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1. 32430
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de
toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar
Met betrekking tot het wetsvoorstel wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fracties
van SP (Elzinga) en mogelijk ChristenUnie (Kuiper, mede namens SGP). Onder voorbehoud
dat de antwoorden de Kamer vóór vrijdag 17 december 2010, 10.00 uur bereiken, wordt het
wetsvoorstel op 20 en/of 21 december 2010 plenair behandeld. De griffie draagt zorg voor
spoedige digitale en schriftelijke verspreiding van de antwoorden.
2. 32421
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)
Met betrekking tot het wetsvoorstel wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fractie
van de PvdA (Westerveld). Fracties die zich bij de vragen aansluiten kunnen dit tot
woensdag 15 december 2010, 16.00 uur kenbaar maken. Onder voorbehoud dat de
antwoorden de Kamer vóór vrijdag 17 december 2010, 10.00 uur bereiken, wordt het
wetsvoorstel op 20 en/of 21 december 2010 plenair behandeld. Onder voorbehoud rekent de
commissie op een half uur debat, waarbij het lid Westerveld, eventueel namens andere
fracties, het woord zal voeren. Indien de antwoorden geen aanleiding geven tot debat zal
mw. Westerveld in overleg met de overige fracties uiterlijk maandagmorgen kenbaar maken
dat het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.
3. Rondvraag
De wetsvoorstellen Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet (32464) en Wet
mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (32521) kunnen, indien
ze deze week door de Tweede Kamer worden afgehandeld, op 21 december 2010 in
procedure worden genomen. Plenaire behandeling voor het kerstreces is niet meer aan de
orde.
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De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

