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Opgesteld 24 maart 1999

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 878 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de exploitatie-
kosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling nieuw
bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs)
(blz. 3182–3198; 3300) (1998–1999)

26 130 Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de verstrekking
van informatie aan het publiek te verbeteren
(blz. 3497–3505) (1998–1999)

II

25 947 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)

III

25 695 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten
(blz. 5069–5101; 5209–5211; 5420–5421) (1997–1998)

IV

26 200 XVI Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1999
(Wetgevingsoverleg nr. 15)
(blz. 2020–2077; 2152–2171; 2202–2218; 2224–2252; 2698–2700) (1998–
1999)

2. Na de lunchpauze stemming over:

23 706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van
9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb.
12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der
notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt)
(Wetgevingsoverleg nr. 32)
(blz. 5646–5647) (1997–1998)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.30 uur door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en

Hoger Onderwijs:

26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband met de vernieuwing van
opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van de natuur
(Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen)
(blz. 3505–3522) (1998–1999)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

25 437 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige
wetten (opheffing algemeen bordeelverbod)
(blz. 3037–3072; 3101–3123; 3135–3162; 3179–3180) (1998–1999)
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