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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) 

 

Conform de bespreking in het College van Senioren wordt het plenaire debat over het 

wetsvoorstel op 19 april 2011 geagendeerd inclusief stemmingen. Dit laat de mogelijkheid 

onverlet om ten tijde van het debat met andere ordevoorstellen te komen.  

 

2. 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 

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie eindverslag vast teneinde het voorstel 

plenair te behandelen op 17 mei 2011 of 24 mei 2011. Voorafgaand aan de plenaire 

behandeling ontvangt de commissie graag een reactie op een recente uitspraak van het 

Europese Hof van Justitie. De conceptbrief met het verzoek daartoe wordt 19 april 2011 

geagendeerd. 

 

 

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

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

naar arbeidsvermogen (WIA). 

 

De commissie besluit hierop schriftelijk te reageren. Een conceptbrief op basis van de 

inbreng van het lid Westerveld (PvdA) wordt zo spoedig mogelijk per e-mail verspreid, zodat 

andere fracties deze week de mogelijkheid hebben zich aan te sluiten dan wel aanvullende 

vragen in te leveren. De conceptbrief wordt 19 april 2011 geagendeerd.        



 

 datum 12 april 2011 

 ons kenmerk 41998// 

 blad 2 

 

 

 

4. T01085 

Toezegging Inlichten van de Kamer over strijdigheid van de WIA met het ILO-verdrag  

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 april 2011 over de 

Wet WIA en ILO-verdrag 121, in reactie op de commissiebrief van 29 maart 2011 (EK 

31267/31283, O)  

 

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 19 april 2011.  

 

 

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

Kim van Dooren 

 

 


