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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31080 Wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde enkele 

vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen 

wordt de procedure een week aangehouden op verzoek van de fractie van de PvdA.  

Mocht deze fractie vragen willen stellen, dan zullen deze op 27 november 2007 worden 

ingeleverd. 

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31229 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) 

wordt eindverslag vastgesteld, teneinde af te doen als hamerstuk.  

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30673 Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere 

realisering van de met die wet beoogde doelen 

wordt – naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van SZW – besloten de 

datum van het voorbereidend onderzoek te vervroegen naar 4 december 2007. De 

vragen dienen uiterlijk die dag elektronisch beschikbaar te zijn bij de griffier.  De 

commissie heeft de voorkeur voor plenaire behandeling op 17/18 december, maar niet 

uitgesloten moet worden dat om agendatechnische redenen plenaire behandeling op 11 

december dient plaats te vinden. In dat geval dient de nadere memorie van antwoord 

uiterlijk op donderdag 6 december 2007 om 20.00 uur beschikbaar te zijn op de 

huisadressen/emailadressen van de woordvoerders. 

 

4. 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 eindverslag vastgesteld onder het voorbehoud van plenaire behandeling op 10/11 

december 2007.  

In verband hiermee stelt de commissie voor wetsvoorstel 

31050 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar 
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arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om 

eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheids-

verzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de 

Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen 

eveneens te agenderen voor plenaire behandeling op 10/11 december 2007, onder 

het voorbehoud dat de memorie van antwoord tijdig beschikbaar zal zijn. Voor beide 

wetsvoorstellen geldt een voorkeur voor behandeling op 10 december 2007. 

 

 

De griffier van de commissie voor Sociale Zaken, 

Kim van Dooren 


