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1. 32777
Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een
keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de
Algemene Ouderdomswet
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Rey),
PvdA (Sent), CDA (Hoekstra), SP (Elzinga), D66 (Scholten) en GroenLinks (Thissen). De
nog ontbrekende inbrengen worden uiterlijk donderdagochtend 3 november, 10.00 uur,
bij de staf aangeleverd. De proef wordt die dag per e-mail verspreid met een reactietermijn
tot vrijdag 4 november 2011, 16.00 uur, zodat het voorlopig verslag aan het einde van die
dag kan worden vastgesteld.
2. 32798
Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het
kindgebonden budget
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers),
PvdA (Sent), CDA (Hoekstra), SP (Elzinga), D66 (Scholten) en GroenLinks (Thissen). De
nog ontbrekende inbrengen worden uiterlijk donderdagochtend 3 november, 10.00 uur,
bij de staf aangeleverd. De proef wordt die dag per e-mail verspreid met een reactietermijn
tot vrijdag 4 november 2011, 16.00 uur, zodat het voorlopig verslag aan het einde van die
dag kan worden vastgesteld.
3. Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang
De commissie besluit geen inbreng te leveren en het verslag schriftelijk overleg (31989, Q
herdruk) voor kennisgeving aan te nemen.
4. Mededelingen en rondvraag
- Naar aanleiding van het geactualiseerd o verzicht s poedeisende wetsvoorstellen meldt de
voorzitter dat nog niet duidelijk is welke wetsvoorstellen deze Kamer zullen bereiken voor
de deadline van 4 november, maar dat het ministerie ambtelijk laat doorklinken dat in het
bijzonder gehecht wordt aan spoedige afdoening van wetsvoorstel 32878 en de
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verzamelwetten 33013, 33014 en 33015. Dergelijke signalen dienen op politiek niveau
overgebracht en beargumenteerd te worden.
- De commissie heeft nog geen antwoord ontvangen op haar brief van 4 oktober 2011 over
de ouderparticipatiecrèches (in reactie op het verslag schriftelijk overleg, EK 31989, M).
De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

