Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dinsdag 17 januari 2012

aan

De leden van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Datum
Kenmerk

17 januari 2012
43640/KvD/

1. 33000 XV
Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
2. 33090 XV
Wijziging b egrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 (najaarsnota)
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als
hamerstuk.
3. 32843
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn
tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
De commissie besluit voorbereidend onderzoek te houden op 31 januari 2012.
4. 32291
Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening)
De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 24 januari 2012.
5. 32878
Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van
de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)
De commissie besluit in het nader voorlopig verslag de regering een reactie te vragen op het
advies van prof. Pennings. Tevens zal worden gevraagd adviezen van het UWV en de SVB
beschikbaar te stellen en zal worden geïnformeerd naar toepassing van woonlandbeginsel in
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andere lidstaten van de Europese Unie. Voorts besluit de commissie een brief te sturen aan
professor Pennings, met dank voor het advies.
6. Ontwerpbesluit loondispensatie
De commissie besluit geen inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en neemt het
ontwerpbesluit voor kennisgeving aan.
7. E110099
Mededeling: Kansen voor jongeren
De commissie neemt de Europese Commissiemededeling voor kennisgeving aan.
8. Verzoek van FNV-KIEM om de staatssecretaris te bevragen omtrent
overgangsregeling WWIK
De commissievoorzitter wordt verzocht contact op te nemen met de voorzitter van de
Tweede Kamercommissie SZW. Zo nodig zal de commissie zelf nadere opheldering vragen
voorafgaand aan het mondelinge overleg van 31 januari 2012.
9. Mededelingen en rondvraag
• De commissievoorzitter legt de commissie de vraag voor of ingestemd kan worden met
spreiding van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 31.537 (Initiatiefvoorstel-Koser
Kaya en Blok, Samenstelling en medezeggenschap in pensioenfondsbesturen) op 24 en 31
januari 2012. De commissie spreekt de voorkeur uit voor handhaving van de plenaire
behandeling in zijn geheel op dinsdag 24 januari 2012.
• De commissie verzoekt de griffie - ter voorbereiding op het informele mondelinge overleg op
31 januari met de bewindslieden - een overzicht op te stellen van de wetten die als
spoedeisend waren aangemerkt in aanloop naar het kerstreces 2011, met daarbij de
'doorlooptijden'.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

