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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

Agenda*

Dinsdag 16 maart 1999

Opgesteld 10 maart 1999
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 10.00 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

26 349

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998 (derde
wijziging)
(blz. 3370) (1998–1999)
II

25 324

Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid
voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van
de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in voor het publiek toegankelijke lokalen
en daarbij behorende erven
(blz. 5277–5306; 5425) (1998–1999)

25 325

Wijziging van de Opiumwet in verband met de invoering van een verhoogde
strafmaat voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt
(blz. 5277–5306; 5425) (1998–1999)
III

25 879

Arbeidsomstandighedenwet 1998
(blz. 962–994; 1140–1143) (1998–1999)
IV

26 200 X
(incl. NAVO)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
25 878

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1999
(blz. 2322–2347; 2426–2440; 2498–2527; 2703) (1998–1999)

Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Onderwijs:
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de exploitatiekosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling nieuw
bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:
25 927

Wijziging van de Wet op de rechtelijke organisatie en van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot
vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid
van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen
(vervanging in Mulder-zaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het
gerechtshof Leeuwarden)

26 027

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke
organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep in cassatie
in strafzaken (uitsluiting beroep in lichte overtredingszaken en invoering
verplichte schriftuur van een advocaat)
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