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Den Haag, 25 april 2006

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

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 25 april 2006
1.
30237

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het
Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG
Inbrengdatum nader voorlopig verslag: 16 mei 2006. Op die datum zal ook worden bepaald of de
aanwezigheid van de minister van Justitie bij de openbare behandeling wenselijk is.
2.
30386*

Wijziging van de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap in verband
met de uitvoering van richtlijn nr. 2003/72/EG van de Raad van de Europese
Unie van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese
coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers
Voorbereidend onderzoek: 16 mei 2006.
3.

30370*

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)

In een verslag zal de commissie meedelen dat zij de openbare behandeling voldoende voorbereid acht
indien en zodra zij het rapport van de werkgroep die de mogelijkheden onderzoekt om de
buitengewone uitgavenregeling en de zorgtoeslag te integreren, zal hebben ontvangen. Voorgesteld
wordt de openbare behandeling te doen plaatsvinden op 20 juni 2006.

4.
De commissie hecht haar goedkeuring aan een concept-brief aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, opgesteld door de leden Westerveld en De Wolff, inzake de houdbaarheid van de
Wet WIA in het licht van ILO-Conventie 121.
5.
Met het oog op de openbare behandeling van wetsvoorstel 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) op 9 mei a.s. zal mevrouw Westerveld de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een notitie van de hand van prof. F. Pennings
van de Universiteit van Tilburg toezenden.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

* Staat op de lijst-Balkenende

