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1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30819 Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet 

inkomensvoorziening oudere werklozen) 

Zal het voorbereidend onderzoek plaatsvinden op 20 mei 2008. Met het oog op de 

gewenste afronding voor het zomerreces zal de minister verzocht worden binnen 14 dagen 

te antwoorden. 

 

2. Rondvraag 

 

 In de commissies VWS en SZW heeft een ontwerpbrief gecirculeerd met enkele 

prealabele vragen met betrekking tot wetsvoorstel 31267Goedkeuring van de 

opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand 

gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) over de 

status van de opzegging van het verdrag. Op grond van de ontvangen reacties 

heeft mw. Swenker de ontwerptekst nog wat aangepast. Deze tekst wordt 

akkoord bevonden. Het ministerie zal verzocht worden te antwoorden voor de 

datum van het voorbereidend onderzoek (6 mei 2008). Mocht het antwoord 

niet tijdig ontvangen zijn, dan zal de datum van het voorbereidend onderzoek 

verschoven worden. 

 

 Mw. Westerveld vraagt aandacht voor wetsvoorstel  

 

31366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan 

zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor 

deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet 

zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen) 

De behandeling van dit wetsvoorstel staat in de Tweede Kamer op het punt van 

afronding en staat op de lijst Balkenende. De commissie neemt zich voor, 

vooruitlopend op het in procedure nemen van dit wetsvoorstel, zich in te spannen om 

reeds op 6 mei inbreng te kunnen leveren in het kader van het voorbereidend 

onderzoek. 

 



 datum 22 april 2008 

 kenmerk /KD/ 

 blad 2 

 

 

 Volgende vergadering zal geagendeerd worden: 

    Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 9 april 2008 

over Pensioenwet debat over pensioenbewustzijn, nabestaanden- en 

arbeidsongeschiktheidspensioen (kamerstuk EK 30413/30655, G) 

 E-dossier  E080037 (onderdelen a t/m f) m.b.t. een zestal voorstellen van de 

Europese Commissie tot besluiten inzake sociale zekerheidshandhaving, 

overeen te komen met de landen Algerije, Marokko, Tunesië, Israel, FYROM, 

Kroatië. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


