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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoek bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 28
juni 2022

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, H.J. Post - 28
juni 2022
Overzicht verzoek bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 28 juni 2022
- 2022Z11924
Het op het overzicht vermelde verzoek bij de commissie-RvW die hieronder als
apart agendapunt staat vermeld, is door een meerderheid van de commissie
gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, B.
Becker (VVD) - 28 juni 2022
Verzoek rappel over diverse toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat
inburgering en integratie d.d. 20 april 2022 (Voortgangsbrief Uitvoeringsketen
Inburgering, Brief definitie Problematisch gedrag, Brief publieke taak Blik op
Werk, Brief van het ministerie van VWS over de DOT-registratie, Brief
meerjarig programma preventieve aanpak). - 2022Z13371
Verzoek honoreren.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Wet- en regelgeving

3.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Kamerstuk 36100-XV-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 9 juni 2022
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid 2021 - 36100-XV-7
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten
verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021 op 29 juni
2022.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

4.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het
rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36100-XV-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 9 juni 2022
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid - 36100-XV-8
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten
verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021 op 29 juni
2022.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

5.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 18 mei 2022
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 - 36100XV-1
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten
verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021 op 29 juni
2022.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2022
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36100-XV-2
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten
verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021 op 29 juni
2022.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van
een vertrouwenspersoon

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S. Maatoug (GroenLinks) - 7 oktober
2020
Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een
vertrouwenspersoon - 35592
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, S. Maatoug
(GroenLinks) - 13 juni 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 35592-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, S. Maatoug (GroenLinks) - 13 juni 2022
Nota van wijziging - 35592-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2

6.

Agendapunt:

35394 Vierde en vijfde Nota van wijziging inzake 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)

Zaak:

Nota van wijziging - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,
C.J. Schouten - 13 juni 2022
Vierde nota van wijziging - 35394-22
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

7.

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark
- 13 februari 2020
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
Ter informatie.
• Wetsvoorstel behandeld in wetgevingsoverleg 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) op 27 juni 2022.

Agendapunt:

Nota van wijziging inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar
2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G.
van Gennip - 16 juni 2022
Nota van wijziging - 36120-XV-4
Betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

8.

Nota van wijziging - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,
C.J. Schouten - 20 juni 2022
Vijfde nota van wijziging - 35394-23
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip
- 25 mei 2022
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 36120-XV
Ter informatie.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit vaststelling van het wettelijk minimumloon en
inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning
te verlagen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 17 juni 2022
Ontwerpbesluit vaststelling van het wettelijk minimumloon en
inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning te
verlagen - 29544-1108
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op 4 juli 2022 te 12.00 uur.
• De voordracht tot de maatregel kan worden gegeven op uiterlijk 27 juni
2022 of zoveel eerder als beide Kamers te kennen hebben gegeven dat
geen verdere inlichtingen worden verlangd.

Besluit:
Noot:

3

9.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van
de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in
verband met het toekennen van een adviesrecht aan het
verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het
maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een
goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie
pensioenfonds)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
(D66) - 3 december 2018
Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de
Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het
toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en
belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord
beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet
eigen strategie pensioenfonds) - 35101
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

10.

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
- 20 juni 2022
Nota van wijziging - 35101-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

35845 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake het nietindexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de
kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022,
2023 en deels over 2024

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 23 juni 2022
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 35845-25
Agenderen voor commissiedebat Kinderbijslag en kindgebonden budget.

Besluit:

11.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, M.J.T.G. van
Beukering-Huijbregts (D66) - 20 juni 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 35101-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Kathmann 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, B.C. Kathmann (PvdA) - 21 juli 2020
Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek
tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd - 35536
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, B.C.
Kathmann (PvdA) - 24 juni 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 35536-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefwetsvoorstel.
Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 juni 2022
Brief van het Adviescollege toetsing regeldruk ter aanbieding van het advies
over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Kathmann tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek
tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd - 3553611
Betrekken bij de verdere behandeling van het initiatiefwetsvoorstel.
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Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
12.

13.

Agendapunt:

Openbaar maken van de formatiestukken die vanuit het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de hoofd- en zijtafel financiën
zijn aangeleverd

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 10 juni 2022
Openbaar maken van de formatiestukken die vanuit het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid aan de hoofd- en zijtafel financiën zijn aangeleverd
- 35788-179
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Hoofdlijnen bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 17 juni 2022
Hoofdlijnen bijzondere verhoging wettelijk minimumloon - 29544-1109
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Arbeidsmarktbeleid.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Afschrift reactie op brief Euregio-Rijn-Waal m.b.t. thuiswerkende
grensarbeiders

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 17 juni 2022
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief
van Euregio-Rijn-Waal m.b.t. thuiswerkende grensarbeiders - 26834-55
Desgewenst betrokken bij het Tweeminutendebat Formele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (21 501-31, nr. 668) van 14 juni 2022.
• Adressant reactie toezenden.

Agendapunt:

Agenda voor de toekomst van hybride werken

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 20 juni 2022
Agenda voor de toekomst van hybride werken - 25883-443
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Gezond en veilig
werken
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het Voorstel van wet van
de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken
in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet
werken waar je wilt) (35714).

Besluit:

15.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Stand van de uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van
UWV en de SVB

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 22 juni 2022
Stand van de uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van UWV en
de SVB - 26448-682
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Uitvoering sociale
zekerheid.
Er bestaat behoefte aan het voeren van een rondetafelgesprek. Via een
emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor een
voorbereidingscommissie, die een voorstel zal uitwerken voor een nadere
invulling van het programma en dit vervolgens ter vaststelling aan de
commissie voorleggen.

Besluit:
Besluit:
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17.

Agendapunt:

Vereenvoudigingsagenda Sociale Zekerheid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 22 juni 2022
Vereenvoudigingsagenda Sociale Zekerheid - 26448-681
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Uitvoering sociale
zekerheid.

Besluit:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen
18.

Agendapunt:

Hoger beroep grensondernemers inzake Tozo-1

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J.
Schouten - 16 juni 2022
Hoger beroep grensondernemers inzake Tozo-1 - 35420-492
De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat verzoeken de
behandeling over te nemen.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J.
Schouten - 20 juni 2022
Evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds - 32043-588
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat
Pensioenonderwerpen

Besluit:

20.

Agendapunt:

De Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J.
Schouten - 21 juni 2022
De Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse - 34352-253
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot 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).
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Participatiewet.

Agendapunt:

Monitoringsbrief Participatiewet

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J.
Schouten - 21 juni 2022
Monitoringsbrief Participatiewet - 34352-254
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetvoorstel tot 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).
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Participatiewet.

Besluit:

21.

Besluit:

Besluit:

6

22.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de Witte vlek op
pensioengebied (Kamerstuk 32043-573)

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J.
Schouten - 22 juni 2022
Antwoorden op vragen commissie over de Witte vlek op pensioengebied
(Kamerstuk 32043-573) - 32043-589
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat
Pensioenonderwerpen.

Besluit:

Zaak:

23.

Besluit:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J.
Schouten - 8 februari 2022
Witte vlek op pensioengebied - 32043-573
Ter informatie.

Agendapunt:

Voortgang energietoeslag

Zaak:

Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J.
Schouten - 23 juni 2022
Voortgang energietoeslag - 36057-9
Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de
Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een
energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36 057) d.d. 29 juni
2022.
BiZa, EZK

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
24.

Agendapunt:

Resultaat van de onderhandelingen tussen Raad en Europees
Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU'

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 13 juni 2022
Resultaat van de onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement over
een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU' - 21501-31-672
Desgewenst betrokken bij het tweeminutendebat Formele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (21 501-31, nr. 668) op 14 juni 2022.
EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling - aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 13 juni 2022
Fiche: Mededeling - aantrekken van vaardigheden en talent naar de EU 22112-3442
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Informele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 22-23 september 2022.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Arbeidsmigratie.
J&V, BuZa, EU

Besluit:

25.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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26.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda
Formele Raad WSB 16 juni 2022 (Kamerstuk 21501-31-668)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 14 juni 2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Formele Raad
WSB 16 juni 2022 (Kamerstuk 21501-31-668) - 21501-31-679
Desgewenst betrokken bij het tweeminutendebat Formele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (21 501-31, nr. 668) op 14 juni 2022.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 3 juni 2022
Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juni 2022 - 21501-31-668
Ter informatie.
EU

Brieven van overige bewindspersonen
Geen agendapunten
Overig
27.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 23 juni 2022)
Ter informatie.
• Naar aanleiding van de bespreking in de strategische
procedurevergadering zal de voorzitter namens de commissie een plenair
debat aanvragen over (krapte op) de arbeidsmarkt.
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; aangemeld voor
plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na
plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
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) (35394). 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. Aangehouden tot
een volgende procedurevergadering in afwachting van de actuele stand
van zaken brief en een kabinetsreactie op de tot nu toe ingediende
amendementen. WGO wordt ingepland na ontvangst nota van wijziging.
Wetgevingsoverleg gepland op 27 juni 2022.
3. 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) (35157). Eerste termijn Kamer heeft
plaatsgevonden op 2 februari 2021.
4. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de
Ziektewet 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). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei
2022; tot nader order uitgesteld.
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5. Voorstel van wet van de leden Van Beukering-Huijbregts en Maatoug tot
wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van
flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)
(35714). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 14 juni 2022.
6. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de
verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het
creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het
toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)
(35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van
wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij
uitzendbureaus.
7. Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal
verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag
inkomen (36057). Tijdens de procedurevergadering van 31 mei 2022 heeft
de commissie besloten dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met de
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire
begroting inzake Energietoelage) (36064). De commissie wenst deze
wetsvoorstellen samen zo spoedig mogelijk te behandelen, voor het
zomerreces.
8. Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het
overgangsrecht (36078).
Plenaire debatten:
1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en
belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan
(D66), bij de RvW van 25 januari 2022).
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
-

Tweeminutendebatten:
1. Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 19/05).

28.

Agendapunt:
Besluit:

Geplande commissieactiviteiten
Ter informatie.
• 28 juni 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding FreeFlex FoundationZelfstandig Platformwerk
• 28 juni 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
• 29 juni 2022, 10.00-13.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport
verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021
• 30 juni 2022, 10.00-13.00: Commissiedebat Zzp
• 5 juli 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
• 6 juli 2022, 17.30-20.30 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
• 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden
bevallingsverlof"

29.

Agendapunt:
Besluit:

Ongeplande commissieactiviteiten
Ter informatie (klik voor agenda op link activiteit).
• Ambtelijk informeren wanneer de nog te ontvangen brief ten behoeve
van Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met
een onvolledige AOW-opbouw aan de Kamer wordt toegezonden.
•
•
•
•

Commissiedebat
Commissiedebat
Commissiedebat
Commissiedebat

Arbeid en zorg
Eerlijk werken
Kinderbijslag en kindgebonden budget
Arbeidsongeschiktheid
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

30.

Agendapunt:
Besluit:

Commissiedebat Deeltijdwerk
Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
Commissiedebat Participatiewet
Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
Commissiedebat Hoofdlijnen arbeidsmarktbeleid/Commissie Regulering
van Werk (Commissie Borstlap)
Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een
onvolledige AOW-opbouw - was gepland op 31 maart 2022
Commissiedebat Pensioenonderwerpen
Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
Commissiedebat Kinderopvang
Commissiedebat Gezond en veilig werken
Commissiedebat Arbeidsmigratie
NO Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de
Voedselbank (35609) - was gepland op 28 januari 2021
WGO Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de
Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid
van de werknemer leidend te maken bij de toetst op de re-integratie
inspanningen door het UWV (35589) - was gepland op 16 mei 2022
RTG Fraudebestrijding/uitvoeringspraktijk in de Participatiewet

Voorstel procedurevergaderingen 2022 commissie SZW tot aan het
kerstreces 2022
Data vaststellen.
Zomerreces 2022 - 8 juli t/m 5 september 2022
•
•
•

dinsdag 13 september 2022, 16.30-17.30 uur
dinsdag 27 september 2022, 16.30-17.30 uur
dinsdag 11 oktober 2022, 16.30-17.30 uur

Herfstreces 2022 – 21 oktober t/m 31 oktober 2022
•
•
•
•
•

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

1 november 2022 16.30-17.30 uur
15 november 2022, 16.30-17.30 uur
29 november 2022, 16.30-17.30 uur
13 december 2022, 16.30-17.30 uur
20 december 2022, 16.30-17.30 uur

Kerstreces 2022 – 23 december 2022 t/m 16 januari 2023
Voorjaarsreces 2023 – 24 februari t/m 6 maart 2023
Meireces 2023 – 21 april t/m 8 mei 2023
Hemelvaartsdag – 18 mei 2023
Zomerreces 2023 – 7 juli t/m 4 september 2023

31.

Agendapunt:

Rapport 'Een Nederlandse uitkering in het buitenland; Dienstverlening
en handhaving door het UWV bij export van uitkeringen'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 22 juni 2022
Rapport 'Een Nederlandse uitkering in het buitenland; Dienstverlening en
handhaving door het UWV bij export van uitkeringen' - 26448-683
Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te voeren commissiedebat
Uitvoering sociale zekerheid.

Besluit:
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Rondvraag
Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2021A06937
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