Nr. 36902/N/GW

Den Haag, 14 november 2006

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

Korte aantekeningen van de
vergadering van dinsdag 14 november 2006
Agenda:
1.
30650

Wijziging van werkloosheidsvoorzieningen om gemeenten meer zekerheid te
geven dat uitkeringsgerechtigden kunnen werken met behoud van uitkering

Voorstel voorbereidend onderzoek: 5 december 2006
2.
30800 E

Begrotingsstaat Spaarfonds AOW 2007

Eindverslag teneinde af te handelen als hamerstuk
3.
30800
XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2007

Eindverslag teneinde af te handelen als hamerstuk
4.
30655

Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

Ten behoeve van een voorlopig verslag wordt inbreng geleverd door de fractie van het CDA
(Vedder-Wubben). De fracties van PvdA en VVD sluiten zich aan bij een vraag naar
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aanleiding van eerder door de Bond van Verzekeraars gesignaleerde problemen rond
onbedoeld onvoorwaardelijke toeslagen.
Voorstel m.b.t. plenaire afhandeling: 5, dan wel 12 december 2006 tezamen met wetsvoorstel
30413, Pensioenwet..
5.
30679

Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten

Eindverslag teneinde als hamerstuk af te handelen.
6.
30552

Vergroten verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers voor het
arbeidsomstandighedenbeleid (de memorie van antwoord is bijgevoegd)

Eindverslag. Voorstel plenair: 28 november 2006
7.
30664

30665

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.
Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve
vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in
het buitenland

Eindverslag; voorstel plenair: 28 november 2006 (samen met 30063)
8.
30532

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die
wet

Eindverslag teneinde af te handelen als hamerstuk
9.
30413

Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Zie onder 4; eindverslag wordt uitgebracht
10.
30678

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband
met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving

Eindverslag; voorstel plenair: 28 november 2006
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11.
Adviezen E-dossiers van de rapporteur Terpstra en Swenker)
a) advies rapporteur Terpstra inzake COM (2006) 159, richtsnoeren betreffende de
detachering van werknemers met het oog op het verrichten van diensten : de regering
zal worden gevraagd naar de reden van de discrepantie tussen haar antwoord terzake
van het gebruik van bestuurlijke boeten bij wetsvoorstel 30678 en de
privaatrechtelijke verantwoordelijkheid van sociale partners inzake de controle op de
Wet minimumloon;
b) advies rapporteur Swenker inzake E060045 voorstel tot oprichting Europees fonds
voor aanpassing van de globalisering: voor kennisgeving aangenomen
12.
E060021

E-dossier met betrekking tot duurzame ontwikkeling

Voor kennisgeving aangenomen
13.
Het eerste deel van het beknopte dossier op wetsvoorstel 29948 Noorman-den Uijl zal de
leden van de commissie z.s.m. worden toegezonden.

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen.
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