
Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW)

dinsdag 10 september 2013

Vergslagstatus: definitief

1. 33605 XV
Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.

2. 33640 XV
Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.

3. 33475
Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt - uiterlijk maandag 16 september 2013 -
geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Sent), SP (Elzinga), D66 (Scholten) en
GroenLinks (Strik). 

4. 33162
Einde export kinderbijslag

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van
PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Strik, volgt). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden
van de commissie; vaststelling van de brief is voorzien voor vrijdag 13 september 2013. 

5. T01643 Toezegging calamiteitenregeling
Brief minister SZW d.d. 12 juli 2013 in reactie op commissiebrief van 2 juli 2013 (verslag
schriftelijk overleg 33327, G en bijlagen) inzake calamiteitenregeling

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van SZW van 12 juli
2013. Inbreng voor de conceptbrief wordt geleverd door het lid Terpstra (CDA). 

6. T01171 Toezegging halfjaarlijkse voortgangsrapportages pilots werken naar vermogen
Brief staatssecretaris SZW d.d. 12 juli 2013 (32165, I en bijlagen) inzake Eindrapportages pilots
Werken naar Vermogen

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 12 juli 2013 voor
kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

7. T01689 Toezegging schriftelijke beantwoording vragen inzake versterking bestuur
pensioenfondsen
Brief staatssecretaris SZW met antwoorden op de tijdens de plenaire behandeling van
wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen door het Lid Backer gestelde vragen
(33182, G)



De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 12 juli 2013 voor
kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan. 

8. E120047 Richtlijnvoorstel gendergelijkheid bij beursgenoteerde bedrijven
Brief vicevoorzitter van de Europese Commissie van 17 juli 2013 (33483, C) in reactie op brief
Eerste en Tweede Kamer van 18 december 2012 met het gezamenlijke subsidiariteitsbezwaar
(33483, B)

De commissie neemt de brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie van 17 juli
2013 voor kennisgeving aan. 

9. Seksueel misbruik Jeugdzorg
Brief staatssecretaris SZW van 19 augustus 2013 over de regelingen in verband met seksueel
misbruik in instellingen en pleeggezinnen (31929, H)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 19 augustus 2013 voor
kennisgeving aan. 

10. Mededelingen en rondvraag

Het lid Scholten (D66) verzoekt om een planningsoverzicht met commissieactiviteiten aan het
convocaat van SZW toe te voegen.

De griffier van de commissie,

Kim van Dooren


