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Nr. 35903/KvD  

 
 
 

 
 
 
Den Haag, 6 december 2005 

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

 
 

 
Korte aantekeningen van de vergadering 

van dinsdag 6 december 2005 
 
 
1. Met betrekking tot wetsvoorstel  
30318*  Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de 

invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede 
enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen) 

 

wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fractie van de PvdA (Linthorst). De commissie 
zal een brief sturen naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin  - refererend 
aan het plenaire debat van 1 november jl. – gevraagd zal worden of de minister inmiddels een 
gesprek heeft gevoerd met de VNG en of hij kan melden wat daarvan de uitkomst is. De 
antwoorden dienen vóór de plenaire behandeling van 20 december 2005 ontvangen te zijn.  
 
2.  Met betrekking tot wetsvoorstel  
30314  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering 
sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in 
verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een 
uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele 
aanpassingen in de berekening van de uitkeringen 

 

wordt eindverslag vastgesteld, teneinde af te doen als hamerstuk. 
 
3.  Met betrekking tot wetsvoorstel 
30007   Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 juni 1973 te 

Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de havenarbeid, 1973 
(Verdrag nr. 137, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in 
haar achtenvijftigste zitting; Trb. 1974, 70) 

 

wordt eindverslag vastgesteld, teneinde af te doen als hamerstuk. 
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4.  Met betrekking tot wetsvoorstel  
30104  Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten in 

verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (PbEG L 235/10) 

 

wordt de verdere procedure aangehouden tot 20 december 2005. In de commissie wordt de 
suggestie gedaan dit onderwerp nog aan de orde te stellen bij de Algemene financiële 
beschouwingen op 12/13 december a.s. 
 
5. 
M.b.t. de Europese richtlijn voor de overdraagbaarheid van pensioenrechten (COM(2005)507 zal 
op 17 januari 2006 een inbrengvergadering gehouden worden. Het document van de Europese 
Commissie zal verspreid worden in de commissie. 
 
6.  Rondvraag. 

• Mw. Linthorst laat een tweetal documenten distribueren naar de commissieleden; 
• De commissie laat informeren waarom de wetsvoorstellen 30330 en AWIR alleen zijn 

toegedeeld aan de commissie Financiën; 
• Mw. Meulenbelt geeft aan volgende week verhinderd te zijn i.v.m. verblijf in Gaza. 

Voorts is zij in afwachting van nadere informatie op het onderwerp “asbest”. 
 
 
De wnd. griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 

 


	Den Haag, 6 december 2005
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