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1. 33182 

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het 

bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur 

pensioenfondsen)  

Inbreng voor het verslag wordt - uiterlijk woensdag 3 juli 2013, 17.00 uur - geleverd door 

de fracties van PvdA (Postema), CDA (Hoekstra) en OSF (De Lange). De commissie 

handhaaft de planning van het debat - inclusief stemming - op 8/9 juli 2013, onder 

voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 5 juli 

2013 

 

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 besluit nadere vragen te stellen naar aanleiding van de brief van de minister 

van SZW van 28 juni 2013 met de voorlichting van de Raad van State inzake 

internationaalrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel. Inbreng voor het schriftelijk overleg 

wordt geleverd op 10 september 2013.  

 

 

3. E1300271 

Richtlijnvoorstel betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het 

vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken 

COM(2013)236 

 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 
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 datum 2 juli 2013 

 ons kenmerk 45059/KvD/ 

 blad 2 

 

 

 

4. E1300372 

Voorstel voor een aanbeveling over effectieve integratiemaatregelen voor Roma in de 

Lidstaten 

 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

5. Spoedeisende wetsvoorstellen 

 

De commissie neemt kennis van de brief van de bewindspersonen van SZW van 27 juni 2013 

(33400 XV, K) met het kwartaaloverzicht spoedeisende wetsvoorstellen. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

- Het lid Strik(GroenLinks) meldt dat zij tijdens de commissievergadering van Immigratie & 

Asiel / JBZ-raad heeft aangegeven vragen te willen stellen over de brief van Europees 

Commissaris Malmström inzake vrij personenverkeer in reactie op de brief van 

staatssecretaris Teeven en zijn ambtsgenoten uit Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd 

Koninkrijk aan het Ierse voorzitterschap. 

- Op verzoek van het lid Terpstra (CDA) zal de commissie de regering schriftelijk een vraag 

voorleggen over de calamiteitenregeling (in het kader van de Wet vereenvoudiging 

regelingen, 33327). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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