzigingen van het Wetboek van 
Strafrecht on de Beginselenwet 	 23 445 
gevangeniswezen (Beginselenwet 	Stb. 1997, 280 
verpleging ter beschikking gestelden) 	Justitie 	 N  

Wet van 25 juni 1997 tot wijziging 
van het Wetboek van Strafrecht en 
het Wetboek van Strafvordering 
omtrent de terbeschikkingstelling on 
de sanctietoepassing ten aanzien 	24 256 	 b;1994-1995 
van geestelijk gestoorde 	 Stb. 1997, 282 	 en 
delinquenten 	 Justitie 	 N 	 b;1995-1996 

Wet van 5 jull 1997, houdende regels 
inzake het vervaardigen, 
verhandelen, vervoeren, voorhanden 	25 413 
hebben, dragon enz. van wapens en 	Stb. 1997, 292 
munitie (Wet wapens en munitie) 	Justitie 	 N  

Wet van 5 juli 1997 tot instelling van 
vaste colleges van advies van het 
Rijk op het terrain van het Ministerie 	24 881 
van Justitie (Wet adviesstelsel 	 Stb. 1997, 323 
Justitie) 	 Justitie, BiZa 	 N 	 b;1996-1997 

Wet van 5 juli 1997 tot wijziging van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het Wetboek van Burgedijke 
Rechtsvordering in verband met 	23 761 
opneming daarin van bepalingen 	Stb. 1997, 324 
voor het geregistreerd partnerschap 	Justitie 	 W  

Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van 
Book 8 van het Burgerlijk Wetboek 
met betrekking tot hulpvedening on 	24 799 
daarmede verband houdende 	 Stb. 1997, 325 
wijziging van enige andere wetten 	Justitie 	 W  

Wet van 11 september 1997 tot 
wijziging van de Wet tot invoering 
van een leeftijdsgrens voor het 
notarisambt on oprichting van een 
notarieel pensioenfonds in verband 	25 269 
met de invoering van eon flexibele 	Stb. 1997, 395 
pensioenregeling 	 Justitie 	 W 	 b;1996-1997 

408 
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Justitie 

Advies 
Kabinets 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr.  

12-feb-93 	06-jul-93 	29-sep-93 	12-okt-93 	19-jun-96 	24-jun-97 	25-jun-97 	08-jul-97 . KB 

03-feb-95 	24-mei-95 	30-jun-95 	18-jul-95 	19-jun-96 	24-jun-97 	25-jun-97 	08-jul-97 KB  

16-jun-97 	19-jun-97 	19-jun-97 	20-jun-97 	26-jun-97 	01-jul-97 	05-jul-97 	10-jul-97 	11-jul-97 

16-sep-96 	11-mrt-97 	01-jul-97 . 	05-jul-97 	22-jul-97 	23-jul-97  
1 

15-okt-93 	24-mei-94 	31-mei-94 	08-jun-94 	19-dec-96 	01-jul-97 	05-jul-97 	22-jul-97 KB  
1 

05-dec 95 	26-feb-96 	20-jun-96 	03-jul-96
1 	

05-jun-97 	30-jun-97 	02-jul-97
1 	

22-jul-97 KB  
1  

1 	 13-mrt-97 	26-jun-97 	09-sep-97 	11-sep-97 	23-sep-97 	01-nov-97  

4( 9 

1997 



410 

Justitie 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwethingtreding 
(eventueel) 

Rijkswet van 11 september 1997 tot 
goedkeuring van het op 28 april 1989 
te Londen tot stand gekomen 
Intemationaal Verdrag inzake 
hulpverlening, 1989 (Trb. 1990,109) 

Wet van 24 oktober 1997 tot 
vaststelfing van de Wet particuliere 
beveitigingsorganisaties en 
recherchebureaus 

Wet van 30 oktober 1997 tot wijziging 
van, onder meet, Boek 1 van het 
Burgedijk Wetboek in verband met 
invoering van gezamenlijk gezag 
voor een ouder en zijn partner en van 
gezamenlijke voogdij 

Wet van 6 november 1997 tot 
aanpassing van bijzondere wetten 
aan de derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht 
(Aanpassingswet derde tranche Awb 
I)  

Rijkswet van 6 november 1997 tot 
aanpassing van enkele rijkswetten 
aan de derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht 
(Aanpassingswet rijkswetten derde 
tranche Awb) 

Wet van 4 december 1997 tot 
aanpassing van bijzondere wetten 
aan de derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht 
(Aanpassingswet derde tranche Awb 
II)  

Wet van 17 december 1997 tot 
aanpassing van wetgeving aan de 
invoering van het geregistreerd 
partnerschap in Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet 
geregistreerd partnerschap) 

24 798 
Stb. 1997, 403 
Justitie, BuiZa, Verkeer 
en Waterstaat 

23 478 
Stb. 1997, 500 
Justitie 

23 714 
Stb. 1997, 506 
Justitie 

25 280 
Stb. 1997, 510 
Justitie, BiZa 

25 319 
Stb. 1997, 511 
Justitie, BiZa 

25 464 
Stb. 1997, 580 
Justitie, BiZa 

25 407 
Stb. 1997, 660 
Justitie 

Trb. 1990, 109 b:1996-1997 

1997 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr.• 
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05-dec-95 	05-mrt-96 	20-jun-96 	03-jul-96 	26-jun-97 	09-sep-97 	11-sep-97 	25-sep-97 	26-sep-97  

	

05-feb-93 	28-mei-93 	02-nov-93 	08-nov-93 	04-mrt-97 	21-okt-97 	24-okt-97 	06-nov-97 	01-apr-97 

	

28-dec-93 	26-apr-94 	02-mei-94 	10-mei-94 	20-mrt-97 	28-okt-97 	30-okt-97 	11-nov-97
I 
 KB  

	

28-aug-96 	12-feb-97 	25-mrt-97 	26-mrt-97 	09-okt-97 	04-nov-97 	06-nov-97 	18-nov-97 	01-jan-98  

	

30-jan-97 	17-mrt-97 	14-apr-97 	22-apr-97 	09-okt-97 	04-nov-97 	06-nov-97 	18-nov-97 	01-jan-98  
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03-apr-97 	30-jun-97 	20-aug-97 	21-aug-97 n.a. 	 02-dec-97 	04-dec-97 	18-dec-97 	01-jan-98  

	

24-feb-97 	02-jun-97 	16-jun-97 	18-jun-97 	27-nov-97 	15-dec-97 	17-dec-97 	23-dec-97 	01-jan-98 

Justitiel 	 1997 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats  

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 

4) Toelichting op de 	I 

inwerkingtreding 	 , 

(eventueel)  

Wet van 17 december 1997, 
houdende regels met betrekking tot 
naar buitenlands recht opgerichte, 
rechtspersoonlijkheid bezittende 
kapitaalvennootschappen die hun 
werkzaamheid geheel of nagenoeg 
geheel in Nederland verrichten en 
geen werkelijke band hebben met de 
staat naar welks recht zij zijn 	 24 139 
opgericht (Wet op de formeel 	 Stb. 1997, 697 
buitenlandse vennootschappen) 	Justitie 	 N  

Wet van 17 december 1997, 
houdende regels van internationaal 
privaatrecht met betrekking tot 	 24 141 
corporaties (Wet conflictenrecht 	Stb. 1997, 699 
corporaties) 	 Justitie 	 N 	 b;1994-1995  

Wet van 18 december 1997, 
houdende bepalingen verband 
houdende met de installing van het 
Intemationaal Tribunaal voor de 
vervolging van personen 
aansprakelijk voor genocide en 
andere emstige schendingen van het 
intemationale humanitaire recht, 
begaan op het grondgebied van 
Rwanda en van Rwandese burgers 
aansprakelijk voor genocide en 
andere van dergelijke schendingen, 
begaan op het grondgebied van 	24 818 
buurlanden, tussen 1 januari 1994 en 	Stb. 1997, 754 
31 december 1994. 	 Jusfitie, BuiZa 	N 	Trb. 1994, 277  

Wet van 24 december 1997 tot 	24 649 
herziening van het afstammingsrecht 	Stb. 1997, 772 
alsmede van de regeling van adoptie. 	Justitie 	 W 	 b. 1994-1995  

Wet van 24 december 1997 tot 
wijziging van een aantal wetten in 
verband met de herziening van het 	25 189 
afstammingsrecht alsmede van de 	Stb. 1997, 773 
regeling van adoptie. 	 Justitie 	 W  

Wet van 24 december 1997 tot 
wijziging van het BurgerHjk Wetboek 
en van enige andere wetten in 	 24 702 
verband met de regeling van de 	Stb. 1997, 776 
splitsing van rechtspersonen 	 Justitie 	 W 
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Justitie 	 . 

• 	

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	. boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

08-nov-93 	03-okt-94 	04-apr-95 	10-apr-95 	28-aug-97 	15-dec-97 	17-dec-97 	23-dec-97 	01-jan-98 
1 

08-nov-93 	03-okt-94 	04-apr-95 	11-apr-95 	28-aug-97 	15-dec-97 	17-dec-97 	23-dec-97 	01-jan-98 

• 29-feb-96 	22-mei-96 	26-jun-96 	18-jul-96 	21-mei-97 	16-dec-97 	18-dec-97 	29-dec-97 	30-dec-97 

13-sep-95 	05-mrt-96 	14-mrt-96 	20-mrt-96 	29-mei-97 	23-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 1  KB  
i 

	

16-jan-97 	29-mei-97 	23-dec-97 	24-dec-97 . 	30-dec-97 KB 

31-mei 95 	25-okt-95 	19-apr-96 	26-apr-96 	02-okt-97 	23-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 	01-feb-98 

4 13 

1997 



Minis terie 
van 

Landbouw, 
Natuurbeheer 

en 
Visserij 
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. 	_ 	.. 	. 	... 
1) Dossiernummer  
2) Vindplaats 	(1; 
3) Ondertekenaar(s) 	, t 

Opsch rift 
4) Toelichting op de 	rye4tt.. 
inwerkingtreding  
(eventueel) 	 U1.1q.  ?.- . 	s•;‘.1.-ilL. 	' 	" 	 7 

Verordening (EG) nr. 2100/94 van 
de Raad van de Europese Unie van 

Wet van 11 december 1996 tot 	24 794 	 27 juli 1994 inzake het 
wijziging van de Zaaizaad- en 	 Stb. 1997, 4 	 communautaire kwekersrecht 
Plantgoedwet 	 LW 	 W 	PbEG L 227)  

• Wet van 16 januart 1997 . tot 	 - • 
vaststalling yen de begroting'Ven de'25 • 	• 000 XIV 
uttgaven en de ontvangsten van het j 	Stb. 1997, 45 - 
MIntstetie Yen Landbotiw, 	' 	 LNV 	• . 	. 
Nattairbehaer on Visaed) (XIV) voor 	-, Daze wet werkt terug 
het /ear 1997 .7. 	. 	0 	 tot 1 'amain 1997 	jN'  

. 	. 	. 	 , 
Wet yin 16 Januar' 1997 tot 
vattstellingvan de begroting van de 
uitaavaii en de ontvangsten van het 	. 25 000 B 
Landadinv-Egaasitiatonda, Afdeling 	St. 1997, 46 
A.,voor het Mar 1997. 	 . LSIV. 	 N  

Wet Van 23 jenuar1.1997 tot wljziaing 	. 	 . 
Van de'begiottng Arida. tlitgaven en i 	-: • ' 	

, 

de O9JVangste0,.veri het MInIsterle:.• • ' 	, , • i 
van Limidbouw, - Natuerbeheer on , 	' 24 859 	.. 
viiidni (my) vaar h9t}acq i995:: ' I 	.Stb. 1997, 70 
(slotwet) 	. , 	 - . LNV  

Wet van 23 Janu AO 1997 tat wiliiging 	Stb. 1997, 71 
van de begroting :Ven de Mtge* en 	WV 	• 	• 
de ontiangstedyin het Landbouw- 	. Daze wet werict terug 
Egalidadetmida; Afdelina A. vow hat 	';tot en Met 31 
Jeal1695 (Stofivet) ' ': 	 ti • 

december 1995 	W  

, 	. 	 . 
Wet van 30 januari 1997 tot wilziging 
van de begrotIng van de ultgaven en 
de ontvangstim van het Mlntsterie 
van Lendbouvr, Natuutbeheer en: , 	 , 
Vissen] (XIV) veer het tear 1996 	25 143 
(wilzigIng,samenhange.nde met de . 	. Stb. 1997, 137 
Najaarsnota) i 	 , 	LNV • 	 W 	•  

-. 	 I 

Wet win 30 Januari 1997 totwgzIgIng 
van de begroting van de uitgaven en , 	. 
de ontvangsten van het Landbouw- , 
Egallsattefonds, Afdeling /1, yaw het 	• 	25 145 	. 
Jeair1996 (wItzlging samenhangende 	' 	, St. 1997,13 	

. 

met de NaMaranota) 

Wet van 15 mei 1997 tot wijziging 
van onder moor de Wet op het 
basisonderwijs, de tnterimwet op het 
speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs en de Wet op het 
voortgezet onderwijs inzake het 
gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid 	 24 778 
(Gemeentelijk 	 Stb. 1997, 237 
onderwijsachterstandenbeleid) 	 LNV, VWS, OCenW 	W 
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Advies 
Kabinets 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr.  

zie Stb. 
28-jun-96 	14-nov-96 	10-dec-96 	11-dec-97 	10-jan-97 1996, 398 
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22-dec-95 	01-apr-96 	14-jun-96 	17-jun-96 	06-feb-97 	13-mei-97 	15-mei-97 	19-jun-97 	01-aug-97 

. 	 = 'in 	rnri;.97 30-jan 97 27 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrilt 
4) Toelichting op de 	 4 

inwerkingtreding 
(eventueel) 	 I 	 .1.' 	 

24 782 
Wet van 2 mei 1997, houdende 	Stb. 1997, 360 
wijziging van de Meststoffenwet 	LNV, VROM, Financien W  

Wijzlgiflgvandobegrotlng vende  
uitgavononde ontvangsten van het  

enVlssenj(XlV)voor  
, 

sameñhangendémet do 
oo  

Wet van 11 september 1997, 
houdende wijziging van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren, in verband met het opnemen 
van de mogelijkheid am 
medewerking to vorderen van een 
samenwerkingslichaam als bedoeld 	25 289 
in artikel 110 van de Wet op de 	Stb. 1997, 504 
bedrijfsorganisatie 	 LNV  

b;1993-1994 
Wet van 11 september 1997 tot 	 en 
verzelfstandiging van 	 24 622 	 b;1994-1995 
Staatsbosbeheer (Wet 	 Stb. 1997, 514 	 en 
verzelfstandiging Staatsbosbeheer) 	LNV 	 N 	 b;1995-1996  

Wet van 11 september 1997 tot 
wijziging van de Wet bedreigde 
uitheemse dier- en plantesoorten in 
verband met de instelling van eon 
vast college van advies van het Rijk 	24 801 
op het terrein van de bedreigde 	Stb. 1997, 521 
uitheemse dier- en plantesooden 	LNV 	 W 	Trb 1975,23  

Wet van 30 oktober 1997 tot 
goedkeuring van de op 16 juli 1993 te 	24 059 
Geneve tot stand gekomen 	 Stb. 1997, 571 
Internationale Cacao-Overeenkomst 	LNV, BuiZa, EZ, 
1993, met bijlagen (Trb. 1994, 135 	Ontwikkelings- 
en 1995, 11) 	 • 	samenwerking 	N 	Trb. 1994, 135 en 1995, 11  

t vad 1 epovernt4r 1997 tot , , 
vinigine van de tietatlinti:van cle 4“ , 	, 
ultgaven on de .ontvangetan van 

	

., 	, 	, 	. 	, 

u 	 1 

	

(st 	e 	 ,'  

	

06419 ho 	er eV,  
wlJzlgingan de begrot1ngvande^ 	, , . 
uksaven en do  oitianClatenNan liAe , 	25 4S48.- 
Landlx4Egaltsitiatonds,-Afdaki: 	St. 1997, 651  
A; veOr het jaact199131sletwet) , --. ,, 	" 
Wet van 17 december 1997, 	 25 525 
houdende wijziging van de 	 Stb 1997, 707 
Meststoffenwet 	 LNV 	 W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr. 

21-jul-94 	06-jun-95 	14-jun-96 	19-jun-96 	25-feb-97 	29-apr-97 	02-mei-97 	19-aug-97 	01-jan-98 
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07-mrt-95 	01-dec-95 	16-feb-96 	04-mrt-96 	29-mei-97 	09-sep-97 	11-sep-97 	13-nov-97 	01-jan-98 

01-apr-96 	23-mei-96 	28-jun-96 	03-jul-96 	10-jun-97 	09-sep-97 	11-sep-97 	20-nov-97 	21-nov-97 

	

15-mrt-95 	23-sep-97 	28-okt-97 	30-okt-97. 	02-dec-97 	03-dec-97 
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1 	nov,18„ ec- 	; 	ec-97 

14-jul-97 	25-jul-97 	01-sep-97 	10-sep-97 	27-nov-97 	15-dec-95 	17-dec-97 	23-dec-97 KB 
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Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

Opsch rift 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 17 december 1997, 
houdende wijziging van de 
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 

Wet van 17 december 1997, 
houdende regels inzake de 
verstrekking van subsidies door de 
Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij (Kaderwet 
LNV-subsidies) 

25 526 
Stb. 1997, 709 
LNV 

25 265 
Stb. 1997, 710 
LNV 

richtlijn nr. 8311891EE0 betreffende 
een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften (PbEG L 109), de zgn. 
notifictierichtlijn. 

b;1996-1997 

1997 



Landbo 

Kabinets 
missive 

30-jul- 

21-nov- 

w, Natuurbeheer en Visserij 	 1997 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

97 13-aug-97 03-sep-97 10-sep-97 27-nov-97 15-dec-97 17-dec-97 23-dec-97 24-dec-97 

96 is akkoord 04-mrt-97 11-mrt-97 n.a. n.a. 17-dec-97 23-dec-97 01-jan-98 



Minis terie 
van 

Onderwijs, Cultuur 
en 

Wetenschappen 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	i 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 _  

Wet 	a , ,i 	, 
I4T 	:1-  .. 	• 

We 

i 

Ii 	'Janusll OO7.houdenda  
wijzigingvandebegroti ngvande ;  
ultgavenendedntvangstenvanho t .. 

t 
WotenSctwppen(Vl II)voorhotjaar  

Et 	 e 

Wet van 14 februari 1997, houdende 
wijziging van enkele onderwijswetten 
in verband met het opnemen van eon 
document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in 	24 149 
leidinggevende functies 	 Stb. 1997, 105 
in het onderwijs 	 OCenW, LNV  

Wet van 27 februari 1997, houdende 	24 646 
wijziging van de Wet op het hoger 	Stb. 1997, 117 
onderwijs en wetenschappelijk 	 OCenW, LNV 
onderzoek in verband met de 	 18-03-1997 
bestuursorganisatie van en 	 27-02-1997 
medezeggenschap in universiteiten 	Art. IV werkt terug tot 
(modernisering universitaire 	 on met 3 september 
bestuursorganisatie) 	 1996. 	 W  

Wet van 10 april 1997, houdende 
wijziging van de Wet op de 
studiefinanciering onder moor in 
verband met correctie op de 
berekening van de aanvullende 
beurs, alsmede van onder moor de 
Wet tegemoetkoming studiekosten in 	25 163 
verband met enkele technische 	Stb. 1997, 166 
wijzigingen 	 OCenW 	 w  
Wet van 17 april 1997, houdende 
wijziging van de Wet op de 
studiefinanciering en de Wet 
tegemoetkoming studiekosten in 
vet-band met de aanspraak op 	 25 194 
studiefinanciering voor onder moor 	Stb. 1997, 183 
assistentopleidingen 	 OCenW 	 w  

Wet van 7 and11007: nondende .  
wiettdeldniven de *rang van de: . 	. 	. 
uitgavenen de eneningsten innifiet. 
Minljterie.ven enchant/1s, Canute en ,., 	25 000 ypi,,, 
W0tettichapTeati ty110voort hai jam;  '1 	5th. i9a7, 207 
1697,a--".;,:," ' 	, '.,, 	1." I; 	:006}1W:'" '" .4 : '   

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1997 
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Advies 	 . 

Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	. rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw. t r.  
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>tjaP7 	, 	•'.47.7104.07A 28-fq1:44  

10-mei-94 	28-dec-94 	18-apr-95 	24-apr-95 	26-mrt-96 	11-feb-97 	14-feb-97 	06-mrt-97 	07-mrt-97 

15-nov-95 	15-feb-96 	18-mrt-96 	19-mrt-96 	15-okt-96 	25-feb-97 	27-feb-97 	18-mrt-97. 	19-mrt-97• 

	

11-dec-96 	13-mrt-97 	08-apr-97 	10-apr-97 	29-apr-97 	01-mei-97 

	

22-jan-97 	20-mrt-97 	15-apr-97 	17-apr-97 	06-mei-97 	01-aug-97 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 t 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	f137 	 rcm  
inwerkingtreding 	nj 	 i j 1(  
(eventueel)  

Wet van 21 mei 1997 tot wijziging 
van de Wet op het hoger ondetwijs 
on wetenschappelijk onderzoek, 	25 225 
houdende aanpassing van de 	 Stb. 1997, 218 
toelatingsregels tot opleidingen 	 OCenW, LNV 	w  

Wet van 15 mei 1997 tot instelling 
van eon vast college van advies van 	25 041 	 b;1995-1996 
het Rijk op het terrein van het 	 Stb. 1997, 220 	 en 
onderwijs (Wet op de Onderwijsraad) 	OCenW, LNV, BiZa 	N 	 b;1996-1997  

Wet van 29 mei 1997 tot wijziging 
van de Wet educatie on 
beroepsonderwijs in verband met 
decentralisatie van huisvestings- en 	24 666 
bestedingsbeslissingen on vervallen 	Stb. 1997, 229 
van het economisch  claimrecht 	OCenW, LNV 	w  

Wet van 15 mei 1997 tot wijziging 
van onder moor de Wet op het 
basisonderwijs, de Interimwet op het 
speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal ondetwijs en de Wet op het 
voortgezet onderwijs inzake 	 24 683 
schoolbegeleiding (regaling 	 Stb. 1997, 252 
schoolbegeleiding) 	 OCenW, LNV 	W 	 b;1995-1996  

Wet van 12 juni 1997 tot wijziging 
van de Wet van 15 december 1993, 
houdende wijziging van het stelsel 
van stichtingsnormen en 
opheffingsnormen in de Wet op het 
basisonderwijs on van het 
huisvestingsstelsel in de Wet op het 
basisonderwijs on de Interimwet op 
het speciaal onderwijs on het 	 25 028 
voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 	Stb. 1997, 259 
716) 	 OCenW 	 w  

Wet van 25 juni 1997 tot wijziging 
van de Wet op het hoger onderwijs 
on wetenschappelijk onderzoek in 
verband met de positiebepaling van 
de Open Universiteit binnen het 	25 161 
hoger onderwijs en wijziging van de 	Stb. 1997, 284 
bestuursorganisatie 	 OCenW 	 W 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr.• 

23-dec-96 is akkoord 	03-feb-97 	06-feb-97 	16-apr-97 	20-mei-97 	21-mei-97 	05-jun-97 	06-jun-97 

05-mrt-96 	04-jun-96 	30-sep-96 	02-okt-96 	28-jan-97 	13-mei-97 	15-mei-97 	10-jun-97 	11-jun-97 

12-mei-95 	13-mrt-96 	26-mrt-96 	28-mrt-96 	17-dec-96 	27-mei-97 	29-mei-97 	12-jun-97 	01-jul-97 

21-aug-95 	30-jan-96 	04-apr-96 	12-apr-96 	04-mrt-97 	13-mei-97 	15-mei-97 	26-jun-97 	01-aug-97 

01-feb-96 	23-mei-96 	20-sep-96 	25-sep-96 	04-mrt-97 	10-jun-97 	12-jun-97 	26-jun-97 	27-jun-97 

25-jul 96 	02-okt-96 	04-dec-96 	10-dec-96 	06-mei-97. 	24-jun-97 	25-jun-97 	10-jul-97. 	11-jul-97 

1997 
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......__ 
 

rrrrr ..... , ..........._. 	 . 
1) Dossiernummer 	 _ - 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 6 
inwerkingtreding 	 . 

(eventueel) 	 4.!  

Wet van 5 juni 1997 houdende regels 
inzake de verstrekking van subsidies 
door de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen en de 
Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij voor 
landelijke onderwijsondersteunende 
activiteiten (Wet subsidiering 	 24 718 
landelijke onderwijsondersteunende 	Stb. 1997, 290 
acfiviteiten) 	 OCenW, LNV 	N 	 ;1995-1996  

Wet van 2 juli 1997, houdende 
wijziging van de Wet op de 
studiefinanciering in verband met de 
overgang van studerenden van de 
ziekenfondsverzekering naar de 
particuliere ziektekostenverzekedng, 
op grond waarvan de zogenaamde 
vrije voet wordt verhoogd en het 	25 330 
zogenaamde kortingspercentage 	Stb. 1997, 307 
wordt vedaagd 	 OCenW 	 W  

Wet van 2 jull 1997, houdende 
wijziging van onder moor de Wet op 
het voortgezet onderwijs in verband 
met eon nieuwe regeling van 
inforrnatievoorziening en van de Wet 
van 7 juli 1993. Stb. 405, in 
verband met de besteding van 	 25 198 
nascholingsgelden (regeling 	 Stb. 1997, 316 
informatievoorziening) 	 OCenW, LNV 	W  

Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van 
de Wet op het basisonderwijs, de 
interimwet op het speciaal onderwijs 
en het voortgezet speciaal onderwijs 
en de Wet op het voortgezet 
onderwijs inzake afwijking van de 	25 197 
bevoegdheidseisen ten behoeve van 	Stb. 1997,. 321 
leraren-in-opleiding 	 OCenW, LNV 	W  

Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van 
de Wet op het voortgezet onderwijs, 
de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek en de 
Wet educatie en beroepsonderwijs in 
verband met verbetering van de 
aansluiting van het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs en het 
hoger algemeen voortgezet onderwijs 	25 168 
op het hoger onderwijs (profielen 	Stb. 1997, 322 
voortgezet onderwijs) 	 OCenW, LNV 	W 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Advies 
Kabinets 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap . Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr. 

	

30-nov-95 	30-jan-96 	08-mei-96 . 	09-mei-96 	04-mrt-97 	03-jun-97 	05-jun-97 	10-jul-97 	01-aug-97 

	

03-mrt-97 	14-mrt-97 	25-apr-97 	29-apr-97 	19-jun-97 	30-jun-97 	02-jul-97 	17-jul-97 	01-jan-98  

	

11-okt-96 	14-jan-97 	22-jan-97
1 	

24-jan-97 	27-mei-97 	01-jul-97
1 	

02-jul-97
1 	

22-jul-97 	31-jul-97  

	

01-aug-96 	25-nov-96 	22-jan-97 	24-jan-97 	29-mei-97 	30-jun-97 	02-jul-97 	22-jul-97 	23-jul-97  

, 	19-jul-96 	19-nov-96 	13-dec-96 	14-dec-96 	29-mei-97 	22-dec-97 	02-jul-97 	22-jul-97 	01-aug-97  

1997 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Wet van 5 juli 1997 tot wijziging van 
bepalingen van de Mediawet, de Wet 
op de 
telecommunicatievoorzieningen en 
de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 
in verband met de liberalisering van 
de mediawetgeving 

gEard , 

.9 beg niia 

,.(ttit=CLIZI:titrata 
ckgrECTATCe.,..,.‘=M1:. - 
'27:tikligrAM.r4.54414.9, . 
.25.01...04011..tptirr.ta 

Wet van 30 oktober 1997 tot 
intrekking van de wet betreftende de 
geldelfike aansprakelfikheid van het 
Rijk voor bepaalde schulden van de 
Nededandse Kastelenstichfing 

Wet van 6 november 1997 tot 
wijziging van de Wet op het 
basisonderwijs, de Interimwet op het 
speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs, de Wet op het 
voortgezet onderwijs en de Wet 
medezeggenschap onderwijs 1992 
inzake ouderbijdragen, 
sponsorgelden en stichtings- en 
opheffingsnormen 

Wet van 13 november 1997 tot 
wijziging van bepalingen van de 
Mediawet in verband met eon 
herziening van de 
organisatiestructuur van de landelijke 
publieke omroep 
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24 808 
Stb. 1997, 336 
OCenW, Verkeer en 
Waterstaat 

25 433 
Stb. 1997, 528 
OCenW 

25 177 
Stb. 1997, 542 
OCenW 

25 216 
Stb. 1997, 544 
OCenW 

b:1996-1997 

1997 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 
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Advies 
Kabinets- Raad van Nader 	Koninklijke Eindstemming Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap Tweede Kamer Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. In w.tr .  

01-mrt-96 14-mei-96 	09-jul-96 	11-jul-96 	20-mrt-97 	01-jul-97 	05-jul-97 	29-jul-97 KB 
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27-jun-97 	25-sep-97 	28-okt-97 	30-okt-97 25-nov-97 26-nov-97 

	

01-feb-96 23-mei-96  24-dec-96 28-dec-96 	07-okt-97 	04-nov-97 	06-nov-97 25-nov-97 26-nov-97 

01-nov-96 10-dec-96  28-jan-97 	03-feb-97 	26-jun-97 	11-nov-97 	13-nov-97 25-nov-97 KB 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

434 

Ontwikkelingssamenwerking 

Rijkswet van 4 september 1997, 
houdende goedkeuring van het op 27 
februari 1995 te Stockholm tot stand 
gekomen Verdrag tot oprichting van 
het Internationaal Insfituut voor 
democratie en 
verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 
257) 

Wet van 13 november 1997, 
houdende goedkeuring van het op 27 
juni 1989 te Gonave tot stand 
gekomen Verdrag betreffende 
inheemse en in stamverband levende 
volken in onafhankelfike landen 
(Verdrag nr. 169 aangenomen door 
de Internationale Arbeidsconferentie 
in haar zesenzeventigste zitting) 

24 577 
Stb. 1997, 389 
Ontwikkelings-
samenwerking, BuiZa 

25 020 
Stb. 1997, 556 
Ontwikkelings-
samenwerking, BuiZa, 
SZW 

lTrb. 1995, 257 

•rb. 1990,36 en 
lederlandse vertaling in Trb. 1996, 
9 

1997 



Ontwik 

Kabinets 
missive 

31-aug- 

26-feb- 

elingssamenwerking 	 1997 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

95 06-nov-95 08-jan-96 17-jan-96 10-okt-96 02-sep-97 04-sep-97 18-sep-97 19-sep-97 

96 10-apr-96 10-sep-96 19-sep-96 21-mei-97 11-nov-97 13-nov-97 27-nov-97 28-nov-97 



Sociale Zaken 
en 

Werkgelegenheid 



Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Opschr ft 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 23 januari 1997 tot 
uiNoering van richtlijn nr. 94/45/EG 
van de Raad van de Europese Unie 
van 22 september 1994 inzake de 
instelling van eon Europese 
ondernemingsraad of van eon 
procedure in ondernemingen of 
concerns met eon communautaire 
dimensie ter informatie en 
raadpleging van de werknemers (Wet 
op de Europese ondememingsraden) 

Wet van 23 januari 1997, houdende 
nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet en de Algemene 
Nabestaandenwet en enige andere 
wetten (aanpassing in verband met 
gebleken knelpunten en 
onbillijkheden) 

Wet van 30 januari 1997 tot wijziging 
van de Pensioen- en 
spaarfondsenwet 	begrip 
pensioentoezegging) 

wrmpitiLaltahoudando 
' 

icitontvet0 
art- via ft "xt-aiDeD 

, ':(0)MViiktv 

Wet van 23 januari 1997, houdende 
eon regeling voor vrijstelling van 
premies werknemersverzekeringen 
bij arbeid van zeer korte duur van 
uitkeringsgerechtigden en 
aangewezen categorieen 
werknemers (Wet premieregime bij 
marginale arbeid) 

Wet van 26 februari 1997 tot 
wijziging van de 
uiNoeringsorganisatie sociale 
verzekeringen (Organisatiewet 
sociale verzekeringen 1997) 

438 

24 641 
Stb. 1997,32 
SZW 

25 117 
Stb. 1997,33 
SZW 

24 697 
Stb. 1997,65 
SZW 

24 236 
Stb. 1997,85 
SZW 

24 877 
Stb. 1997,95 
SZW 

94/45/EG van de Raad van de 
Europese Unie van 22 september 
1996 inzake de installing van een 
Europese ondernemingsraad of van 
eon procedure in ondememingen of 
concerns met eon communautaire 
dimensie ter informatie en 
raadpleging van de werknemers 
(PbEG L 254) 

1997 
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Nine 

Wet van 26 februari 1997, houdende 
invoering van de Organisatiewet 
sociale verzekeringen 1997 
(Invoeringswet Organisatiewet 
sociale verzekeringen 1997) 

25 047 
Stb. 1997,96 
SZW 

Wet van 10 april 1997 tot wijziging 
van de.artikelen 5 en 9 van Book 1 
van het Burgedijk Wetboek en in 
verband daarmede van enige andere 
artikelen van dit Wetboek 

Wet van 24 april 1997 tot wijziging 
van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering en 
enkele andere wetten in verband met 
premiedifferentiatie en marktwedting 
bij arbeids- 
ongeschiktheldsverzekeringen (Wet 
premiedifferentiatie en marktwerking 
bi) arbeids- 
ongeschiktheidsverzekeringen) 

Wet van 24 april 1997, houdende 
verzekering tegen geldelijke 
gevolgen van langdurige 
arbeidsongeschiktheid en een 
uitkeringsregeling in verband met 
bevelling voor zelfstandigen, 
beroepsbeoefenaren en 
meewerkende echtgenoten (Wet 
arbeidsongeschiktheids-verzekering 
zelfstandigen) 

Wet van 24 april 1997, houdende 
voorziening tegen geldelijke gevolgen 
van langdurige 
arbeidsongeschiktheid voor 
jonggehandicapten (Wet arbeids-
ongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten) 

22 408 
Stb. 1997, 161 
SZW, Justitie 

24 698 
Stb. 1997, 175 
SZW 
De artikelen 87b en 
87d van Artikel I, 
onderdeel FE en 
werken terug tot en 
met 1 januari 1997. 

24 758 
Stb. 1997, 176 
SZW 

24 760 
Stb. 1997,177 
SZW 

b;1994-1995 

b;1995-1996 

b;1995-1996 

1997 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw .tr.• 

	

19-sep-96 	02-okt-96 	04-okt-96 	08-okt-96 	28-nov-96 	25-feb-97 	26-feb-97 	27-feb-97 	01-mrt-97 

	

. 	 P I  

• 	 , 

	

1 	 t 	' ' 	 . 	 , > 	 , 

	

,', 	 , *. 
t* I 	 ' 	I. 	, . 

I 

MI 	". 	 I 	0 	, 

29-jan-91 	13-jun-91 	14-nov-91 	21-nov-91 	19-jun-96 	08-apr-97 	10-apr-97 	24-apr-97 KB  

	

02-jan-96 	22-feb-96 	24-apr-96 	24-apr-96 	19-nov-96 	22-apr-97 	24-apr-97 	29-apr-97 KB  

	

02-jan-96 	15-mrt-96 	03-jun-96 	04-jun-96 	19-nov-96 	22-apr-97 	24-apr-97 	29-apr-97 KB 

	

02-jan-96 	15-mrt-96 	03-jun-96 	04-jun-96 	19-nov-96 	22-apr-97 	24-apr-97 	29-apr-97 KB 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 	 1997 
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... 	_J... 	 __........... 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	1JL  , 
inwerkingtreding  

(eventueel) 

., 

Wet van 24 april 1997, houdende 
overgangs- en invoeringsrecht voor 
de totstatidkoming van de Wet 
premiedifferentiatie en marldwerking 
bij arbeids- 
ongeschiktheidsverzekeringen, de 
Wet arbeidsongeschikt- 	. 
heidsverzekering zelfstandigen en de 
Wet arbeidsongeschikt- 
heidsvoorziening jonggehandicapten 	24 776 
(Invoeringswet nieuwe en gewijzigde 	Stb. 1997, 178 
arbeidsongeschiktheidsregelingen) 	SZW 	 w 	 b;1995-1996  

Wet van 2 mei 1997 tot wijziging van 
de Algemene bijstandswet in 
verband met de prevenfie on 	 24 772 
bestrijding van armoede on van 	Stb. 1997, 193 
sociale uitsluiting 	 SZW 	 W  

Wet van 25 juni 1997 tot wijziging 
van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) 	24 869 
van het Burgerlijk Wetboek met 	Stb. 1997, 266 
betrekking tot het ouderschapsvedof 	SZW, Justitie, BiZa 	W 	 b;1996-1997 

-I 

Wet van 19 juni 1997, houdende 
regels inzake de verstrekking van 
subsidies door de Minister van 	 25 241 
Societe Zaken en Werkgelegenheid 	Stb. 1997, 285 
(Kaderwet SZW-subsidies) 	 SZW 	 N 	 b;1996-1997  

Wet van 11 september 1997, 
houdende wijziging van de begroting 
van 
de uitgaven en de ontvangsten van 
het Ministerie van Societe Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 	25 384 
1997 (wijziging samenhangende met 	Stb. 1997, 444 
de Voorjaarsnota) 	 SZW 	 W  

Wet van 11 september 1997, 
houdende nieuwe regeling inzake de 	24 787 
social() werkvoorziening (Wet sociale 	Stb. 1997, 465 
werkvoorziening) 	 SZW 	 N  

Wet van 30 oktober 1997 tot wijziging 
van de 
Arbeidsomstandighedenwet on de 
Wet op de gevaarlijke werktuigen 
in verband met uitbreiding van het 	25 030 
toepassingsgebied tot de 	 Stb. 1997, 536 
mijnbouwsector 	 SZW, EZ 	 w 	 b;19961997 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

	

02-jan-96 	15-mrt-96 	13-jun-96 	17-jun-96 	19-nov-96 	22-apr-97 	24-apr-97 	29-apr-97 KB 

	

19-mrt-96 	29-mei-96 	11-jun-96 	13-jun-96 	28-nov-96 	29-apr-97 	02-mei-97 	06-mei-97 	01-jul-97 

	

06-jun-96 	23-jul-96 	27-aug-96 	03-sep-96 	04-feb-97 	24-jun-97 	25-jun-97 	30-jun-97 	01-jul-97  
I 

24-feb-97 	22-mei-97 	17-jun-97 	19-jun-97 	10-jul-97 	01-jan-98  
i 

11-sep-97 	09-okt-97 	10-okt-97 1 

	

26-mrt-96 	09-mei-96 	20-jun-96 	21-jun-96 	15-apr-97 	09-sep-97 	11-sep-97 	16-okt-97 	01-jan-98 
i 

• 	16-jul-96 	09-aug-96 	23-jun-95 	25-sep-96 	25-sep-97 	28-okt-97 	30-okt-97 	25-nov-97 KB  

1997 
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Opsch tft 

e .9741 

iiiincIAZI)a-i; 
ailltra)%110  

L.446 ,  

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 4 december 1997 tot 
wijziging van de Wet brutering 
overhevelingstoeslag lonen en van 
de Wet gevolgen brutering 
uitkeringsregelingen 

Wet van 11 december 1997, 
houdende wijziging van de 
Organisatiewet 
sociale verzekeringen 1997 en enige 
enders wetten in verband met het 
integreren van het middelenbeheer 
van de sociale fondsen (geintegreerd 
middelenbeheer) 

Wet van 4 december 1997, 
houdende regeling voor de 
totstandkoming van 
een gemeentelijk werkfonds voor 
voorzieningen ter bevordering van de 
toetreding tot het arbeidsproces van 
langdurig weridozen en jongeren 
(Wet 
inschakeling werkzoekenden) 

Wet van 24 december 1997 tot 
nadere wijziging van een aantal 
socialezekerheidswetten en enige 
andere wetten, houdende 
wijziging/intrekking van de Wet 
Werkloosheidsvoorziening, 
eenvormige definidring van de term 
gezamenlijke huishouding en 
technische alsmede enige andere 
wijzigingen (Veegwet SZW 1997) 

Wet van 24 december 1997 tot 
wijziging van de Algemene 
bijstandswet 
in verband met de voortgang van de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting 

Wet van 24 december 1997 tot 
wijziging van de Werkloosheidswet, 
houdende onder meer verienging van 
de periode gedurende welke de 
uitkeringen ten lasts van een 
wachtgeldfonds komen 

444 

25 662 
Stb. 1997, 690 
SZW 

25 342 
Stb. 1997, 706 
SZW, Financien, VWS 

25 122 
Stb. 1997, 760 
SZW 

25 641 
Stb. 1997, 789 
SZW 

25 697 
Stb. 1997, 791 
SZW 

25 617 
Stb. 1997, 793 
SZW 

1997 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr .  
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, i 	 e 	 1 	noy 	 - 

06-okt-97 	06-nov-97 	02-dec-97 	04-dec-97 	23-dec-97 	24-dec-97 

13-mei-97 	23-okt-97 	09-dec-97 	11-dec-97 	23-dec-97 	01-jan-98 

	

02-jul-96 	16-okt-96 	27-nov-96 	28-nov-96 	26-jun-97 	02-dec-97 	04-dec-97 . 	29-dec-97 	01-jan-98 

	

17-jun-97 	23-jul-97 	26-sep-97 	29-sep-97 	20-nov-97 	23-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 	31-dec-97 

22-okt-97 	27-nov-97 	22-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 	01-apr-98 

	

17-jul-97 	27-aug-97 	16-sep-97 	17-sep-97 	20-nov-97 	23-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 	01-jan-98 

Sociale aken en Werkgelegenheid 	 1997 
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Wet van 24 december 1997, 
houdende aanpassing van een aantal 
wetten in verband met de invoering 
van de Wet premiedifferentiatie en 
marktwerking bij arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen, de 
Wet arbeidsongeschikt-
heidsverzekering zelfstandigen, de 
Wet arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening jonggehandicapten 
en de Organisatiewet sociale 
verzekeringen 1997 (Aanpassingswet 
nieuwe en gewijzigde arbeids-
ongeschiktheidsregelingen) 
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25 415 
Stb. 1997, 794 
SZW 

1997 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 



Sociale 

Kabinets-
missive 

02-apr- 

aken en Werkgelegenheid 	 1997 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. inw.tr. 

97 is akkoord 20-jun-97 21-jun-97 20-nov-97 23-dec-97 24-dec-97 30-dec-97 31-dec-97 





1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 4 . 

Wetvan23januarL I997,houdende  
wljziglngvandobogrotiñgvan'de... , 
uItgaiei1ondO ontvangstenvanhet j 	> 24857 ': . <, 

,.MhtedovanVodceorenWatecstaatl';S20027440 s 2, 
(XII) voor hot jaari 	t 	4 	 ' Voticeer,enWate  

I 

Wetvan23jañuarilggi, houdende  
wzigIng van do bogrotingv 
4. 	, 	„kda 	 van, 	 4 , 

Vorkoor en Watorstaat  

W I, 	 i i 
wzlgthgvan debegrotingvan de  
ultgavoriendeontvangstenvanhet 
Ministorlo van .V 

1 	not 	 a 	W  

.. 	,. 

1. 
*zIglnvandebegroUngvando 
'uiltgavenendeontvangstenvanhat 1.  

Richtlijn 91/263/EEG van de Read 
van de Europese 
Gemeenschappen van 29 april 
1991, inzake de ondedinge 
aanpassing van de wetgevingen der ,  
Lid-Staten betreffende 
eindapparatuur voor 
telecommunicatie en de ondedinge 

Wet van 21 februari 1997, houdende 	 ed<enning van de conformiteit van 
wijziging van de Wet op de 	 de apparatuur (PbEG L 128), zoals 
telecommunicatievoorzieningen en 	 gewijzigd bij Richtlijn nr. 93/68/EEG 
het Wetboek van Strafvordenng in 	 van de Raad van de Europese 
verband met de volledige 	 Gemeenschappen van 22 juli 1993, 
wederzijdse erkenning van 	 tot wijziging van een groot aantal 
goedkeunngen van randapparatuur 	24 662 	 eerdere richtlijneninzake onder 	b;1994-1995 
en van apparatuur voor 	 Stb. 1997, 124 	 moor drukvaten van eenvoudige 	en 
satellietgrondstations 	 Verkeer en Waterstaat W 	vorm 	 b;1995-1996  

23 491 
Wet van 21 februari 1997, houdende 	Stb. 1997, 190 
wijziging van de Wegenverkeerswet 	Verkeer en Waterstaat, 
1994 (wijziging wegsleepregeling) 	Justitie 	 w  

van 'tramp 1997, hondende' ,. 
yaststolling'van de boo:01g van de; 	. 	 , 
iatgaVen on de`ontvaingeten Van het I , 	6 000 xir, s Goo' 
mitstene van Vedwer en weterstaati 	8th. , 1987,  98 . .:, 
MD Sr het Isar 1997 , 	' 	Verkeer en Waterataat IN ,  

. 	' 	 . 	 .. ,.. 	 ,... 
Wet %no 17apN'1997,.houdende: 	1 	

., 

'yEiii, 	Nj'elleig vaa•debeg, 	mond Aka! de I 	- 25000 k 
uitgaven elide ontvangsten van het I, : 	St 1991,199 	 , 
Infrasuktuudonia.voor hall& 19971 6,  ‘1.ietkeerVn Waterstaat ill rc 

Verkeer en Waterstaat 1997 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

, 	

k 

	

 an- 	 eb79 - 

	

:1‘,  	 ''. 

, 

$ 	 i 

,, 	 '' 	4 	 ar!'97 	O8.feb97 	07;.; e 97  

L. 	a a 	 a 4 

	

a 	a 
-1 

. 	, 
t 	 s  , 	 al)-9 j 	13-feb.91 	14-feb-97  

, 

t 

	

7- 	f 	- 

31-mei- ''.5 	10-okt-95 	18-mrt-96 	27-mrt-96 	23-jan-97 	18-feb-97 	21-feb-97 	20-mrt-97  KB  

09-okt-'!2 	25-feb-93 	09-nov-93 	17-nov-93 	23-jan-97, 	18-feb-97 	21-feb-97 	13-mei-97 KB 

$ 1  

	

i 	 , 	 $ 

$, 

r 
•I 	I 	 1741pr,,97g 	1 -rflei-med:..97 

. 	:, 

t 	. 	 P. 	,t 	-mei- 	 1116.147 

Verkeerlen Waterstaat 	 1997 
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Verkeer en Waterstaat 

Opschri ft  

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondenekenaans) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 10 april 1997 tot wijziging 
van de Scheepvaartverkeerswet in 
verband met de wijziging van de 
bepalingen met betrekking tot het 
varen onder invloed 

Wet van 30 mei 1997, houdende 
bepalingen inzake het treffen van eon 
inkomensvoorziening voor gewezen 
zelfstandigen in de binnenvaart 
(Tijdelijke wet inkomensvoorziening 
gewezen binnenvaartondememers) 

Wet van 26 maart 1997 tot wijziging 
van de Wet Luchtverkeer (bewijzen 
van bevoegdheid, bestrijding drank-
en drugsgebruik) 

Wet van 18 juni 1997, houdende 
bepalingen in verband met het 
uitvoeren van baggerwedcen en het 
storten van baggerspecie voor de 
verruiming en het onderhoud van de 
vaarweg in de Westerschelde door 
het Vlaams Gewest (Vergunningwet 
Westerschelde) 

Wet van 2 juli 1997 tot wijziging van 
de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen in 
verband met de iiberalisering van de 
spraaktelefoondienst 

Wet van 5 juli 1997, houdende regels 
inzake instelling van eon college voor 
de post- en telecommunicatiemarkt 
(Wet Onafhankelijke post- en 
telecommunicatie autoriteit) 

452 

24 753 
Stb. 1997, 200 
Verkeer en Waterstaat 

25 045 
Stb. 1997, 231 
Verkeer en Waterstaat, 
SZW 

24 513 
Stb. 1997, 255 
Verkeer en Waterstaat 

25 187 
Stb. 1997, 258 
Verkeer en Waterstaat 

25 331 
Stb. 1997, 296 
Verkeer en Waterstaat 

25 128 
Stb. 1997, 320 
Verkeer en Waterstaat 

Trb. 1995,51 

richtlijn 96/62/EG van het Europese 
Parlement on de Raad van 13 
december 1995 inzake toepassing 
van Open Network Provision (ONE') 
op spraaktelefonie (PbEG L 321) 

b;1995-1996 

1997 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

. missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr. 

30-mei-96 	13-mrt-97 	08-apr-97 	10-apr-97 	20-mei-97 KB  

	

18-jul-16 	05-aug-96 	04-okt-96 	08-okt-96 	24-apr-97 	27-mei-97 	30-mei-97 	17-jun-97 	01-jan-99 

	

01-feb- .'5 	05-jul-95 	17-nov-95 	24-nov-95 	27-feb-97 	25-mrt-97 	26-mrt-97 	26-jun-97 KB 

02-sep- : 	14-nov-96 	23-dec-96 	10-jan-97 	21-mei-97 	17-jun-97 	28-jun-97 	26-jun-97 	27-jun-97 

	

14-apr-:7 	18-apr-97 	28-apr-97 	29-apr-97 	29-mei-97 	30-jun-97 	02-jul-97 	10-jul-97 	11-jul-97 

	

05-jun-e6 	24-sep-96 	27-nov-96 	29-nov-96 	21-mei-97 	01-jul-97 	05-jul-97 	22-jul-97 KB 

	

a 	 i 	 , 	• 	 . 

II 

	

, 	 i 	 ' 	'')• 

, 

Selk 1 4', 	 7 - O1 okt9  

I 	 2 
, 

,. 

I 	
. 

1A7 ,SePr, 7' , 	 t 

Verkeerl en Waterstaat 	 1997 
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— 	 . 	. 
1) Dossiernummer 	T . 	 . ' 
2) Vindplaats 
3) Onderlekenaar(s) 

Opschrift ..., 4) Toelichting op de 	ita4 	(ju 4 	ftj0crij 1 
inwerkingtreding 
(eventueel)  

richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad 
van de Europese Unie van 19 juni 
1995 betreffende de naleving, met 

Wet van 6 november 1997, 	 betrekking tot de schepen die 
houdende regels betreffende het 	 gebruik maken van havens in de 
toezicht aan boord van schepen 	 Gemeenschap en varen in de onde 
onder buitenlandse vlag in 	 de jurisdictie van de lid-staten 
Nederlandse havens op de naleving 	 vallende wateren, van intemationale 
van internafionale voorschriften op 	 norrnen op het gebied van de 
het gebied van de veiligheid, 	 veiligheid van schepen, voorkoming 
voorkoming van verontreiniging en 	25 254 	 van verontreiniging en leef- en 	b;1995-1996 
loot- on werkomstandigheden (Wet 	Stb. 1997, 557 	 werkomstandigheden aan boord 	en 
havenstaatcontrole) 	 Verkeer en Waterstaat N 	(havenstaatcontrole) (PbEG L 157), b;1996-1997 

richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad 
van de Europese Unie betreffende 
de naleving, met betrekking tot de 
schepen die gebruik maken van 
havens in de Gemeenschap en 
varen in de onder de jurisdictie van 
de lid-staten vallende wateren, van 
nternationale normen op het 

Rijkswet van 6 november 1997, 	 gebied van de veiligheid van 
houdende wijziging van de 	 schepen, voorkoming van 
Schepenwet in verband met de 	 25 255 	 verontreiniging en loot- en 
totstandkoming van de Wet 	 Stb. 1997, 558 	 werkomstandigheden aan boord 
havenstaatcontrole 	 Verkeer on Waterstaat W 	havenstaatcontrole)  (PbEG L 157), b;1996-1997  

Wet van 13 november 1997 tot 	 24 686 
wijziging van de Wet 	 Stb. 1997, 559 
personenvervoer 	 Verkeer en Waterstaat W  

Wet van 26 november 1997, 
houdende wijziging van de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen in 
verband met de invoering van het 
veilen van schaarse frequenties voor 
systemen van digitale mobiele 	 25 171 
telecommunicatie (veilen frequenties 	Stb. 1997, 566 
mobiele telecommunicatie) 	 Verkeer  en Waterstaat  W 	 b;19964997  

Wet van 26 november 1997 tot 
wijziging van de Wet van 26 
november 1997, 5th. 566 houdende 
wijziging van de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen in 
verband met de invoering van het 
veilen van schaarse frequenties voor 
systemen van digitale mobiele 	 25 722 
telecommunicatie (veilen frequenties 	Stb. 1997, 567 
mobiele telecommunicatie) 	 Verkeer en Waterstaat W 

Verkeer en Waterstaat 1997 
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Verkeer en Waterstaat 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr. 

i 	  

, 	17-jun-96 	02-dec-96 	26-feb-97 	05-mrt-97 	09-okt-97. 	04-nov-97 	06-nov-97 	27-nov-97 KB• 

05-mrt-97 	09-okt-97 	04-nov-97 	06-nov-97 	27-nov-97 KB 

, 	27-dec-95 	19-feb-96 	04-apr-96 	12-apr-96 	30-sep-97 	11-nov-97 	13-nov-97 	27-nov-97 	31-dec-97 

. 	19-apr-96 	18-sep-96 	17-dec-96 	18-dec-96 	17-jun-97 	25-nov-97 	26-nov-97 	27-nov-97 	01-dec-97 

, 	20-okt-97 	29-okt-97 	30-okt-97 	31-okt-97 	18-nov-97 	25-nov-97 	26-nov-97 	27-nov-97 	01-dec-97 
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Verkeer en Waterstaat 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 13 november 1997, 
houdende aanpassing van de 
Spoorwegwet en de Wet 
personenvervoer aan Richtlijn nr. 
91/440 EEG en Verordening (EEG) 
nr. 1893/91 

Wet van 17 december 1997, 
houdende regels inzake de 
verstrekking van subsidies door de 
Minister van Verkeer en Waterstaat 
(Kaderwet subsidies Verkeer en 
Waterstaat) 

Wet van 11 december 1997, 
houdende regels omtrent de 
bemanning van zeeschepen 
(Zeevaartbemanningswet) 

456 

24 042 
Stb. 1997, 578 
Verkeer en Waterstaat 

25 534 
Stb. 1997, 724 
Verkeer en Waterstaat 

25 233 
Stb. 1997, 757 
Verkeer en Waterstaat 

richtlijn nr. 91/440/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 29 juli 1991, 
betreffende de ontwikkleing van de 
spoorwegondernemingen in de 
Gemeenschap (PbEG van 24 
augustus 1991, nr. L 237) besluit 
van het gemengd comito van de 
EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 
(PbEG van 28 juni 1994, nr. L 160); 
on verordening (EEG) nr. 1893/91 
van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 20 juni 1991 
tot wijziging van de verordening 
(EEG) nr. 1191/69, betreffende het 
optreden van de Lid-Staten ten 
aanzien van met het begrip 
openbare dienst verbonden 
verplichtingen op het gebied van 
het vervoer per spoor, over de weg 
on over de binnenwateren (PbEG 
van 29 juni 1991, nr. L 169) 

attrillaD • 	■ •; 
te,-4,a2briM. • va 

T; 
•nt Gil3n411.) 
2SJp r7. A 

Trb. 1981, 144 
Richtlijn nr. 94/58/ES van de Read 
van de Europese Unie van 22 
november 1994 inzake het 
minimumopleidingsniveau van 
zeevarenden (Bemanningsrichtlijn) 
(PbEG L319) 

b;1993-1994 
en 
b;1995-1996 

b;1995-1996 
en 
b;1996-1997 

b;1993-1994 
en 
b;1995-1996 
en 
b;1996-1997 

1997 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw. t r.  

10-feb-94 	06-jun-94 	19-dec-94 	23-dec-94 	23-jan-96 	11-nov-97 	13-nov-97 	02-dec-97 	03-dec-97 

	

. 	 I 	  
‘4. . LJ 

 

	

I 	
.,, 

\'!<, 

- 1 	.-r1 $k97: 	;6-d: 	, , 	-9Z 

, 

i • 	, 	
, 

, 	 19-nov-97 	lac-,j9ec -  7  

05-jul-97 	20-aug-97 	09-sep-97 	15-sep-97 	27-nov-97 	15-dec-97 	17-dec-97 	29-dec-97 	01-jan-98  

i 	18-apr-96 	05-nov-96 	06-feb-97 	14-feb-97 	18-nov-97 	09-dec-97 	11-dec-97 	29-dec-97 KB 

Verkeerlen Waterstaat 	 1997 

457 



Minis terie 
van 

Volksgezondheid, 
Welzijn 

en 
Sport 

459 



1) Dossiernummer 	 r, 
2) Vindplaats 	 f 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	1 	a 	t Ad 
inwerkingtreding 	lit. 1-  

	

.,,, 	 il 
(eventueel) 	 E 	,:i 

	

_ 	— 

Wet.402311huair1ee7,1ioildeiide` 
wgzIgingvan beeegiOdng van %pit, 4 
uitgaVen en ontvelicisten yen het 	 I 

Mlilistene vanVoiksgezondheith:r 	1 	24'.136IA - 	-, 	.. 	• 
iiyetztn,ertdpirt()&1)v64;tieijear. 	StbEl 99 , A 	, . 	, 	 • 
1995.:6•Iet'aeljr44,111SPiir  

Acr-, 	 i 
„W014y#4,39 	cterk19,97:16t  *066: 	 1 — s 	—Oil 51,,9„*.iNA,00::dil' I 	I 	 I 1 
de bitariaitaii ■iiiii hit Minlitede 
v ,T,I,VPI ,I9g.,49 ,̂460. d■riin en  OegkION1hype401:**04 	2:515 .  
Oiijiigiboldarmin*Alehde-*$ 	Stbk.199 
N4learellete/v 	 e ,  A,  . A ;3,24.1 	. 	VWS'' ' ' ''' 

- 
Wet van 30 januari 1997, houdende 
nstelling van een vast college van 
advies op het terrein van de 
volksgezondheid en de 
zorggerelateerde dienstvedening 	24 627 	 b;1995-1996 
Wet op de Read voor de 	 Stb. 1997, 102 	 en 

volksgezondheid  en  zorg) 	 VWS, BiZa 	 N 	 b;1996-1997  

Wet van 30 januari 1997, houdende 
instelling van eon vast college van 
advies op het terrein van de 
maatschappelijke ontwikkeling (Wet 	24 628 
op de Raad voor maatschappelijke 	Stb. 1997, 103 
ontwikkeling) 	 VWS, BiZa 	 N 	 b;1996-1997  

Wet van 30 januari 1997, houdende 
wijziging van de Gezondheidswet in 	24 684 
verband met de continuering van de 	Stb. 1997, 104 
Gezondheidsraad 	 VWS 	 W•

'Wet lele,10 open 007, -,hoederider ;. 
rststelling van de begitiitinkul deil 
uteyeri fen'clieieylangeten'vesi * 1%1  
OniSterieven‘Velkibeieneevekki;,/ ' 	0ckk'xv,1!' 
W:Ozite Can Epezt,(Xyi)ep,  Ochet jewii 	5113.1997;11 
1607,....114!:-  ' 	b,„. ,; 	 : ' 	 ., 

richtlijn nr. 89/381/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 14 juni 1989 
tot uitbreiding van de werkingssfeer 
van de Richtlijnen 65/65/EEG en 
75/319/EEG betreffende de 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake farmaceutische 
specialiteiten en tot vaststelling van 

23 805 	 bijzondere bepalingen voor uit 
Wet van 10 april 1997 tot wijziging 	Sib. 1997, 215 	 menselijk blood of plasma bereide 
van de Wet inzake bloedtransfusie 	VWS 	 W 	geneesmiddelen (PbEG L 181) 	b;1996-1997 
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

,  	

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer . Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw .tr. 

. 1 
i 

	

723 j97f lu   	feli97  

	

I 	apt 	f 	 tO:i  

06-mrt-96 	18-dec-96 	28-jan-97 	30-jan-97 	04-mrt-97 	05-mrt-97 

24-nov-95 	06-feb-96 	29-feb-96 	06-mrt-96 	18-dec-96 	28-jan-97 	30-jan-97 	04-mrt-97 	05-mrt-97 

18-okt-95 	14-dec-95 	02-apr-96 	12-apr-96 	18-dec-96 	28-jan-97 	30-jan-97 	04-mrt-97 	05-mrt-97 
•

. 	  

	

iiii. r1. 	!_.';' 	eli 	!'.; 	41141=97  

10-sep-93 	15-dec-93 	21-jul-94 	05-aug-94 	06-feb-97 	08-apr-97 	10-apr-97 	05-jun-97 	06-jun-97  

1997 
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1) Dossiernummer 	 .. 
2) Vindplaats 

Opschritt 
3) Ondertekenaar(s

de
) 

4) Toelichting op 	 Jr . 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 Ai, Pr 

Wet  van 17 april 1997 tot wijziging 
van de artikelen 1 en 3 van de Wet 	24 748 	 b;1995-1996 
collectieve preventie 	 Stb. 1997, 219 	 en 
volksgezondheid 	 VWS 	 w 	 b;1996-1997  

Wet van 10 april 1997, houdende 
een aantal wijzigingen van de Wet 	24 669 
bijzondere opnemingen in 	 Stb. 1997, 271 
psychiatrische  ziekenhuizen 	 VWS, Justitie 	W  

13;1993-1994 
en 

Wet van 29 mei 1997 tot wijziging 	24 681 	 b;1995-1996 
van de Wet op de jeugdhulpverlening 	Stb. 1997, 272 	 en 
in verband met medezeggenschap 	VWS, Justitie 	W 	 b;1996-1997  

b;1993-1994 
en 

Wet van 29 mei 1997 tot wijziging 	24 712 	 b;1995-1996 
van de Wet op de jeugdhulpverlening 	Stb. 1997, 273 	 en 
in verband met het klachtrecht 	 VWS, Justitie 	w 	 b;1996-1997  

Wet van 2 juli 1997, houdende 
wijziging van de Ziekenfondswet in 
verband met de beeindiging van de 	25 368 
medeverzekering van WSF- 	 Stb. 1997, 305 
gerechtigden 	 VWS 	 W  

Wet vans juli 1997, houdende regels 
tot versterking van de rechtspositie 	23 259 
van hen die een medische keuring 	Stb 1997, 365 
ondergaan (Wet op de medische 	VWS, SZVV, Financien, 
keuringen) 	 Justitie 	 N 	 b,1996-1997  

Wet van 1 September,1997.to 	 I 

wziglngvandebegrotJngvande 
Ultgavenendeentvangstenvanhet 
minitietcyviiv*ciez,dri4h614 - 
WeilijAnisepOiai6tirsid& ilet filar 	2536111 
1997.(WhzigIng seatenhangende -QIt 	8tb. , 1997 419 
Side VOOdazeindta)ko4;  

Wet van 10 oktober 1997 tot wuziging 
van de Ziekenfondswet en de 
Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten ten einde enige nadere 
regels to stellen inzake de 
toepassefijkheid van Afdoling 7.1 van 
de Algemene wet bestuursrecht ten 
aanzien van geschillen op grond van 
die wetten over aanspraken of 	 25 188 
daarmee overeenkomende 	 Stb. 1997, 488 
uitkeringen 	 VWS 	 w 	 r;1994  

Wet van 24 oktober 1997, houdende 
regels betreffende bijzondere 
verrichtingen op het gebied van de 	24 788 	 b;1995-1996 
gezondheidszorg (Wet op bijzondere 	Stb. 1997, 515 	 en 
medische verrichtingen) 	 VWS 	 N 	 13:1996-1997 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
, 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

	

01-nov-95 	05-dec-95 	14-mei-96 	24-mei-96 	20-mrt-97 	15-apr-97 	17-apr-97 	10-jun-97  KB  

	

08-jan- 6 	19-feb-96 	12-mrt-96 	29-mrt-96 	05-mrt-97 	08-apr-97 	10-apr-97 	01-jul-97 	02-jul-97 

	

12-jan- 4 	18-jul-94 	01-apr-96 	11-apr-96 	18-mrt-97 	27-mei-97 	29-mei-97 	03-jul-97 	01-sep-97 

	

12-jan- 4 	03-mei-94 	01-mei-96 	08-mei-96 	18-mrt-97 	27-mei-97 	29-mei-97 	03-jul-97 	01-sep-97 

26-mei-97 	19-jun-97 	01-jul-97 	02-jul-97 	15-jul-97 	01-aug-97 

	

15-jun-94 	19-aug-94 	 19-nov-96 	22-apr-97 	05-jul-97 	21-aug-97 KB 

	

-1 	 1 I 

1 

	

-' 4. 	 sep79.7 >,. 	-sec4  	t797  

	

05-nov-96 	03-dec-96 	17-dec-96 	10-jan-97 	04-sep-97 	07-okt-97 	10-okt-97 	30-okt-97 	31-okt-97 

	

28-feb-96 	23-apr-96 	18-jun-96 	24-jun-96 	29-apr-97 	21-okt-97 	24-okt-97 	13-nov-97 	14-nov-97 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 	 ...... 
inwerkingtreding 	 ::•Fr 
(eventueel) 	 1  

Wet van 26 november 1997 tot 
wijziging van de artikelen 29, 31 en 	25 340 
108 van de Wet op de beroepen in 	Stb 1997, 570 
de individuele gezondheidszorg 	VWS 	 w  

,van1194nWelibe144997.itdi9 	St9e,,,,„,, .tirtt . 	,,  
wijOtrigian,cleikegiotingyan:Uct1c 	m , 1997 5 leaz, 1 	eifitt N , tirv, , iie  u 	veriin e on 	ngs n art 1191,444t,r,Amit-nf, 	„rxh . ,. 
Ministerle,vanNolltsgezondhoul4 	beie Weil:4MM temg '--,9w9r,.00.--,-,NR•.-..  
Welzljn entport (XVI) voor het Oar : 	ktot en 'met 

1, 	a  
1996  (6101w96 	 'december 19  
Wet van 19 november 1997, 	 25 636 
oudende wijziging van de Wet op de 	Stb 1997, 600 

orgaandonatie 	 VWS, &stifle 	W  

Wet van 4 december 1997, 
houdende regelen met betrekking tot 
de organisatie van de 	 25 649 
bloedvoorziening (Wet inzake 	 Stb. 1997, 645 
bloedvoorziening) 	 VWS 	 N  

Wet van 24 december 1997, 
houdende het verschaffen van een 
wettelijke basis voor uitkeringen en 
subsidies op de terreinen van 	 25 397 
maatschappelijke opvang on 	 Stb. 1997, 766 
verslavingsbeleid 	 VWS 	 N  

Wet van 24 december 1997, 
houdende wijziging van de 
Ziekenfondswet in verband met 
aanpassing van de gronden voor de 	25 687 
ziekenfondsverzekering 	 Stb. 1997, 777 
(herstructurenng Ziekenfondswet) 	VWS, SZW 	 W  

Wet van 24 december 1997 tot 
wijziging van de regeling betreffende 
het verlenen van bijdragen van 
rijkswege aan de Algemene Kas, 
bedoeld in artikel 71 van de 
Ziekenfondswet, en het Algemeen 
Fonds Bijzondere Ziektekosten, 
alsmede tot het treffen van een 
wettelijke basis voor het verlenen van 
njksbijdragen aan de instellingen die 	23 652 
een publiekrechtelijke 	 Stb. 1997, 779 
ziektekostenvoorziening uitvoeren 	VWS, SZW 	 W  
Wet van 24 december 1997 tot 	24 419 	 b;1995-1996 
wijziging van de arlikelen 3a en 15 	Stb. 1997, 780 	 en 
van de Ziekenfondswet 	 VWS, SZW 	 W 	 b;1996-1997 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

,  	

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	. rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw. tr.  

12-mei-97 	13-nov-97 	25-nov-97 	26-nov-97 	27-nov-97 	01-dec-97 
, 	  

llov7,971 	907! 	10-dect97  

• 24-sep-97 	23-okt-97 	18-nov-97 	19-nov-97 	09-dec-97 	01-feb-98 

21-j u1-97 	12-sep-97 	30-sep-97 	01-okt-97 	06-nov-97 	02-dec-97 	04-dec-97 	16-dec-97 	01-jan-98 

16-jun-97 	27-nov-97 	22-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 	01-jan-98 

• 

i 	

17-okt-97 	27-nov-97 	23-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 	01-jan-98 , 	  

, 	 18-mrt-94 	27-nov-97 	23-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 	01-jan-98 

21-sep-95 	27-nov-97 	23-dec-97 	24-dec-97 	30-dec-97 	31-dec-97 
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Ministerie 
van 

Volkshuisve sting, 
Ruimtelijke Ordening 

• 	 en 
Milieubeheer 



..... 	 • 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschritt 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 r-* 	 1, 

(eventueel) 

24 234 
Stb. 1997, 86 

Wet van 30 januari 1997, houdende 	VROM, Verkeer en 
uitbreiding van de Wet 	 Waterstaat 
bodembescherming met bijzondere 	Artikel I, onderdeel A, 
regels inzake sanering van de 	 werkt terug tot en met 
waterbodem 	 1 januari 1995 	W  

Wetvan23januwil99Ztet wiJzlging. 

thi./4681.1 	at 	hi34,tiMirtlit 4  
van 	 gri0111111141 	 24856 

	

NM 	 , 1997.88 	. 	 . 	 , 
hetjaar 1 	( 	 Ntia0m  

1 

'de ontvangsten van hat Ministorle-  
van 	 kJ* . 

Ordenlng onMlliout eheer (X9voor
a 

hat 	
, 

Say 1 

Wet van 10 mead 1997 tot wijziging 
van de Wet balansverkorting 	 24 874 
geldelijke steun volkshuisvesting 	Stb. 1997, 130 
(matiging huurstijging) 	 VROM 	 W  

Wet van 26 maart 1997 tot wijziging 	24 644 
van de Wet op de Ruimtelijke 	 Stb. 1997, 154 
Ordening (verstrekken van subsidies) 	VROM  

. 

Wet van 2Tiittiarl,1997 tof - " • 	 , 

vasin,teffidgVEin de tftratinfi varkkl , 

uitgaven en de ontvai?Osten van hOt 
Ministertivark VOlkitiutsvesting,4, 	25 000 Xi ' 	. , 
RyiptiteNke ettkininterally 	‘sttd. 1997;155, „ 	. 	. 	. 	, 	„ . 	, 
Pa) liatxhetAar-1997 i 	 .,, ,vilot‘t,<I,,t, 	 '  

24 572 
Wet van 10 april 1997 tot uitbreiding 	Stb. 1997, 170 
van de Wet milieubeheer 	 VROM, Verkeer en 
(milieuverslaglegging) 	 Waterstaat 	 W 	 13;1995-1996  

Wet van 24 awl! 1997, houdende 	25 090 
nieuwe regels over het verstrekken 	Stb. 1997, 197 
van huursubsidies (Huursubsidiewet) 	VROM 	 N 	 b;1996-1997  

Wet van 30 mei 1997, houdende 
wijziging van de Wet op de stads- en 
dorpsvemieuwing en van de 
Woningwet (gevolgen niet naleven 
financiele bepalingen, opheffen 
Rijkscommissie voor de 
Volkshuisvesting en 	 25 044 
CoOrdinatiecommissie 	 Stb. 1997, 226 
stadsvernieuwing) 	 VROM 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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1997 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	inw.tr.  

	

25-nov- 3 	19-mei-95 	22-jun-95 	27-jun-95 	19-dec-96 	28-jan-97 	30-jan-97 	25-feb-97 KB 

1 1 

, . 	 t23 -jan 9725 feb-97 1l' . 26 f 	. 9  

, 

? 
, 

• 

, 

i 	. 	 >, 

05-sep-96 	06-feb-97 	04-mrt-97 	10-mrt-97 	25-mrt-97 	26-mrt-97 

	

03-jun-95 	01-dec-95 	12-mrt-96 	19-mrt-96 	27-feb-97 	25-mrt-97 	26-mrt-97 	17-apr-97 KB 
,2 	 1 	  

• Tmn • a 	„,,,, 	r 

	

25-mrt-94 . 	22-sep-94 	28-dec-95 	04-jan-96 	25-feb-97 	08-apr-97 	10-apr-97 	29-apr-97 	01-jan-99  

	

15-jul-96 	21-okt-96 	05-nov-96 	06-nov-96 	06-feb-97 	22-apr-97 	24-apr-97 	15-mei-97 KB  

	

16-jul- 6 	26-aug-96 	24-sep-96 	07-okt-96 	01-mei-97 	27-mei-97 	30-mei-97 	12-jun-97 KB 

VolkshOsvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 	 1997 
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I) Dossiernummer 	
_ 

2) Vindplaats 	 • 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 	 r 	. 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 30 mei 1997 tot wijziging 
van de Tracewet, houdende nadere 
aanwijzing van enige gevallen waarin 
die wet wordt toegepast, alsmede 
eon nadere inpassing van hogere- 	25 018 
waardenbesluiten krachtens de Wet 	Stb. 1997, 243 
geluidhinder en enkele andere 	 VROM, Verkeer en 
verbeteringen 	 Waterstaat 	 W  

Wet vanllsepternberl99ltot  
wljziglng vandebagrutlngvande.d 
uitgalen en 	

•,t„ 	a ,  
, 	

deontvangsten van' 
Ministeno art V 	v 

I 	 : 	i• : 	: : 

1 
• 	•  

Wet van 6 november 1997 tot 	 . 
aanvulling van de Wet milieubeheer 
met een regaling ter waarborging dat 
gesloten stortplaatsen geen of zo min 
mogelijk nadelige gevolgen voor het 	24 321 
milieu hebben, alsmede wijziging van 	Stb. 1997, 532 
de Wet bodembescherming 	 VROM  

Wet van 6 november 1997 tot 	 24 875 
wijziging van de Wet milieubeheer 	Stb. 1997, 533 
(bepalingen inzake atvalstoffen) 	VROM 	 W  

Ova 	 1997 

1909 itat 0 ., 	MI 	IziP 
(*gegen* cie bnive 	- 
tstiteterie.v,bn VelkehigsvPs69th 	25491 
liuichlelijke Cir.:toning en Milloubehee4 	Sib, 
(XI) Meer het *OM (slotWet) ,' 	V 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw.tr.  

	

01-mei-96 	01-jul-96 	16-sep-96. 	19-sep-96 	01-mei-97 	27-mei-97 	30-mei-97 	24-jun-97 	25-jun-97•
i 	'VI 	.x 	 1  

	

l.

I 	 IV • , , 	 I 5 	 , 

I 

	

•• 1 	
. 	ks t 	' 

*,` 	 k 
,  

i 	 1 	
4 

'1,6 	•° 

	

I 	' 	 iv 
s •  

''J ,.,<, , 	 , 
_ 	 ' 0 	tt, 	.:: 	• . - 

	

12-jul-94 	08-feb-95 	18-aug-95 	01-sep-95 	30-sep-97 	04-nov-97 	06-nov-97 	25-nov-97 	01-apr-97 

	

09-feb-96 	30-mei-96 	26-aug-96 	05-sep-96 	30-sep-97 	04-nov-97 	06-nov-97 	25-nov-97 	01-jan-98 
• . 	 4., 	 , 	.,. 

I  

IRS 	 I 

	

1 	 ; 	s 	'4'''' 	VA. 

	

< 	 II. 	 A 

i  

	

I 	
s 	 ',..., 	 4 

	

4g, 	 r,,11  .9z 	Y19.7i 	il - (lac -971 	12  I  

VolkshOsvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 	 1997 
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1998 



Minis terie 
van 

Algemene Zaken 

475 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 br 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 it 	 if 	 4 	1 
(eventueel) 	 tj4I111Th :  

Wet van, 1,1rdsoomOek19974. 	 26: 	Ile, 
vast:steno van'94; 	xan 0. f 	Stb; ,  19,98: i  
uftgavp ,frrrds ontvangsten van ht4 	AJqemen? ,Zakent, 	,, 
kentatedayan' 	Goa Zaken4,11) ,wal werkt torug,tot 1  

■ 
voorlhat laarcl 	 .'en:mat -1, Januarb1696t iN  

Wet van 11 december 1997 tot 	25 248 
wijziging van de Instellingswet 	 Stb. 1998,27 
W.R.R. in verband met de 	 Algemene Zaken 
inwerkingtreding van de Kaderwet 	De wet werkt terug tot 
adviescolleges. 	 en met 1 januari 1997. 	W  

Wet van 29 	ua 1998 tot: 
fie..6, 

do cntvangsteqvas ' t MI" 
van ,Algetneno Zaken619, 	. 	6577644 4, 
305r 1997 Pt4106169,s0fTTIla,Q6,6(1 	Mb:1998003 
'61.44:Nalalnintifiinii:te 	gamut*  

Wet van 12 maart 1998 tot wijziging 
van de Wet openbaarheid van 
bestuur in verband met de 
implementatie van de richtlijn nr. 	 nchtlijn nr. 90/313/EEG van de 
90/313/EEG van de Raad van de 	 Raad van de Europese 
Europese Gemeenschappen van 7 	24 613 	 Gemeenschappen van 7 juni 1990 
juni 1990 inzake de vrije toegang tot 	Stb. 1998, 180 	 inzake de vrije toegang tot milieu- 
milieu-informatie 	 Algemene Zaken, EliZa W 	informatie 

Wet.* 2 innl998A#T#41gingYan 
:C,i#1frigin09.. -‘;4th .n# 1"10.4*#n  04: 
OttangSfiekt tiff ff. 110 100ifittaffPitr )  ' 
'Aki0 113.**(4n1IMAT*41 ' 	 'Zaken 
1908:Sjiiiilrintinehlial; 	a me 	a et ISM funto 
deM106aUlsr.10*-  I, .vc ' • 	 tatheimet.1 tupl,1998:,1  

Pears  II 

.. 	, 
VVetVaN1Pietapt . 	.1898loy4 

441.906*-#.6nntarntinitil 094,,. wigs* *hetiialyitei, Kontitinr  U 	Stb.,I998,570  
(I)Wook tiatjaah997'(akitwet) 	le 	gaminatitken  

W 	4-4,P,Pft 44, 
wzIgJngvandBbegroOngvande 

	

sion: E on'oaent,yangaten,uatc, , , 	26 
NIWailik9lean..61610MoneZOKen:QI0 
year. hat Jaarar (UkS*00};".' 	 one 	n 

Algemene Zaken 
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1998 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm 	inw. tr.•

..,. 

I . 

. 
41,  

I 

11 - 	 -Ani9.0  

28-feb-97 	10-sep-97 	09-dec-97 	11-dec-97 	20-jan-98 	21-jan-98 

,  
• 

	

i 	 . 

I 
, 

29a n98 	0 -mrt-96 „04mrt-90  

14-apr 95 	07-aug-95 	08-feb-96 	19-feb-96 	25-sep-97 	10-mrt-98 	12-mrt-97 	07-apr-98 	08-apr-98  
„ 

c 

,.. 

020=98:- 	28.70-98 	9-. 61-98  

.. 	 ,8 
. 	 i , 	,1  

10-sep-98: 	0.8-okt- 8 	07-okt-98  
I 	 I I 1 	

. 	, - 1:y 

• 

	

S 	. 	 I 

a 

Vv. 	 0 	4., 	 1 	 ' 	 k 06-okt-98 p '07:6006, 

Algemene Zaken 1998 
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Algemene Zaken 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Rijkswet van 24 december 1998, 
houdende goedkeuring van het op 2 
oktober 1997 to Amsterdam tot stand 
gekomen Verdrag van Amsterdam 
houdende wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, de 
Verdragen tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen en 
sommige bijbehorende akten, met 
Protocollen 

478 

25 922 
Stb, 1998, 737 
Algemene Zaken, 
BuiZa 

Verdrag van Amsterdam houdende 
wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, de 
Verdragen tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen on 
sommige bijbehorende akten, met 
Protocollen (Trb. 1998, 11) 

1998 



Algeme 

Kabinets-
missive 

30-okt 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. lnw. tr . 

97 20-jan-98 04-mrt-98 11-mrt-98 05-nov-98 21-dec-98 24-dec-98 29-dec-98 30-dec-98 





1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichfing op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

) j j 	igg ot viijziglng 
frolinallan*Olav;entt. 
1104 . T4tistsaithsOiriili,00ra 
wok:kr-x:4;9n ; '17.4 .:41 
'la:4(1'SM: 0014* 
ging sarnenhangende met 

482 

Antilliaanse en Arubaanse Zaken 1998 



29-Jan 

10:1eb-98i, 	II-feta:48 

12;aug-98 



Ministerie 
van 

Binnenlandse 
Zaken 

(en 
Koninkrijksrelaties) 

485 



1) Dossiernummer 	 .. 
" 

2) Vindplaats 	 . 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	j. 	 .. 	ft, 

(eventueel) 	 . . 	.. _.. _ . 	-  

VVet, 	itt19,inove, 	„i 1997„ttottt, 	1.5/4411  ,, 	‘ .., 	1, 	. 	, 
Az 	vande:begrodag vant N 	,41 ., II 

ven'en4diertvangstevan'le4 
Coteges,valten}Kastiyiet 

d 	Weiliiiiinliii 60#leir.d. idraai4;# 	en,  
oio 	- 	

. 	

eembet  l  

Wet van 10 oktober 1997, houdende 
verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, 
strekkende tot het doen vervallen van 	25 314 
additionele artikelen die zun 	 Stb. 1998,8 
uitgewerkt. 	 Algemene Zaken, BiZa N  

Rijkswet van 9 december 1997, 
houdende verklaring dat or grond 
bestaat een voorstel in overweging te 
nemen tot verandenng in de 
Grondwet, strekkende tot het doen 
vervallen van additionele artikelen 
betreffende 	 25 316 
Koninkrijksaangelegenheden die zijn 	Stb. 1998, 9 
uitgewerkt. 	 Algemene Zaken, BiZa N  

2.51500 1;t4- 
Wet vanlgnoventer lg9ytot - 	Stb.)1998r 
wqzIgvandebegSng vanjo4 	Bizer,FJ11#96en 

	

4iarlar,v,113  ontvangsten4*Pre' 	i;13ese-wet world 
PovicletondsSr.hetjear199$ 	fttot  on rrWt 31 
(slotwet) 	:. 

	
decemberil  

Wet van 24 december 1997 tot 
verienging van de zittingsduur van de 
raden van de gemeenten Guinan en 	25 739 
Wittem in verband met de 	 Stb. 1998, 14 
samenvoeging van deze gemeenten 	BiZa 

Wet van 24 december 1997 tot 
verienging van de attingsduur van de 
radon van eon aantal gemeenten in 
de province Gelderland in verband 	25 654 
met de voorgenomen gemeentellike 	Stb. 1998, 15 
herindeling van doze gemeenten. 	BiZa 

Wet van 24 december 1997 tot 
verlening van de zittingsduur van de 
radon van de gemeenten Deventer, 
Diepenveen en Bathem in verband 	25 652 
met de voorgenomen gemeentelijke 	Stb. 1998, 16 
herindeling van doze gemeenten. 	BiZa  

Wet van 17 december 1997 tot 
wijziging van de Wet financiele 	 25 219 
voorzieningen pnvatisering ABP in 	Stb. 1998,20 
verband met de formalisenng van de 	BiZa 
taak van het FAOP inzake de heffing 	Deze wet werkt terug 
ingevolge de Wet op de 	 tot on met 1 rnaart 
ondernemingsraden. 	 1996. 

Binnenlandse Zaken 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

1998 

486 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	. State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats  
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 j" 
inwerkingtreding 	 . 	 41 
(eventueel) 	 i 

Rijkswet van 15 januan 1998 tot 
aanpassing van de Rijkswet van 12 
december 1985, houdende 
bepalingen omtrent de regeling van 
de schadeloosstelling van en andere 
financiele voorzieningen voor het lid 
van de Raad van State van het 	25 624 
Koninkrijk, benoemd ingevolge artike 	Stb. ¶998,48 
13, tweede lid, van het Statuur voor 	BiZa 
het Koninkrijk, in verband met de 	Doze wet werkt terug 
privatisenng van het Algemeen 	tot en met 1 januari 
burgedijk pensioentonds. 	 1996. 	 W  

	

h 	2 L 	low? - 
i. 	. 

We_ctivetetfebtuari 1998,tot I 	I 	B 	nanmen. 0 
vesbt&Jingvandebegrothigvande 	Dezewetwettctterug  
uitgaverreebeontvangeten vett 	tot en metr1 'tutu' 00 0.0000:00,-.0ta00004 ,  „  
9emeettlefende veeenetlean,1598.  

Wet van 29 januari 1998, houdende 
verklaring dat or grond bestaat eon 
voorstel in overweging to nemen tot 
verandering in de Grondwet, 
strekkende tot opneming van 	 25 313 
bepalingen inzake de Nationale 	Stb. 1998, 67 
ombudsman. 	 Algemene Zaken, BiZa N  

Wtvan29JanuaiI1ê9BtoIwiJzlgIngj. 	2.5187M14 II 
vadebegrftngvandeuItgaenen 1 +I 	Sib.z1998,71== 	 0 
de:ontvanisteatei het - 	 I- 	Wait Fine:wisp . 
O.0r„ 	___.1, 	, 	_ 	, 	, 

men, 	tefendnyoor het 	r,,Iveri-1/4 	Doze Wet werld,temg 

fre1Watd2sTne,„.. nhanget,r , Met de,t= 	tot en metl decenthen 
Niqewsneta). '= =1, "== :1=',,‘' , '=‘,=. ' '',= = '="= . 1 

Wet van 5 februan 1998 tot 
aanpassing van eon aantal wetten in 
verband met de regeling van het 
overleg met centrales van 
overheidspersoneel en 	 25 469 
sectorwerkgevers verenigd in de 	Stb. 1998,85 
Raad voor het 	 BiZa 
Overheidspersoneelsbeleid 	 Deze wet werkt terug 
(Aanpassingswet Raad voor het 	tot en met 1 januari 
Overheidspersoneelsbeleid). 	 1998. 	 W  

Wet "■tan'29 ilantiarklbse tot* 
rape:begfptipgyfiad, u 	venen; 	Stti  , 	944,, , 
e‘oriiiierrif  asten;van nett, 	

„ 	
rinanelen 

Proienclefonds Veothet Jaw JW 	Den wt wenn` terug,p 
bviAliktearilePt10.99n.03  Riad&I 	tothnmetldecembetj.  

• 	 25 = 
A9944, 

Wet van Stfennue1499e tot: - s 	5141.1 9nenclinir  ,1=,, 
vaststeffing yen debegroting van de 	Dize,Idefweikttiiti■ 
ultdeven ,en,de ontvaiviten vantiet, 	tot en meti ,januarw 
Broyincletencleyoor,ttet jaan1998.-, 14 J 	1998.Vil" 	 ” 
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,, 	 * 	 „ 

a 
a 

, 	 a 	 I 
a 

it,, 	'' 

. 	 . 	 :1 	 12rfebr. 	I 	3--febL98
•  

18-apr-97 	03-dec-97 	27-dec-97 	29-jan-98 	19-feb-98 	20-feb-98 
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.- 	- 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 	 7 4) Toelichting op de 	a 
inwerkingtreding 	 . 
(eventueel) 	 II 	 • 

Wet 	
i 

i iniii2t1 	npail 4908AM od 	pg 
vandebegrotingvandeudgavenen 1 	2,5772 ,w  
deontvangstenvandeHoge 	( k'Stti:1998 014 
Collegesvan staatenKabinetderr, 
Koningin. (II) voor list Jeer 1997 	1 	Dezemet werict "rug 
(wijzlglng 	tot en met 1 december 
Najarsñcth. 	•,.. , 	tp- ar*: . - 	-.1997t ,  C— 	 o  _ 
Wet, 29' _04 1 1998 tot wiglien.  
vandebegmt1ngvandeuitgavenen 1 	25777 	 1 4 
rteenivtingstrin *That Killnisterie ,',:' 	,Stb: ,1 998; 
Van.  81nWriniebrise Zegerr(V11),vogr 
het jeek.18971(Wifzialn 4r. 	' 	ze wet 
samenhangendemet do 	I 	tot en met 1 december 
Nitirtar 	 ,1997. 	.t  

Wetvansfebruanlgg8tot; , 	Stb:1 998 1 
yalAstegilliPiabliaPicr90019 Van 
toitliikti‘idikt64ntvarlOtOPIvarihe 	Daze wet werkt ming"; 
Mtnistene *.yart:13innehlandere Zaiken 	, tot en Met 1 Januari' 
(VII) vberbet lair 18984 	4,"  r  ' 	'1998' 4  r — 	, 

Wet van 23 februari 1998, houdende 
verklaring dat or grond bestaat eon 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van de 	25 338 
bepaling inzake de voogchj en het 	Stb. 1998, 122 
ouderlijk gezag over de minderjarige 	Algemene Zaken, BiZa, 
Koning. 	 Justitie 	 N  

Wet van 5 maart 1998, houdende 
verklaring dat or grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet, 
strekkende tot opneming van 	 25 153 
bepalingen inzake het correctief 	Stb. 1998, 137 
referendum. 	 Algemene Zaken, BiZa N  

Rijkswel van 5 maart 1998, 
houdende verklaring dat or grond 
bestaat eon voorstel in overweging te 	25 367 
nemen tot verandering in de 	 Stb. 1998, 138 
Grondwet van de bepalingen inzake 	Algemene Zaken, BiZa, 
de verdediging. 	 Defensie, BuiZa 	N  

Wet van 12 marl 1998, houdende 
verklanng dat or grond bestaat eon 
voorstel in overweging to nemen tot 	25 442 
verandering in de Grondwet van de 	Stb. 1998, 146 
bepalingen over het binnentreden in 	Algemene Zaken, BiZa, 
woningen. 	 Justitie 	 N  

Wet van 18 maart 1998, houdende 
financiele compensate voor 
langdurige militaire dienst 	 25 476 
(Uitkeringswet KNIL- 	 Stb. 1998, 182 
beroepsmilitairen) 	 BiZa 	 N 
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• 1 	 • 
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.1 	
• • , :.• 	 „,.• 	 • 	 0540-98; 	05zrr) 	,05mrt-98  

	

01-mei-97 	15-jan-98 	17-feb-98 	23-feb-98 	05-mrt-98 	06-mrt-98 

	

08-mrt 96 	30-aug-96 	26-nov-96 	04-dec-96 	26-jun-97 	03-mrt-98 	05-mrt-97 	12-mrt-98 	13-mrt-98 

	

28-jun 96 	08-okt-96 	14-mei-97 	26-mei-97 	15-jan-98 	03-mrt-98 	05-mrt-97 	12-mrt-98 	13-mrt-98 

	

13-dec 96 	28-apr-97 	20-jun-97 	05-jul-97 	21-jan-98 	10-mrt-98 	12-mrt-97 	17-mrt-98 	18-mrt-98  

	

29-aug-97 	18-dec-97 	17-mrt-98 	18-mrt-98 	07-apr-98 	08-apr-98 
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---1 . , 	-1 	 ..... 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	I4j  
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	a 	 a 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 ' 	 __. 

Wet van 26 maart 1998 tot wijziging 
van de Wet op de lijkbezorging 	 25 272 
verruiming mogelijkheden 	 Stb. 1998, 198 

asbestemming). 	 BiZa 	 W 	 b;1996-1997  

Wet van 14 februari 1998, houdende 
egeling van de samenstelling en de 

werkzaamheden van de 
Staatscommissie tot voorbereiding 
van de to nemen maatregelen ter 
bevordering van de codificatie van 	25 304 
het internationaal privaatrecht. 	 Stb. 1998, 208 
ingesteld bij koninklijk besluit van 20 	BiZa, Justitie, BuiZa 
februari 1897, Start. 1897, nr. 46 	Doze wet werkt terug 
(Wet op de Staatscommissie voor 	tot en met 1 januari 
het internationaal privaatrecht). 	 1997 	 N• 

Wet van 18 maart 1998 tot instelling 
van eon vast college van advies 
inzake intemationale vraagstukken, 	25 465 
in het bijzonder met betrekking tot de 	Stb. 1998, 209 
rechten van de mans, vrede en 	BiZa, Ontwikkelings- 
veiligheid, 	 samenwerking, 
ontwikkelingssamenwerking en 	Defensie, BuiZa 
Europese integratie (Wet op de 	Doze wet werkt terug 
Adviesraad internationale 	 tot en met 1 januari 
vraagstukken). 	 1998. 	 N  

Wet van 9 april 1998, houdende 
regels met betrekking tot de 
inburgering van nieuwkomers in de 	25 114 
Nederlandse samenleving (Wet 	Stb. 1998, 261 
inburgering nieuwkomers). 	 BiZa, OCenW, VWS 	N 	 b:1996-1997  

Wet van 25 mei 1998, houdende 
regels over tegemoetkoming in de 
schade en de kosten in geval van 
overstromingen door zoet water, 
aardbevingen of andere rampen en 
zware ongevallen (Wet 	 25 159 
tegemoetkoming schade bij rampen 	Stb. 1998, 325 
en zware ongevallen) 	 BiZa 	 N 	 b;1996-1997  
Wet van 25 mei 1998 tot 	 25 738 
samenvoeging van de gemeenten 	Stb. 1998, 342 
Gulpen on Wittem 	 BiZa 	 N  
Wet van 18 juni 1998 tot 	 25 656 
samenvoeging van de gemeenten 	Stb. 1998, 415 
Buren, Lienden en Maurik 	 BiZa 	 N  
Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 
de Gemeentewet, de Provinciewet en 	25 766 
de Wet gemeenschappelijke 	 Stb. 1998, 433 
regelingen 	 BiZa 	 W  

Wet van 1 juli 1998, houdende 	 25 767 
tijdelijke regels in verband met de 	Stb. 1998, 442 
overgang naar de non-prof itsector 	BiZa 
van zorginstellingen waarvan de 	Doze wet werkt terug 
werknemers deelnemen in de 	 tot en met 30 
Stichting Pensioenfonds ABP 	 december 1996. 	N 
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4- 

	

24-sep-96 	03-dec-96 	07-apr-97 	14-apr-97 	15-jan-98 	16-feb-98 	14-feb-98 	14-apr-98 	15-apr-98  

	

03-apr-97 	30-jun-97 	20-aug-97 	22-aug-97 	10-feb-98 	17-mrt-98 	18-mrt-98 	14-apr-98 	15-apr-98  

	

16-jul-96 	30-sep-96 	18-nov-96 	25-nov-96 	11-nov-97 	07-apr-98 	09-apr-98 	12-mei-98 	30-sep-98  

	

31-jul-95 	24-sep-96 	02-dec-96 	09-dec-96 	18-nov-97 	19-mei-98 	25-mei-98 	11-jun-98 	12-jun-98 

	

11-nov-97 	01-apr-98 	19-mei-98 	25-mei-98 	18-jun-98 	19-jun-98  

	

02-okt-97 	19-feb-98 	16-jun-98 	28-jun-98 	14-jul-98 	15-jul-98  

	

28-nov-97 	10-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	21-jul-98 	22-jul-98  

	

28-nov-97 	10-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	21-jul-98 	22-jul-98  
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 I 	 jl. 	. 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	 1, 

inwerkingtreding 	 141' 	 “It 
.. 

(eventueel) 	 I 
 

Wet van 2 juli 1998 tot gemeentelijke 	25 653 
herindeling van de gemeenten 	 Stb. 1998, 460 
Deventer, Diepenveen en Bathmen 	BiZa 	 N  

VV44 van2jull l998totwiJziglngvan' 1  
dabegrotlpfnan abruttgaVen Ortieta: 	.4.26, 
ontvangetenvariteUGebibintefonds 	8tb,1998 
voor hot Jaar 1998 (wtgziglng 	 BiZa;TFIndnareril,  
sainenhangondeIttet,do 	 Doze.wrd*.edd 

etyrnaty lb& 	S 'W  

W:at>kantg'lalt -19.0 tot  4. 1 	Ps Man 
de*Otiti:ilak010904aan'aa 
ontvangsten.Voit ihot provincl efonds—  I 	8th 1998, 494 	1 
voor,:bet jaarApse (wijzigin 	 8t7.6 Tinan 
samenhangende diet*, 	 1DePt wOt*trkt. terug 

tot en rnetfiluni 1998  

Wet van Z till 1999tbt wljzlging van , 
Oilkii*ii*:01910. 	\''..**: 
ofibrititgsten"VandriLt14 Colleges .  

V.,ed,d1 en . 	:01 .9041:,9 
PO' 	!bit 	,*(,,,v  
,- 	e.rruttdo 

Voo 	ta) 	' 	- - 	toténmet1 junI 1998  

Wet van 15 juli 1998 tot wijziging van 
de Wet Incompatibiliteiten Staten- 
Generaal en Europees parlement ter 	24 701 
wijziging van de non- 	 Stb. 1998, 507 
activiteitsbepalingen 	 BiZa 	 w  

Paars II 

Wet van 9 september 1998 tot 	 25 655 
gemeentelijke herindeling in de 	 Stb. 1998, 535 
Bommelerwaard 	 BiZa 	 N  

Rijkswet van 7 september 1998 tot 
wijziging van artikel 55 van het 
Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden in verband met de 
wijziging van de bepalingen in de 	24 511 
Grondwet inzake veranderingen in de 	Stb. 1998, 579 
Grondwet 	 Algemene Zaken, BiZa W  

Vletvat1 ,1,0,iseptoterilWattpt 

vd0941911110 do bo903649•CroTh.des: " . 
tiftanyen'entde Orityrangstenyan 'Kett. 
Mintstritiil:vati,Bizinenland,se'r.,itken. 
iviiy'i*ritiei;j'aikiest (wljzlging' 	'2%.977 .,. 
samenhangendeAnt**, ' 	Stb. 1998 5 , 

.13 	' '4  

, , 	. 	 F. 	2110,2' 	, 
We:tyanl ? 0•44eir,i99e:ipt- 	, . 	8tb;!.19581659,, 
W.,. gz,1911,C9*19,41:090,911549'd? ,," - 	B .174,14.-;,;' ,%14, 
!4.110Yencerl do or4#9$0,11[1/01101, I 	Doid..itot.weddlerw 
tirkeyiteioddrkikioi*tijiar: 1 e97 :1i, 	iaainef 31:11 
(Slativiser-S ,?!." - 	; 	; t 	itliotaildirert.,193 	 1 	 I 
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2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 26 november 1998 tot 
wijziging van de Gemeentewet en de 
Provinciewet inzake de behandeling 
van bezwaarschriften door 
commissies 

Wet van 10 december 1998 tot 
wijziging van de Gemeentewet, de 
Waterschapswet en de Invoeringswet 
Financiele-verhoudingswet met 
betrekking tot de 
werktuigenvrijstelling (Wet wijziging 
werktuigenvrijstelling) 

Wet van 24 december 1998 tot 
wijziging van de Wet tot 
gemeentelijke herindeling van 
Lemelerveld 

Wet van 24 december 1998, 
houdende wijziging van de Kaderwet 
bestuur in verandering (vedenging 
regeling Stadsregio Rotterdam) 

496 

26 014 
Stb. 1998, 678 
BiZa 

25 736 
Stb. 1998, 685 
BiZa, Verkeer en 
Waterstaat 

26 273 
Stb. 1998, 734 
BiZa 

26 220 
Stb. 1998, 735 
BiZa 

1998 
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12 -S 	15-clE10 	1 6:41ee  

24-apr-98 	29-okt-98 	24-nov-98 	26-nov-98 	17-dec-98 	18-dec-98 
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9-okt-98 	7 	coC 9 	01 an-99 

	

, 	. . 

_ 
12-nov-98 _2Idec 9&.,  

11-nov-97 	03-nov-98 	08-dec-98 	10-dec-98 	22-dec-98 	01-jan-01 

02-nov-08 	26-nov-98 	21-dec-98 	24-dec-98 	29-dec-98 	30-dec-98 

. 	 23-sep-98. 	26-nov-98 	21-dec-98 	24-dec-98 	29-dec-98 	30-dec-98 .  
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van 
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.. 1 1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) Opschritt 
4) Toelichting op de 	I 
inwerkingtreding 	i '., 
(eventueel) 

I 	 25484  

Wot van l9november l, 	tot 	OLF0p‘60$11clielkW: 
wlJzlglng van do beal0t 1,09 van40 	samonweitdng 
ultgaven en  

0 racialistvan het 	Daze wet world tedi 
MlSterle van annaclandsc'Zaken 	totfsic met  3 

thin 	' 	 1 	inotwe 	'i 	(Member i . 	 ...  

6  
Wetvan-29januan latiatifit4v1 	n 	. 1998,217 I 
van do 	 nag van do uitgaven en 	BuiZai'Octiainkelingn. 	 I 
do ontval 	

1 
Usten van hea:Minist 	 eaw 	n 	' , 	' 

december  

Wet vana mawt 1998 tot vas 	 r .. 
van'd&beothg van , , 
deantvarigSenvan'hetMlnlsteflo . 

Wet van 12 maart 1998, houdende 	25 460 
instelling van een vast college van 	Stb. 1998, 219 
advies inzake volkenrechtelijke 	BuiZa, BiZa 
vraagstukken (Wet op de Commissie 	Doze wet werkt terug 
van advies inzake volkenrechtelijke 	tot en met 1 Januar' 
vraagstukken). 	 1998.  

Wet van 2 april 1998, houdende 
goedkeuring van de op 4 november 
1995 to Mauritius tot stand gekomen 
Overeenkomst tot wijziging van de 
Vierde ACS-EG-Overeenkomst van 
Lome en het op 20 december 1995 
te Brussel tot stand gekomen Intern 
Akkoord betreffende de financiering 
en het beheer van de steun van de 
Gemeenschap in het kader van het 	25 196 
Tweede Financieel Protocol bij de 	Stb. 1998, 230 
Vierde ACS-EG-Overeenkomst, 	BuiZa 	 N 	Trb. 1996.75 en Trb. 1996, 104 	b;1996-1997 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr. 
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i 	 22-jan-97 	27-nov-97 	31-mrt-98 	02-apr-98 	23-apr-98 	24-apr-98 

Buitenlandse Zaken 	 1998 

501 



Buitenlandse Zaken 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Onderlekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 26 mead 1998, houdende 
goedkeuring van het op 22 augustus 
1996 aan boord van het .rviS 
Warsteiner Admiral. in de 
Eemsmond ter hoogte van DelfzijI tot 
stand gekomen Aanvullend Protocol 
bij het op 8 april 1960 ondertekende 
Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Bondsrepubliek 
Duitsland tot regeling van de 
samenwerking in de Eemsmonding 
(Eems-Dollardverdrag) tot regeling 
van de samenwerking met betrekking 
tot het waterbeheer en het 
natuurbeheer in de Eemsmonding. 

Wet van 22 april 1998, houdende 
goedkeudng van de op 26 februari 
1996 to Brussel tot stand gekomen 
Euro-Mediterrane Overeenkomst, 
waarbij een associatie tot stand word 
gebracht tussen de Europese 
Gemeenschappen on haar Lid-
Staten, enerzijds, on het Koninkrijk 
Marokko, anderzijds 

Wet van 18 juni 1998 tot wijziging 
van de Wet Nationale ombudsman 
on de Wet openbaarheid van bestuur 

Paars II 

Rijkswet van 24 september 1998, 
houdende goedkeuring van de op 18 
december 1996 te Brussel tot stand 
gekomen Verdragen tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk Belgie inzake de 
afbakening van de territoriale zee on 
inzake de afbakening van het 
continentaal plat (Trb. 1997, 14 en 
15) 
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25 162 
Stb. 1998, 240 
BuiZa 

25 303 
Stb. 1998, 288 
BuiZa 

25 456 
Stb. 1998, 356 
BuiZa, Justitie 

25 684 
Stb. 1998, 587 
BuiZa 

Trb. 1996, 258 

Trb. 1996, 231 

Trb, 1997,14 en 15 

b;1996-1997 

1998 



, 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm , 	i nw. tr.  

	

10-dec-96 	19-feb-98 	24-mrt-98 	26-mrt-98 	28-apr-98 	29-apr-98 

	

14-apr-97 	17-mrt-98 	21-apr-98 	22-apr-98 	26-mei-98
i 	

27-mei-98  
1  

23-apr-97 	04-jun-97 01-jul-97 	19-jul-97 	03-feb-98 	16-jun-98 	18-jun-98 	25-jun-98 	30-jun-98 
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16-okt-97 	02-sep-98 	22-sep-98 	24-sep-98 	13-okt-98 	14-okt-98 
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Buitenlandse Zaken 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 19 oktober 1998, houdende 
goedkeuring van de op 19 december 
1996 to Brussel tot stand gekomen 
verdragen betreffende de toetreding 
,van het Koninkrijk Denemarken, de 
Republiek Finland en het Koninkrijk 
Zweden tot het op 14 juni 1985 to 
Schengen tot stand gekomen 
Akkoord betreffende de geleidelijke 
atschaffing van de controles aan de 
gemeenschap-pelijke grenzen en de 
op 19 juni 1990 to Schengen tot 
stand gekomen Overeenkomst ter 
uiNoering van dat Akkoord, on de op 
19 december 1996 tot stand 
gekomen Samenwerkings-
overeenkomst tussen het Koninkrijk 
Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland, 
de Franse Republiek, het 
Groothertogdom Luxemburg, het 
Koninkrijk der Nederlanden, de 
ltaliaanse Republiek, het Koninkrijk 
Spanje, de Podugese Republiek, de 
Helleense Republiek, de Republiek 
Oostenrijk, het Koninkrijk 
Denemarken, de Republiek Finland, 
het Koninkrijk Zweden, Partijen di) 
het Akkoord en bij de Overeenkomst 
van Schengen, on de Republiek 
island on het Koninkrijk 

Noorwegen, betreffende de 
atschaffing van de personencontroles 
aan de gemeenschappelijke grenzen 

Rijkswet van 9 november 1998, 
houdende goedkeuring van het op 10 
september 1996 te New York tot 
stand gekomen Verdrag inzake het 
alomvattend verbod op kernproeven 
(Trb. 1997, 62) 

Wet van 3 december 1998, 
houdende goedkeuring van de op 16 
december 1997 to Brussel tot stand 
gekomen Protocollen bij het Noord-
Atlantische Verdrag betreffende de 
toetreding van de Republiek 
Hongarije, de Republiek Polen en de 
Tsjechische Republiek 
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25 622 
Stb. 1998, 612 
BuiZa, Justitie 

25 728 
Stb. 1998, 649 
BuiZa 

26 032 
Stb. 1998, 675 
BuiZa, Detensie 

Trb. 1997, 128 tot on met 133. 

Trb. 1997, 62. 

Trb. 1998, 80, 81 on 82. 

b;1994-1995 

1998 
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Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

18-sep-97 09-sep-98 13-okt-98 19-okt-98 03-nov-98 04-nov-98 

06-nov-97 06-okt-98 03-nov-98 09-nov-98 01-dec-98 02-dec-98 

12-mei-98 06-okt-98 01-dec-98 03-dec-98 15-dec-98 16-dec-98 



Minis terie 
van 
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.. 
1) Dossiernummer 
2) Vmdplaats 	 r 	P 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschnft 

4) Toelichting op de 	 ti 	■'11.; 
inwerkingtreding 	 1$1. 
(eventueel) 	 -Lc 

Oita houdende?§ 
wljzlglngvandebogrottngvande 	Stb 1998 
wtgaven en o ontvangsten van hott, 	fen, 

	

h 	ze' 	t 	.tehig. 'il 
jeer 1997 (wljzlgrng +nEt.. 	ti.t.n' 	e 	

tin ,ii, If  ...ert.. ..d:selii 

•  

Wet van 29 januari 1998 tot wijziging 
van de Wet van 1 oktober 1992, 
houdende bijzondere regels met 
betrekking tot het recht op uitkering 
als bedoeld in de Uitkeringswet 	 25 744 
gewezen militairen alsmede wijziging 	Stb. 1998, 113 
van die wet. 	 Defensie 	 W  

Rijkswet van 26 februari 1998, 
houdende goedkeuring van het op 1 
mead 1991 te Montreal tot stand 	24 676 
gekomen Verdrag inzake het merken 	Stb. 1998, 128 
van kneedspringstoffen ten behoove 	Defensie, BuiZa, 
van de opsporing ervan. 	 Justitie 	 N 	Trb 1991, 127  

Wet van 26 februari 1998 tot 
uiNoering van het op 1 maul 1991 te 
Montreal tot stand gekomen Verdrag 
inzake het merken van 
kneedspringstoffen ten behoove van 	24 675 
de opsporing ervan (Wet inzake het 	Stb. 1998, 129 
merken van kneedspringstoffen). 	Defensie, Justitie 	N 	Trb 1991, 127 

... 	 5: 
n 	mann 8 

vastatelling van do begroting van do 	Defensle 
van  

Minlaterle van De 	d 	voor 	 en m 
Jeer  1998.  

Wet2 lull1 	8 tot wlJzig;ng "qt.  
4 _ 	AI 	, 	dal? 	en sn 8e, 
ontvangéton van hot Mlnlsterle .O,w 	 998, .. 

	

t jaarTpsec 	 s 0. 
Deze...iVetiw, 

Vàorlaaitnota) -. 	

-. 	' 

" tot en met I :jell ' Ws  

Pears  II 

, 	, 
Wet van 19 oktober 1998, tiOidelid,O, 	'8th. 1 998,617  

.I 
I 	ii,ih*Pt41.1 	rnting i'inn dot; n 	̀Defensifr . 

14.14840n.  , 	 01):16., : 	en Lyon hot: 	ze wetwenn4 	1  
Ministers 'an lieteneW(it) Voorliet 	tot en met 31 . 	.,,, 	 ! 

Defensie 

riar—(1997,(sloiket) 
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1998 



, 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport . boodschap • Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw .tr.• 
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Ministerie 
van 

Economische 
Zaken 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) Opschnft 
4) Toelichting op de 	 ' 
inwerkingtreding 	 T. 	 °I) 
(eventueel) 	 ..),.; 

Wetvan lflnovembec 199 	tot' 
.,.. 	 f I 

Xe
rt-

n 	tod 	 998 
'fuitga'eri endeontvangstehvanhet 	a, Financlen'  

Fonds 	
, 

economisdie; 	 ze wet worM te rug  
structuutverstorldngvoorhetjaar 
1 	 1  

	

1 	25783 
Wdvan29Januart l993totwijzIging 	SIb 1998 10 1  

u 	v ., 	 , do onlvaJigsten van ,WI ,o. Dozetwat . 	.. 	„ , 
ZakehIXII 	 et I'deèember, , 

licd ma 1 	7:  
, 

	

'  	, 	 ? 
0 

Wet van 5 maart 1998, houdende 
regaling van de inwerkingtreding van 
de algemene maatregel van bestuur 
van 26 maart 1996 tot wijziging van 
het Besluit vergunningen 
koolwaterstoffen continentaal plat 	24 671 
1996 (willekeurige afschrijving) (Stb. 	Stb. 1998 !  149 
214). 	 EZ 	 N 	 b:1996-1997  

/I, 
van< 

	

15 	 1 ,  
, 

W 	an4 	 'WO . 	, 
vaststelllng van do begroting von do. 
uligaven-op de ontvañgsten van  bet 	&FjrgcJen 
Fonds Oconorn 	o ' Daze wet 
structuurveröterking,voo r.  het jeer 	tot an metAlaiwait 
Oacirl ` i 	 i 

Richtlijn nr. 96/92/EG van het 
Europees Padement on de Raad 
van de Europese Unie van 19 

Wet van 2 juli 1998, houdende regels 	 december 1996 betreffende 
met betrekking tot de productie, het 	25 621 	 gemeenschappelijke regels voor de 
transport en de levering van 	 Stb. 1998, 427 	 interne markt voor elektriciteit 
elektriciteit  (Elektnciteitswet 1998) 	EZ 	 N 	(PbEG 1997, L 27) 	 b;1996-1997  

• 

.0111998M WP-4194Yan 
d 128001,,4,4891ddMitaivyari,e8 de 
orittifigOorlYarl ilittA 8)88888'N08' 
Ecododdsehe 4ic'en (X11);voor hit; 	:doze weiWerkt' 	tecuttl 
luae1998; : '-,,,4•Y 	' 	t 	,tat eaniettlUn11998 , 1 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr. 
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Economische Zaken 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Pears II 

Wet van 1 juli 1998, houdende 
wijziging van de IJkwet in verband 
met de erkenning van ijkbevoegden 

Rijkswet van 29 oktober 1998 tot 
herstel van gebreken on leemten in 
de Rijksoctrooiwet on de 
Rijksoctrooiwet 1995 alsmede het 
laten vervallen van de verplichte 
domiciliekeuze 

514 

26 013 
Stb. 1998, 537 
EZ 

25 872 
Stb. 1998, 632 
EZ 

Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap 

1998 



Economische Zaken 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	. rapport 	boodschap 	• Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr.
•.I.  
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I  26-jan-98 	24-feb-98 	20-apr-98 	24-apr-98 	18-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	10-sep-98 	11-sep-98 

04-feb-98 	29-sep-98 	27-okt-98 	29-okt-98 	19-nov-98 	20-nov-98 
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Minis terie 
van 

Financien 

517 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

apschrift  
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

4 25600 1XA 
tya 	 1 

houdende 	 g van,:10 	 Finanolên  r_ 
begiottngvandouitgaven ende 
ont'iangstenvandeNatlonaleschuld;, t 'Jan , 

	

.r., •. 1998. 	 .

, 
 

Wet 	ryiaidido7emberinet: 	 1 3 	1 	 It  
houdende 	 'vaatstethng yen di ' left: i 

	

, , . 	, 	, 
en 	,de, 	Dezewetwerlctterug 	 4. 

ontvangstenvanheMinIsterIevan.. -1 	'la en InetAkiii 	1'• 
Financien(IXB)Qoor.hetjaar 	feet 	',21 .‘ 	IN,  

Wet van 29 januari 1998 tot wijziging 	 I 
van de Wet van 23 december 1994 	25 508 
(Stb. 925) in verband met het 	 Stb. 1998.65 
vedengen van eon tijdelijke verfijning 	Financion. VROM 
in de Wet belastingen op 	 Doze wet werkt terug 
milieugrondslag. 	 tot en met 1 juli 1997. 	W  

7 
ultgavon en do ontvangsten van 	 t 	 . 

.1 997  

Mk; 
wlJzlglngvanddbegrotlng Van 
ultgavon en 	 ten 
NatIonaIeSchuIdQXA)voorhetjaar  

010 , 	 d , 

I 	  
Wet van 26 maart 1998, houdende 
nieuwe bepalingen inzake De 
Necfedandsche Bank NM. in verband 
met het Verdrag tot oprichting van de 	25 719 
Europese Gemeenschap (Bankwet 	Stb. 1998, 200 	 Verdrag tot opnchting van de 
1998). 	 Financier, 	 N 	Europese Gemeenschap 

Wet van 26 maart 1998, houdende 
regels inzake gemeenschappelijke 
wisselkoersarrangementen van de 	25 679 
euro alsmede wijziging van enkele 	Stb. 1998, 201 
andere wetten. 	 Financion 

Wet van 12 maart 1998 tot wijziging 
van de Wet toezicht kredietwezen 
1992 teneinde de effectiviteit van 	25 406 
daze wet op enkele punten to 	 Stb. 1998, 215 
verbeteren. 	 Financien 	 W 

FinanciOn 1998 
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Advies 
Kabinets- Raad van 	Nader 	Koninklijke Eindstemming Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap Tweede Kamer Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. 	inwir. 
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k,  
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24-apr-97 	05-aug-97 24-okt-97 	30-okt-97 	17-feb-98 	24-mrt-98 	26-mrt-98 	09-apr-98 KB 

	

01-jul-97 	23-sep-97 09-okt-97 	15-okt-97 	17-feb-98 	24-mrt-98 	26-mrt-98 	09-apr-98 	01-jan-99 

	

29-nov-96 	24-feb-97 11-jun-97 	18-jun-97 	12-feb-98 	10-mrt-98 	12-mrt-98 	16-apr-98 	15-mei-98 



1) Dossiemummer 	flFTJT 	t: .  

2) Vindplaats 	 1.4t r..]_ 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	.1 

inwerkingtreding 	
a A 

(eventueel) 	 e _0:0 	„..„4.1 

Wet van 29 april 1998 tot aanwijzing 
van eon controleautoriteit als bedoeld 
in artikel 37 van verordening (EG) nr. 	 verordening (EG) nr. 515/97 van de 
515/97 van de Raad van de 	 Raad van de Europese Unie van 13 
Europese Unie van 13 maart 1997 	 mead 1997 betreffende de 
betreffende de wederzijdse bijstand 	 wederzijdse bijstand tussen de 
tussen de administratieve autoriteiten 	 administratieve autoriteiten van de 
van de lidstaten en de samenwerking 	 lidstaten en de samenwerking 
tussen doze autoriteiten en de 	 tussen doze autoriteiten on de 
Commissie met het oog op de juiste 	25 912 	 Commissie met het oog op de juiste 
oepassing van de douane- on 	 Stb. 1998, 268 	 toepassing van de douane- en 
andbouwvoorschriften (PbEG L 82) 	Financien, Justitie 	N 	landbouwvoorschriften (PbEG 182)  

Wet van 14 mei 1998, houdende de 	25 903 
nwerkingtredingswet voodopige 	Stb. 1998, 317 
eruggaaf 	 Financier) 	 N  

Wet van 26 maul 1998 tot wijziging 
van de Wet toezicht effectenverkeer 
1995 teneinde de effectiviteit van 
daze wet op het gebied van het 	25 095 
bestrijden van gebruik van 	 Stb. 1998, 320 
voorwetenschap te verbeteren 	 Financien 	 W  

25 709 
Stb. 1998, 350 
Financier) 
23-06-1998 
17-06-1998 

Wet van 17 juni 1998 tot wijziging 	Voorzover de adikelen 
van de Wet op de 	 van doze wet 
vennootschapsbelasting 1969 on van 	betrekking hebben op 
enige andere belastingwetten in 	eon splitsing op de 
verband met de fiscal° begeleiding 	voet van artikel 334a 
van de overgang van vermogen 	van Boek 2 van het 
onder algemene titel bij 	 Burgerlijk Wetboek 
rechtspersonen op de voet van Boek 	werken zij terug tot on 
2 van het Burgerlijk Wetboek 	 met 1 februari 1998. 	W  

Wet van 22 april 1998, houdende 	25 378 
wijziging van de Wet melding 	 Stb. 1998, 353 
ongebruikelijke transacties 	 Financier),  Justitie 	W  

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 
de Wet van 16 december 1993 tot 
wijziging van de Wet op de belasting 
van personenauto's en motorrijwielen 	25 904 
1992 in verband met verruiming van 	Stb. 1998, 416 
het begrip personenauto (Stb. 673) 	Financier] 
(bedindiging 	 Arlikel II werkt terug tot 
grootwagenparkregeling) 	 en met 1 mei 1998. 	W 

Financian 
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1998 



Financien 	 • 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw. tr.  

06-mrt-98 	09-apr-98 	28-apr-98 	29-apr-98 	14-mei-98 	15-mei-98 ,  

•
26-feb-98 	16-apr-98 	12-mei-98 	14-mei-98 	09-jun-98 	01-aug-98  

26-mrt-98 	09-jun-98 KB 11-apr-06
1 	

02-sep-96 	04-nov-96 	08-nov-96
1 	

25-nov-97 	24-mrt-98
i-  

29-okt-97 	14-apr-98 	16-jun-08 	17-jun-98 	23-jun-98 	24-jun-98  

29-mei-97
1 
 n.a. 	 21-apr-984 	22-apr-98 	25-jun-98

i 	
26-jun-98  

19-nov-97 . 	13-jan-98 	25-feb-98 	02-mrt-98 	10-jun-98 	29-jun-98 . 	01-jul-98 	14-jul-98 	15-jul-98 
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— 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschnft 
4) Toelichtmg op de 
inwerkingtreding 	 GI 
(eventueel) 	

. 

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 	 richtlijn nr. 97/9/ES van 3 maart 
de Wet toezicht effectenverkeer 1995 	25 623 	 1997 inzake de 
ter uiNoering van de richtlijn inzake 	Stb. 1998, 482 	 beleggerscompensatiestelsels 
de beleggerscompensatiestelsels 	Financien 	 w 	(PbEG L 84)  

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 
de Wet toezicht effectenverkeer 1995 
met het oog op de ontwikkelingen in 	25 670 
de organisatie van het toezicht op het 	Stb. 1998, 483 
effectenverkeer 	 Financien 	 W  

r 
;VIVIZJUIrl Oa 	el 

2 

de 
uitgavenëndeontvangstenvande 	SIb. 1998, 492 -  

jos 
9sanienhahsnae 	 t 	 et 	,te . 	.. 	, 

t  en 	I U 	. , 	..  

Wet van -2jul1 1  
wijzlglngvan debegtvtlngvands9 
uitgaven 	 de 

en metl junI4  

Paars II 

Wet van 10 september 1998, 
houdende goedkeuring van het op 14 
maart 1997 to Tallinn tot stand 
gekomen Verdrag tussen het 
Koninknjk der Nederlanden en de 
Republiek Estland tot het vermijden 
van dubbele belasting en het 
voorkomen van het ontgaan van 
belasting met betrekking tot 
belastingen naar het inkomen on 	25 683 
naar het vermogen, met Protocol 	Stb. 1998, 561 
(Trb. 1997,98 en 262) 	 Financien, BuiZa 	N 	Trb. 1997.98 on 262 

	

p. 	
I ` 	Sc095 	 I., 

Wetvan,12, 1Xlv,Pal 	 1 998 652  
houdendo iilAileg Yin* begroting I 	Financlén' 
vailde ettOaventaide ' 	 eend te ,. 	. 	. 2 	. Vie hot 	van `Fr 	 tot en met 	t k  
OXEITYder h.etinet 1997.1 	 deem . 	.  

Wet van 26 november 1998, 
houdende bepalingen inzake 
redenominabe van schuldtitels in 
verband met de deelname door 
Nederland aan de Economische en 	26 078 
Monetaire Unie (Wet 	 Stb. 1998, 659 
schuldredenominatie) 	 Financier' 	 N 

FinanciOn 
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1998 



Advies 
Kabinets- Raad van 	Nader 	Koninklijke Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap Tweede Kamer Eerste Kamer Bekrachtiging Bekend m . 	Inw.tr.  

	

18-sep-97 	10-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	06-aug-98 	25-sep-98 

	

13-okt-97 	10-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	06-aug-98 KB 
• 

W 
.,.1 

	

-jutt 	Li - 	 1 2 -90 

, 

1 

, . 

i 

	

I 	-au 	 98 

. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

	

22-dec-97 	25-jun-98 	08-sep-98 	10-sep-98 	29-sep-98 	30-sep-98 
t . 

2-nov- 	 .091*, 

20-mrt-98 	04-mei-98 10-jun-98 	16-jun-98 	05-nov-98 	24-nov-98 	26-nov-98 	01-dec-98 	01-jan-99 



1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 fi 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 	
. 

4) Toelichting op de 	i 	' 	4).') 
inwerkingtreding 	 • 

	

h 	 e.P 
(eventueel)  

Wet van 12 november 1998, 
houdende bepalingen met betrekking 
tot de diensNedening op het gebied 
van grensoverschrijdende 	 25 934 
overmakingen (Wet 	 Stb. 1998, 686 
grensoverschrijdende betaaldiensten) 	Financier' 	 N  

26 120 
Wet van 17 december 1998 tot 	Stb. 1998, 713 
wijziging van de  Muntwet 1987 	 Financier' 	 W  

Wet van 17 december 1998, 
houdende rage's 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 
effectenverkeer 1995, in verband me 	 . 
de deelname van Nederland aan de 	26 124 
Economische en Monetaire Unie 	Stb. 1998, 716 
(Wet vervanging referentierentes) 	Financier" 	 N  

Wet van 17 december 1998, 
houdende rage's inzake de heffing en 
de invordering van rijksbelastingen in 	26 147 
euro's (Wet overgang 	 Stb. 1998, 723 
belasffngheffing in euro's) 	 Financier' 	 N  

Wet van 17 december 1998, 
houdende 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 
belastingplichfigen en herstel van 	26 148 
enige onvolkomenheden in enkele 	Stb. 1998, 724 
belastingwetten 	 Financier' 	 W  

Wet van 17 december 1998, 
houdende wijziging van enkele 	 26 245 
belastingwetten c.a. (belastingplan 	Stb. 1998, 725 
1999) 	 Financier' 	 W  

Wet van 17 december 1998, 
houdende wijziging van de Wet 
vermindering afdracht loonbelasting 
en premie voor de 	 26 249 
volksverzekeringen en de Wet op de 	Stb. 1998, 726 
inkomstenbelasting 1964 	 Financier' 	 W 

Financien 1998 

524 



Financie 	 1 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw.t r.  

11-sep-9 , 	11-dec-97 	11-mrt-98 	17-mrt-98 	15-okt-98 	10-nov-98 	12-nov-98 	22-dec-98 	14-aug-98 

23-feb-9: 	23-mrt-98 	06-aug-98 	12-aug-98 n.a. 	 15-dec-98 	17-dec-98 	22-dec-98 	01-jan-99  

10-jun-9: 	10-jul-98 	14-aug-98 	21-aug-98 	05-nov-08 	15-dec-98 	17-dec-98 	22-dec-98 	01-jan-99 

09-sep-98 	26-nov-98 	15-dec-98 	17-dec-98 	29-dec-98 	01-jan-99 

09-sep-98 	26-nov-98 	15-dec-98 	17-dec-98 	29-dec-98 	30-dec-98 

15-sep-•8 	08-okt-9 	12-okt-98 	28-sep-98 	26-nov-98 	15-dec-98 	17-dec-98 	29-dec-98 	01-jan-99 

15-okt-98 	26-nov-98 	15-dec-98 	17-dec-9 	29-dec-98 	01-jan-99 



FinanciOn 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

iN 

Wet van 17 december 1998, 
houdende 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 eon lijfrente) 

Wet van 17 december 1998 
houdende goedkeuring van het op 18 
lull 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 near het inkomen en 
near het vermogen, met Protocol, 
ondertekend to 's-Gravenhage op 18 
mei 1977 
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26 272 
Stb. 1998, 727 
Financier) 

24 610 
8th. 1998, 729 
Financibn, SuiZa Trb. 1995, 224 

1998 



Financie 

Kabinets-
missive 

15-aug- 

1998 

527 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

8 22-okt-98 29-okt-98 02-nov-98 26-nov-98 15-dec-98 17-dec-98 29-dec-98 01-jan-99 

14-jun-96 25-jun-98 15-dec-98 17-dec-98 29-dec-98 30-dec-98 



(Minister voor) 
Grote Steden- 

en 
Integratiebeleid 

4 

529 



Grote Steden- en Integratiebeleid 

530 

1998 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichfing op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 



Grote Steden- en Integratiebeleid 	 1998 

Advies 
Kabinets- I Raad van 
missive 	:State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

531 





Justitie 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 15 januari 1998 tot wijziging 
van enige bepalingen in het Wetboek 
van Strafvordering (de 
dagvaardingstermijn voor de 
politierechter, de oproeping in 
kantongerechtszaken en het instellen 
van hoger beroep). 

Wet van 15 januari 1998 tot wijziging 
van het Wetboek van Strafvordering 
betreffende het aanhangig maken 
van de zaak en de regeling van het 
onderzoek ter terechtzitting 
(herziening onderzoek ter 
terechtzitting). 

Wet van 15 januari 1998 tot wijziging 
van enige bepalingen in het Wetboek 
van Strafvordering onder andere 
inzake het rechtsgeding voor de 
politierechter on de mededeling van 
vonnissen en arresten met het oog 
op het instellen van eon rechtsmiddel 
on van de bepalingen in het Wetboek 
van Strafrecht betreffende het 
kennisgeven en het ingaan van de 
proeftijd bij eon voorwaardelijke 
veroordeling. 

Viggo 
vaWstalit 
...amul10av 

1st 
1aWE1-081 

Wet van 23 december 1998 tot 
wijziging van de Wet rechtspositie 
rechterlijke ambtenaren en enige 
andere wetten (arbeidsvoorwaarden 
Rechtenijite Macht 1995/97). 

Wet van 26 februari 1998, houdende 
regelen inzake medisch-
wetenschappelijk onderzoek met 
mensen (Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met 
mensen). 

534 

24 510 
Stb. 1998,31 
Justitie 

24 692 
Stb. 1998,33 
Justitie 

24 834 
Stb. 1998,35 
Justitie 

25 404 
Stb. 1998, 120 
Justitie 

22 588 
Stb. 1998, 161 
Justitie, VWS 

b;1996-1997 

1998 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.tr . 

09-mei-95 	20-sep-95 	15-nov-95 	22-nov-95 	15-okt-96 	13-jan-98 	15-jan-98 	22-jan-98 	01-feb-98  

23-okt-95 	05-mrt-96 	12-apr-96 	18-apr-96 	18-mrt-97 	13-jan-98 	15-jan-98 	22-jan-98 	01-feb-98 

23-apr-96 	05-aug-96 	21-aug-96 	27-aug-96 	29-apr-97 	13-jan-98 	15-jan-98 	22-jan-98 	02-feb-98 

	

I 	 k 	
■ 

Ps' 

44 	
' 	

, 	

. 

	

s 	 k 
- 

	

'0 	7 	_  8 	1340)196  

li , 	
t- 

	

, 	 , 

A 	 , 

55 1 1 .5 .5 	 . I s  
4« 	'V 	..' 	1 	 . 

.) 	 ' 	r 

fp98 	.Z4teD-98. 	2.5.-  

16-jul- 6 is akkoord 	12-jun-97 	18-jun-97 	22-jan-98 	17-feb-98 	23-feb-98 	05-mrt-98 	01-apr-98 

	

25-mrt-92 	23-sep-97 	24-feb-98 	26-feb-98 	26-mrt-98 KB 

Justitie 1998 

535 



1) Dossiernummer 	 i 	• 	'I 
2) Vindplaats 

O pschrift 	
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 	I 	 tII1 , fjc 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 ii 	 Nu! 	iiiii 

	

. 	 •-izi  

Wet van 26 maart 1998 tot wijziging 
van Book 2 van het Burgedijk 
Wetboek en van enige andere wetten 
in verband met de verkorting van de 
bewaartermijn van boeken, 	 25 753 
bescheiden en andere 	 Stb. 1998, 184 
gegevensdragers. 	 Justitie 	 W  

Wet van 26 mead 1998 tot uiNoering 
van de verordening van de Raad van 
de Europese Unie inzake het 
Gemeenschapsmerk betreffende de 
aanwijzing van de nationale autoriteit 
voor het exequatur en de bevoegde verordening nr. 40/94 van de Read 
rechtbank (Uitvoeringswet E.G.- 	25 729 	 van de Europese Unie van 20 
verordening inzake he 	 Stb. 1998, 202 	 december 1993 inzake het 
Gemeenschapsmerk). 	 Justitie 	 N 	Gemeenschapsmerk (PbEG L11)  

Rijkswet van 31 maul 1998, 
houdende het verlenen van 
toestemming aan Prins Maurits 
Willem Pieter Hendrik van Oranje- 	6 
Naussau, Van Vollenhoven om een 	Stb. 1998, 212 
huwelijk aan te gaan met Marie- 	Justitie, BiZa, 
Helene Angela van den Brook. 	 Algemene Zaken 	N  

Wet van 22 april 1998 tot wijziging 
van het Wetboek van Strafvordering 
in verband met de 
verlengingsprocedure voodopige 
hechtenis en de termijn van de 	 24 219 
uitspraak van het schriftelijk vonnis 	Stb. 1998, 250 
van de alleenrechtsprekende rechter. 	Justitie 	 W  

richtlijn nr. 83/189/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 28 maart 
1993 betreffende een 

Wet van 29 april 1998 tot wijziging 	25 646 	 informatieprocedure op het gebied 
van de Wet op de kansspelen 	 Stb. 1998, 270 	 van normen on technische 
(speelautomaten) 	 Justitie 	 W 	voorschriften (PbEG L 109)  
Wet van 14 mei 1998 tot wijziging 	25 523 
van de Wet op de kansspelen 	 Stb. 1998, 298 
(piramidespelen) 	 Justitie, Financien 	W  

Rijkswet van 14 mei 1998, houdende 
goecikeuring van het op 29 mei 1993 
to 's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdrag inzake de bescherming van 
kinderen en de samenwerking op het 	24 810 
gebied van de interlandelijke adoptie 	Stb. 1998, 301 
(Trb. 1993, 197) 	 Justitie, BuiZa 	 Trb. 1993, 197 	 b;1996-1997 

Justitie 1998 
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Justitie 	 19 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	kiw.tr. 

	

19-nov-97 	19-feb-98 	24-mrt-98 	26-mrt-98 	07-apr-98 	01-jun-98 

	

06-nov-97 	19-feb-98 	24-mrt-98 	26-mrt-98 	09-apr-98 	01-jun-98 

06-feb-98 	11-feb-98 	11-feb-98 	11-feb-98 	31-mrt-98 	31-mrt-98 	31-mrt-98 	14-apr-98 	15-apr-98 

14-jul-94 	14-nov-94 	08-jun-95 	15-jun-95 	27-nov-97 	21-apr-98 	22-apr-98 	14-mei-98 	15-mei-98 

31-jul- 7 	12-aug-97 	16-sep-97 	30-sep-97 	10-feb-98 	28-apr-98 	29-apr-98 	19-mei-98 	20-mei-98 

	

10-sep-97 	10-feb-98 	12-mei-98 	14-mei-98 	28-mei-98 	29-mei-98 

07-mrt- 6 	11-jun-96 	28-jun-96 1 	11-jul-96 	18-dec-97 	12-mei-98 	14-mei-98 	02-jun-98 	03-jun-9 



1) Dossiernummer 	 C 
 

2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 iJ 
(eventueel) 

Wet van 14 mei 1998 tot uiNoering 
van het op 29 mei 1993 to is- 
Gravenhage tot stand gekomen 
verdrag inzake de bescherming van 
kinderen en de samenwerking op het 
gebied van de interlandelijke adophe 
en, in verband daarmee, wijziging 
van de Wet opneming buitenlandse 	24 811 
pleegkinderen en enige andere 	Stb. 1998, 301 
weffen 	 Justitie 	 W 	Trb. 1993, 197• 

Rijkswet van 14 mei 1998 tot 
wijziging van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap in verband met de 
uiNoering van het op 29 mei 1993 to 
's-Gravenhage tot stand gekomen 
verdrag inzake de bescherrning van 	24 812 
kinderen en de samenwerking op het 	Stb, 1998, 303 
gabled van de intedandelijke adoptie 	Justitie, BuiZa 	W 	Trb. 1993, 197  

25 172 
Wet van 11 juni 1998 tot wijziging 	Stb. 1998, 334 
van de Vreemdelingenwet 	 Justitie 	 W  

Wet van 29 januari 1998 tot wijziging 	25 066 
van enkele bepalingen van de Wet 	Stb. 1998, 371 
op de rechtsbijstand 	 Justitie 	 W  

Wet van 24 juni 1998 tot wijziging 
van de Wegenverkeerswet 1994 
(verhoging van de maximumstraffen 
voor emstige vormen van roekeloos 
rijgedrag en verbetering van de 
regelingen inzake de invordering en 
inhouding van rijbewijzen en inzake 	24 112 
de bijkomende straf van ontzegging 	Stb. 1998, 375 
van de bevoegdheid tot het besturen 	Justitie, Verkeer en 
van motorrijtuigen) 	 Waterstaat 	 W  

Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling 
van een Penitentiaire beginselenwet 
en daarmee verband houdende 
intrekking van de Beginselenwet 
gevangeniswezen met uitzondering 
van de artikelen 2 tot en met 5 en 
wijzigingen van het Wetboek van 
Strafrecht en het Wetboek van 	 24 263 
Strafvordering alsmede enige andere 	Stb. 1998, 430 
wetten (Penitentiaire beginselenwet) 	Justitie 	 N  

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht en het 
Wetboek van Strafvordering (enige 
delegatiebepalingen in het kader van 	25 843 
de regeling van de 	 Stb. 1998, 434 
terbeschikkingstelling) 	 Justitie 	 W 

Justitie 1998 
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Justitie 	 19 

,  	

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr . 
i 	  

11-jul-96 	18-dec-97 	12-mei-98 	14-mei-98 	02-jun-98 	01-okt-98  

11-jul-96 	18-dec-97 	12-mei-98 	14-mei-98 	02-jun-98 	01-okt-98 
1 

, 	09-okt-96 is akkoord 	09-dec-96 	18-dec-96 	18-dec-97 	09-okt-98 	11-jun-98 	30-jun-98 	01-jul-98  

22-okt-96 	24-jun-97 	27-jan-98 	29-jan-98 	30-jun-98 	01-jul-98  
1 

15-jun-94 	12-aug-94 	03-mrt-95 	09-mrt-95 	27-jan-98 	23-jun-98 	24-jun-98 	02-jul-98 gefaseerd  
1 

07-jul-94
1 	

25-jan-95 	17-jul-95 	01-aug-95 	15-apr-97 	16-jun-98
1 	

18-jun-98 	21-jul-98 	01-jan-99 
1  

16-jan-98 	10-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	21-jul-98 KB 
i  

5: 



... 	. 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	 I Opsch rift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 1it 
(eventueel) 	

. 

a 	a 	uli.1098161m0 	figyaa ... 	AA'sti,r's.rt .,, :"E. m., ;•-• 
18 rb,l, 8499 .,Y,P. P,11, cr 	9.2, 

qót4hgstenvnbetfrdstsdeyen 	I rza  
.€4,jand 	k 	j 

, 

deMetd ^ Mhet 	.19P9 4- 
Vootjaarsnotá tine 	1 	i*JiaTr441 	W41 03,iO4  
Wet van 25 juni 1998 tot wijziging 
van de Faillissementswet in verband 	22 969 
met de sanering van schulden van 	Stb. 1998, 445 
natuudijke personen 	 Justitie 	 W  

Wet van 25 juni 1998 tot 
inwerkingtreding van on aanpassing 
van wetgeving aan de wijziging van 
de Faillissementswet in verband met 
de sanering van schulden van 
natuudijke personen (lnvoeringswet 	23 429 
schuldsaneringsregeling natuudijke 	Stb. 1998, 446 
personen) 	 Justitie 	 W  

Wet van 25 juni 1998 tot wijziging 
van enige onderdelen van de wet van 
25 juni 1998, Stb. 445 tot wijziging 
van de Faillissementswet in verband 	25 672 
met de sanering van schulden van 	Stb. 1998, 447 
natuudijke personen 	 Justitie 	 W  

Wet van 1 juli 1998 tot aanpassing 
van wetgeving aan de wijziging van 
de Faillissementswet in verband met 
de sanering van schulden van 
natuudijke personen (Tweede 
invoeringswet 	 25 961 
schuldsaneringsregeling natuuriijke 	Stb. 1998, 448 
personen) 	 Justitie 	 W  

Pears II  

cf)/eiArc1fiC4014Abe1. :1 
WlgbQvah:debegrotkngfrapdo 
iftql/P8PkdOnt)mnaMPO!,0 	606 
MInIst64,41-rJ0istild(V1); 	 ' let 	Sth. 1996,548  
jaart100(61.#0071  

Wet van 1 oktober 1998 tot wijziging 
van het Wetboek van 
Strafvordering, de Uitieveringswet, de 
Wet economische delicten on de Wet 
overdracht tenuitvoerlegging 
strafvonnissen betreffende de 
bepalingen aangaande de procedure 
in cassatie in strafzaken, 
herzieningszaken, uitleveringszaken 
on zaken in het kader van de Wet 	25 240 
overdracht tenuitvoerlegging 	 Stb. 1998, 591 
strafvonnissen 	 Justitie 	 W 

Justifie 1998 

540 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr.• 

	

,c, 	 i 	
I 

",; 	' 

I 

m,  

	

iti ' 21 -jul-98 	 " 	 1=•.,90.  

15-apr-92 	01-dec-92 	16-dec-92 	28-dec-92 	03-okt-95 	23-jun-98 	25-jun-98 	23-jul-98 	01-dec-98 

06-jul- 	03-sep-93 	24-sep-93 	01-okt-93 	03-okt-95 	23-jun-98 	25-jun-98 	23-jul-98 	01-dec-98 

zie Stb. 

. 	 13-okt-97 	24-mrt-98 	23-jun-09 	25-jun-98 	23-jul-98 1998, 446 

	

31-mrt-98 	18-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	23-jul-98 	01-dec-98  
■ 

	

■ 	■ 	■ 	 1 	■ ■ 	1 	 • 	 • • • 	 • • • 	 • • • 	 • 	 • 	 • • • 	 • • • 	 • • • : 	 ! 	 .  
• i 	 • 

	

1 	 • 	 : 	 • : 	 • • 
„ 

%. 
-se• 	 .: :. 

• 24-feb-97 	23-jun-98 	29-sep-98 	01-okt-98 	15-okt-98 	01-jun-99 

Justitie 1998 

541 



1) Dossiernummer 	 . 
2) Vindplaats  

• 	

3) Ondertekenaar(s) 
Opschnft 

4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	It  
(eventueel)  

Wet van 19 oktober 1998 tot 
verhoging van de grans van de 
bevoegdheid van de kantonrechters 
en van de appellabiliteit van 	 25 881 
vonnissen van daze rechters in 	 Stb. 1998, 605 
burgerlijke zaken 	 Justitie 	 W  

Wet van 26 oktober 1998 tot wijziging 
van de Vreemdelingenwet (wettelijke 	24 544 
vastlegging van de machtiging tot 	Stb. 1998, 613 
voorlopig verblijf) 	 Justitie 	 W  

Wet van 29 oktober 1998, houdende 
aanpassing van het fiscale 
procesrecht aan de Algemene wet 
bestuursrecht en wijziging van 
eon aantal fiscale en andere wetten 	25 175 
(herziening van het fiscale 	 Stb. 1998, 621 
procesrecht) 	 Justitie, Financien 	W  

Wet van 11 november 1998, 
houdende bepalingen verband 
houdende met de instelling van een 
in Nederland zetelend Schots Hof 
voor de strafrechtelijke vervolging 
van de personen, aangeduid als "the 
two accused. in Resolutie 1192 
(1998), aangenomen door de 
Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties tijdens zijn 3920e vergadering 
op 27 augustus 1998 terzake van de 
straf bare feiten, bedoeld in de 
considerans van het zetelverdrag 
tussen het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannia en Noord-lerland en 
het Koninkrijk der Nederlanden van 
18 september 1998 strekkend tot 	26 221 
oprichting van eon Schots Hof 	 Stb. 1998, 628 
zetelend in Nederland 	 Justitie, BuiZa 	N  

Wet van 12 november 1998 tot 
wijziging van de Wet op de 
samenstelling van de burgerlijke 
gerechten in verband met verhoging 
van de maximale aantallen 	 26 117 
raadsheren in en advocaten-generaal 	Stb. 1998, 630 
bij de Hoge Raad 	 Justitie W  

Wet van 17 december 1998 tot 
wijziging van de Wet toezicht 
kredietwezen 1992 en de 
Faillissementswet met betrekking tot 
het definitieve karakter van de 
afwikkeling van betalingen en 	 26 260 
effectentransacties in betalings- en 	Stb. 1998, 714 
effectenafwikkelsystemen 	 Justitie, Financien 	W 

542 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer . Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr.  

	

07-feb-98 	09-sep-98 	13-okt-98 	19-okt-98 	27-okt-98 KB 

26-feb-96 	29-aug-96 . 	 30-sep-97 	23-jun-98 	26-okt-98 	03-nov-98 	11-dec-98 

	

30-jan- 6 	09-jul-96 	16-dec-96 	18-dec-96 	08-apr-98 	27-okt-98 	29-okt-98 	17-nov-98 	01-sep-99 
1 

	

15-okt-98 	10-nov-98 	11-nov-98 	13-nov-98 	14-nov-98 
s 

	

27-jul-98 	15-okt-98 	10-nov-98 	12-nov-98 	19-nov-98 	20-nov-98 

I 	03-jul-98 	03-aug-98 	20-okt-98 	23-okt-98 	26-nov-98 	15-dec-98 	17-dec-98 	22-dec-98 	01-jan-99  

54 



544 

Justitie 

4 	 . 

Wet van 24 december 1998, 
houdende 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 
overheidsbeschikkingen (voltooiing 
eerste fase herziening rechtedijke 
organisatie, Stb. 650) (uitstel verve! 
adikel 8:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht) 

Wet van 24 december 1998 tot 
wijziging van de Algemene wet 
bestuursrecht, de Beroepswet, de 
Wet administratieve rechtspraak 
belastingzaken, het Wetboek van 
Burgedijke 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 griffierechten) 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

26 077 
Stb. 1998, 738 
Justitie, BiZa 

25 926 
Stb. 1998, 744 
Justitie 

1998 



Justitie 

Kabinets-
missive 

21-jan-9 

24-dec- 

1998 
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State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

a 16-apr-98 03-jun-98 16-jun-98 29-okt-98 22-dec-98 24-dec-98 29-dec-98 30-dec-98 

7 29-jan-98 06-mrt-98 12-mrt-98 29-okt-98 21-dec-98 24-dec-98 30-dec-98 15-jan-99 





1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) Opschnft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 )1 	 .t. 
(eventueei) 	 t 	P` 	; 

....  
Wet van 24 december 1997, 	 25 186 
houdende regelen ter installing van 	Stb. 1998, 56 
de natuurplanbureaufunctie. 	 LNV, VWS 	 N 

.... 	,., 	.. 	• 	S 	S' Ss 	 • 
ar II 	an U0 998 e., 	• 

I yncH veektlec'titirktirio,Ventfd 
ultgaven':e4p tle ontvangsten 	' 

1998,69 
.911' 	

.. 
ate 	 ril 

hat teat LI.997((itz,191119* 	 , 	wet.,"world'WL1(4, sámenhangeiide.met da l' 	 t en met 1.' itegehibert 
k la: fartota)V—S 	 rZ: ; 1/4' 

i 

Wet ViiJarigaillWanhoudende 

CifliziOftYan.de!be9rotilig:*7 .78 , 
.,41Vaient .en .t&t Ph 	4  tait',va 	 '1998 ,  
Landbouw-EgaJisatJefonds,Afdeflng.' 
A,voor.hetjaar.lg9flwqzJgIng 	I- 	e 	et 	tent , 
ea 	g 	gegile m 

.. 	  
Wetyan l2maart 1993 tot 	 25600X1V  

MlnlstertqyanLandbouw
.  

1110 	111.10 
hat j  

ichtlijn nr. 911676/EEG van de 
Wet van 9 april 1998, houdende 	 Raad van de Europese 
regels inzake een stelsel van 	 Gemeenschappen van 12 
varkensrechten en een heffing ter 	 december 1991 inzake de 
zake van het houden van vat-kens 	25 746 	 bescherming van water tegen 
(Wet herstructurering 	 Stb. 1998, 236 	 verontreiniging door nitraten uit 
varkenshouderij). 	 LNV 	 N 	agrarische bronnen (PbEG L 375)  
Wet van 25 mei 1998, houdende 
regels ter bescherming van in het 	23 147 
wild levende planten- en diersoorten 	Stb. 1998, 402 
(Flora- en faunawet) 	 LNV  

Wet van 25 mei 1998, houdende 
nieuwe regelen ter bescherming van 	23 580 
natuur en landschap 	 Stb. 1998, 403 
(Natuurbeschermingswet 1998) 	LNV 	 N  

Wet van 26 junt 1998 tot wijziging 
van de Visserijwet 1963 in verband 	25 795 
met een aanpassing van de regels 	Stb. 1998, 449 
op het terrein van de binnenvisserij 	LNV 	 W  

25 799 
Wet van 2 juli 1998 tot wijziging van 	Stb. 1998, 450 
de Visserijwet 1963 	 LNV 	 W  

yvetyamtjuji'lwa toSstsiettinb, 
van clif inWerkingtiedingvanhet ,I ' 
kOnlp!dijkbesialt vaagpsnaart1998i, I 	 • 
hoixteridecwilzioing,van)hat .,,,,,,,) 4 	25953 
Yarkensbesluit(hersttecturswing 	-. ,,Stb: ,1 998, 452 
tretkenshQuderlDitStb. 214 i 	 ,; LNV.N.  

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1998 
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 Bekendm. 	inw.tr. 

04-jul-9 6 	09-sep-96 	18-dec-96 	10-jan-97 	27-nov-97 	22-dec-97 	24-dec-97 	12-feb-98 KB 

1 

	

. 	 . 

	

, 	 , 	 en-98 	19-feb-98 	20-feb-90 
.. 	 • 	• 
• 

• 

• 
• 

• 
t 	 , 

tli 	' 0 	$, 	feb-A 
t 	 ,e,  

• ' \''' , 	 • 	 , 	' 
A 	w  
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I 	'Z' 

, • 	 ',. 	'''. 	 .•• 	'' 	s  

'1 • 	 ' 	 1, 	kv 	I 	 s:,, 	
c., 	 fr 	 8 	as( 

15-sep-97. 	23-okt-97 	14-nov-97 	15-nov-97 	18-dec-97 5 	07-apr-98 	09-apr-98 	28-apr-98 	01-sep-98 

29-dec-89 	19-mrt-90 	28-apr-93 	12-mei-93 	04-nov-97 	19-mei-98 	25-mei-98 	14-jul-98 KB 

	

18-sep-92 	04-jan-94 	14-jan-94 	04-nov-97 	19-mei-98 	25-mei-98 	14-jul-98 KB 

	

17-feb-98 	18-mrt-98 	 16-apr-98 	12-mei-98 	26-jun-98 	23-jul-98 	21-aug-98 

26-aug- 	20-okt-97 	02-dec-9 	08-dec-9 	18-jun-9 	29-jun-9 	02-jul-9 	23-jul-9 	24-jul-98 
,. 	. 	 , 	... 

, 	4 	 , i i 
, 

_. 	I 

	

z3-01)4 I 	-jun 	 11.1- 	23+.11-9 	4.108  

	

1 	 : 	 . 	 . 

	

s 	 , i 	 . 	 . 

	

. 	 , 
■ 	i 	 i 	 i 	 i 	 i 	 i 	 . 
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.. 	,, 
1) Dossiernummer 	 le 
2) Vindplaats 	 :;, 
3) Ondertekenaar(s) Opsch tt 
4) Toelichting op de 	i 	! 	,,. 
inwerkingtreding 	 'it r'l! 
(eventueel) 	 ,., 

Pears II  

Wet 	 4,  
10 seplernber 4998161, 

wijzlglng van de begroung van461% , 
'i■14014-iteil*c■filtaR450 tin,in St 
MIn1stee van Landbouw. ., ,,,,,. 
kltudibeThee ri'.66:Visse' nj 	14,troorj. 
halaa09981.6,91 	!nSP. 	 25985. z .., 
samenhangende met de 	1998 584 

1 
fli 	

, 	24- 25600 8
- s Wet van ptiopptiniber's'isiaalOt 	SW: 1998, 60 

lino 	lian):dnbegiotindviii1/4 
uitgaven, en del'ontvangsterrsyan , t 	a wet 	erktlerug 
kii110Pouw-E9a4tilieforlds;'MdeliPg‘F 	tot en ro0t1 Januar) 
POOotlianaar;1 ' 	' ''-, 'It.' A ' i 

Wet v86.2;j04 998 tot wljzlging van  
d.ebegrotlngvatideuflgavenancj' 

ts) 	Nam et tandbouw= 
6 ' elirMA:dvoo 

aiir'4998 i !Pet Cle 	 te 	 ti 	99'  
Wet van 12 november 1998 tot 
wijziging van de 	 b;1993-1994 
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in 	24 817 	 en 
verband met de instelling van een 	Stb. 1998, 689 	 b;1994-1995 
College voor de toelating van 	 LNV, VWS, VROM, 	 en 
bestrijdingsmiddelen 	 SZW 	 W 	 b;1995-1996 
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4-se 	1 	03-nov-98I 	.04-nov798 
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e 

o 0 	, 	 4 	94 

05-aug-95 	22-mrt-96 	08-jul-96 	18-jul-96 	15-okt-98 	10-nov-98 	12-nov-98 	22-dec-98 	01-jan-00 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

w519fiviativorti4 aitervenTortregrai a  tic!: _, tir de oliricingsten 	' 
Minlite z v Ondtr7wIjr, Cu u 
getermcppen_tnilkoo_t_r het* 
IINZW-Ailit.rellh1Wentig 
EMT 
jyreijzIgigal 
at. Isacibota) 

Wet van 5 maart 1998, houdende 
wijziging van enkele onderwijswetten 
in verband met het onderwijs in 
allochtone levende talon en enkele 
technische aanpassingen. 

Rijkswet van 26 februari 1998, 
houdende goedkeuring van het op 16 
januari 1992 to Valletta tot stand 
gekomen Europees Verdrag inzake 
de bescherming van het 
archeologisch erfgoed (herzien). 

Wet van 2 april 1998, houdende 
wijziging van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek en de Wet op de 
studiefinanciering ter ultvoering van 
in het hoger onderwijs- en 
onderzoeksplan 1996 aangekondigde 
maatregelen. 

Wet van 2 april 1998 tot wijziging van 
enkele onderwijswetten en 
technische wijziging van enkele 
andere wetten in verband met het 
totstandbrengen van onder moor een 
Wet op het primair onderwijs en eon 
Wet op de expertisecentra. 

Wet van 12 maart 1998, houdende 
regels inzake de verstrekking van 
subsidies door de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (Wet overige 
OCenW-subsidies) 

Wet van 14 mei 1998, houdende 
voorschriften betreffende onder moor 
instelling van voortgezette 
kunstopleidingen op het gebied van 
de muziek met ingang van het 
studiejaar 1998-1999 

25 176 
Stb. 1998, 148 
OCenW 

23 821 
Stb. 1998, 196 
OCenW, BuiZa 

25 370 
Stb. 1998, 216 
OCenW, LNV 

25 409 
Stb. 1998, 228 
OCenW, LNV 

25 671 
Stb. 1998, 275 
OCenW 
Doze wet werkt terug 
tot en met 1 januari 
1998. 

25 770 
Stb. 1998, 281 
OCenW 
Doze wet werkt terug 
tot on met 15 mei 
1998. 

ITrb. 1992,32 en Trb 1992,97 

b;1996-1997 

b;1996-1997 

1998 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.•
A  

	

I ' 	5 	I 

I 

	

, 	 ■ 	 . 
	t 	:19-f9b-98. 	20fet)..48 

	

30-mei-96. 	26-aug-96 	20-dec-96 	28-dec-96 	02-dec-97 	03-mrt-98 	05-mrt-98 	24-mrt-98 	25-mrt-98•
I 	 S. 	r 

	

1 	 z 	 , 
) 	, 

A, 

, 

I. 4  
< 

,,,,k y. • 	,,,. 	 A 	
? 	 mr,L79 	' 	4-r,prt-98 	25 rnif-9,8 

	

•

01-feb-94 	11-apr-94 	27-jul-94 . 	22-aug-94 	29-jan-98 	24-feb-98 	26-feb-98 	09-apr-98 	10-apr-98 

	

11-apr-97 	01-mei-97 	23-mei-97 	26-mei-97 	10-feb-98 	31-mrt-98 	02-apr-98 	16-apr-98 	01-sep-98 

	

23-dec-96 	06-jun-97 	18-jun-97 	19-jun-97 	18-dec-97 	31-mrt-98 	02-apr-98 	28-apr-98 	01-aug-98 

	

17-jul-97 1 	23-sep-97 	06-okt-97 	13-okt-97 	05-feb-98 1 
	

10-mrt-98 	12-mrt-98
1 	

19-mei-98 	20-mei-98 

	

01-sep-97 	26-sep-97 	25-nov-97 	01-dec-97 	14-apr-98 	12-mei-98 	14-mei-98 	19-mei-98 	20-mei-98 
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1) Dossiernummer 	
- 

2) Vindplaats 	 74 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschnft 

4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 

/ 	 .! 
(eventueel) 	 I• 	 —  

Wet van 23 mil 1998 tot wijziging 
van de Wet op het basisonderwijs, de 
Interimwet op het speciaal onderwijs 
on het voortgezet speciaal onderwijs 
en de Wet op het voortgezet 
onderwijs inzake bestuurlijke fusie 	24 137 
tussen openbare en bijzondere 	 Stb. 1998, 294 
scholen 	 OCenW, LNV  

Wet van 25 mei 1998 tot 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 on 
het voorbereidend beroepsonderwijs, 
alsmede van leerwegondersteunend 
en praktijkonderwijs (regeling 
leerwegen mavo en vbo; invoering 	25 410 
leerwegondersteunend en 	 Stb. 1998, 337 
praktijkonderwijs) 	 OCenW, LNV 	W  

25 459 
Wet van 18 juni 1998 tot wijziging 	Stb. 1998, 398 
van een aantal onderwuswetten in 	OCenW, LNV 
verband met onder meer de invoering 	Artikel III, onderdeel J 
van het schoolplan, de schoolgids en 	werkt terug tot en met 
het klachtrecht 	 1 januari 1997. 	W  

Pears II 

W, 	g4,001 	t8rtiHrt1 p98,to 
- Ijilgiiióvahdébegrotingvánde 

ultgaven erideopPW901911,* 
Ministerie van OnderwlJs' ; ouiiiike en, 	Stb, 1998 620 
VV,etenschapperfIVIII 	r7hstjaare 
1998.(wijzlgirig samenhangandemet 	Dezemetwe,rkt,t,*9 „ 
deNcodaarsnotai, 	V 	-., ',4'  ` ' 	 tot en 	iti01998$?  

25 798 
Wet van 10 december 1998 tot 	 Stb. 1998, 712 
wijziging van de Wet op het primair 	OCenW 
onderwijs, de Wet op de 	 22-12-1998 
expertisecentra en de Wet op het 	10-12-1998 
voortgezet onderwijs in verband met 	Deze wet werkt voor 
de verruiming van de 	 wat betreft artikel I, 
bijdrageregeling voor het 	 derde lid, terug tot en 
leerlingenvervoer 	 met 1 jull 1998. 	W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	. State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr. 
	 _  

	

16-feb-94 	19-okt-94 	06-apr-95. 	10-apr-95 	25-nov-97 	21-apr-98 	23-apr-98 	28-mei-98 	01-jul-98  

	

28-dec-96 	15-mei-97 	17-jun-97 	19-jun-97 	03-feb-98 	19-mei-98 	25-mei-98 . 	18-jun-98 	01-aug-98 

	

28-dec-96 	02-apr-97 	17-jul-97 	02-aug-97 	17-mrt-98 	16-jun-98 	18-jun-98 	09-jul-98 	01-aug-98  
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26-mei-97 	09-sep-97 	02-dec-97 	04-dec-97 	29-sep-9 	08-dec-9 	10-dec-98 	22-dec-98 	01-feb-99 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Wet van 10 december 1998 tot 
wijziging van de Wet op de 
expertisecentra, de Wet op het 
primair onderwijs, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet 
educatie en beroepsonderwijs en de 
Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek inzake 
de ondersteuning bij het onderwijs 
aan zieke leerlingen (ondersteuning 
onderwijs aan zieke leerlingen) 

558 

25 871 
Stb. 1998, 733 
OCenW, LW 
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Eindstemming 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Paars II 

Wet van 24 december 1998, 
houdende regels inzake de 
verstrekking van subsidies door de 
Minister van Buitenlandse Zaken en 
de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(Kaderwet subsidies Ministerie van 
Buitenlandse Zaken) 

562 

• 26 135 
Stb. 1998, 739 
Ontwikkelings-
samenwerking, BuiZa N 
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missive 	i State 
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Nader 
rapport 
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Eindstemming 
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1) Dossiernummer 
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4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 22 januari 1998, houdende 
een atzonderlijke 
inkomensvoorziening voor 
kunstenaars (Wet 
inkomensvoorziening kunstenaars). 

25 053 
Stb. 1998, 59 
SZW, OCenW 

Wet van 14 december 1998 tot 
wijziging van de Wet op de 
ondememingsraden en titel 7.10 
(arbeidsovereenkomsten) van het 
nieuw Burgedijk Wetboek. 

Wet van 26 mead 1998 tot 
vaststelling van regels met 
betrekking tot het inkomen van 
enkele groepen 
uitkeringsgerechtigden en 
belastingplichtingen (Wet 
inkomensmaatregelen 1998). 

Wet van 12 mead 1998 tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek en van de 
Wet gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het terrain 
van de bovenwettelijke sociale 
zekerheid). 

Wet van 12 mead 1998 tot wijziging 
van de wet van 12 mead 1998, Stb. 
187, houdende wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek en van de Wet 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen (implementatie Barber-
richtlijn). 

566 

24 615 
Stb. 1998, 107 
SZW, Justitie, EZ 

25 914 
Stb. 1998, 175 
SZW, Financien 
Deze wet werkt, wat de 
artikelen 3 en 4 betreft, 
terug tot en met 1 
januari 1998. 

20 890 
Stb. 1998, 187 
SZW, Justitie 

22 695 
Stb. 1998, 188 
SZW, Justitie 

1998 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw.tr.  

20-mei-9 	30-jul-96 	11-okt-96 	12-okt-96 	21-okt-97 	20-okt-98 	22-jan-98 	17-feb-98
I  1 . 

• 
4 	 • 4 	 „ • • 	 • 	• - • 

tail 	244#90.^ 	MOO  

16-nov-95 is akkoord 	07-feb-96 	19-feb-96 	02-sep-97 	16-feb-98 	19-dec-98 	03-mrt-98 	04-mrt-98 

02-mrt-98 	04-mrt-98 	05-mrt-98 	06-mrt-98 	17-mrt-98 	24-mrt-98 	26-mrt-98 	30-mrt-98 	01-apr-98 
.— 	 "-1' St, 	t... , f 	 t 	 ` 

,. 

I U 

, , 	,, 	 i 	 i,, 	' 	 1.2407941, 	07-apr-9ffl 	08'4PP.  

05-mei-8 	22-aug-88 	11-okt-08 	19-okt-88 	20-nov-97 	10-mrt-98 	12-mrt-98 	09-apr-98 	10-apr-98  

16-apr-9 	17-jun-92 	09-jul-92 	14-jul-92 	20-nov-97 	10-mrt-98 1 	12-mrt-98 	09-apr-98 	10-apr-98 
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1) Dossiernummer 	
_ 	- 

1; 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 

Opschrift 
4) Toelichting op de 	;  
inwerkingtreding  
(eventueel) 	 tit 0. 	7 

.1  

Wet van 2 april 1998, houdende 
technische verbeteringen in de Wet 
inkomensvoorziening kunstenaars, in 
de Algemene bijstandswet, in de Wet 
op de ondernemingsraden en in de 	25 913 
Invoeringswet stelselherziening 	Stb. 1998, 205 
sociale zekerheid. 	 SZW 	 W  

Wet van 9 april 1998 tot wijziging van 
de Wet bevordering evenredige 
arbeidsdeelname allochtonen in 
verband met het vergroten van de 
effectiviteit van de wet (Wet 	 25 369 
stimulering arbeidsdeelname 	 Stb. 1998, 241 
minderheden). 	 SZW 	 W  

25 699 
Wet van 29 april 1998 tot wijziging 	Stb. 1998, 262 
van de Wet financiering 	 SZW, Financien 
volksverzekeringen houdende regels 	Doze wet world, wat de 
omtrent de maximering van het 	in artikel I, onder H, 
premiepercentage en de 	 vermelde artikelen 31, 	 • 
mogelijkheid van verstrekking van 	32 en 33 van de Wet 
rijksbijdragen voor de algemene 	financiering 
ouderdomsverzekering, alsmede 	volksverzekeringen 
omtrent de vorming van eon 	 betreft, terug tot en me 
Spaarfonds AOW. 	 1 december 1997. 	W• 

25 700 
Stb. 1998, 263 

Wet van 29 april 1998, tot 	 SZW, Financien 
vaststelling van de begroting van de 	Daze wet world terug 
uitgaven on de ontvangsten van het 	tot on met 1 december 
Spaarfonds AOW voor het jaar 1997. 	1997. 	 N  

25 701 
Stb. 1998, 264 

Wet van 29 april 1998, tot 	 SZW, Financien 
vaststelling van de begroting van de 	Doze wet werkt terug 
uitgaven on de onNangsten van het 	tot on met 1 januari 
Spaarfonds AOW voor het jaar 1998. 	1998. 	 N  

Wet van 29 april 1998 tot wijziging 
van eon aantal sociale 
verzekeringswetten strekkend tot 
verduidelijking van het in die wetten 
opgenomen begrip verzekerde on de 	25 873 
met het verzekerd zijn onlosmakelijk 	Stb. 1998, 267 
verbonden premieplicht (Wet 	 SZW 
verduidelijking verzekerings- en 	Doze wet heeft 
premieplicht. 	 terugwerkende kracht. 	W 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	. rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr.  

	

06-mrt-98 	17-mrt-98 	31-mrt-98 	02-apr-98 	09-apr-98 	10-apr-98 

11-apr-97. 	28-apr-97 	23-mei-97 	26-mei-97 	27-nov-97 	07-apr-98 	09-apr-98 	28-apr-98 	29-apr-98 

■ 	 27-okt-97 	19-feb-98 	28-apr-98 	29-apr-98 	07-mei-98 	08-mei-98 

■ 	 27-okt-97 	19-feb-98 	28-apr-98 	29-apr-98 	07-mei-98 	08-mei-98 

■ 	 . 	27-okt-97 	19-feb-98 	28-apr-98 	29-apr-98 	07-mei-98 	08-mei-98 

; 	10-dec-97 	24-dec-97 	30-jan-98 	04-feb-98 	09-apr-98 	28-apr-98 	29-apr-98 	14-mei-98 	15-mei-98 

, 



_ 	 - 
I) Dossiernummer 
2) Vindplaats 	 _ 

3) Ondertekenaar(s) 
Opschrift 

4) Toelichting op de  
inwerkingtreding 	 I 	 Q. 
(eventueel) 	 it 	ril 	̂il 	, 	 - 	1  J  

Wet van 9 april 1998, houdende 
wijziging van de Algemene 
bijstandswet, de Wet 
inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers, de Wet 
inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen, de 
Werkloosheidswet, de Ziektewet, de 
Wet op de arbeids- 
ongeschiktheidsverzekering, de 
Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet, de Toeslagenwet, de 
Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Kinderbijslagwet, de 
Algemene nabestaandenwet, de Wet 
arbeidsongeschiktheids-verzekering 
zelfstandigen en de Wet 
arbeidsongeschiktheids-voorziening 
jonggehandicapten met betrekking 
tot terugvordering en verhaal 
(terugvordering en verhaal in verband 	25 661 
met herziening van het 	 Stb. 1998, 278 
debiteurenbeleid) 	 SZW 	 W  

Wet van 22 april 1998 tot wijziging 
van de Huursubsidiewet in verband 
met het aan burgemeester en 
wethouders toedelen van de 
bevoegdheid eon bijzondere bijdrage 	25 817 
in de huuriasten toe to kennen 	 Stb. 1998, 289 
(vangnetregeling huursubsidie) 	 SZW 	 W  

25 478 
Stb. 1998 !  290 

Wet van 23 april 1998, houdende 	SZW 
vaststelling van nieuwe regels met 	Een aantal artikelen 
betrekking tot de (re)integratie van 	werken terug 1 januari 
arbeidsgehandicapten (Wet op de 	1998. (Zie Stb. 1998, 
(re)integratie arbeidsgehandicapten) 	369) 	 N  

Wet van 14 mei 1998, houdende 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek, 
het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 en van 	25 263 
enige andere wetten (Flexibiliteit en 	Stb. 1998, 300 
zekerheid) 	 SZW, Justitie 	W  

Wet van 14 mei 1998, houdende 
regels voor de niet-openbare 
arbeidsbemiddeling en hotter 
beschikking stellen van 	 25 264 
arbeidskrachten (Wet allocatie 	 Stb. 1998, 306 
arbeidskrachten door intermediairs) 	SZW 	 N 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	. boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	inw. tr .  

24-jul-97 	17-sep-97 	03-okt-97 	06-okt-97 	14-apr-98 	07-apr-98 	09-apr-98 	19-mei-98 	01-jan-99 

11-nov-97 	10-dec-97 	12-dec-97 	16-dec-97 	31-mrt-98 	21-apr-98 	22-apr-98 	26-mei-98 	01-jul-98 

14-jul-97 	12-aug-97 	29-aug-97 	01-sep-97 	25-nov-97 	21-apr-98 	23-apr-98 	26-mei-98 	01-jul-98  

05-jan-96 . 	28-jan-97 	06-mrt-97 	07-mrt-97 . 	18-nov-97 	12-mei-98 	14-mei-98 	02-jun-98 	01-jan-99• 

16-nov- 6 	28-jan-97 	06-mrt-97 	07-mrt-97 	18-nov-97 	12-mei-98 	14-mei-98 	04-jun-98 	01-jul-98 

c 
.. 



1) Dossiernummer 	 •iii 
2) Vindplaats 	 tr 
3) Ondertekenaar(s) Opschnft 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 	 .C. 	 -1 4 	ii P‘i 
(eventueel) 	 1 	 411 	til  

25 900 
Wet van 18 juni 1998 tot wijziging 	8th. 1998, 377 
van de Algemene nabestaandenwet 	SZW 
in verband met gebleken 	 Deze wet werkt terug 
onbillijkheden 	 tot en met 1 juli 1996. 	W  

Wet van 11 juni 1998, houdende 
bepalingen inzake de financiering 	25 477 
van de loopbaanonderbreking (Wet 	Stb. 1998, 411 
financiering loopbaanonderbreking) 	SZW 	 N  

Wet van 11 junt 1998 tot wijziging 
van de Ziektewet, de WAO, de WW 
en enkele andere wetten in verband 
met het wegnemen van 
belemmeringen in socials 	 25 618 
verzekeringswetten bij het opnemen 	Stb. 1998, 412 
van onbetaald vedof 	 SZW  

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 
de Algemene bijstandswet in verband 
met de'vedening van bijstand aan 
zelfstandigen, die zich uit hoofde van 	25 822 
hun bedrijf of beroep tijdelijk in het 	Stb. 1998, 451 
buitenland bevinden 	 SZW  

Wet van 2 juli 1998, houdende 
privatisering Fonds Voorheffing 	25 745 
Pensioenverzekering (Wet 	 Stb. 1998, 457 
privatisering FVP) 	 SZW 	 N  

Wet van 2 hill1998 tot wljzlging 
yeo 

 ._ 
De' 	 Vail 	 011 
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Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.t r.  

15-dec-97 	13-feb-98 	19-feb-98 	23-feb-98 	16-apr-98 	16-jun-98 	18-jun-98 	30-jun-98 	01-jul-98  

12-mei-97 	23-jul-97 	29-aug-97 	01-sep-97 	27-nov-97 	09-okt-98 	11-jun-98 	14-jul-98 	01-okt-98  

21-jul-97 	27-aug-97 	16-sep-97 	17-sep-97 	27-nov-97 	09-okt-98 	11-jun-98 	14-jul-98 	01-okt-98  

18-dec-97 	10-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	23-jul-98 	25-sep-98  

17-jul-97 	30-sep-97 	12-nov-97 	15-nov-97 	14-apr-98 	30-jun-98 	02-jul-98 	28-jul-98 	01-jan-99 
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4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

574 

Wet van 26 november 1998, 
houdende wijziging van de 
Organisatiewet sociale verzekeringen 
1997 (overheidsvertegenwoordigers 
in sectorraden) 

Wet van 24 december 1998 tot 
wijziging van het Burgedijk Wetboek, 
het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 en van 
enige andere wetten 

Wet van 24 december 1998 tot 
nadere wijziging van een aantal 
socialezekerheidswetten en enige 
andere wetten, houdende technische 
alsmede enige andere wijzigingen 
(Veegwet SZW 1998) 

26 121 
Stb. 1998, 670 
SZW 

26 257 
Stb. 1998, 741 
SZW, Justitie 

26 239 
Stb. 1998, 742 
SZW 

1998 
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Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

13-aug-98 29-okt-98 24-nov-98 26-nov-98 10-dec-98 11-dec-98 

a 14-sep-98 09-okt-98 19-okt-98 26-nov-98 22-dec-98 24-dec-98 30-dec-98 01-jan-99 

H 28-aug-98 28-sep-98 07-okt-98 26-nov-98 22-dec-98 24-dec-98 30-dec-98 31-dec-98 
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1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
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(eventueel) 
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Mfritoorto4atiiviiii*tomiiiatera*: - te lk tip thet3/41 Janda .- 
iX16, 	j'jietlenn,1 '  	a 	l ' 	.  

e vag28 	 Stb 1 	8i ST 
wzIging van do bgrot1ng 	

1 , 
eters 	at I ,  — . , utipavon on do ontvangsten 	 11 

Ministede van 	
„ 

	

Vorkoor en Waterutsat i 	tot en met'.:1 december 

Wotvan29januad 1998 houdendo I 	Stb 1998; 
e 

P 	 ze- 
- 	. Inliastruptuurtoncjs vow hot jaar 	tot en 104 

i  

25 531 
Stb. 1998, 91 
Verkeer en Waterstaat, 

Wet van 29 januari 1998, houdende 	Financien, BiZa 
intrekking van de Wet Havenschap 	Deze wet werkt terug 
Vlissingen en de Wet Havenschap 	tot en met 1 januari 
Terneuzen. 	 1998.  

Wet van 14 mei 1998 tot wijziging 
van de Machtigingswet Koninklijke 
PTT Nederland NN. en enige andere 
wetten in verband met de juridische 	25 862 
splitsing van Koninklijke PTT 	 Stb 1998, 318 
Nederland NN. 	 Verkeer en Waterstaat W 	 b;1993-1994  

richtlijn nr. 96/75/EG van de Raad 
van de Europese Unie van 19 
november 1996, houdende 
voorschriften inzake bevrachting en 

Wet van 14 mei 1998, houdende 	 prijsvorming in de sector nabonaal 
aanpassing van de Wet vervoer 	25 412 	 en internationaal goederenvervoer 
binnenvaart aan richtlijn nr. 96/75/EG 	Stb. 1998, 319 	 over de binnenwateren in de 
(liberalisering van de binnenvaart) 	Verkeer en Waterstaat W 	Gemeenschap (PbEG L 304) 

Verkeer en Waterstaat 1998 

578 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm . 	i nw. t r.  

; 	 9 

, 
, 

, 	 2*jart 	a 	_ t  *feb-98 	20-feb-98  

I 

29-jan-981 	19-feb-98: 	20-feb-98  

1 

i° 

29.4a 	98: 	19 .-feb-981 	20-fetk98  
I 	 0 

, 	 . : , 	I 	4 

	

%,* 	, 	<,, 
,:,„

•. • i 

• 0, 
, A 	 19j 	98t, 	20-feb-94  

12-sep-97 	18-dec-97 	27-jan-98 	29-jan-98 	24-feb-98 	25-feb-98 

28-jan-98 	16-apr-98 	12-mei-98 	14-mei-98 	09-jun-98 	28-jun-98  

17-feb-97 	28-apr-97 	11-jun-97 	20-jun-97 	07-apr-98 	12-mei-98 	14-mei-98 	09-jun-98 	30-nov-98 

Verkeer on Waterstaat 

579 

1998 



1) Dossiernummer 	
_.- 	 — 	

- riff 	
_ 

2) Vindplaats 	 ; 
3) Ondertekenaar(s) 

Opsch rift 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 	 vi 	1 	',i' 

	• 

25 743 
Stb. 1998, 346 
Verkeer en Waterstaat 
23-06-1998 
14-05-1998 

Wet van 14 mei 1998 tot wijziging 	Arlikel I werkt terug tot 
van de Luchtvaartwet, houdende 	en met 17 augustus 
aanpassing van de geluidsheffing 	1994. 	 W  

Richtlijn nr. 95/18/EG van de Raad 
van de Europese Unie van 19 juni 
1995 betreffende de vedening van 
vergunningen aan spoorweg- 
ondernemingen (Pb L 143) 
Richtlijn nr. 95/19/EG van de Raad 
van de Europese Unie van 19 juni 

Wet van 11 juni 1998, houdende 	 1995 inzake de toewijzing van 
wijziging van de Spoorwegwet ter 	25 335 	 spoorweginfrastructuurcapaciteit en 
implementatie van richtlijn nr. 	 Stb. 1998, 374 	 de heffing van gebruiksrechten voor 
95/18/EG en richtlijn nr. 95/19/EG 	Verkeer en Waterstaat W 	de infrastructuur (Pb L 143) 	b;1996-1997  

Wet van 25 mei 1998, houdende 
wijziging van de LuchNaanwet met 
betrekking tot de bevoegdheden ter 	25 758 
voorkoming van overschrijding van 	Stb. 1998, 393 
grenswaarden 	 Verkeer en Waterstaat W  

Wet van 25 mei 1998, houdende 
regels inzake plannen op het terrein 	25 337 
van het verkeer en het vervoer 	 Stb. 1998, 423 
(Planwet verkeer en vervoer) 	 Verkeer en Waterstaat N  

v 
Wetvan 2Ju111998  	, a r , 	a 
;AMIN van ,ite begrating van OA , 	' 	Sth 1998 425 

Pitg.Mlen rdc"; ontv0Ven Yen tIcl. I 	Verkeer en Waterstaat, 
,Ministeileval,Verther,, an: Waterstaat 	Daze20,1 Wfinict teruZ, 
(X11);voothet jitai‘1998' 	,ti'r .. 	 en  met 11111110 9984 •W  

26 
2jIllO98houdende 	V 	SIb 1998

.  

gIngm 	n begrobng van do 	Vericeer, en Waterstaa t  
,.0 

U 	afec,agn;desontvall 	en Maqme 	Dein 'wet wand tereak ,  
rairitiectinAtins'vaor bet jaar 19981 	tot on metildun11998. I w  

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 
de onteigeningswet (herziening 
administratieve 
onteigeningsprocedure voor 	 25 676 
uiNoering van werken on enige 	Stb. 1998, 440 
andere doeleinden) 	 Verkeer en Waterstaat W 

Verkeer en Waterstaat 1998 

580 



, 	 . 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

14-nov-97 	16-apr-98 	12-mei-98 	14-mei-98 	23-jun-98 	01-jul-98  

	

22-jul-96 	18-dec-96 	23-apr-97 	29-apr-97 	10-feb-98 	09-okt-98 	11-jun-98 	30-jun-98 	01-jul-98  

	

12-nov-97 	14-nov-97 	21-nov-97 	25-nov-97 	16-apr-98 	19-mei-98 	25-mei-98 	07-jul-98 	08-jul-98  

	

14-dec-96. 	02-apr-97 	24-apr-97 	29-apr-97. 	10-feb-98 	19-mei-98 	25-mei-98 	16-jul-98 	17-jul-98 

	

4 	 ,1 

4,  

	

, 	
1 

	

i 	 02-jul-98 	16-jul798: 	17-jul-90  

1 	

^IK 

ik-ti4t 

1 

	

t 	' 

	

,..1 	 11 	*4901 	01 -9.0 	z 	17iiiji- 
1 

, 	29-apr-97 	11-aug-97 	07-okt-97 	14-okt-97 	18-jun-98 	29-jun-98 	01-jul-98 	21-jul-98 	01-nov-98 

Verkeer en Waterstaat 1998 

581 



— 	 _ 
1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 	 I 22 Opschrtft 
4) Toelichting op de 	. 
inwerkingtreding 

	
1 1 	Od 

(eventueel) 	 : 	 1 	. 	' 	- Jfl 

Richtlijn nr. 94/56/EG van de Raad 
van de Europese Unie van 21 
november 1994, houdende 
vaststelling van de grondbeginselen 

Wet van 1 juli 1998, houdende 	 25 332 	 voor het onderzoek van ongevallen 	b;1994-1995 
vaststelling van de Wet Raad voor de 	Stb. 1998, 466 	 on incidenten in de burgerluchNaart on 
Transportveiligheid Verkeer en Waterstaat N (PbEG L 319) b;1996-1997  

Paars II  

Wet van 1 oktober 1998, houdende 
voorzieningen betreffende de 
totstandbrenging on de exploitatie 
van een vaste oeververbinding onder 
de Westerschelde door een 	 25 675 
naamloze vennootschap (Tunnelwet 	Stb. 1998, 600 
Westerschelde) 	 Verkeer on Waterstaat N  

Wet van 19 oktober 1998, houdende 	25 533 
regels inzake de telecommunicatie 	Stb. 1998, 610 
(Telecommunicatiewet) 	 Verkeer en Waterstaat N  

Wet van 26 november 1998, 
houdende goedkeuring en uiNoering 
van het op 9 september 1996 to 
Straatsburg tot stand gekomen 	 25 851 
Verdrag inzake de verzameling, 	Stb. 1998, 687 
afgifte on inname van afval in de Rijn 	Verkeer on Waterstaat, 
on binnenvaart (Trb. 1996, 293) 	BuiZa, VROM, Justitie 	N 	Trb. 1996, 293  

Wet van 17 december 1998, 	 26 281 
houdende wijziging van de Wet 	Stb. 1998, 728 
waardering onroerende zaken, de 	Verkeer on Waterstaat, 
Wet algemene regels herindefing en 	BiZa, Financien 
enige andere wetten (verfijning 	 Doze wet werkt terug 
waardebepaling on handhaving 	tot on met 1 januari 
waardepeildata bij herindeling) 	 1998. 	 W 

Verkeer en Waterstaat 1998 
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Verkeer en Waterstaat 	 ' 

Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	i nw.tr.  

03-jul-96 	14-jan-97 	28-apr-97 	29-apr-97 	24-mrt-98 	29-jun-98 	01-jul-98
1 	

28-jul-98
1 	

01-jul-99  

	

I 	
1  
1 I  

; 

	

I 	
■ I  

, 

02-apr-97 	11-aug-97 	07-okt-97 . 	14-okt-97 	25-jun-98 	29-sep-98 	01-okt-98 	22-okt-98 	23-okt-98 

05-mrt-97 	09-jul-97 	09-sep-97 	15-sep-97 	07-apr-98 	13-okt-98 	19-okt-98 	05-nov-98 	15-dec-98 

. 	11-feb-97 	11-aug-97 	19-jan-98 	23-jan-98 	03-nov-98 	24-nov-98 	26-nov-98 	22-dec-98 KB  

• 	01-sep-9: 	28-okt-98 	04-nov-98 	09-nov-98 	26-nov-98 	15-dec-98 	17-dec-98 	29-dec-98 	01-jan-99  

5 



Minis terie 
van 

Volksgezondheid, 
Welzijn 

en 
Sport 



Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 14 februari 1998, houdende 
Wet op de organisatie 
ZorgOnderzoek Nederland. 

Wet van 12 mart 1998 tot wijziging 
van een aantal bepalingen van de 
Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg. 

Wet van 12 maart 1998, houdende 
regels inzake de verstrekking van 
subsiedies door de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
op het terrein van de 
volksgezondheid (Kaderwet 
volksgezondheidssubsidies). 

Wet van 26 maul 1998 tot wijziging 
van de Vreemdelingenwet en enige 
andere wetten teneinde de 
aanspraak van vreemdelingen jegens 
bestuursorganen op verstrekkingen, 
voorzieningen, uitkeringen, 
ontheffingen en vergunningen to 
koppelen aan het rechtmatig verblijf 
van de vreemdeling in Nederland. 

Wet van 14 mei 1998 tot wijziging 
van de Destructiewet 

Wet van 11 juni 1998, houdende 
regels ter afwending van de gevaren 
van infectieziekten 
(Infectieziektenwet) 

586 

25 438 
Stb. 1998, 124 
VWS 

25 416 
Stb. 1998, 154 
VWS 

25 637 
Stb. 1998, 178 
VWS 

24 233 
Stb. 1998, 203 
VWS, SZW, VROM, 
LNV, OCenW, Justitie 

25 931 
Stb. 1998, 338 
VWS, LNV 

25 336 
Stb. 1998, 394 
VWS 

Beschikking nr. 97/534/EG van de 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen van 30 juli 1997, 
houdende verbod, in verband met 
overdraagbare spongiforme 
encefalopathieen, op het gebruik 
van risicomateriaal (PbEG L 216), 

b;1996-1997 

b;1996-1997 

b;1996-1997 

1998 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 
missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	I nw.tr.  

I 

i 

	

i 	
■ 

1 

. •' 	 ' 	
. 'Jan -9  	20:N4-98 1 	t 	08  

30-aug-96 	27-jan-97 	26-jun-97 	02-jul-97 	15-jan-98 	16-feb-98 	14-feb-98 	10-mrt-98 	01-jul-98  

	

21-jun-97 	27-jan-98 	10-mrt-98 	12-mrt-98 	24-mrt-98 	01-apr-98 

10-jul-9' 	09-sep-97 	16-sep-97 	24-sep-97 	05-feb-98 	10-mrt-98 	12-mrt-98 	07-apr-98 	01-aug-98 

, 

• 

• . 	 -1 I., 	 - 	
0 	hut 	, 	pr-98 	0atetP  

28-jun-9 , 	02-dec-94 	22-jun-95 	26-jun-95 	05-nov-96 	24-mrt-98 	14-apr-98 	14-apr-98 	01-jul-98 

12-nov-9 	17-dec-97 	10-mrt-98 	16-mrt-98 	16-apr-98 	12-mei-98 	14-mei-98 	18-jun-98 	01-jan-99  

03-dec-9; 	03-mrt-97 	23-apr-97 	29-apr-97 	15-jan-98 	09-okt-98 	11-jun-98 	07-jul-98 	01-apr-99 

VolksgeZondheid, Welzijn en Sport 

3 

1998 
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 1 juli 1998 !  houdende 
wijziging van de Wet tarieven 
gezondheidszorg in verband met 
herstel van een bij de aanpassing 
van die wet aan de derde tranche 
Algemene wet bestuursrecht 
ontstane omissie (herstel 
goedkeuringsgronden VVTG) 

26 062 
Stb. 1998, 405 
VWS, EZ, Justitie 
Artikel I werkt terug tot 
en met 1 juli 1998. 	W 

ItSift? fdrifilPFIn 
 awae'ifaave tin de 

• tA !akiWttflMfr• te van_ ! 
Y. :4  • Zond S CalfIZEtnil 
ina,whe lam 1998 zIg ng  

Wet van 1 juli 1998 tot vervanging 
van de Wet op de toegang tot 
ziektekostenverzekeringen door de 
Wet op de toegang tot 
ziektekostenverzekeringen 1998 in 
verband met onder moor een 
herziening van de omslagregeling, 
het functioneren van het 
uitvoeringsorgaan en het toezicht 
daarop (Wet op de toegang tot 
ziektekostenverzekeringen 1998) 

588 

25 859 
Stb. 1998, 438 
VWS 
21-07-1998 
01-07-1998 

1998 



VolksgezOndheid, Welzijn en Sport 



Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wet van 19 oktober 1998, houdende 
wijziging van de 
Diergeneesmiddelenwet 

590  

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwethingtreding 
(eventueel) 

25 769 
Stb. 1998, 629 
VWS 

richllijn nr. 81/851/EEG van de 
Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 28 
september 1981 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake 
geneesmiddelen voor dierkundig 
gebruik (PbEG L 317), zoals doze 
laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 
93/40/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 
14 juni 1993 (PbEG L214); 
richtlijn nr. 90/167/EEG van 26 
maart 1990 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen tot 
vaststelling van de voorwaarden 
voor de bereiding, het in de handel 
brengen en het gebruik van 
diervoeders met medicinale wetting 
(PbEG L 92). 

1998 



VolksgezOndheid, Welzijn en Sport 

Kabinets-
missive 

20-mei-9 

Advies 
Raad van 
State 

Nader 
rapport 

Koninklijke 
boodschap 

Eindstemming 
Tweede Kamer 

Eindstemming 
Eerste Kamer Bekrachtiging Bekendm. Inw.tr. 

14-jul-97 20-nov-97 01-dec-97 24-sep-98 13-okt-98 19-okt-98 19-nov-98 01-mrt-99 

1998 

591 



Ministerie 
van 

Volkshuisve sting, 
Ruimtelijke Ordening 

en 
Milieubeheer 

593 



Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s) 
4) Toelichting op de 
inwerkingtreding 
(eventueel) 

Wet van 15 januari 1998 tot wijziging 
van de Wet balansverkorting 
geldelijke steun volkshuisvesting 
(aanvullende bijdrage) 

Wet van 14 februari 1998 tot 
wijziging van de Woningwet 
(tegengaan van bouwen op 
verontreinigde grond). 

valtsiIirotg, • 
?int, • t 

Wet van 5 mead 1998, houdende 
regels ter bescherming van het 
Antarctisch milieu ter uiNoering van 
het Protocol betreffende 
milieubescherming bij het Verdrag 
inzake Antarctica (Wet bescherming 
Antarctica). 

Wet van 26 maart 1998 tot wijziging 
van de Wet milieubeheer en de Wet 
inzake de luchtverontreiniging. 

Wet van 26 mead 1998 tot wijziging 
van de Wet balansverkorting 
geldelijke steun volkshuisvesting 
(vervallen regels over minimale 
huuromstijging). 

Wet van 18 maart 1998 tot wijziging 
van de Woningwet (aanschrijving en 
energiebesparende voorzieningen). 

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 
de Woningwet (milieugrondslag 
bouwbesluit) 

Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van 
de Huisvestingswet, de Woningwet 
en enige andere wetten in verband 
met de integratie van de woonwagen 
on woonschepenregelgeving 

594 

24 514 
Stb. 1998,45 
VROM 

24 809 
Stb. 1998, 132 
VROM 

25 211 
Stb. 1998, 220 
VROM, LNV 

25 686 
Stb. 1998, 221 
VROM 

25 841 
Stb. 1998, 231 
VROM 
Deze wet werkt terug 
tot on met 1 januari 
1998. 

24 820 
Stb. 1998, 232 
VROM 

25 823 
Stb. 1998, 458 
VROM 

25 333 
Stb. 1998, 459 
VROM 

Trb. 1992, 110 

richtlijn nr. 96/62 van de Raad van 
de Europese Unie van 27 
september 1996 inzake de 
beoordeling en het beheer van de 
luchtkwaliteit (PbEG L 296) 

1998 

b;1996-1997 

b;1995-1996 

b:1996-1997 



vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Off§r3iss', -  2§da, 



. 	 ; 1) Dossiernummer 
2) Vindplaats 
3) Ondertekenaar(s)  Opschrift 
4) Toelichting op de 	; 4 

inwerkingtreding 	 5::Iti: 	il 	 • 	9) 
(eventueel) 	 ' 	9 	AI 

Ilulit 	PI f, 	ziggn 

	

.tlngvandeuitgavenende 	: 4 	I  
gston XUit,betst414414W 

ot 	uisvestlngi:iimullialoWc " 	 26017 
Ordenlng en tAltlesietniet 	veer 	8th 1998 484 + 
hot jaarst,998,(wijzig ng 	 VROM 
sarnenhangondo 	 Daze wet world terug 
Venlietai86641* 	 tennietil 16110.9983  
Wet van 27 juli 1998, houdende 
regels ter bevordenng van het 
overieg tussen huurders en 
verhuurder van woongelegenheden 	24 080 
(Wet op het overleg huurders 	 Stb. 1998, 501 
verhuurder) 	 VROM  

Wet van 27 juli 1998, tot wijziging 
van de wet van 27 juli 1998, 
houdende regels ter bevordering van 
het ovedeg tussen huurders en 
verhuurder van woongelegenheden 	26 048 
(Wet op het ovedeg huurders 	 Stb 1998, 502 
verhuurder) 	 VROM  

Pears II 

Wet van 24 september 1998 tot 
wijziging van de Woningwet inzake 
vergunningvrije bouwwerken in 	 24 607 
bescherrnde stads- en 	 Stb. 1998, 582 
dorpsgezichten 	 VROM 	 W  

W 	 V` 	 tOt 	 26 , r 	„ 	Ve)t, 
wijzvandebegronävthide,.' . Viti41e81 
ultgaven en do ontvangsten4aA,hat 	VROPA , k 
Minifft!tle,'yan .VolkshillsyestIng,l , ,Dezo,:werkt tem) tot en 
ReirriteliJkebrdenino en Milleubéhoel 	met 31 ,:decem 
niVirinrheickt6 1697,, (slOtwetr) •''' d  

25 905 
Wet van 9 november 1998 tot 	 Stb. 1998, 660 
wijziging van de Wet geluidhinder 	VROM  

Wet van 12 november 1998 tot 
wijziging van de wet van 14 februan 
1994, Stb. 132, houdende wijziging 
van de Huurprijzenwet woonruimte in 
verband met de decentralisatie van 
de subsidienng van de 
volkshuisvesting en de liberalisatie 
van huurprijzen van duurdere 
woningen (omzetting van de tijdelijke 
toepasselijkheid op geliberaliseerde 
huurovereenkomsten van enkele 
beschermende bepalingen uit de 	26 144 
Huurpnizenwet woonruimte in een 	Stb. 1998, 661 
permanente toepasselijkheid) 	 VROM 	 W 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 998 

596 



Advies 
Kabinets- 	Raad van 	Nader 	Koninklijke 	Eindstemming 	Eindstemming 

missive 	State 	rapport 	boodschap 	Tweede Kamer 	Eerste Kamer 	Bekrachtiging 	Bekendm. 	Inw.t r.•

•  

a 
I 

I

•1 .:. .ii,"  

	

_ 	1 	 92'iql;9_01 	06*,414gz  0 	.p7-g,98 

	

29-jun-95 	06-sep-95 	 10-jun-97 	29-jun-98 	27-jul-98 	13-aug-98 	01-dec-98 

	

25-jun-98 I 	29-jun-98 . 	27-jul-98 . 	13-aug-98 . 	01-dec-98 
I 	 I 	 I 	 I 

! 	 i 	 i 	 I 	 i 	 I 	i 	I 	 I 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I I 	 . 
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Wet van 26 november 1998, 
houdende regels over experimenten 
inzake zuinig en doelmatig 
ruimtegebruik en optimale 
leefkwaliteit in stedelijk gebied 
(Experimentenwet Stad en Milieu)  

Wet van 17 december 1998, 
houdende alsnog toekennen van 
rechtskracht aan enkele 
planologische kernbeslissingen (Wet 
rechtskracht diverse planologische 
kernbeslissingen) 
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