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1. 31537 

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met  

betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in  

pensioenfondsbesturen  

 

De commissie stelt eindverslag vast en spreekt op 5 juli 2011 nader over de gewenste 

datum van plenaire behandeling. De commissie besluit bij de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid te informeren naar de samenhang van voorliggend voorstel met het 

voorgenomen wetsvoorstel over de aanpassing van het bestuursmodel voor pensioenfondsen 

en de actuele planning ten aanzien van de indiening van dit wetsvoorstel.  Een concept-

commissiebrief wordt op 22 juni 2011 per e-mail ter onmiddellijke reactie aan de leden 

voorgelegd. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van deze brief brengt de 

commissie op 5 juli 2011 advies uit omtrent de gewenste datum van plenaire behandeling.  

 

2. 32697 

Wijziging van de wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een 

korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar 

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng voor verslag geleverd tot uiterlijk vrijdag 

24 juni 2011, 12.00 uur. Onder voorbehoud dat de nota n.a.v. het verslag de Kamer 

uiterlijk op maandag 27 juni 2011 bereikt, wordt de plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel voorgesteld op 28 juni 2011.  

 

Wetsvoorstel 32430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te 

kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar wordt 

eveneens op 28 juni 2011 geagendeerd voor afronding van de behandeling. 

 

3. T01255 

Notitie werken naar vermogen (32500) 



 

 datum 21 juni 2011 

 kenmerk 43088/KvD/ 

 blad 2 

 

 

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 april 2011 met de 

Hoofdlijnennotitie "werken naar vermogen" besluit de commissie op 5 juli 2011 inbreng te 

leveren voor het schriftelijk overleg.  

 

4. De commissie neemt  het verslag van het schriftelijk overleg tussen de commissie en de 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de uitnodiging tot deelname aan 

de Internationale Arbeidsconferentie (Kamerstukken I, 2010/11, 32500 XV, E) voor 

kennisgeving aan. 

 

5. Onder voorbehoud van instemming van de fractie van D66 voor vrijdag 24 juni 2011, 12.00 

uur, neemt de commissie het verslag van het schriftelijk overleg betreffende het 

kabinetsstandpunt over de evaluatie van de wet WIA (onderdeel transparantie) 

(Kamerstukken I, 2010/11, 30034, Q) voor kennisgeving aan. 

 

6. T01115 

De commissie neemt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

met het Kabinetsstandpunt social return (31780) van 8 juni 2011 voor kennisgeving aan en 

beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.  

 

7. Mededelingen en rondvraag 

Het lid Hoekstra (CDA) verzoekt om nadere kwantitatieve informatie over verschillende 

verzekeringen in het SZW-domein en zal daartoe de commissiestaf benaderen.  

Het lid Reuten (SP) verzoekt het voorgehangen besluit kinderopvangtoeslag te agenderen 

voor (eventuele) inbreng op 28 juni 2011. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


