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1. 33046
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen,
de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting
1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting
van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW -ouderdomspensioen en introductie
van de mogelijkheid het AOW -ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder
of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en
flexibilisering ingangsdatum AOW)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 6 maart 2012.
2. T01430
Brief in het kader van toezegging T01430 inzake o nderzoek naar inkomenspositie van
zzp'e rs
Het lid Sent (PvdA) levert op 6 maart 2012 inbreng voor een conceptbrief in reactie op de
brief van de minister van SZW van 26 januari 2012 over de inkomenspositie zzp'ers en
uitvoering SER-advies (33000, Q).
3. T01083
Rapportage in het kader van toezegging T01083 inzake ratificatie Herziene Code sociale
zekerheid door andere landen
Het lid Elzinga (SP) levert 6 maart 2012 inbreng voor een conceptbrief in reactie op de
brief van de minister van SZW van 26 januari 2012 inzake IAO Verdragen en Herziene Code
inzake sociale zekerheid (EK 31.267 / 31.283, P)

4. T01426
Brief in het kader van toezegging T01426 over sanering en vereenvoudiging kindregelingen
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14 februari 2012
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2

Het lid Thissen (GroenLinks) levert op 6 maart 2012 inbreng voor een conceptbrief in
reactie op de b rief van de minister van SZW van 8 februari 2012 over het nieuwe stelsel voor
kindregelingen.
5. Brief van de minister van SZW van 10 februari 2012 over spoedeisende voorstellen
zomerreces 2012
De commissie besluit op dit moment niet te reageren op de brief van de minister van SZW
over de spoedeisende voorstellen, maar behoudt zich het recht voor bij het voorzien van
knelpunten ten aanzien van concrete wetsvoorstellen, alsnog te reageren.
De griffier van de commissie neemt contact op met de griffier van de commissie voor SZW
van de Tweede Kamer over de voorgenomen planning.
6. Mededelingen en rondvraag
Een vertegenwoordiging van de commissie zal op 3 april 2012 een delegatie van het Comité
voor Sociale Zaken en van het Departement Sociale Zaken van de Nationale Assemblee van
de Socialistische Republiek Vietnam ontvangen. De voorzitter van de commissie en de leden
Terpstra (CDA) en Thissen (GroenLinks) zullen hierbij aanwezig zijn. De overige fracties
melden de staf nog wie bij het gesprek aanwezig zullen zijn.
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

