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Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 6 september 2005

1.
28163

Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot wijziging van de Wet op de
ondernemingsraden in verband met het verschaffen van informatie over de hoogte van
inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van ondernemingen aan de
ondernemingsraad (Wet Harrewijn)
In het voorlopig verslag omtrent dit wetsvoorstel zullen allereerst aan de regering enkele
commissievragen worden gesteld over de samenhang tussen het onderhavige wetsvoorstel en de Wet
medezeggenschap werknemers. Voorts zullen fractiegewijs enige vragen worden voorgelegd aan de
indieners van het initiatiefwetsvoorstel. Vaststelling van dit voorlopig verslag vindt plaats op
13 september 2005.
2.
29983

Wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de uitbreiding
van de werkingssfeer van de wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid
Inbreng t.b.v. een voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Schouw), OSF (Ten
Hoeve) en CU/SGP (Van den Berg).
3.
30105 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
Eindverslag teneinde als hamerstuk af te doen.

4.
29481

Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet
verplichte beroepspensioenregeling)
Eindverslag onder voorbehoud; plenaire behandeling bij voorkeur op 27 september, anders op
4 oktober 20051.
5.
Bespreking brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 30 augustus 2005,
inzake nieuw fiscaal regime voor vut/prepensioen en levensloop.
De per 15 september 2005 toegezegde informatie wordt afgewacht.
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Gelet op de agenda voor 27 september a.s. is gekozen voor 4 oktober 2005.

6.
Rondvraag.
De procedure met betrekking tot de wetsvoorstellen 30104 (Wijziging van de Pensioenspaarfondsenwet) 30063 (Overgangsrecht toeslagenwet) zal worden geagendeerd voor 13 september
2005.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

