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datum
kenmerk

2 oktober 2007
37765/KD/TV

1. Met betrekking tot wetsvoorstel
30970

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de
Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in
verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige
gegevensuitvraag werk en inkomen)

wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 30 oktober 2007.
2. Met betrekking tot wetsvoorstel
30909

Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken
op een uitkering op grond van de Ziektewet.

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Swenker),
SP (Elzenga), OSF, mede namens D66, (Ten Hoeve) en PvdA (Westerveld). De
fracties van Groen Links en ChristenUnie sluiten zich aan bij de vraag van de PvdA
inzake vrouwen die na bevallingsverlof onvoldoende hersteld blijken te zijn.
3. De commissie neemt kennis van de nadere motivering van de urgentie van de SZWwetsvoorstellen op de lijst Balkenende. De staf wordt verzocht bij wetsvoorstel
30673

Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere
realisering van de met die wet beoogde doelen

een wetgevingsdossier te verzorgen.
4. De bevindingen van de Committee on the Elimination of Discrimination against Women
van de Verenigde Naties zullen nader worden geagendeerd, wanneer de staf enige
nadere informatie heeft over (relevante passages van) de regeringsreactie op het
rapport.
5. De brief van de staatssecretaris van SZW van 14 september 2007 inzake experiment
WWB alleenstaande ouders (kamerstuk 29948, F) wordt voor kennisgeving
aangenomen.

6. Rondvraag:

datum
kenmerk
blad

-

25 september 2007
/KD/
2

De voorzitter attendeert de commissieleden op een Nidi-rapport “Oudere werknemers door
de lens van de werkgever”

-

De commissie zal geen initiatief nemen tot het maken van een afspraak in
commissieverband met de gehandicaptenraad.

De waarnemend griffier van de commissie,
Kim van Dooren

