Den Haag, 14 maart 2006
Nr. 36204/N/LA

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 14 maart 2006

1.
29738

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met
aanscherping van de wekeneis

30370

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met
de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)
Gezamenlijk voorbereidend onderzoek.
Ten behoeve van een voorlopig verslag wordt inbreng geleverd door de fracties van CDA
(Van Leeuwen), PvdA (Westerveld), VVD (Swenker), GroenLinks (De Wolff), SP
(Meulenbelt) en SGP/ChristenUnie (Van den Berg).
Namens de commissie zal de regering worden gevraagd een reactie te geven op de brief van
de raad van bestuur van KNP van 10 maart 2006 inzake de mobiliteit CAO.
Op 21 maart 2006 zal de commissie zich over de verdere procedure van behandeling
beraden.
2.
30237

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het
Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG
Ten behoeve van een voorlopig verslag wordt inbreng geleverd door de fracties van CDA
(Franken), VVD (Van den Broek-Laman Trip), GroenLinks (De Wolff), D66/OSF
(Schouw), SP (Meulenbelt) en SGP/ChristenUnie (Van den Berg). De PvdA-fractie
(Westerveld) sluit zich aan bij vragen van de fracties van GroenLinks en de SP.
3.
28163

Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot wijziging van de Wet
op de ondernemingsraden in verband met het verschaffen van openbaarheid
over de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders
van ondernemingen (Wet Harrewijn)
Eindverslag onder het voorbehoud van een openbare gedachtewisseling.
Voorstel plenaire afhandeling: 4 april 2006.
4.
Bespreking lijst Balkenende, onderdeel B.
De aangekondigde wetsvoorstellen worden afgewacht; slechts wetsvoorstel 30386 lijkt een
kans van afhandeling in deze Kamer te hebben.
De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.

