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1. 32500 XV 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

2. 32500 E 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

3. 32565 XV 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

4. 32360 XV 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2009 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

5. 32360 E 

Jaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2009 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

6. 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 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 februari 2011.  

 

7. 32486 
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen 
van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige 
technische wijzigingen 
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 blad 2 

 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.  

 

8. T01083 

Toezegging ratificatie andere landen 

Naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 7 januari 2011 (brief 31267 / 

31283, M) stelt het lid Westerveld (PvdA) namens de commissie een conceptbrief met 

aanvullende vragen op, die aan de woordvoerders zal worden voorgelegd. De conceptbrief 

wordt 25 januari 2011 geagendeerd.  

 

9. E1000801 

Commissiemededeling: Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een 

Europees kader voor sociale en territoriale samenhang COM(2010)758 

Met uitzondering van de fractie van de VVD, besluit de commissie schriftelijk enkele vragen 

te stellen aan de regering. De conceptbrief, waarvoor de staf een voorzet maakt, wordt 25 

januari 2011 besproken.  

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


