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De leden van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Datum
Kenmerk

6 december 2011
43543/KO/

1. 32701
Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars
Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent), SP (Elzinga),
D66 (Scholten) en GroenLinks (Thissen). De nog ontbrekende inbrengen worden uiterlijk
woensdagmiddag 7 december, 16.00 uur, bij de staf aangeleverd.
2. 32291
Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening)
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt - uiterlijk woensdagochtend 7 december,
12.00 uur - geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).1
3. 32878
Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van
de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (KneppersHeynert), SP (Elzinga) en GroenLinks (Strik). De nog ontbrekende inbrengen worden
uiterlijk woensdag 7 december, 16.00 uur, bij de staf aangeleverd.
4. 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 voor het plenaire debat te houden op 24 januari 2012 (en indien dit niet
mogelijk is op 31 januari 2012).
5. 32815

1

Het wetsvoorstel is door het ministerie niet als spoedeisend aangemerkt.

Datum
Kenmerk
blad

6 december 2011
43543/KO/
2

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren
in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de
eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA
(Postema), CDA (Terpstra), SP (Elzinga), GroenLinks (Thissen). De fractie van D66 sluit
zich mogelijk bij een aantal vragen aan. De inbrengen worden uiterlijk donderdagochtend
8 december 2011, 11.00 uur, bij de staf aangeleverd.2
6. Mededelingen en rondvraag
− Naar aanleiding van het overzicht gepresenteerde Europese voorstellen verzoekt het lid
Elzinga het voorstel betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid
COM(2011)813 op 13 december 2011 te agenderen.
− De commissie constateert dat het Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit
Tijdelijke wet pilot loondispensatie en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
vooruitloopt op wetgeving en zal hierover een brief aan de staatssecretaris sturen.
− Naar aanleiding van een voorstel van het lid De Lange om een beleidsdebat te houden over
de toekomst van de sociale zekerheid, blijft de commissie bij haar standpunt dat er, gezien
de hoeveelheid wetgeving, op dit moment geen behoefte is aan een beleidsdebat; wel
behoudt de commissie zich het recht voor (schriftelijk) vragen te stellen naar aanleiding
van de begroting SZW.3

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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Zoals afgesproken tijdens de vergadering van 29 november 2011 staat de nadere procedure
geagendeerd voor 13 december 2011, onder voorwaarde dat de commissie de nadere memorie van
antwoord op 12 december 2011 vóór 17.00 uur heeft ontvangen. Onder voorbehoud van tijdige en
adequate beantwoording stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 19 en/of 20
december 2011.
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