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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)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 juni 2013 en
overweegt het voorstel - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke
behandeling - op 9 juli 2013 plenair te behandelen.
2. 33475
Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman),
PvdA (Sent), CDA (Terpstra), PVV (Kok, volgt) en D66 (Scholten).
3. 33367
Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de
financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele
andere wijzigingen van deze wet
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling te houden op 18
of 25 juni 2013.
4. 33525
Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per
1 juli 2013
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de
ChristenUnie (Ester). De commissie overweegt het voorstel - onder voorbehoud van tijdige
en adequate beantwoording - op 18 of 25 juni 2013 plenair te behandelen.
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5. 33538
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet
kinderopvang 2013)
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent)
en D66 (Scholten). De commissie overweegt het voorstel - onder voorbehoud van tijdige en
adequate beantwoording - op 25 juni 2013 plenair te behandelen.
6. 33481
Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisaties en de Wet financiering sociale verzekeringen in
verband met de financiering van de Sociaal-Economische raad
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD
(Kneppers), mogelijk namens de hele commissie. De inbreng zal vooraf worden verspreid
onder de leden van de commissie.
7. E130027
Richtlijnvoorstel betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het
vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken
De commissie neemt kennis van het BNC-fiche en verneemt graag de resultaten van het
algemeen overleg in de Tweede Kamer van 27 juni 2013.
8. Mededelingen en rondvraag
- Het lid Kok (PVV) meldt het wetsvoorstel 33085 (Heroverweging Remigratiewet), na
ontvangst van de nadere memorie van antwoord, plenair te willen behandelen. Tevens
informeert hij naar de wijze van bekendmaking van de korte aantekeningen.
- Het lid De Lange (OSF) verzoekt de staf zijn schriftelijke vragen over het pensioenpact
jong-oud van 4 juni 2013 te verspreiden onder de leden van de commissie.
- Het lid Beckers (VVD) wijst er op dat de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33162
(Einde export kinderbijslag) op 18 december 2012 in afwachting van de voorlichting van de
Raad van State is aangehouden en informeert naar de stand van zaken.
- Het lid Sent (PvdA) informeert naar de wijze van bekendmaking van de planning van de
plenaire agenda in de aanloop naar het zomerreces.
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