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1. 32435 

Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te 

brengen (Reparatiewet SZW 2011) 

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek te houden op 30 november 

2010.  

 

2. E1000621 

 De commissie stelt voor om de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en werkprogramma 

 2011 (WWP 2011) als prioritair te selecteren: 
- Proposal for a Council Decision on Employment Guidelines - [62] 

- Consultation of the European social partners on reconciliation between work, family and 

private life - [118] 
 

3. Mededelingen en rondvraag  

- Het kennismakingsgesprek met de minister van SZW, de heer Kamp, en met de 

staatssecretaris van SZW, de heer De Krom, vindt plaats op 21 december 2010, van 

16.00 tot 17.00 uur (het exacte tijdstip is afhankelijk van de plenaire agenda).  

- De wetsvoorstellen  

32421 Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving, 

32430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen 

toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar, en 

32520 Verzamelwet SZW 2011 

staan geagendeerd voor plenaire behandeling op 18 november a.s. in de Tweede Kamer. 

Deze voorstellen worden op 23 november 2010 voor procedure geagendeerd, onder 

voorbehoud dat de voorstellen vóór of op 23 november 2010 door de Tweede Kamer zijn 

aanvaard.  

- De uitnodiging voor de interparlementaire conferentie getiteld ''Gelijke Kansen'' op 21 en 
22 november 2010, is voorgelegd aan de commissie voor OCW.  

- Het gesprek met de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV vindt plaats op  

                                                 
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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 23 november 2010, van 17.00 - 18.00 uur. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 
 


