
Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW)

dinsdag 24 september 2013

Verslagstatus: definitief

1. Inventarisatie wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10 december 2013

Vooruitlopend op het in procedure kunnen nemen van begrotingswetsvoorstel 33750 XV -
stemming in de Tweede Kamer is voorzien op 5 december 2013 - vindt in de commissie een
eerste inventarisatie plaats van de wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10
december 2013. De fracties van GroenLinks en ChristenUnie geven op voorhand aan behoefte
te hebben aan een begrotingsdebat. Andere fracties wensen zich het recht voor te behouden op
een later moment kenbaar te maken dit debat te willen voeren. Op 29 oktober zal de commissie
een volgende inventarisatie houden.

De commissie verneemt graag hoe een en ander organisatorisch geregeld gaat worden,
gegeven het compacte tijdvak voor behandeling van de begrotingshoofdstukken in de Eerste
Kamer.

2. T01769 (Toezegging Vergelijkend onderzoek kindregelingen)
Brief minister SZW d.d. 9 september 2013 over toezeggingen rondom kindregelingen (33525, G
en bijlagen)

De commissie neemt de brief van 9 september 2013 voor kennisgeving aan en beschouwt de
toezegging hiermee als voldaan.

3. T00994 (Toezegging Startkwalificatie alleenstaande ouders)
Brief staatssecretaris SZW d.d. 18 september 2013 over onderzoek ontheffing arbeidsplicht
WWB, mede i.v.m. toezegging T00994 (31519, E en bijlage)

De commissie neemt de brief van 18 september 2013 voor kennisgeving aan en beschouwt de
toezegging hiermee als voldaan

4. Halfjaarlijks rappel toezeggingen
Brief bewindspersonen SZW van 18 september 2013 in reactie op brief van 24 juli 2013
(verslag schriftelijk overleg 33750 XV, A)

De commissie beschouwt toezegging T01585 naar aanleiding van de brief van 18 september
2013 als voldaan. Bij de overige toezeggingen wordt de rappeldatum aangepast.

5. 33162 Einde export kinderbijslag
Conceptbrief Voorlichting Raad van State exportbeperking kinderbijslag

De commissie stelt de brief, met enkele kleine aanpassingen, vast.

6. Mededelingen en informatie

De commissie besluit niet in te gaan op de uitnodiging van het Deens parlement voor de
'Cluster meeting on free movement and national welfare systems'op 21 oktober 2013.



De griffier van de commissie,

Kim van Dooren


