Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dinsdag 22 november 2011

aan

De leden van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Datum
Kenmerk

22 november 2011
43476/KvD/

1. 32878
Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van
de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 6 december 2011.
Omdat de Handelingen van spoedeisende wetsvoorstellen niet tijdig beschikbaar zijn,
verzoekt de commissie om toezending van het relevante deel van het ongecorrigeerd
stenogram van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer.
2. 33013
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012)
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.
3. 33014
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet
kinderopvang 2012)
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.
4. 33015
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Verzamelwet 2012)
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.
5. 32291
Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening)
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 6 december 2011.
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6. 32701
Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 6 december 2011
7. 32846
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van
de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOWouderdomspensioen)
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 29
november 2011.
8. 32798
Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het
kindgebonden budget
Naar aanleiding van de brief van de minister van SZW d.d. 18 november 2011 stelt de
commissie voor de plenaire behandeling te agenderen op 6 december 2011 inclusief
eventuele stemming (tenzij er hoofdelijke stemming zou worden gevraagd).
9. Mededelingen en rondvraag
- Naar aanleiding van de lijst spoedeisende wetsvoorstellen meldt de voorzitter dat de
memorie van antwoord bij wetsvoorstel 32815 vrijdag 25 november verwacht wordt; in dat
geval zal het voorstel 29 november 2011 voor nadere procedure geagendeerd worden.
- De commissie voor SZW van de Tweede Kamer heeft subsidiariteitsbezwaren ten aanzien
van het voorstel voor een Verordening Europees Globaliseringsfonds COM(2011)6081.
Na ontvangst van de conceptbrief van de Tweede Kamer zal nog deze week via de mail
geïnventariseerd worden of voldoende fracties van deze Kamer zich wensen aan te sluiten
bij het subsidiariteitsbezwaar. Het voorstel zal op 29 november 2011 in de commissie
geagendeerd worden ten einde - zo nodig - plenaire besluitvorming op 6 december voor te
bereiden.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

1

Dossier E110077 op www.europapoort.nl

