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1. 31929 

   Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de  

leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek  

 

   Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), 

PvdA (Sent), SP (Elzinga), D66 (Scholten), GroenLinks (Thissen, volgt uiterlijk 

donderdag 5 april, 12.00 uur) en ChristenUnie (Ester). 

 

2. 32872 

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de 

invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking 

stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de 

Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende 
instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen) 

 

      Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Kneppers -

Heynert). De inbreng wordt verspreid onder de leden van de commissie, zodat zij zich 

hierbij desgewenst aan kunnen sluiten. 

 

3. 32895 

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de 

ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het 

Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid  

 

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen. 

 

4. 33046 
   Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere 

werklozen, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de 

loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de 

levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-

ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen 



 

 Datum 3 april 2012  

 Kenmerk 43936/KvD/ 

 blad 2 

 

 

desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging 

pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW)  

   

   De commissie besluit op 17 april 2012 inbreng te leveren voor het verslag. De plenaire 

behandeling is - onder voorbehoud van tijdige beantwoording - voorzien voor 15 mei 

2012.  

 

5. 33065 
   Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met 

aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen 

aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als 

publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en 

enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-

integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies   

     

   De commissie besluit op 17 april 2012 het verslag vast te stellen en stelt voor het 

wetsvoorstel - mits dit voor het weekeinde beantwoord wordt - te agenderen voor plenaire 

behandeling op 24 april 2012.  

 NB: Gebleken is dat de minister dan in het buitenland verblijft in verband met het bijwonen 

van de informele Raad Werkgelegenheid Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken. Mogelijk dient op 17 april de datum van plenaire behandeling nader 

besproken te worden. 

 
6. E1200111 

EU-Voorstel: Handhaving richtlijn detachering COM(2012)131  
 

De commissie neemt het EU-voorstel voor kennisgeving aan. 

 

7. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie neemt het overzicht met gepresenteerde Europese voorstellen voor 

kennisgeving aan. 

b. De commissie neemt het overzicht met aanhangige gedelegeerde regelgeving voor 

kennisgeving aan. 

c. De commissie neemt kennis van de b rief van de minister SZW van 30 maart 2012 

met een geactualiseerd overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen. 

d. De commissie gaat akkoord met het voorstel voor de datum van de technische 

briefing door het ministerie van SZW over het Witboek Pensioenen (dinsdag 24 april 

2012, 15.30-16.30 uur ). 
 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


