
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
27 september 2011  

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

 

 

 Datum 27 september 2011 

 Kenmerk 43248/KvD/ 
 

 

 

1. 32291 

Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening) 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 11 oktober 2011.  

 

2. 32705 

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van 

richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 

mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de 

instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of 

concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de 

werknemers  
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Postema). 

  

3. Nader schriftelijk overleg over ouderparticipatiecreches 

Inbreng voor de conceptbrief naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (31989, M) 

wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent) en D66 (Scholten). 

 

4. Nader schriftelijk overleg over besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten 

kinderopvang 

Inbreng voor de conceptbrief naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (31989, P) 

wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent); de fractie van de SP (en mogelijk het 

CDA) sluit zich hierbij aan. 

 

5. Stand van zaken openstaande toezeggingen 

De commissie neemt de brief van de minister van SZW d.d. 8 september 2011 in reactie op 

het toezeggingenrappel (32500 XV, F) voor kennisgeving aan. Toezeggingen T00593 en 
T01206 zijn hiermee voldaan.  

 

6. 31537 

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met  
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betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in  

pensioenfondsbesturen  

Naar aanleiding van de brief van de initiatiefnemers d.d. 14 september 2011 (31537, H) 

besluit de commissie de planning van het nog in te dienen wetsvoorstel versterking bestuur 

pensioenfondsen tijdens het kennismakingsgesprek met de bewindslieden van 4 oktober 

2011 aan de orde te stellen, waarna de commissie een besluit zal nemen over de 

voortzetting van de behandeling.  

 
7. T01255 

Notitie werken naar vermogen (32500) 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 16 september 2011 in 

reactie op de commissievragen van 19 juli 2011, in afwachting van het wetsvoorstel, voor 

kennisgeving aan. Toezegging T01255 is hiermee voldaan. 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


