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1. Ouderparticipatiecrèches 

   Brief van de minister van SZW van 12 december 2011 over ouderpartcipatiecrèches en 

bijlage (brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2011) in reactie op de commissiebrief 

van 4 oktober 2011. 

 

De commissie neemt de brief (gedrukt als verslag schriftelijk overleg 31989, R) voor 

kennisgeving aan. 

 

2. T00708 

Toezegging Integratie bestaande regelingen 

 

De commissie neemt de brief van de minister van SZW d.d. 6 juni 2011 met een integrale 

beschouwing over de kindregelingen voor kennisgeving aan. De toezegging wordt hiermee 
als afgedaan beschouwd.     

 

3. 32878 

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van 

de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de s ociale zekerheid) 

Deskundigenadvies  

 

De commissie stelt de brief met de adviesaanvraag vast en besluit het deskundigenadvies op 

17 januari 2012 ter bespreking te agenderen.   

 

4. Mededelingen en rondvraag 

-  De commissie besluit op 31 januari 2012 van 15.00 - 16.00 uur een informeel mondeling 

overleg met de bewindspersonen voor SZW te voeren over de gang van zaken rond 

spoedeisende wetsvoorstellen (terugblik en vooruitblik, in verband met het aangekondigde 

wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen). Van dit overleg vindt geen woordelijke 
verslaglegging plaats; wel zal de besluitvorming schriftelijk worden bevestigd. 
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-  De voorzitter inventariseert welke leden interesse hebben om twee interparlementaire 

bijeenkomsten te Brussel bij te wonen. Het lid Klever overweegt deel te nemen aan de 

bijeenkomst op 27 en 28 februari 2012 (European Semester for economic policy 

coordination) en het lid Scholten gaat na of zij de bijeenkomst op 8 maart 2012 (Equal pay 

for work of equal value) bij kan wonen.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
 

 


