Nr. 34672/N/LA

Den Haag, 16 november 2004

Aan de leden en plv. leden van de vaste
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 16 november 2004
Agenda:
1.
29513

Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met
het aanbrengen van enige vereenvoudigingen
Het concept nader voorlopig verslag wordt na het aanbrengen van enkele aanpassingen vastgesteld.
2.
29523

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van
bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)
Eindverslag zal worden uitgebracht teneinde het wetvoorstel als hamerstuk af te kunnen handelen.

3.
Brief van DCDD van 1 november jl. aan mevrouw Meulenbelt.
De leden van de commissie zullen de inhoud van de brief onder de aandacht brengen van hun
fractiegenoten/woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking.
4.
29529*

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale
verzekeringen)

29531*

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet
financiering sociale verzekeringen)
Voorgesteld zal worden de openbare behandeling te doen plaatsvinden op 7 december 2004.
5.
29718*

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de
ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en
wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003.
Een op het wetsvoorstel betrekking hebbende brief van MKB-Nederland aan de Tweede Kamer zal
in afschrift aan de commissie worden gezonden. Voorgesteld wordt het voorbereidend onderzoek te
doen plaatsvinden op 30 november 2004.

6.
Rondvraag.
Nagegaan zal worden wat de consequenties zullen zijn van het niet meer vóór de jaarwisseling door
de Eerste Kamer afhandelen van wetsvoorstel
29760
Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en zorg en van enige andere wetten (Wet
aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling)
De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

* Staat op lijst-Balkenende.
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