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Den Haag, 13 september 2005  

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor  

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 13 september 2005  

 

 

 1.+ 2.  

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) 

 

Inbreng t.b.v. het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Leeuwen), PvdA 

(Westerveld), VVD (Swenker), GL (De Wolff) SP (Meulenbelt), D66/OSF (Schouw), SGP/CU (Van 

den Berg). 

 

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 informatie over de hoogte van 

inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van ondernemingen aan de 

ondernemingsraad (Wet Harrewijn)  

 

Op basis van de ingezonden bijdragen van de fracties  van CDA (Terpstra), PvdA (Leijnse) en VVD 

(Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije) zal een concept-voorlopig verslag met de weekendpost 

worden rondgezonden. Vaststelling op maandag 19 september a.s. 

 

4. 

Procedure met betrekking tot de wetsvoorstellen 

30104   (Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet) en  

30063   (Overgangsrecht toeslagenwet). 

 

De CDA-fractie (Vedder-Wubben) wenst enkele vragen te zien opgenomen in een voorlopig verslag 

omtrent wetsvoorstel 30104 (Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet) 

De PvdA-fractie (Westerveld)wenst enkele vragen te zien opgenomen in een voorlopig verslag 

omtrent wetsvoorstel 30063 (Overgangsrecht toeslagenwet). De leden van de fractie van GroenLinks 

(de Wolff) delen mee zich bij die vragen te willen aansluiten. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Nieuwenhuizen   

 

 


