Den Haag, 17 februari 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZ
FIN
I&M
OCW
V&J

Activiteit:
Datum:
Tijd:

Procedurevergadering
dinsdag 21 februari 2017

Openbaar/besloten:

openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

8
7, 8, 9
4, 8
8
8
4
2, 8

17.00 - 18.00 uur

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Tweede en derde nota van wijziging (wetsvoorstel tot wijziging van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet
1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging
van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet))
(34628)

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma - 14 februari 2017
Tweede nota van wijziging - 34628-8
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
V&J

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma - 15 februari 2017
Derde nota van wijziging - 34628-9
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel is donderdag 16 februari jl. als Hamerstuk door de Kamer
aangenomen.
V&J

3.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging (Voorstel van wet van het lid Karabulut tot
wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband
met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)
(34325)

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 16 februari 2017
Tweede nota van wijziging - 34325-10
Betrekken bij de stemmingen over het wetsvoorstel.

Voorstel:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
4.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan
het werk’

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 13 februari 2017
Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het
werk’ - 2017Z02369
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
Arbeidsmarktbeleid.
EZ, OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over ‘stages na
afstuderen’

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 15 februari 2017
Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over ‘stages na
afstuderen’ - 2017Z02540
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake verzoek om bemiddeling in
conflict over cao VVT, aangeboden door FNV Zorg en Welzijn

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 16 februari 2017
Reactie op verzoek commissie inzake verzoek om bemiddeling in conflict over
cao VVT, aangeboden door FNV Zorg en Welzijn - 2017Z02623
Voor kennisgeving aannemen.
• Adressant reactie toezenden.

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke
Samenhang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 30 januari 2017
Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang 30982-31
Ter bespreking.
• Het BOR stelt voor de beleidsdoorlichting te agenderen voor een
procedurevergadering, zodra een nieuwe commissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is geïnstalleerd (zie bijgevoegde notitie 2017Z02740).
• In de procedurevergadering van 14 februari 2017 is besloten het BOR te
vragen voor de volgende procedurevergadering een notitie te verzorgen
over de beleidsdoorlichting.

Voorstel:
Noot:

2

Zaak:
Voorstel:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 februari 2017
BOR-notitie - Beleidsdoorlichting artikel 13 SZW - 2017Z02740
Ter informatie.

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Geen agendapunten
Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
7.

Agendapunt:

Reactie behandelvoorbehoud en verzoek informatie-afspraken inzake
EU-voorstel herziening verordening coördinatie sociale
zekerheidsstelsels

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 13 februari 2017
Reactie behandelvoorbehoud en verzoek informatie-afspraken inzake EUvoorstel herziening verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels - 346552
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud EUvoorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels op 15 februari 2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
8.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2016

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 januari
2017
Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2016 - 21109-227
Ter informatie.
EU, EZ, FIN, I&M, SZW, V&J, BuZa

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen SZW (februari 2017)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16
februari 2017
Lijst met EU-voorstellen SZW (februari 2017) - 2017Z02686
Instemmen met behandelvoorstellen (aan de individuele fracties overlaten om
aan de openbare raadpleging deel te nemen).
EU

Voorstel:

9.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten

3

Overig
10.

Agendapunt:
Voorstel:

11.

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van
bestuurders (34 494)
Plenaire debatten
1. Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver
(GroenLinks) d.d. 15 december 2015)
2. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van
DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal (PvdA) d.d. 12 april 2016)
3. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd
door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
4. Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen
met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman
(GroenLinks) d.d. 25 mei 2016), is reeds ingepland voor Kerstreces (RvW
23 november 2016)
5. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (aangevraagd door
het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
6. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (aangevraagd
door het lid Heerma (CDA) d.d. 6 september 2016)
7. Debat over het bericht 'Is een AOV een wassen neus' (aangevraagd door
het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 24 januari 2017)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen
(aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
2. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de
openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d.
9 juni 2016)
3. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied
(aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d 21 juni 2016)
4. Dertigledendebat over het bericht dat beunhazen zich storten op de
inburgeringsmarkt (aangevraagd door het lid Van Meenen (D66) d.d. 22
november 2016)
VAO's/VSO's
1. VAO Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en
arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 9/2/2017, lid Ulenbelt (SP))
2. VAO Behandelvoorbehoud herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels
(AO d.d. 15/2/2017, lid Schut-Welkzijn (VVD))
3. VSO over de berekening Financiering van de invoering van het
basisinkomen (34 393, nr. 8, lid Klein (Klein))

Agendapunt:

Reactie op het rapport Inburgering; Eerste resultaten van de Wet
inburgering 2013

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 14 februari 2017
Reactie op het rapport Inburgering; Eerste resultaten van de Wet inburgering
2013 - 32824-183
Desgewenst betrokken bij het VAO Inburgering en integratie en het debat over
de Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten i.v.m. het
toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het
inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke
begeleiding (34 584) op 16 februari 2017.

Voorstel:

4

12.

Agendapunt:

Brief van het lid Klein inzake Wet flexibilisering ingangsdatum AOW

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 14
februari 2017
Brief van het lid Klein inzake Wet flexibilisering ingangsdatum AOW - 3441412
Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Wet
flexibilisering ingangsdatum AOW (34 414).

Voorstel:

13.

Agendapunt:

BOR-notitie - Reacties internetoproep stages na afstuderen

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 februari 2017
BOR-notitie - Reacties internetoproep stages na afstuderen - 2017Z02434
Desgewenst betrokken bij het rondetafelgesprek over stages na afstuderen op
16 februari 2017

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten
Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2016A04515
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