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1. 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 ontw ikkeling van de levensverwachting
van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW -ouderdomspensioen en introductie
van de mogelijkheid het AOW -ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder
of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en
flexibilisering ingangsdatum AOW)
Inbreng voor het verslag wordt, uiterlijk dinsdag 17 april, geleverd door de fracties van CDA
(Hoekstra, onder voorbehoud), PVV (Klever), GroenLinks (Thissen, onder voorbehoud) en
50PLUS (Nagel) en ChristenUnie (Ester). De plenaire behandeling vindt plaats op 15 mei
2012 onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag,
te weten uiterlijk dinsdag 1 mei 2012. Indien de actualiteit hiertoe aanleiding geeft, spreekt
de commissie op 8 mei 2012 over het al dan niet doorgaan van het debat.
2. 33065
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met
aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
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 stelt het verslag vast. De plenaire behandeling vindt plaats op 24 april 2012
onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, te
weten uiterlijk donderdag 19 april 2012, 12.00 uur.
3. Mededelingen en rondvraag
De technische briefing door het ministerie van SZW over het Witboek Pensioenen wordt
verplaatst naar 8 mei 2012.
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