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1. 32477 

Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet 

verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en 

overheidbepalingen  

 

   De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

 

2. T01426 

Toezegging Sanering en vereenvoudiging kindregelingen (32798) 

 

De commissie neemt de brief van de minister van SZW d.d. 20 april 2012 over het stelsel 

van kindregelingen in reactie op de brief van de commissie van 20 maart 2012 (verslag 

schriftelijk overleg, EK 32798, G) voor kennisgeving aan. De toezegging wordt hiermee als 
voldaan beschouwd. 

  

 

3. T01430 

Toezegging Onderzoek naar inkomenspositie van zzp'ers en stand van zaken SER-adviezen 

over zzp'ers (33000) 

 

De commissie neemt de brief van de minister van SZW d.d. 18 april 2012 over de 

inkomenspositie zzp'ers in reactie op de brief van de commissie van 20 maart 2012 (verslag 

schriftelijk overleg, EK 33000, T) voor kennisgeving aan. De toezegging wordt hie rmee als 

voldaan beschouwd. 

 

4. E120007 

   Witboek: een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen 

 
De commissie besluit het dossier te blijven volgen en heeft naar aanleiding van de 

technische briefing nog enkele vragen, die schriftelijk onder de aandacht van de minister 

zullen worden gebracht.  
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5. Mededelingen en rondvraag 

De Tweede Kamercommissie voor SZW beziet a.s. woensdag of er een meerderheid is voor 

een subsidiariteitsbezwaar ten aanzien van het voorstel voor een Verordening collectieve 

actie en vrij verkeer van diensten (COM(2012)130). Indien dit het geval is, zal de 

conceptbrief van de Tweede Kamer woensdag worden verspreid onder de leden van de 

commissie, met het verzoek aan de fracties om voor vrijdag 18 mei 2012, 12.00 uur 

kenbaar te maken of zij zich bij de conceptbrief van de Tweede Kamer aan willen sluiten. De 

fracties van PvdA, PVV, D66 en ChristenUnie hebben op voorhand aangegeven een dergelijk 
bezwaar van de Tweede Kamer te willen ondersteunen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


