
Agenda* Dinsdag 29 juni 1999

Opgesteld 23 juni 1999

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Stemming over:

Motie-Schuurman c.s. over binding van Eerste-Kamerleden aan regeerak-
koorden
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 1998–1999, nr. 266)

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen
incl. eventuele stemmingen:

I

25 948 (R 1616) Regels inzake de administratieve bijstand tussen de landen van het Koninkrijk
op het gebied van de douane en inzake de heffing en de invordering van
accijnzen, omzetbelasting, algemene bestedingsbelasting en belasting op
bedrijfsomzetten (Rijkswet administratieve bijstand douane)
(blz. 4901) (1998–1999)

26 109 Verruiming van de mogelijkheid om het griffierecht in burgerlijke zaken
gedeeltelijk in debet te doen stellen
(blz. 4901) (1998–1999)

26 383 Wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband met de totstandkoming
van richtlijn nr. 98/25/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 april
1998 (PbEG L 133) houdende wijziging van richtlijn nr. 95/21/EG betreffende
de naleving, met betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de
Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lid-staten vallende
wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van
schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden
aan boord (havenstaatcontrole)
(blz. 4901) (1998–1999)

II

24 456 Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
in verband met het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid
van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze
wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd
(blz. 3866–3881; 1145) (1996–1997)
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25 979 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met onder meer de
bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs
(blz. 3072–3100; 3126–3135; 3178–3179) (1998–1999)

III

26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de
prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening
(blz. 4383–4403; 4459) (1998–1999)

IV

26 418 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
houdende indexering van het collegegeld
(blz. 4403–4406; 4459) (1998–1999)

V

25 311 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(blz. 2997–3034; 3298–3300; 3390) (1998–1999)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van: Om 13.45 uur door de vaste commissie voor Justitie:

26 481 Oprichting Stichting Leerstoel Criminalistiek
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