
Agenda* Dinsdag 26 oktober 1999

Opgesteld 20 oktober 1999

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Stemming over:

25 437 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige
wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) (blz. 3037–3072 (44); 3101–3123,
3135–3162 (45); 3179–3180) (46) (1998–1999)

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

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 de 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 (73); 4307) (74) (1998–1999)

26 341 Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening (financiële verantwoording)
(blz. 5775–5780 (100); 5938–5939) (103) (1998–1999)

26 363 Wijziging van de Postwet en enige andere wetten in verband met richtlijn
nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en
de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998, L 15), en een
aantal wetstechnische wijzigingen
(blz. 5945–5977 (104) (1998–1999); 170–171) (4) (1999–2000)

26 467 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering
van een bijzondere regeling voor beleggingsgoud
(blz. 5943–5945 (104) (1998–1999); 170) (4) (1999–2000)

26 470 Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betref-
fende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
(blz. 285) (6) (1999–2000)
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26 555 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs met het oog op
afschaffing van de einddatum voor indiening van aanvragen tot bekostiging
van nevenvestigingen in verband met bijzondere omstandigheden, alsmede
enige vooral technische aanpassingen (afschaffing einddatum aanvraag
nevenvestigingen; technische aanpassingen)
(blz. 285) (6) (1999–2000)

II

26 423 Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging
van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)
(blz. 5522–5533 (95); 5558–5567, 5569–5576, 5626) (96) (1998–1999)

III

26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met
zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale
ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de
indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 (Zelfstandigen in Zfw)
(blz. 5904–5927 (102); 5939–5940) (103) (1998–1999)

IV

25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke 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)
(blz. 3267–3288 (48); 3300–3301) (49) (1998–1999)

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)
(blz. 3267–3288 (49); 3301) (49) (1998–1999)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
VAN HET VOLGENDE WETS-
VOORSTEL: Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

25 768 Voorstel van wet van de leden Dittrich, Swildens-Rozendaal en O.P.G. Vos tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
(strafbaarstelling van belaging)
(blz. 5658–5675 (97); 5688–5711 (98); 5938) (103) (1998–1999)
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