Den Haag, 20 mei 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DiZa
EU
EZK
FIN
J&V
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 25 mei 2021
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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31
31
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31
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31
31
31

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, H.J. Post - 25
mei 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z08587
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

35798 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele
suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden
toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 mei 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35798-3
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor een wetgevingsoverleg gezamenlijk met
andere suppletoire begrotingen op dit terrein.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

4.

Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 19 mei 2021
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 - 35830XV-1
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27
mei 2021 om 14.00 uur.
Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2020 Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 17 juni 2021, 09.30-13.30 uur.

Voorstel:
Voorstel:

5.

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 8
april 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire
begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en
diverse corona gerelateerde maatregelen) - 35798
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor een wetgevingsoverleg gezamenlijk met
andere suppletoire begrotingen op dit terrein.

Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek
2020 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 19 mei 2021
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 35830-XV-2
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27
mei 2021 om 14.00 uur.
Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2020 Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 17 juni 2021, 09.30-13.30 uur.

Voorstel:
Voorstel:
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6.

Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 19 mei 2021
Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 - 35830-XV
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27
mei 2021 om 14.00 uur.
Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2020 Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 17 juni 2021, 09.30-13.30 uur.

Voorstel:
Voorstel:

7.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een
gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten
werktijd

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 21 juli
2020
Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek
tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd - 35536
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 juni 2021 te 14.00 uur.

Voorstel:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
8.

Agendapunt:

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 10 mei 2021
Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord - 32043-559
In de vorige procedurevergadering is reeds besloten een inbrengdatum voor
het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vast te stellen
op 2 juni 2021 om 14.00 uur.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Onderzoek 45 dienstjaren

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 10 mei 2021
Onderzoek 45 dienstjaren - 32043-560
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Pensioenonderwerpen.

Voorstel:
Noot:
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10.

Agendapunt:

Appreciatie van de motie van het lid Stoffer c.s. over brede toepassing
van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor
asbestdakensanering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 mei 2021
Appreciatie van de motie van het lid Stoffer c.s. over brede toepassing van de
FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering 25834-181
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het commissiedebat Gezond en veilig
werken op 24 juni 2021.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Verkenning Keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 mei 2021
Verkenning Keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen - 32043-561
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Pensioenonderwerpen.

Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Wijzigingsregeling NOW 3 5e tranche - verruiming openstelling loket

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 mei 2021
Wijzigingsregeling NOW 3 5e tranche - verruiming openstelling loket - 35420265
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: betrekken bij het plenaire debat inzake het Economisch
steunpakket.

Voorstel:
Noot:

13.

Agendapunt:

Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 mei 2021
Jaarverslag 2020 Inspectie SZW - 35570-XV-84
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het commissiedebat Gezond en veilig
werken op 24 juni 2021.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Reactie op het bericht 'sekswerkers verdwijnen in de illegaliteit"

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 12 mei 2021
Reactie op verzoek commissie over het bericht 'sekswerkers verdwijnen in de
illegaliteit" - 35420-267
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport verzoeken de behandeling over te nemen.
J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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15.

Agendapunt:

Inrichting meldpunt UWV herstelactie Groningen en evaluatie

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 12 mei 2021
Inrichting meldpunt UWV herstelactie Groningen en evaluatie - 26448-647
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale
zekerheid op 30 juni 2021.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Kinderopvang en Covid-19: Update 2 tegemoetkoming eigen bijdrage
ouders voor tweede sluitingsperiode

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 12 mei 2021
Kinderopvang en Covid-19: Update 2 tegemoetkoming eigen bijdrage ouders
voor tweede sluitingsperiode - 31322-432
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Kinderopvang.

Voorstel:
Noot:

17.

Agendapunt:

UWV monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 17 mei 2021
UWV monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2020 - 34352-212
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Verkenning andere vormgeving kostendelersnorm

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 17 mei 2021
Verkenning andere vormgeving kostendelersnorm - 34352-211
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden
van 25 februari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 18 mei 2021
Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 25
februari 2021 - 24515-601
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid.

Voorstel:
Noot:
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20.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg AOW-onderwerpen van 15
oktober 2020, over de Aanvullende Inkomensondersteuning inzake
bouwstenennotitie

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 18 mei 2021
Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg AOW-onderwerpen van 15 oktober
2020, over de Aanvullende Inkomensondersteuning inzake bouwstenennotitie
- 29389-110
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Pensioenonderwerpen.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over wijziging van
de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet
op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet
op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de
mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op
ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van
oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum
daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudoeindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding
van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet
bedrag ineens, RVU en verlofsparen) van 5 november 2020, over
ouderdomspensioen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 18 mei 2021
Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over wijziging van de
Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het
financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de
loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een
deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op
periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de
ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de
pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding
van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag
ineens, RVU en verlofsparen) van 5 november 2020, over ouderdomspensioen
- 35555-19
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Pensioenonderwerpen.
FIN

Agendapunt:

Jaarverslag SUWI 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 18 mei 2021
Jaarverslag SUWI 2020 - 26448-649
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het commissiedebat Uitvoering sociale
zekerheid op 30 juni 2021.

Voorstel:
Noot:

22.

Voorstel:
Noot:

6

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

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
23.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche over het voorstel Verordening voor
machineproducten, COM document (2021)202 van de Europese
Commissie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 12 mei 2021
Uitstel toezending BNC-fiche over het voorstel Verordening voor
machineproducten, COM document (2021)202 van de Europese Commissie 22112-3103
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Lijst met EU voorstellen SZW t/m 17 mei 2021

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, H.J. Post - 19 mei 2021
Lijst met EU voorstellen SZW t/m 17 mei 2021 - 2021Z08346
Instemmen met de in de stafnotie opgenomen behandelvoorstellen.
EU

Voorstel:
Noot:

24.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten
Overig
25.

Agendapunt:

Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over onder andere
de Corona steunpakketten (zoals de TONK-regeling) en de gevolgen
van niet-farmaceutische Coronamaatregelen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. van Houwelingen (FVD)
- 6 mei 2021
Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over onder andere de
Corona steunpakketten (zoals de TONK-regeling) en de gevolgen van nietfarmaceutische Coronamaatregelen - 2021Z07491
Ter bespreking.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 11 mei 2021.

Voorstel:
Noot:
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26.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 20 mei 2021)
Ter informatie.
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de
procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het
zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO
op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met
het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere
wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de
procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het
zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO
op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel
CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in
verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en
enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering
minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9
september 2020;
4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van
Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in
verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en
mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke
beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft
plaatsgevonden op 2 februari 2021;
5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de
Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid
van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie
inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL
VERKLAARD.
Plenaire debatten:
1. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door
het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
2. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk
(aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni
2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie
Plenair; Aanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
3. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun
verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de
RvW van 24 september 2019)
4. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het
lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
5. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door
het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW,
staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
6. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische
statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door
het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020)
7. Debat over het economisch steunpakket (aangevraagd door het lid Gijs
van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 april 2021)
8. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van
Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari
2019)
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2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van
Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De
Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote
kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de
RvW van 4 april 2019)
VAO's/VSO's:

27.

Agendapunt:
Voorstel:

28.

Agendapunt:
Voorstel:

29.

Agendapunt:
Voorstel:

Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
Ter informatie.
• Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14
juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur
• WGO Jaarverslagen 2020 Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 17 juni
2021, 09.30-13.30 uur
• Commissiedebat Gezond en veilig werken - 24 juni 2021, 14.00-18.00 uur
• Commissiedebat Inburgering en integratie - 28 juni 2021, 10.00-14.00 uur
• Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid - 30 juni 2021, 10.00-14.00
uur

Ongeplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
Ter informatie (klik voor agenda op link CD/NO/WGO).
• Commissiedebat Arbeid en zorg
• Commissiedebat Kinderopvang
• Commissiedebat Eerlijk werken
• Commissiedebat Kinderbijslag en kindgebonden budget
• Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
• Commissiedebat Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april
2020
• Commissiedebat Deeltijdwerk
• Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
• Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
• Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
• Commissiedebat Pensioenonderwerpen - was gepland op 21 januari 2021
• Commissiedebat Arbeidsmigratie
• NO Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de
Voedselbank (35609) - was gepland op 28 januari 2021
• NO Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van
het AOW-AOV-hiaat (35666)
• WGO Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287)- was gepland op 25 januari
2021
• WGO Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband
met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele
andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) - was gepland op
8 februari 2021; CONTROVERSIEEL VERKLAARD
• RTG Fraudebestrijding/uitvoeringspraktijk in de Participatiewet

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing NOW op
31 mei 2021, 16.00-17.30 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing
doorgang te laten vinden op 31 mei 2021.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Aartsen (VVD), Tielen (VVD),
Van Weyenberg (D66), Tony van Dijck (PVV), Palland (CDA), Maatoug
(GroenLinks) en Stoffer (SGP).
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30.

Agendapunt:

Voorstel rapporteurs Jaarverslag SZW 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 20 mei 2021
Voorstel rapporteurs Jaarverslag SZW 2020 - 2021Z08550
Instemmen met de door de rapporteurs voorgestelde aanpak voor het
verantwoordingsonderzoek.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om
kennismakingsgesprek

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Nationale ombudsman te Den Haag - 12 mei 2021
Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om
kennismakingsgesprek - 2021Z08035
Ter bespreking.
• Het specifiek aan de commissie SZW gedane verzoek vindt u in deze
link: 2021D18832
OCW, SZW, VWS, FIN, DiZa, BuZa, EZK, BiZa, J&V

32.

Agendapunt:

BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

33.

Agendapunt:

Uitkomst emailinventarisatie thema's voor de kennisagenda
commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 20 mei 2021
Input Kennisagenda SZW 2021 - 2021Z08473
Ter bespreking.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2021A01008
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