Den Haag, 18 oktober 2005
Nr. 35727/N/AB
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 18 oktober 2005

1.
30007

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 juni 1973 te Genève
totstandgekomen Verdrag betreffende de havenarbeid, 1973 (Verdrag nr. 137,
aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar achtenvijftigste zitting;
Trb. 1974, 70)
Nader wordt besloten de inbreng ten behoeve van een (voorlopig) verslag te doen plaatsvinden op
1 november a.s.
2.
30104

Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten in verband met
de implementatie van richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht
op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PbEG L 235/10)
Eindverslag, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.
3.
30063*

Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de
Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en
Zwitserland
Wordt opnieuw geagendeerd op 1 november a.s.
4.
30034*

Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting
van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling
van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

30118*

Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen)
Indien op vrijdag 21 oktober a.s. om 12.00 uur geen opmerkingen/vragen bij de griffier zijn
ingediend zal eindverslag worden uitgebracht en kan de openbare behandeling op 1 november 2005
plaatsvinden.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

* vermeld op lijst-Balkenende.

