
Agenda* Dinsdag 25 mei 1999

Opgesteld 20 mei 1999

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 446 (R 1594) Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet
instelling exclusieve economische zone)
(blz. 3428–3443, 3458–3468, 3702–3713, 3746–3747) (1998–1999)

26 139 Wijziging van de Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985
alsmede wijziging van de Algemene militaire pensioenwet in verband met de
overgang naar een geheel uit vrijwilligers bestaande krijgsmacht
(blz. 4279–4283, 4307 (1998–1999)

II

25 757 Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van
uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen)
(blz. 1038–1056, 1069–1090, 1144–1145 (1998–1999)

III (antwoord regering, re- en dupliek)

25 403 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van
enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere
bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden)
(blz. 1455–1496; 1533–1555, 1556–1565; 1874–1900; 2145–2146) (1998–
1999)

23 251 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het
gerechtelijk vooronderzoek)
(blz. 1455–1496; 1533–1555, 1556–1565; 1874–1900; 2146) (1998–1999)

25 398 Wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor bijzondere
politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke marechaussee en
daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke lichamen die met de
opsporing van strafbare feiten zijn belast (bijzondere politieregisters)
(blz. 994–1009; 1017–1032; 1143) (1998–1999)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 12.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid:

26 394 Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een
experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de
effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en
activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:

26 161 Uitbreiding van de Wet milieubeheer (retributies milieugevaarlijke stoffen)
(blz. 3476–3493, 3588) (1998–1999)

3. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en
Hoger Onderwijs:

26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinancering in verband met het onder de
prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening

26 418 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
houdende indexering van het collegegeld

4. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Financiën:

25 821 Opneming in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,
de Wet inzake wisselkantoren, de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen 1996 en de Wet financiële betrekkingen
buitenland 1994, van bepalingen betreffende handhaving door middel van een
dwangsom of een bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de
rechtsgang
(blz. 4287–4296, 4307) (1998–1999)
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