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1. 33085 

Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) 

 

De fractie van D66 (Scholten) levert inbreng voor het nader voorlopig verslag.  

  

 

2. 33367 

Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de 

financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele 

andere wijzigingen van deze wet 

 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 4 juni 2013 en verzoekt de 

staf na te gaan of de minister zou kunnen rapporteren over de werkzaamheden van de 

Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER t.a.v. het amendement over de 

handtekeningeneis voor de beoogde datum van inwerkingtreding van de wet.   

 

3. 33297 
Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de  

overlegvorm over het integratiebeleid  

 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt (uiterlijk 29 mei) geleverd door de fracties 

van PvdA (Witteveen) en GroenLinks (Strik). 

 

4. 33525 

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per  

1 juli 2013  

 

De commissie heeft op 27 mei 2013 de memorie van antwoord ontvangen en stelt voor op 4 

juni 2013 - indien gewenst - inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. 

  



 

 datum 28 mei 2013 

 ons kenmerk 44983/KvD/ 
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5. 33538 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet 

kinderopvang 2013)  

De commissie stelt voor op 4 juni 2013 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

- Niemand is in staat de bijeenkomst op 19 juni 2013 van het Europees Parlement over de 

ontwerprichtlijn vrouwen in besturen beursgenoteerde ondernemningen bij te wonen. 

- De commissie stelt voor het ministerie van SWZ op 4 juni 2013 een technische briefing te 

laten verzorgen over wetsvoorstel 33182 (Versterking bestuur pensioenfondsen). Het 

voorstel wordt op 4 juni 2013 tevens voor procedure geagendeerd. 

- De commissievoorzitter zal de stand van zaken spoedeisende wetsvoorstellen en de 

planning van de nog in te dienen wetsvoorstellen aankaarten in een informeel gesprek met 

de minister van SZW.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 


