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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

 31811 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) 

 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA (Vedder-
Wubben) en PvdA (Leijnse). De fractie van de VVD levert geen inbreng, maar behoudt zich 
het recht voor bij de openbare beraadslaging op de inhoud van het voorstel in te gaan. De 
leden van de overige fracties wordt tot vrijdag 12 juni 2009, 12:00 uur de tijd gegeven 
hun inbreng bij de griffier in te leveren. 
 

2. De commissie bespreekt de concepttekst over de lijst met wetsartikelen op het terrein van 
SZW waarin afwijking bij gedelegeerde regelgeving is toegestaan. De commissie besluit de 
concepttekst goed te keuren en in te laten passen in de door de vaste commissie van Justitie 
namens alle commissies te versturen brief over de gehele lijst- motie Jurgens. 
 

3. Met betrekking tot wetsvoorstel 
31869 Wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van 

de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers 
indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten 
minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van 
oudere en voormalig langdurig werklozen)  

besluit de commissie op 23 juni 2009 het voorbereidend onderzoek te houden. 
 

4. Met betrekking tot wetsvoorstel  
31767 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op 
werk voor langdurig werklozen 
besluit de commissie eindverslag vast te stellen en het voorstel te laten agenderen voor 
plenaire behandeling op 30 juni 2009. 
 

5. Tijdens de rondvraag maakt de voorzitter de leden erop attent dat dhr. Elzinga (SP) op 16 
juni a.s. een gesprek over de Wet Investeren in Jongeren (31775) wil organiseren met 
Divosa (de vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale 
vraagstukken), de VNG en de vakbonden naar aanleiding van een gezamenlijke brief van 
deze organisaties. De woordvoerders kunnen aanschuiven bij dit gesprek. Het tijdstip zal nog 
nader bekend gemaakt worden. 
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NB 
Met betrekking tot wetsvoorstel 

31775 Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in 

jongeren)  
is op 2 juni 2009 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA 
(Franken), VVD (Swenker), PvdA (Van Driel), SP (Elzinga), ChristenUnie mede namens 
SGP (Lagerwerf-Vergunst) en GroenLinks (Thissen). Het voorlopig verslag wordt heden 
vastgesteld. 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 


