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1. 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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van PvdA 

(Westerveld) en CDA (Vedder). De fractie van de SP (Elzinga) sluit zich bij de 

inbreng van de PvdA aan. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording, verwacht 

de commissie dit wetsvoorstel voor het kerstreces af te kunnen handelen.  

 

2.  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 voorgesteld het voorbereidend onderzoek te houden op 11 december 

2007.  Afhandeling voor het kerstreces is derhalve niet mogelijk. 

 

3.  De kabinetsreactie “Evaluatie en toekomstperspectief SUWI” wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

4.  Met betrekking tot de overige wetsvoorstellen op de lijst-Balkenende verwacht de 

commissie de volgende voorstellen, onder voorbehoud van tijdige beantwoording 

en mits de plenaire agenda van 10 en 11 december dit toelaat, voor het 

kerstreces af te kunnen handelen 

 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) 



 blad 2 

 

 

 30909 Regels tot bevordering van de activering van personen die 

aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet 

  

 Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

 31106 Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschikheidswetten 

 31080 Wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde 

enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij 

overlijden toe te voegen 

 31229 Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) 

 wordt opgemerkt dat indien deze voorstellen – bij de Tweede Kamer als 

hamerstuk geagendeerd - de Eerste Kamer op korte termijn bereiken, ze mogelijk 

op tijd kunnen worden afgedaan.  

 

 Afhandeling van wetsvoorstel  

 31226 Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling en enige andere wetten 

 acht de commissie voor het kerstreces niet haalbaar. 

 

 

    

   De griffier van de commissie, 

   Kim van Dooren  

 

 


