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Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
Dinsdag 5 april 2011  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 datum 5 april 2011 

 ons kenmerk 41953 

 

 

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) 

 

De aan de agenda toegevoegde brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

van 1 april 2011 met het verzoek om de behandeling van het wetsvoorstel inclusief 

eventuele stemmingen op 19 april af te ronden, wordt verdeeld ontvangen. In afwachting 

van bespreking in het College van Senioren (mede gelet op het quorumvereiste bij 

honorering van het verzoek) wordt de brief aangehouden tot 12 april 2011.  

 

2. 32464 

Wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te 

introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 april 2011. 

 

3. T00630 

   Toezegging Monitor werking bezwaarprocedure (30034) 

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 25 maart 2011 

(32716, nr. 1) met het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen (WIA), inclusief toezegging T00630 (diverse documenten bijgevoegd: 

zie toelichting)  

    

De commissie beschouwt de toezegging met de brief van de staatssecretaris van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid van 25 maart 2011 (32716, nr. 1 en bijlage) over de evaluatie 

van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) als afgedaan. Hiermee is ook de 

commissiebrief van 28 september 2010 (30034, O) voldoende beantwoord.  

 



 

 datum 5 april 2011 

 ons kenmerk 41953// 

 blad 2 

 

 

Vanuit de PvdA-fractie (Westerveld) bestaat er behoefte om schriftelijk enkele vragen te 

stellen naar aanleiding van het kabinetsstandpunt. De commissie besluit het 

kabinetsstandpunt op 12 april 2011 opnieuw te agenderen. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

   Kim van Dooren   


