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Nr. 34122/N/LA   

 
 
 

 
 
Den Haag, 20 april 2004 

 
 
 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 

 
 
 
 
 

 
 

Korte aantekeningen van de vergadering 
 

van dinsdag 20 april 2004  
 
 
 

1. De commissie zal in een voorlopig verslag een tweetal door de PvdA-fractie (Van Driel) 
opgestelde vragen opnemen omtrent wetsvoorstel  
29005  Goedkeuring van het op 24 juni 2002 te Rabat tot stand gekomen Verdrag tot wijziging van het 

op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals gewijzigd en ondertekend op 
30 september 1996, en Administratief Akkoord houdende wijziging van het Administratief 
Akkoord van 3 november 1972, zoals herzien en ondertekend op 30 september 1996 en 22 juni 
2000, met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat 
ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 2002, 132) en goedkeuring van het op 19 
november 2002 te Tunis tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Republiek Tunesië houdende herziening van het op 22 september 1978 te Tunis 
ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake 
sociale zekerheid, zoals herzien en ondertekend op 23 oktober 1992 (Trb. 2002, 229) 

 

 
2. Voorgesteld zal worden het voorbereidend onderzoek omtrent wetsvoorstel  

29225  Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk 
en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale 
werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en 
verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale 
werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de 
Beroepswet terzake 

 

te doen plaatsvinden op 11 mei 2004. 
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3. Op verzoek van de fractie van de PvdA (Mevr.Westerveld) zal BNC-fiche 22112,307 [7] 
opnieuw worden geagendeerd voor 27 april. Een concept-vraag van mevr.Westerveld* zal 
worden rondgezonden naar de leden van de commissie. 
 

4. De PvdA-fractie (mevr. Westerveld) heeft behoefte aan het stellen van een vraag over de brief 
van de staatssecretaris van SoZaWe van 31 maart j.l. inzake de notitie “doorwerking 
internationaalrechtelijke uitspraken in de nationale praktijk en wetgeving”. Een voorstel tot 
deze vraag* zal worden rondgezonden aan de leden van de commissie.  
 

5. De brief van de minister van SoZaWe van 29 maart 2004 inzake de beëindiging experimenten 
PRB wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

6. Getracht zal worden een technische briefing over het verdeelmodel Wet werk en bijstand met 
aanwezigheid van de staatssecretaris van SoZaWe te doen plaatsvinden op 27 april 2004, bij 
voorkeur niet tussen 17.00 en 18.00 uur.    
 

7. Aan de Voorlichtingsafdeling van het ministerie van SoZaWe zal worden gevraagd te 
bevorderen dat de Kamer de knipselkrant, die naar verluidt wegens bezuinigingen niet meer 
wordt toegezonden, wederom aan de Kamer wordt toegezonden. 
 

8. Met grote waardering voor het CIP wordt gesproken over de aanmaak en verzending van 
dossiers ten behoeve bijv de begrotingsbehandeling en themadebatten. Vooral ook het 
bijhouden en toezenden van geactualiseerde aanvullingen wordt zeer op prijs gesteld door de 
commissie. 
De griffier van de commissie wordt verzocht na te gaan of het CIP in staat zou zijn dossiers 
met betrekking tot grotere wetsvoorstellen en debatten tenminste 4 weken van tevoren aan de 
leden van de commissie te verzenden. Zonodig kunnen aanvullingen als “update” worden 
nagezonden. 
 
 
 
 
De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen. 

 
 
 
 
 
 

* Deze stukken zijn bijgevoegd.  


