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Vergadering van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11 september 2012

aan

De leden van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Datum
Kenmerk

1.

11 september 2012
44324

33240 XV
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011
De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

2.

33280 XV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

3.

33207
Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de
sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van
misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)
Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Rey), PvdA
(Postema), SP (Elzinga, volgt uiterlijk donderdag), D66 (Scholten) en GroenLinks (Thissen
volgt uiterlijk donderdag). Na enige discussie handhaaft de commissie het op 10 juli 2012
bepaalde tijdpad voor behandeling. Onder voorbehoud van tijdige en adequate
beantwoording van de vragen van het verslag op uiterlijk 18 september 2012, is de plenaire
behandeling (inclusief eventuele stemmingen) door de Eerste Kamer voorzien voor 25
september 2012.

Datum
Kenmerk
blad

4.

11 september 2012
44324/KvD/
2

33241
Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid vangnetters)

De voorzitter meldt dat zij - kennis dragend van de wens van een aantal fracties om meer
tijd te nemen voor de behandeling van dit wetsvoorstel - contact heeft opgenomen met de
minister van SZW. Gegeven het feit dat de minister geen onoverkomelijke bezwaren heeft
tegen plenaire afronding van de behandeling op 2 oktober 2012 stelt zij het volgende tijdpad
voor:
11 september 2012 (uiterlijk donderdag 13 september) inbreng voor voorlopig verslag,
ontvangst memorie van antwoord uiterlijk 18 september 2012, 25 september vaststellen
eindverslag dan wel verslag (uiterlijk te beantwoorden 28 september 2012), 2 oktober
2012 plenaire behandeling (inclusief eventuele stemmingen).
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (KneppersHeijnert), PvdA (Sent), CDA (Terpstra), D66 (Scholten), SP (Elzinga, volgt uiterlijk
donderdag) en GroenLinks (Thissen, volgt uiterlijk donderdag).
5.

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
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers),
PvdA (Schrijver), CDA (Hoekstra), SP (Elzinga, volgt uiterlijk eind deze week), D66
(Scholten, volgt uiterlijk eind deze week), GroenLinks (Strik, volgt uiterlijk eind deze
week), ChristenUnie (Ester).

6.

E120007
Witboek: een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen
De commssie neemt de brief van de minister SZW van 9 juli 2012 in reactie op de
commissiebrief van 5 juni 2012 (verslag schriftelijk overleg 32043, C) voor kennisgeving
aan.

7.

Mededelingen en rondvraag
Vanuit de commissie voor SZW nemen geen leden deel aan de interparlementaire conferentie
"Gender equality - what do the Parliaments of the European Union do?" te Brussel.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

