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1. 32815 

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren 

in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de 

eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden 

 

De fracties van PvdA (Postema), SP (Elzinga), D66 (Scholten, onder voorbehoud), 50Plus 

(Nagel) en OSF (De Lange) geven aan schriftelijk nadere vragen te willen stellen. Inbreng 

voor het nader voorlopig verslag wordt uiterlijk donderdagochtend 8 december 2011, 

11.00 uur, per e-mail aangeleverd bij de staf. Ervan uitgaande dat de nadere memorie van 

antwoord de Kamer op maandag 12 december vóór 17.00 uur bereikt, bespreekt de 

commissie op 13 december 2011 de nadere procedure. Onder voorbehoud van tijdige en 

adequate beantwoording stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 
19 en/of 20 december 2011.   

 

2. E1100771 

Voorstel voor een verordening betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de 

globalisering (2014 – 2020) 

 

Een meerderheid van de commissie is van mening dat het voorstel niet voldoet aan de 

beginselen van subsidiariteit en sluit zich aan bij het subsidiariteitsbezwaar van de Tweede 

Kamer. De commissie zal de Kamer voorstellen dit oordeel over te nemen, zodat door de 

beide Kamers der Staten-Generaal gezamenlijk een gemotiveerd advies aan de Europese 

Commissie kan worden verstuurd.  

Overigens ziet de commissie - in dit stadium - af van schriftelijk overleg met de regering.  

 

3. Mededelingen en rondvraag 

-  Op 6 december 2011 vindt zowel de plenaire behandeling (inclusief eventuele stemming) 
plaats van wetsvoorstel 32798 (Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget) als van 

32777 (Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting).  
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-  Op 6 december 2011 staat tevens de inbreng voor het nader voorlopig verslag van zowel  

wetsvoorstel 32701 (Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars) als 32291 (Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening) geagendeerd. 

-  De staf informeert wanneer de commissie een reactie tegemoet kan zien op de brief van 4 

oktober 2011 met aanvullende vragen over de ouderparticipatiecrèches (in reactie op het 

verslag schriftelijk overleg 31989, M van 5 juli 2011).  

 

De griffier van de commissie, 
   Kim van Dooren 


