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Den Haag, 13 juni 2006 

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid   

 

 

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 13 juni 2006  

 

1. 

30484   Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het 

recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten 

zijn ontvangen 

 

De door de PvdA-fractie (Van Driel) gestelde vragen worden als commissievragen 

opgenomen in het voorlopig verslag omtrent dit wetsvoorstel. 

Namens alle fracties, behalve die van de VVD, zal een derde vraag worden opgenomen met 

betrekking tot de overwegingen van de staatssecretaris om de periode van 60 maanden, 

waarin iemand geen inkomsten uit of in verband met arbeid moet hebben gehad niet te 

bekorten tot 36 maanden. 

Bij tijdige en genoegzame beantwoording door de staatssecretaris kan het wetsvoorstel nog 

vóór 1 juli als hamerstuk worden afgehandeld.  

 

2. 

De brieven van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de informal 

opinion van de ILO inzake afschaffing WAZ/advies CGB (135273), het regeringsstandpunt 

ten aanzien van niet-bekrachtiging van het Protocol van 2002 bij IAO-verdrag nr. 155 

(135268) en het regeringsstandpunt t.a.v. het niet bekrachtigen van IAO-Verdrag nr. 163 

(welzijn zeevarenden) worden geagendeerd voor een commissievergadering op 20 juni 2006.  

 

3. 

De commissie is van oordeel dat de openbare behandeling van wetsvoorstel 30370 (Wet 

wijziging WW-stelsel) kan doorgaan ook nu is gebleken dat het rapport van de werkgroep die 

de mogelijkheid van integratie van de buitengewone uitgaven en de zorgtoeslag onderzocht de 

Kamer niet heeft bereikt. 

Met het oog op de behandeling van dit wetsvoorstel 30370 op 20 juni 2006 zal de minister 

erop worden gewezen, dat de commissie tijdens die behandeling ook wenst te spreken over 

het feit dat Nederland ILO-verdrag 168 nooit heeft gecertificeerd, zulks in relatie tot zijn 

voornemen tot opheffing van kortlopende uitkering voor jongeren.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Nieuwenhuizen.  

 


