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Datum
Kenmerk

1.

3 juli 2012
44259/KvD/

33212
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het
aanbrengen van grondslagen die hervorming van een 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
en
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in
kosten kinderopvang (bijlage bij 33212, 7)
De fracties van PvdA (Sent) en GroenLinks (Thissen) geven aan schriftelijk nadere
vragen te willen stellen. Inbreng voor het verslag wordt uiterlijk vrijdag 6 juli 2012,
12.00 uur bij de staf aangeleverd. De proef wordt diezelfde dag onder de leden van de
commissie verspreid met een korte correctietermijn. Onder voorwaarde dat de Nota n.a.v.
het Verslag de Kamer op maandag 9 juli 2012 vóór 12.00 uur bereikt, kan het wetsvoorstel
op 10 juli plenair afgehandeld worden.

2.

33290
Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
De commissie besluit op 10 juli 2012 inbreng te leveren voor het verslag, aangezien een
meerderheid van de commissie het wenselijk acht de uitkomsten van een op 9 juli 2012,
van 13.00 - 15.30 uur te houden informatiebijeenkomst over dit wetsvoorstel bij de nadere
vragen te betrekken. De commissie stelt voor het wetsvoorstel - onder voorwaarde van
tijdige beantwoording van het verslag - op 11 september 2012 plenair te behandelen.
NB:

Na afloop van de commissievergadering heeft de fractie van GroenLinks verzocht
een extra commissievergadering uit te schrijven op maandag 9 juli, aansluitend aan
de informatiebijeenkomst.

Datum
Kenmerk
blad

3.

3 juli 2012
44259/KvD/
2

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
De fracties van PvdA (Postema) en SP (Elzinga) geven aan schriftelijk nadere vragen te
willen stellen. Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt uiterlijk donderdag 5 juli
2012, 16.00 uur bij de staf aangeleverd. De proef wordt diezelfde dag onder de leden van
de commissie verspreid met een korte correctietermijn. Ervan uitgaande dat de nadere
memorie van antwoord de Kamer op maandag 9 juli 2012 vóór 12.00 uur bereikt,
bespreekt de commissie volgende week de nadere procedure.

4.

T01167
Jaarlijkse rapportage (31890)
De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 25 juni 2012 inzake de
toegezegde rapportage en het vooruitlopen op wetswijzigingen in verband met het begrip
ten laste komend kind voor kennisgeving aan. De toezegging wordt hiermee aangemerkt
als voldaan.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

