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1. Spoedeisende wetsvoorstellen 

-  Brief minister-president d.d. 24 mei 2012 inzake behandeling spoedeisende 

wetsvoorstellen Begrotingsakkoord (33280, A); 

-  Brief staatssecretaris SZW d.d. 29 mei 2012 inzake de voorgenomen wetswijziging tot 

beëindiging van de huishoudinkomenstoets (33277, nr. 5); 

-  Brief minister SZW d.d. 29 mei 2012 inzake planning wetsvoorstellen voortvloeiend uit het 

Begrotingsakkoord  (alsmede de voorgenomen wijziging van het Besluit 

kinderopvangtoeslag) (33212, nr. 7), inclusief bijlage met overzicht. 

    

Gelet op het verzoek van enkele fracties besluit de commissie een nadere onderbouwing van 

het spoedeisend karakter van het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 

(33290) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in 
verband met bonussen voor werkgevers voor het indienstnemen en indiensthouden van 

oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers  (33284) te vragen. Met name dient 

toegelicht te worden waarom afhandeling van beide wetsvoorstellen vóór het zomerreces 

gewenst is. 

 

Ten aanzien van wetsvoorstel Wet afschaffing huishuidinkomenstoets (33277) constateert de 

commissie dat afhandeling voor het zomerreces gewenst is.  

 

2. 31929 

Een regeling in de sociale zekerheid van de re chtsgevolgen van het niet aantonen van de  

leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek  

   

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 25 

  september 2012. 

 
3. Mededelingen en rondvraag 

-   Naar aanleiding van brief van de minister van SZW van 29 mei 2012 (33212, nr. 7), 

besluit de commissie het ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag en 

tegemoetkomingen in kosten kinderopvang, opgenomen in het overzicht met aanhangige 
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gedelegeerde regelgeving, gezamenlijk met het nog bij de Tweede Kamer aanhangige 

wetsvoorstel tot W ijziging van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

(33212) - dat aan het ontwerpbesluit ten grondslag ligt - te agenderen na aanvaarding van 

het wetsvoorstel door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel 

door de Tweede Kamer is voorzien voor deze week. 

-  De commissie bespreekt het Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement, 

opgenomen in het overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving, op 12 juni 2012.  

 
De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 


