Nr. 36831/N/TV

Den Haag, 31 oktober 2006

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

Korte aantekening van de vergadering van dinsdag 31 oktober 2006
1.
30413
Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)
Inbreng t.b.v. een voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA
(Vedder – Wubben ), PvdA (Westerveld), VVD (Biermans), D66 (Schouw), SGP (van den
Berg). De fractie van de SP (Meulenbelt) sluit zich aan bij de inbreng bij de PvdA-fractie.
2.
30552

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in
verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en
werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid
Inbreng ten behoeve van een voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties va CDA (Van
Dalen-Schiphorst), PvdA (Leijnse), VVD (Swenker), OSF (Ten Hoeve). De fractie van de SP
zegt een inbreng toe.
3.
30532

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die
wet
Inbreng t.b.v. een voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Van Driel) en
VVD (Swenker).
4.
30614

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en
de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006)
Er zal eindverslag worden uitgebracht teneinde dit wetsvoorstel als hamerstuk te kunnen
afhandelen.
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5. en 6.
30664

Wijziging van de wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het
recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de
Europese Economische Ruimte en Zwitserland

30665

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve
vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in
het buitenland
Ten behoeve van een voorlopig verslag wordt inbreng geleverd door de fractie van de PvdA
(Westerveld). De fracties van de SP, OSF/D66 en SGP hebben meegedeeld zich te willen
aansluiten bij deze inbreng.
7.
30678

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband
met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving
Ten behoeve van een voorlopig verslag wordt inbreng geleverd door de fracties van CDA
(Terpstra) en PvdA (Van Driel). De heer Terpstra deelt mee dat nog enkele vragen over de
bestuurlijke boeten zullen worden nagezonden.
8.
30682

Wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten
(Verzamelwet sociale verzekeringen 2007)
Ten behoeve van een verslag wordt inbreng geleverd door de fractie van het CDA (Van
Leeuwen).
9.
30655
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)
Voorgesteld zal worden het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op
14 november 2006.
10.
30679

Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking
op grond van de Wet werk en bijstand
Voorgesteld zal worden het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op
14 november 2006.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.
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