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A BRIEF AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID 

Den Haag, 25 januari 2011 

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar ver-
gadering van 18 januari 2011 gesproken over de Commissiemededeling: 
Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees 
kader voor sociale en territoriale samenhang (COM(2010)758)1,2. Met 
uitzondering van de leden van de fractie van de VVD willen de leden van 
de commissie, vooruitlopend op het BNC-fiche, enkele vragen aan u 
voorleggen. 

Met de Europese Commissie is de commissie van mening dat het aantal 
mensen dat met armoede en sociale uitsluiting te kampen heeft, drastisch 
moet worden verminderd. In de strijd tegen armoede is het vergroten van 
de arbeidsdeelname een belangrijk middel. De commissie heeft echter 
tevens kennisgenomen van de toename van armoede onder werkenden 
en de bijzondere risico’s waaraan bepaalde andere bevolkingsgroepen, 
zoals ouderen, zijn blootgesteld. Zij constateert dat de Europese inzet 
breder is en zich niet beperkt tot het creëren van werkgelegenheid. 

In verband hiermee is de commissie benieuwd naar het standpunt en de 
inzet van de Nederlandse regering, de wijze waarop Nederland zal partici-
peren aan het Platform en de vertaling naar het nationale beleid. De com-
missie verneemt graag wanneer de Mededeling aan de orde zal zijn in de 
Raad en wil graag geïnformeerd worden over het te verwachten vervolg-
traject. 

De leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
verzoeken u in het BNC-fiche, dan wel bij gelegenheid van de aanbieding 
van het BNC-fiche, te reageren op de vragen in deze brief. 

De vice-voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid,
G. H. Terpstra

 

1  Zie ook dossier E100080 op 
www.europapoort.nl 
2  Bij deze brief is COM(2010)758 ter inzage 
gelegd op de afdeling Inhoudelijke Ondersteu-
ning.
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