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1. 32701 
Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 november 2011. 

 

2. 32815 

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren 

in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de 

eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden 
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 november 2011, 

met de kanttekening dat de inbrengen dan ook uiterlijk die dag ingeleverd moeten zijn.  

 

3. 32846 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van 

de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-

ouderdomspensioen) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 november 2011. 

 

4. 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  

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen. De 

fractie van de PVV overweegt aantekening te vragen.  

 

5. Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang  

Naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 13 oktober 2011 (verslag 

schriftelijk overleg; 31989, Q herdruk) overweegt de fractie van de VVD op 1 november 

2011 inbreng voor een brief te leveren.  
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6. Mededelingen en rondvraag 

A. De commissie neemt het overzicht gepresenteerde Europese voorstellen voor 

kennisgeving aan. 

B. De commissie besluit het (aangevulde) overzicht van aanhangige gedelegeerde 

regelgeving van 21 oktober op 1 november 2011 opnieuw te agenderen. 

 

   Rondvraag: In verband met het voorbereidend onderzoek van de Wijziging Wet op het 
kindgebonden budget in verband met bezuinigingen (32.798) op 1 november 2011, wijst het 

lid Hoekstra (CDA) op een mogelijke onduidelijkheid in het gewijzigd voorstel van wet. 

Mogelijk wordt dit een commissievraag.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


