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1. 33327
Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering
van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet
vereenvoudiging regelingen UWV)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 20 november 2012.
2. 33294
Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per
1 januari 2013 en per 1 januari 2014
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 november 2012.
3. 33350
Goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten
inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd)
De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te
doen.
4. T01551
Toezegging Tijdelijke delegatiegrondslag in verband met verhoging AOW-leeftijd (33.290)
De commissie is van mening dat de toezegging met wetsvoorstel 33350 (Goedkeuringswet
verhoging AOW-leeftijd) als voldaan kan worden beschouwd.
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
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situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen
situatie
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA
(Schrijver), PVV (Kok) en GroenLinks (Strik, mede namens de SP-fractie). Desgewenst
kunnen de leden van de overige fracties zich naar aanleiding van de proef aansluiten bij (een
deel van) de inbreng.
6. 32043, D
Brief van de staatssecretaris van SZW van 22 oktober 2012 over de Europese voornemens in
het komende jaar als vervolg op het Witboek Pensioenen
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en geeft nogmaals te kennen
de ontwikkelingen op dit dossier te willen blijven volgen.
7. Mededelingen en rondvraag
De commissie stelt voor op 27 november 2012 een kennismakingsgesprek met de
bewindspersonen van SZW te houden.
Volgende week komt de commissie terug op de (mogelijke) taakuitbreiding met
integratiebeleid. Mogelijk heeft dit consequenties voor de samenstelling van de commissie.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

