
Agenda* Dinsdag 28 oktober 1997

Opgesteld 22 oktober 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

1. Stemming over wetsvoorstel:

23 584 Goedkeuring van het op 6 november 1992 te Madrid tot stand gekomen
Protocol betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 en van de eveneens op 6 november
1992 te Madrid tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de toetreding
van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst tot uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 19 juni 1990, beide gewijzigd bij de Protocollen,
respectievelijk de Overeenkomsten van 27 november 1990 en 25 juni 1991
betreffende de toetreding van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het
Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal
(Wetgevingsoverleg, nr.10) (1996–1997) (blz. 7430–7446, 7506) (1996–1997)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

24 059 Goedkeuring van de op 16 juli 1993 te Genève tot stand gekomen Interna-
tionale Cacao-Overeenkomst 1993, met bijlagen (Trb. 1994, 135 en 1995, 11)
(blz. 7460–7474) (1996–1997), (215–216) (1997–1998)

25 030 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet op de gevaarlijke
werktuigen in verband met uitbreiding van het toepassingsgebied tot de
mijnbouwsector
(blz. 341) (1997–1998)

25 193 Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(financieringsmodel)
(blz. 7121) (1996–1997)

25 224 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing belasting-
heffing met betrekking tot tijdelijke genotsrechten)
(blz. 341) (1997–1998)

25 316 (R 1591) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele
artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt
(blz. 341) (1997–1998)
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25 394 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 (wijziging samen-
hangende met de Voorjaarsnota)
(blz. 7506–7510) (1996–1997)

25 433 Intrekking van de wet betreffende de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk
voor bepaalde schulden van de Nederlandse Kastelenstichting
(blz. 341) (1997–1998)

25 600 II Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998
(blz. 390) (1997–1998)

II

23 714 Wijziging van, onder meer, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
invoering van gezamenlijk gezag voor een ouder en zijn partner en van
gezamenlijke voogdij
(blz. 4434–4451, 4515–4535, 4725–4726) (1996–1997)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 13.15 uur door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat en voor Justitie:

25 298 Wijziging van de Politiewet 1993 en de LSOP-wet in verband met de
invoering van de inspectiefunctie op rijksniveau en de invoering van een
stelsel van kwaliteitszorg bij de politie, alsmede enkele aanpassingen van
deze en andere wetten van technische aard
(blz. 7241–7247, 7405) (1996–1997)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

25 272 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (verruiming mogelijkheden
asbestemming)
(blz. 7454–7460) (1996–1997)
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