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1. 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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Goyert), VVD 

(Kneppers namens Swenker), PvdA (Eigeman), SP (Elzinga), GL (Strik) en CU mede 

namens SGP (Lagerwerf). 

 

2. 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 eindverslag vastgesteld onder voorbehoud van een (korte) plenaire behandeling op 

dinsdag 11 december 2007. 

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31087 Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-

integratiemaatregelen te vergemakkelijken 

 wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 15 januari 2008. 

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

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

arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om 

eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 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 

 wordt eindverslag vastgesteld onder voorbehoud van plenaire behandeling op 10 

december 2007. Het voornemen om dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met 
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wetsvoorstel 31106 wordt nogmaals bevestigd. Het lid Westerveld zal namens een groot 

aantal fracties het woord voeren ten aanzien van een onderdeel van het wetsvoorstel. 

 

5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 30909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op 

een uitkering op grond van de Ziektewet 

 deelt mw. Westerveld haar overwegingen t.a.v. een onderdeel van het wetsvoorstel met de 

leden van de commissie en geeft aan op dit onderdeel een motie achter de hand te 

houden. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


