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 1. Met betrekking tot wetsvoorstel  
31087 Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-

integratiemaatregelen te vergemakkelijken 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Swenker) en 
PvdA (Westerveld).  
 

2.  Met betrekking tot wetsvoorstel 
31200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008  

wordt eindverslag vastgesteld teneinde af te doen als hamerstuk. Wel wenst de commissie 
daarbij het voorbehoud te plaatsen dat mogelijk omstreeks 11 maart 2008 alsnog wordt 
besloten tot het houden van een beleidsdebat. In dit stadium blijken de meningen over de 
wenselijkheid van het houden van een beleidsdebat verdeeld te liggen. CDA en VVD voelen 
geen behoefte, SP en Christen Unie wel, PvdA en OSF willen wel indien er een goed thema 

wordt gevonden. 
 

3.  Met betrekking tot wetsvoorstel 
31200 E  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 

2008  
wordt eindverslag vastgesteld teneinde af te doen als hamerstuk. 
 

4.   Met betrekking tot wetsvoorstel 
31226 Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling 

en enige andere wetten 
  wordt het voorbereidend onderzoek gehouden op 12 februari 2008.  
  De voorzitter attendeert de leden op de brief die hij heeft geschreven m.b.t. het 

ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling in verband met het uitvoeren van 
arbeidsongeschikheidsregelingen. Er bestaat geen bezwaar tegen het op voorhand 

verstrekken van dit ontwerpbesluit aan de Kamer, opdat het bij de behandeling van het 

onderhavige wetsvoorstel betrokken kan worden. Wel bestaat er bezwaar tegen het 
verstrijken van de voorhangtermijn voor de behandeling van het wetsvoorstel hier is 
afgerond. 

 
5.  Rondvraag. 
  Op 22 januari 2008 zal de brief van de minister van Sociale Zaken d.d. 21 december 

2007 over het schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (kamerstuk TK 2007-2008, 
28333, 100) aan de orde komen om de procedure te bepalen. 

  De brieven m.b.t. de eindrapportage vervolgactieplan SZW vereenvoudiging 2006-2007 
(d.d. 12 december 2007) en de invulling groeipad eenmalige gegevensuitvraag (d.d. 21 
december 2007) worden voor kennisgeving aangenomen. 

 
  De griffier van de commissie, 

  Kim van Dooren.  


