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1. 31929 

      Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de   

leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek 

 

   De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 27 maart 2012. 

 

2. 33065 

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 

 

   De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 20 maart 2012 

 

3. 32878  

Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 
 

         De commissie brengt eindverslag uit en ste lt voor het plenaire debat te houden op 20 

maart 2012. 

 

4. 33046 

Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Rey), 

   PvdA (Noten), CDA (Hoekstra), PVV (Klever), SP (Elzinga), D66 (Backer), ChristenUnie 

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

 

5. Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 

 

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 2 maart 2012 met het concept-

besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen voor kennisgeving aan, tenzij de fractie 
van GroenLinks voor woensdag 7 maart 2012, 17.00 uur aangeeft inbreng te willen leveren 

op 13 maart 2012. 
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6. E1200071 

Witboek: een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen 

 

De commissie zal het ministerie van SZW verzoeken om op een nader te bepalen datum een 

technische briefing te verzorgen.  

 

7. T01430  

      Onderzoek naar inkomenspositie zzp'ers  
 

      Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg over de inkomenspositie zzp'ers - in reactie op 

de b rief van de minister van SZW van 26 januari 2012 (33000, Q) -  wordt geleverd door de 

fractie van de PvdA (Sent).  

 

8. T01426 

      Sanering en vereenvoudiging kindregelingen 

 

      Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg over het nieuwe stelsel voor kindregelingen - 

in reactie op de brief van de minister van SZW van 8 februari 2012-  wordt geleverd door de 

fracties van PvdA (Sent) en GroenLinks (Thissen, onder voorbehoud).  

 

9. T01083 

   Toezegging Ratificatie Herziene Code sociale zekerheid door andere landen 

 
De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 26 januari 2012 inzake IAO  

Verdragen en Herziene Code inzake sociale zekerheid (EK 31.267 / 31.283, P) voor 

kennisgeving aan.  

 

10. Mededelingen en rondvraag 

Namens de commissie zal het lid De Lange (OSF) deelnemen aan de interparlementaire 

bijeenkomst Chair persons meeting Business, Growth & Trade and Employment op maandag 

16 en dinsdag 17 april 2012 te Kopenhagen. De voorzitter van de commissie voor EL&I zal 

deze bijeenkomst ook bijwonen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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