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1. 32521 

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) 

 

Met betrekking tot wetsvoorstel 32521 stelt de commissie eindverslag vast teneinde het 

voorstel plenair te behandelen op 19 april 2011 (voorkeursdatum), of eventueel 12 april 

2011 dan wel 17 mei 2011.   

 

2. 31267 / 31283, N  

   Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheid 

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 februari 2011 naar 

aanleiding van de brief van de commissie van 25 januari 2011 aan de minister over de 

ratificatie van de Herziene Europese Code inzake sociale zekerheid.  

 

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 29 maart 2011.   

 

3. Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 17 maart 2011 met een 

geactualiseerd overzicht inzake openstaande toezeggingen, met een prognose voor de 

nakoming of de status van nakoming.  

 

De commissie neemt de brief en het ambtelijk advies voor kennisgeving aan.  

T.a.v. een toezegging wordt overwogen enkele vragen te stellen. Zo nodig wordt een 

conceptbrief volgende week geagendeerd.  

  

4. Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 11 maart 2011 over de 

Internationale Arbeidsconferentie 2011. 

 

Naar aanleiding van de brief besluit de commissie een brief te sturen aan de minister. Het 

agendapunt wordt aangehouden tot 29 maart 2011. 
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 blad 2 

 

 

 

5. E1100011 

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 maart 2011 over de      

richtsnoeren werkgelegenheidsbeleid EU-lidstaten in reactie op de brief van de commissie 

van 15 februari 2011 (kamerstuk I 32638, A)  

 

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de verdere behandeling 

van dossier E110001 aan te houden tot het Nationale Hervormingsprogramma ontvangen is. 

Deze zal medio april 2011 naar het parlement en de Europese Commissie worden 

gestuurd.     

   

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

                                               
1 Dossiernummer op www.europapoort.nl 


