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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31514* Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele 

andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet 

zelfstandige bestuursorganen en deregulering  

 brengt de commissie eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 22 en 

23 december 2008.   

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31519* Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking 

tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind 

dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering 

arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)   

 brengt de commissie eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 22 en 

23 december 2008.   

 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31548* Een horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet horizonbepaling 

participatieplaatsen) 

 brengt de commissie eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 22 en 

23 december 2008.   

 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31567* Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en 

de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) 

 brengt de commissie eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 22 en 

23 december 2008. 
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5. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31577* Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet 

stimulering arbeidsparticipatie) 

 brengt de commissie eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 22 en 

23 december 2008. 

 

6. Met betrekking tot wetsvoorstel  

 31707* Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in 

verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van 

uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van 

werknemers van 62 jaar en ouder 

 brengt de commissie eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 22 en 

23 december 2008. 

 

7. Met betrekking tot de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen op 22 en 23 december 

2008 handhaaft de commissie het eerder genomen besluit om de wetsvoorstellen met 

betrekking tot de wijziging van de Wet Werk en Bijstand (wetsvoorstellen 31519, 31548, 

31567, 31577, 31441 en 31559) gezamenlijk plenair te behandelen (met de suggestie dit 

blok in zijn geheel af te wikkelen op maandag); de wetsvoorstellen 31514 en 31707 

worden, eveneens gezamenlijk, plenair behandeld in een apart tijdblok. 

 

 Met betrekking tot wetsvoorstel  

 31419* Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere 

modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie  

 constateert de commissie dat de memorie van antwoord nog niet is verschenen. 

 

 Een ingekomen brief over de vereenvoudiging van oorlogswetgeving heeft betrekking op het 

op 18 november 2008 aangenomen wetsvoorstel 31551 Wijziging van de Wet buitengewoon 

pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet 

buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-

1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, ter vereenvoudiging van 

de uitvoering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte 

aard. Dit wetsvoorstel is in behandeling geweest bij de commissie VWS/JG. 

 

 

 De griffier van de commissie, 

 Kim van Dooren 

  

  

 

 


