
Agenda* Dinsdag 2 december 1997

Opgesteld 26 november 1997

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

25 349 Wijziging van de Wet op de accijns
(blz. 362-374, 390) (1997-1998)

25 464 Aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene
wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Abw II)
(blz. 1541) (1997-1998)

25 625 Regels betreffende de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en
meetinstrumenten (IJkwet)
(blz. 1541) (1997-1998)

25 649 Regelen met betrekking tot de organisatie van de bloedvoorziening (Wet
inzake bloedvoorziening)
(blz. 1541) (1997-1998)

25 662 Wijziging van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen en van de Wet
gevolgen brutering uitkeringsregelingen
(blz. 1541) (1997-1998)

II

SECURITEL DEBAT

III (voortzetting)

25 122 Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor
voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van
langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)
(blz. 6737-6749, 6967-6968) (1996-1997)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

de Hoge Colleges van Staat:

25 282 Het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen
brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de
werknemersverzekeringen)
(Wetgevingsoverleg nr. 9, 1997-1998)

2. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

25 617 Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de
periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds
komen
(Wetgevingsoverleg nr. 8, 1997-1998)

25 641 Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere
wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening,
eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische
alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997)
(Wetgevingsoverleg nr. 8, 1997–1998)
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