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Vergaderjaar 1998–1999

Agenda

21 december 1998

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 20 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 21 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
25 979

4. Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met onder meer de
bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs

25 311

5. Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

25 437

6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en
enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod)

25 947

7. 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

25 927
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8. De gezamenlijke behandeling van
– 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 Mulderzaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het
gerechtshof Leeuwarden)
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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)

26 224

9. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake geneeskundige
verklaringen

Dinsdag 26 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 27 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 28 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden

25 878

4. 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)

26 137 (R 1620)

5. Goedkeuring van het op 18 september 1997 te Oslo totstandgekomen
Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de
productie en de overdracht van anti-personeelsmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens

25 972

6. Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen
en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II)

Dinsdag 2 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 3 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 4 februari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden

24 074 (R 1531)

4. Goedkeuring van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand gekomen verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake
personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten (Trb. 1994, 144)

25 892

5. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens)
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Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 1 februari van 11.15 tot 17.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de Beleidsnotitie gemeentelijk herindelingsbeleid (26 331)

Recesperiodes

–
–
–
–

kerstreces: vrijdag 18 december 1998 t/m maandag 18 januari 1999
krokusreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 1 maart 1999
meireces: vrijdag 30 april t/m maandag 17 mei 1999
zomerreces: vrijdag 2 juli t/m maandag 30 augustus 1999

Tevens zal niet worden vergaderd op woensdag 3 maart (verkiezingen
provinciale staten), dinsdag 6 april, dinsdag 25 mei en donderdag 10 juni
(verkiezing Europees Parlement).
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