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Cie 71 / Wet Minimumloon 02 - 2019 

• 

Commissie 

Kies hier de naam van de Vaste Commissie 

■‘ 	•2\'"  ivir Naam Vaste 

Commissie van Rapporteurs 
Voor de ontwerp-wet houdende bepalingen over de vaststelling van 
het Minimumloon (Wet Minimumloon) 

Datum 5/17/2019 

Uitgeschreven voor 11:00 AM 

Aanvangstijd 11:10 AM 

Plaats Kleine Conferentiekamer 
Onderwerp Bespreking wetsontwerp 

Ambtelijke assistentie Cheung Tsoeí Tjien WPO Aanwezig 
Buyne Nancy WPO Aanwezig 
Kejansi Cornelly WPO Aanwezig 
Dulder Diana WPO Aanwezig 

Commissieleden Aanwe 
zig 

Afwezig Met 
bericht 

Zonder 
bericht 

Reden 
Afwezigheid 

KENSENHUIS PATRICK • • • 

JOGI MAHINDERKOEMAR n ffi ffi ffi 

HOOGHART RONALD 0 • • 

ETNEL PATRICIA NANCY (81 IN ffi 

ILAHIBAKS RUCHSANA E • D • 

BREEVELD CARL 1111 ■1 ffi uitlandig 
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tS;A 

AFONSOEWA SILVANA • E geen 

Kíes hJer se, coinmJssïe lid 111 0 111 Ei 

Kies hier het cornrnissie lid • • 0 • 

Quorum? Ja Nee• 

Toehoorders (DNA-leden) geen 

Genodigden geen 

Korte Inhoud Enkele aspecten die tijdens de commissievergadering aan de 
orde werden gesteld zijn; 

- De schriftelijke feedback werd summier in commissieverband 
besproken. 

- De te vervolgen werkwijze tav het verder behandelen van het 
wetsontwerp werd ook in commissieverband besproken. 

Besluiten De besluiten die tijdens de vergadering aan de orde werden 
gesteld zijn; 

1. De verkregen schriftelijke feedback zal met het 
Ministerie van Arbeid worden gedeeld. 

2. De geTdentificeerde actoren zullen uitgenodigd worden 
om hun schriftelijke feedback toe te lichten en onderling 
met de overige actoren in discussie te treden t.a.v. het 
wetsontwerp, om zodoende zoveel als mogelijk 
consensus te bereiken. 

3. De actoren (ASFA, AKMOS & KKF) die geen 
schriftelijke feedback hebben gedeeld met de 
commissie zullen wederom in de gelegenheid gesteld 
worden om hun feedback te delen tijdens de te houden 
hoorzitting. 

Vervolg activiteiten Hoorzitting woensdag 29 mei 2019 bij DNA. Tijd : 11:00- 
13:00u 
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