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1. 31929
Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de
leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek
Het voorbereidend onderzoek wordt aangehouden tot 3 april 2012.
2. E1200071
Witboek: een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen
De commissie zal het ministerie van SZW op korte termijn verzoeken om een technische
briefing te houden; een gezamenlijke briefing met de Tweede Kamer lijkt qua planning niet
haalbaar. De commissie overweegt daarnaast de Europese Commissie te benaderen voor een
technische briefing en bespreekt op een later moment de mogelijkheid om de in de Tweede
Kamer benoemde rapporteur uit te nodigen voor een gesprek.
3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen
De commissie neemt kennis van de b rief van de minister van SZW van 22 maart 2012 met
een reactie op het rappel toezeggingen en stelt de status en de deadline van de
toezeggingen conform het ambtelijk advies vast. Toezegging T01213 (Brede evaluatie
crisismaatregelen) kan als voldaan worden beschouwd, tenzij het lid Kuiper (ChristenUnie)
voor woensdag 28 maart 2012, 17.00 uur anders aangeeft.
4. Mededelingen en rondvraag
a.

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken inzake
lijst van voorste llen waarover geen BNC-fiche zal verschijnen, voor kennisgeving aan.

b.

Het concept van het voorlopig verslag met betrekking tot wetsvoorstel 33065
(Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband
met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut

1

Dossiernummer op www.europapoort.nl

Datum
Kenmerk
blad

27 maart 2012
43912/KvD/
2

werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de
Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke
taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de
beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van
loonkostensubsidies) wordt woensdag 28 maart 2012 verspreid, met een
reactietermijn van donderdag 29 maart 2012, 17.00 uur. Het ministerie heeft te
kennen gegeven te streven naar snelle beantwoording.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

