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1. 32701 

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 19/20 

december 2011. 

 

2. 32878 

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van 

de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) 

 

Gezien de aard van de materie is de commissie voornemens enkele concrete vragen ter 

advies voor te leggen aan een deskundige op het gebied van Europees recht. De inbreng van 

het lid Strik hiervoor wordt eind deze week verspreid onder de leden van de commissie. In 
afwachting van het deskundigenadvies wordt de nadere procedure aangehouden tot 17 

januari 2012, waarbij de commissie aantekent te streven naar afhandeling in de loop van 

januari. De minister zal hiervan in kennis worden gesteld. 

 

3. 32815 

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren 

in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de 

eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden 

 

De commissie brengt verslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 19/20 

december 2011. Namens de commissie legt de staf de minister schriftelijk nog een vraag 

voor, ter afdoening vóór het plenaire debat. De commissie besluit de b ewindspersonen voor 

SZW begin volgend jaar uit te nodigen voor een mondeling overleg over de gang van zaken 

rond spoedeisende wetsvoorstellen.  

   
4. T01212 

   Toezegging Effectiviteit voorliggende crisismaatregel (32.058) 

 



 

 Datum 13 december 2011 

 Kenmerk 43573/KvD/ 

 blad 2 

 

 

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 9 december 2011 over de 

evaluatie van de tijdelijke crisismaatregel 'Extra tijdelijke contracten voor jongeren' in reactie 

op de toezegging en de commissiebrief van 6 juli 2010 (32058, G) voor kennisgeving aan. 

De toezegging is hiermee voldaan. 

 

5. E1100871 

   Voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van    

de lidstaten (COM(2011) 813) 
 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.  

 

6. E1100762 

Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie 

 

De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair te selecteren: 

-  29 (Green Paper on Restructuring and Economic Adjustment) 

-  32 Protection of supplementary pension rights of people who change jobs) 

-  34 (Freedom of movement for workers within the Union) 

-  100 (Improving the gender balance in the boards of companies listed on stock exchanges) 

 

 

 

 
De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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