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1. Kinderopvang: ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement
De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 25 mei 2012 met het
ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement (TK 31322, nr. 188 en bijlage) voor
kennisgeving aan.
2. 33212
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het
aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag
mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten
van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in
de kinderopvangtoeslag
en
Brief van de minister van SZW van 29 mei 2012 met het Ontwerpbesluit tot w ijziging van het
Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang (33212, nr. 7 en
bijlage)
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 26 juni 2012 en de
behandeling van het ontwerpbesluit hierbij te betrekken.
3. Spoedeisende wetsvoorstellen voortvloeiend uit het begrotingsakkoord
Naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 8 juni 2012 in reactie op de brief
van de commissie van 7 juni 2012 over het spoedeisend karakter van een tweetal
wetsvoorstellen, besluit de commissie het wetsvoorstel Wet verhoging AOW - en
pensioenrichtleeftijd (33290) na aanvaarding door de Tweede Kamer - naar verwachting in
week 25 - op 26 juni 2012 voor procedure te agenderen met de intentie het voorbereidend
onderzoek spoedig te houden. Diverse fracties benadrukken evenwel het belang van
zorgvuldige behandeling en geven te kennen te willen streven naar een afronding uiterlijk
eind september/begin oktober.
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Ten aanzien van wetsvoorstel W ijziging van de Wet financiering sociale ve rzekeringen in
verband met bonussen voor werkgevers voor het indienstnemen en indiensthouden van
oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers (33284) zal de minister gevraagd
worden naar de gevolgen van behandeling van het wetsvoorstel na 1 juli 2012.
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