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1. 33212 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het 

aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de 

kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de 

tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag  

    

   Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent), CDA 

(Hoekstra), SP (Elzinga, volgt uiterlijk woensdag 27 juni 2012, 12.00 uur), D66 

(Scholten), en GroenLinks (Thissen, volgt uiterlijk woensdag 27 juni 2012, 12.00 uur). 

 

2. 33162 

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van 

de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht 

voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te 

stellen situatie 

 

   De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 2012. 

 

3. 33277 

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets 

 

De commissie stelt blanco eindverslag vast onder voorbehoud. De commissie stelt voor het 

wetsvoorstel op 10 juli 2012 te agenderen voor kort plenair debat, danwel afdoening als 

hamerstuk wanneer de fractie van GroenLinks (Thissen) kenbaar maakt af te zien van 

debat. 



 

 Datum 26 juni 2012 

 Kenmerk 44228/KvD/ 

 blad 2 

 

 

4. 33290 
Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 

 

De commissie besluit in meerderheid plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 9/10 

juli als richtsnoer voor de behandeling te nemen. Met het oog daarop zal inbreng voor 

het voorlopig verslag uiterlijk vrijdag 29 juni 2012, 14.00 uur worden ingeleverd. De 

proef wordt diezelfde dag onder de leden van de commissie verspreid met een korte 

correctietermijn.  Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de memorie van antwoord - 

uiterlijk maandag 2 juli 2012, 12.00 uur - wordt het wetsvoorstel dinsdag 3 juli 2012 

voor nadere procedure geagendeerd.  

 

5. 33284 

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor 

werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en 

arbeidsgehandicapte werknemers 

Brief van de minister van SZW d.d. 21 juni 2012 in reactie op de brief van de commissie 

van 19 juni 2012 met een aanvullende vraag over het spoedeisend karakter van het 

wetsvoorstel 

 
De commissie besluit in meerderheid plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 9/10 

juli als richtsnoer voor de behandeling te nemen. Met het oog daarop zal inbreng voor 

het voorlopig verslag uiterlijk vrijdag 29 juni 2012, 14.00 uur worden ingeleverd. De 

proef wordt diezelfde dag onder de leden van de commissie verspreid met een korte 

correctietermijn. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de memorie van antwoord - 

uiterlijk maandag 2 juli 2012, 12.00 uur - wordt het wetsvoorstel dinsdag 3 juli 2012 

voor nadere procedure geagendeerd.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


