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Nota van wijziging behorende bij de Verzamelwet SZW 2015
33988-11/2014D33630

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23
september 2014 is gesproken over de Verzamelwet SZW 2015
De commissie heeft geconstateerd dat de op 1 september 2014 ingediende (eerste) nota van wijziging
(Kamerstukken 33 988, nr. 6) bij de Verzamelwet SZW 2015 omvangrijk is, geen algemene toelichting
heeft en niet is voorzien van een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.
De commissie heeft besloten u te verzoeken om toezending van een nadere toelichting op de inhoud
van deze nota van wijziging.
De commissie heeft tevens besloten de inbrengdatum voor het verslag over het wetsvoorstel op te
schorten tot vijf werkdagen nadat zij de verzochte toelichting heeft ontvangen. In verband daarmee
verneemt de commissie graag wanneer zij de toelichting kan ontvangen.
Voorts heeft de commissie besloten u te verzoeken om aan te geven of bezwaar bestaat, en zo ja welk
bezwaar, tegen het vragen van een nader advies over het (gewijzigde) wetsvoorstel aan de Afdeling
advisering van de Raad van State. Meer in het algemeen heeft de commissie behoefte om te vernemen
welk beleid van toepassing is ten aanzien van het inwinnen van advies van de Raad van State over
nota’s van wijzigingen voor bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen; dit mede in het licht van
aanwijzing 277 van de Aanwijzingen voor de regelgeving.
Bij deze breng ik u de verzoeken van de commissie over.
Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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