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1. 32464
Wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te
introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld)
Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door
de fractie van de SP (Elzinga). De inbreng wordt zo spoedig mogelijk per e-mail verspreid;
fracties die zich hierbij aan willen sluiten, worden verzocht dit voor vrijdag 22 april 2011,
12.00 uur, aan de staf door te geven.
2. 32465
Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de
invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van
enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek
De commissie stelt de brief met het verzoek om, voorafgaand aan de plenaire behandeling
van het wetsvoorstel op 17 mei 2011, een reactie op een recente rechtbankuitspraak waarin
het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Schultz-Hoff/Stringer aan de orde is
gesteld te mogen ontvangen, met enkele aanpassingen vast.
3. Brief van de Staatssecretaris van SZW van 25 maart 2022 (32716, nr. 1) met het
kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA)
De brief in reactie op het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de WIA wordt als
commissiebrief vastgesteld.
4. T01085
Inlichten eventuele conclusie m.b.t. uitspraak ILO (31267/31283)
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Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 april 2011 over de
Wet WIA en ILO-verdrag 121, in reactie op de commissiebrief van 29 maart 2011 (de
brieven zijn gedrukt als verslag schriftelijk overleg EK 31267/31283, O)
De commissie besluit inbreng te leveren voor een brief aan de regering op 10 mei 2011.
Vooruitlopend hierop gaat de staf na hoe de Tweede Kamer dit onderwerp behandelt.
5. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer
Bespreking van het eindverslag van de vaste commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties inzake de evaluatie van de nieuwe Europese werkwijze van de
Eerste Kamer (zie toelichting).
De commissie heeft bepaald reserves t.a.v. de eerste zin van de tiende aanbeveling. Liever
wordt de tweede zin benadrukt dat de commissie actief externe partijen kan benaderen om
input te krijgen bij dossiers die zij behandelt. Voor het overige neemt de commissie de
aanbevelingen over.
6. Rondvraag
De voorzitter van de commissie (Van Driel) deelt mee dinsdag 10 mei 2011 niet aanwezig
te kunnen zijn. De ondervoorzitter (Terpstra) zal de commissie voorzitten.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

