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Plaats Grote conferentiekamer 

Ondervverp Bespreking met de deskundigen van het Ministerie van Arbeid 

Deskundigen Sharman Fayaz 	Aanwezig 
Boldewijn Jafari 	Aanwezig 
Wip Saskia 	Aanwezig 
Soetodirijo Clyde 	Aanwezig 
Sojo Bien 	Aanwezig 
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bericht 
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Quorum? Ja0 NeeEl 

Toehoorders (DNA-leden) Geen 

Genodigden Het Ministerie van Arbeid: 

e Mw. G. Mangroe (Hoofd Internationale Zaken) 

e De heer M. A.G. Piroe, OD Juridische Zaken van het Ministerie van 

Arbeid, en zijn deskundigen. 

Korte Inhoud Het doel van de bespreking (geen quorum) was om de wijzigingen binnen de 
aangepaste versie van de ontwerpwet, te bespreken. 
Voomamelijk lag het in de bedoeling om de schatting van de kosten behorende 
bij de ontwerpwet (financieringsmodel) te bespreken met de deskundigen van het 
Ministerie van Arbeid. De Voorzitter van DNA, die ook uitgenodigd was, heeft 
haar visie ten aanzien van het financieringsmodel gedeeld met de Commissie en 
de deskundigen van het ministerie. De deskundigen zijn verder ingegaan op de 
gestelde 	vraag-en 	aandachtspunten 	inzake 	de 	ontwerpwet 	en 	het 
financieringsmodel. 

Besluiten Geen beshilten. 
Echter zuften de deskundigen van Arbeid en DNA de laatste voorstellen 
bekijken en aanbrengen in de ontwerpwet. Er zal gewerkt worden aan een 
gewijzigde ontwerpwet. 

Vervolg activiteiten Voortzetting van de behandeling van de ontwerpwet in Openbare Plenaire 
vergadering op een nader te bepalen datum en tijdstip. 
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