
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 dinsdag 11 november 2008    

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 datum 11 november 2008 

 kenmerk 39192/KvD 

 

 
 1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31514* Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele 

andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen en deregulering  

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 2 december 2008. De 
commissie agendeert het wetsvoorstel - onder voorbehoud dat de schriftelijke behandeling 
tijdig zal zijn afgerond – voor plenair debat op 22/23 december 2008. 
 

 
2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31519* Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking 
tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat 

de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie 
alleenstaande ouders)   

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 2 december 2008. De 
commissie agendeert het wetsvoorstel - onder voorbehoud dat de schriftelijke behandeling 
tijdig zal zijn afgerond – voor plenair debat op 22/23 december 2008. 

 
 

3. De brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 4 november 2008 
inzake verzorgingsforfait (30370, K) wordt voor kennisneming aangenomen. 

 
4.  De commissie stelt het advies, 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)1 vast. De commissie betreurt het dat zij niet tijdig kon beschikken over de  
gevraagde onderbouwing van het afwijzende Nederlandse standpunt dat vermeld is in het 
impact assessment van de Europese Commissie. 

 
5. Ten aanzien van de wetsvoorstellen  

31548* Een horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet horizonbepaling 
participatieplaatsen) 

 
31567* Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en 

de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)  

                                                
1 dossier E080114 op de Europapoort 
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31577* Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet 

stimulering arbeidsparticipatie) 
 

31707*  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in 
verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van 
uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van 
werknemers van 62 jaar en ouder 

 
wil de commissie er in beginsel aan meewerken dat deze wetsvoorstellen nog voor het 
kerstreces worden afgehandeld. Onder voorbehoud dat de genoemde wetsvoorstellen nog 

deze week door de Tweede Kamer zullen worden aanvaard zal het voorbereidend onderzoek 
plaatsvinden op 2 december 2008. De commissie verwacht dan – gelet op de schriftelijke 
toezegging van minister Donner – dat de memories van antwoord in de 
commissievergadering van 9 december 2008 besproken kunnen worden, zodat er 
gelegenheid bestaat eventueel nog nadere verslagen uit te brengen op 16 december 2008. 
Onder voorbehoud dat de schriftelijke behandeling zal zijn afgerond kunnen ook deze 
wetsvoorstellen geagendeerd worden voor plenaire behandeling op 22/23 december 2008. 

De commissie zal nog nader bepalen of de wetsvoorstellen dan ook gezamenlijk behandeld 
zullen worden. 
 

 
 
De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* vermeld op lijst Balkenende  


