Bijlage bij brief: Behandeling van aanhangige wetsvoorstellen
De volgende wetsvoorstellen van SZW liggen in uw kamer ter verdere
behandeling
31 774: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de
mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen
geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan
31 862: Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst
op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een
jaarsalaris van € 75.000 of hoger
31 929: Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet
aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek
32 247: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet Inkomstenbelasting 2001
en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop
recht op ouderdomspensioen ontstaat
32 287: Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie
van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor
seizoenswerkers
32 291: Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor
schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)
32 383: Wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale
verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het
continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat)
32 397: Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico
inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de
Algemene wet bestuursrecht
32 421: Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en
vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en
vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)
32 430: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen
toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar
32 435: 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)
32 453: Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het
afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht
gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)
32 464: Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet
met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige

andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet)
32 465: Aanpassing vakantiewetgeving in BW op gebied van opbouwen en opneme n
vakantierechten tijdens ziekte zodat Nederlandse wetgeving in overeenstemming is
met EU-recht
32 477: Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de
markt - en overheidbepalingen
32 486: 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
32 520: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011)
32 521: Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere
belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie
van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid
koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)
32 533: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling
in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister
32 534: Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen
Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)
32 535: (R 1923): Goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand
gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

