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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te 

stimuleren arbeid te gaan verrichten  

 wordt blanco eindverslag vastgesteld teneinde af te doen als hamerstuk. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

 31559*  Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand 

 stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 november 

2008.  

 Bij deze gelegenheid stelt de commissie tevens voor de datum van het voorbereidend 

onderzoek m.b.t. wetsvoorstel 

 31441 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met 

decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering 

van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van 

huishoudens met schoolgaande kinderen 

 te verplaatsen van 18 november 2008 naar 25 november 2008. 

 

3. Bij de bespreking van het conceptadvies, gericht aan de Tijdelijke Gemengde 

Commissie Subsidiariteitstoets (Kamerstuk I/II 31732, B/2) met betrekking tot 

richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de 

tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 

veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, 

na de bevalling en tijdens de lactatie (Kamerstuk I/II 31732, A/1) (dossier E080114 op 

de Europapoort) besluit de commissie de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid eerst te vragen vóór de commissievergadering van 11 november 

2008 de onderbouwing te verschaffen van het afwijzende Nederlandse standpunt dat 

vermeld is in het impact assessment van de Europese Commissie. Op 11 november 

2008 wordt teruggekomen op het uit te brengen advies. 

 

4. De commissie zal volgende week de voortgang van de behandeling van de 

wetsvoorstellen op de lijst Balkenende op het terrein van SZW bespreken. Mogelijk zal 

een viertal wetsvoorstellen op de B-lijst deze Kamer pas bereiken na de deadline van 6 
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november 2008. Mochten de bewindslieden zeer hechten aan afhandeling voor 1 

januari 2009, dan is een toelichting op het niet halen van de deadline en een 

toelichting op de spoedeisendheid van de wetsvoorstellen op zijn plaats. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren  

 


