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1. 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. 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt - uiterlijk donderdag 17 november om 9.00 uur -  

geleverd door de fracties van VVD (Beckers), PvdA (Postema), CDA (Terpstra ), PVV 

(Klever), SP (Elzinga), D66 (Backer, namens Scholten), GroenLinks (Thissen), 

ChristenUnie (Ester) en OSF (De Lange, mede namens 50PLUS).  

De proef wordt donderdag 17 november 2011 per e -mail verspreid met een reactietermijn 

tot vrijdag 18 november 2011, 16.00 uur, zodat het voorlopig verslag aan het einde van die  

dag kan worden vastgesteld. 

 

2. 32777 
Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een 

keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de 

Algemene Ouderdomswet 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat te houden op 6 

december 2011.  

 

3. 32798 

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het 

kindgebonden budget 

De commissie brengt eindverslag uit en s telt voor het plenaire debat te houden op 6 

december 2011.  

 

4. Naar aanleiding van de brief minister van SZW van 11 november 2011 inzake vier 

spoedeisende wetsvoorstellen besluit de commissie de wetsvoorstellen Wet woonlandbeginsel 

in de sociale zekerheid (32 878), Verzamelwet SZW 2012 (33 015), Verzamelwet pensioenen 
2012 (33 013) en Verzamelwet kinderopvang 2012 (33 014) op 22 november 2011 voor 

procedure te agenderen en alsdan te bezien of een spoedige behandeling van deze 

wetsvoorstellen haalbaar is.  
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5. De commissie heeft geen behoefte aan het voeren van een beleidsdebat in het voorjaar van 

2012. Wel behoudt de commissie zich het recht voor (schriftelijk) vragen te stellen naar 

aanleiding van de begroting SZW.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

Naar aanleiding van de lijst spoedeisende wetsvoorstellen meldt de voorzitter dat 

behandeling van de wetsvoorstellen 32843, 32872 en 32895 door deze Kamer voor het 
kerstreces niet langer in de rede ligt.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


