Den Haag, 18 november 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):
Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17
november 2022

Wet- en regelgeving
1.

Agendapunt:

Vormgeving artikelsgewijze behandeling Wet toekomst pensioenen
(36067)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 17 november 2022
Artikelsgewijze behandeling en rapporteurs Wet toekomst pensioenen 2022Z22298
De commissie stemt in met het voorstel voor de invulling van de artikelsgewijze
behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en de werkwijze van de
rapporteurs
De commissie stemt in met de indeling van de onderwerpen en de daar
bijbehorende artikelnummers: 1. contract; 2. transitie; 3.
nabestaandenpensioen; 4. overig (w.o. klachten/geschillen; keuzebegeleiding,
zzp, informatie voorziening, overgangsrecht)
De toedeling van de rapporteurs aan de onderwerpen is als volgt: 1. Contract:
Bart Smals (VVD), Bart van Kent (SP), en Henk Nijboer (PvdA); 2. Transitie:
Pieter Omtzigt, Marijke van Beukering (D66), Senna Maatoug (GroenLinks) en
Liane den Haan 3. Nabestaandenpensioen: Don Ceder (CU) en Chris Stoffer
(SGP) 4. Overig: Hilde Palland (CDA) Senna Maatoug (GroenLinks) en Caroline
van der Plas (BBB)
De commissie stemt in met de datum voor het wetgevingsoverleg op 2
december (10.00 -17.00 uur) en voorgesteld tijdpad
• Schriftelijke inbreng van de rapporteurs wordt uiterlijk d.d. 25 november
om 11.00 uur aangeleverd;
• Inbreng van de rapporteurs wordt per e-mailprocedure aan de commissie
voorgelegd (uiterste reactietermijn om 16.00 uur)
• Brief met de inbreng van de rapporteurs wordt naar de minister van APP
toeezonden met het verzoek de vragen te beanwoorden voorafgaand aan
het WGO.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Noot:

Geen agendapunten
Overig
Geen agendapunten

Rondvraag
2.

Agendapunt:
Noot:

Informatieverzoek aan de Commissie Parameters
Besluit: Het lid Omtzigt zal samen met de leden Smals (VVD) en Ceder (CU)
een voorstel uitwerken voor een informatieverzoek aan de Commissie
Parameters

Ad-hoc besluitvorming
Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2022A09114
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