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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

Agenda*

Dinsdag 23 februari 1999

Opgesteld 17 februari 1999
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 10.00 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

25 972

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en
de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende
de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken (Seveso-II)
(blz. 3101) (1998–1999)

26 157

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
de Nationale Ombudsman
(blz. 3101) (1998–1999)

26 159

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de
minderjarige Koning
(blz. 3101) (1998–1999)

26 160

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van
additionele artikelen die zijn uitgewerkt
(blz. 3101) (1998–1999)

26 327

Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en
Fruit
(blz. 3101) (1998–1999)
II

25 312

Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de privatisering
van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.
(blz. 2086–2102; 4384) (1997–1998)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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III
25 474

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Auteurswet 1912 en de Wet op
de naburige rechten met het oog op de aanpassing van enkele strafbepalingen in verband met de verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van de
Europese Unie van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om
het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing
onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen
goederen te verbieden (PbEG L 341) en de Overeenkomst tot oprichting van
de Wereldhandelsorganisatie, Bijlage 1C, Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Trb. 1995, 130)
(blz. 6466–6472) (1997–1998); (188) (1998–1999)
IV

26 200 VI

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel:

25 947

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999
(blz. 1208–1245; 1299–1318, 1322–1356; 1401–1402) (1998–1999)

Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en
Hoger Onderwijs:
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen
waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld
(blz. 2909–2955; 2996–2997) (1998–1999)
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