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1. 32465 

Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de 

invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van 

enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek 

Met betrekking tot het wetsvoorstel wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door 

de fracties van CDA (Goyert), VVD (Kneppers), PvdA (Westerveld) en SP (Elzinga). De 

fractie van de OSF (Ten Hoeve) sluit zich aan bij de vraag over de ingangsdatum.  

  

2. E1100011 
Voorstel voor een besluit betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van 
de lidstaten (COM(2011)6) 
De brief aan de minister van SZW wordt met een tweetal redactionele aanpassingen 

vastgesteld. 

 

3. Om agendatechnische redenen zal vanuit de commissie voor SZW niemand deelnemen aan 

de interparlementaire vergadering van de Commissie rechten van de vrouw (FEMM) van het 

Europees parlement op donderdag 3 maart 2011 te Brussel over de politieke rol van de 

vrouw in de toekomst van de Europese Unie. 

 

4. 32430 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de 

toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar   

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 4 februari 2011 over de tijdens 

het debat van 20 en 21 december 2010 toegezegde aanpassing van het wetsvoorstel voor 

kennisgeving aan en wacht de door de minister aangekondigde novelle af. De toezegging kan 

als deels voldaan worden beschouwd.  

 

5. Rondvraag  

De commissie neemt kennis van de wijze van behandeling van brieven gericht aan de 

vakcommissies.  

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

                                               
1 Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


