Den Haag, 29 oktober 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 3 november 2020
16.30 - 17.15 uur
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te
voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de
premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de
systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 2
september 2020
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in
differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het
Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend
cumulatief rekenen aan te passen - 35556
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• Ter bespreking de vraag of de commissie de plenaire behandeling in een
wetgevingsoverleg wenst te voeren.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van
regels voor ouderparticipatiecrèches

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't
Wout - 26 oktober 2020
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels
voor ouderparticipatiecrèches - 35610
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 17 juni 2020
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) - 35494
Ter bespreking de vraag of het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden
aangemeld.
• In de extra procedurevergadering op 27 oktober 2020 is besloten om
het voor dit wetsvoorstel gereserveerde wetgevingsoverleg (woensdag 11
november 2020 van 17.30 tot 19.30 uur) te handhaven en in de
procedurevergadering van 3 november 2020 te bezien of het wetsvoorstel
als hamerstuk kan worden aangemeld.

Voorstel:
Noot:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35556-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en
Veiligheid en de introductie van bepalingen ter invoering van de
tijdelijke mogelijkheid voor de rechter om de behandeling van
faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te
schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen
in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19
SZW en JenV)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't
Wout - 3 september 2020
Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de
introductie van bepalingen ter invoering van de tijdelijke mogelijkheid voor de
rechter om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en
andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk
betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van COVID-19
(Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV) - 35557
Ter bespreking de vraag of het wetsvoorstel kan worden aangemeld als
hamerstuk.
• In de extra-procedurevergadering van 27 oktober 2020 is besloten om de
voor dit wetsvoorstel gereserveerde wetgevingsoverleg op woensdag 11
november 2020 (van 20.00 tot 23.00 uur) te handhaven en in de
procedurevergadering van 3 november 2020 te bezien of het wetsvoorstel
kan worden aangemeld als hamerstuk.
J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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6.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige
andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU)
2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en
mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de
Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 28 oktober 2020
Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere
wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht
tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald
ouderschapsverlof) - 35613
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

7.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 28 oktober 2020
Verzoek tot spoedige behandeling van de wijziging van de Wet arbeid en zorg,
de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en
de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en
privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn
2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)
- 35613-5
Ter informatie.
• Met het oog op de implementatietermijn en de beoogde inwerkingtreding
verzoekt de minister om een spoedige behandeling.

Agendapunt:

Behandelschema Najaarsnota 2020 en suppletoire begrotingen

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M.
Tielen (VVD) - 8 oktober 2020
Aan het Presidium - Behandelschema Najaarsnota 2020 en suppletoire
begrotingen - 2020Z18328
Ter informatie.
• De inbrengtermijn voor de verslagen (feitelijke vragen) is centraal
vastgesteld op 3 december 2020 om 14.00 uur.

Voorstel:
Noot:

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

Agendapunt:

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van
werkgelegenheid (NOW-3)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 oktober 2020
Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van
werkgelegenheid (NOW-3) - 35420-148
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren debat/algemeen overleg inzake
(de uitvoering van) het steunpakket.

Voorstel:
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9.

Agendapunt:

Regelingen compensatie transitievergoeding

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 16 oktober 2020
Regelingen compensatie transitievergoeding - 34699-9
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt op 7 december 2020.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Kabinetsreactie onderzoek duurzame integratie statushouders door
Toezicht Sociaal Domein (TSD)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 26 oktober 2020
Kabinetsreactie onderzoek duurzame integratie statushouders door Toezicht
Sociaal Domein (TSD) - 32824-305
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke
samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) op 12 november
2020.
OCW, VWS, BiZa, J&V

Voorstel:

Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Openstelling vaststellingsloket NOW-2 en terug- & invorderbeleid
vaststelling NOW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 26 oktober 2020
Openstelling vaststellingsloket NOW-2 en terug- & invorderbeleid vaststelling
NOW - 35420-151
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren debat/algemeen overleg inzake
(de uitvoering van) het steunpakket.

Voorstel:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
12.

Agendapunt:

Verlenging Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies
Caribisch Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 9 oktober 2020
Verlenging Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch
Nederland - 35420-147
Desgewenst betrekken bij Begrotingsbehandeling SZW 2021.
KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Informeren over toestaan inhouden in verband met de accreditatie
van het AKF

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 12 oktober 2020
Informeren over toestaan inhouden in verband met de accreditatie van het
AKF - 29544-1027
Agenderen voor het algemeen overleg arbeidsmigratie 16 december 2020.

Voorstel:
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14.

Agendapunt:

Gemeentenieuws van SZW 2020-7

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 13 oktober 2020
Gemeentenieuws van SZW 2020-7 - 2020Z18672
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Eindadvies Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 15 oktober 2020
Eindadvies Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde - 25883-391
Agenderen voor het algemeen overleg gezond en veilig werken op 11
november 2020.
• De beleidsreactie op dit advies, waarbij tevens het beleidsprogramma
Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ) 2016-2020 in zijn geheel wordt
geëvalueerd, ontvangt de Kamer begin 2021.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Bijstandsbudgetten 2020 en 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 15 oktober 2020
Bijstandsbudgetten 2020 en 2021 - 30545-196
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Kwaliteit van de kinderopvang in Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 19 oktober 2020
Kwaliteit van de kinderopvang in Nederland - 31322-418
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Kinderopvang.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Reactie op de brief van de Nationale Ombudsman en de
Kinderombudsvrouw over knelpunten in de uitvoering van de
kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 19 oktober 2020
Reactie op de brief van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw
over knelpunten in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en het
kindgebonden budget - 35574-6
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek
signalen kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-695)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 27 oktober 2020
Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek signalen
kinderopvangtoeslag - 31066-716
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

Voorstel:
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Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 31 augustus 2020
Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag - 31066-695
Ter informatie.
FIN

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
20.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiches over EU-actieplan tegen racisme 20202025 en over bescherming van werknemers tegen de risico’s van
blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 27 oktober 2020
Uitstel toezending BNC-fiches over EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 en
over bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
carcinogene of mutagene agentia op het werk - 22112-2942
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Verslag van de informele videovergadering van de Raad WSBVC van
13 oktober 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 27 oktober 2020
Verslag van de informele videovergadering van de Raad voor de
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van
13 oktober 2020 - 21501-31-582
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 3 december 2020 op 26 november 2020.
EU

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Prioritering EU-voorstellen werkprogramma 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 28 oktober 2020
EU-stafnotitie - Prioritering EU-voorstellen werkprogramma 2021 2020Z19882
Ter bespreking de vraag of de commissie ermee kan instemmen om middels
een e-mailinventarisatie de prioriteiten van de fracties binnen het
werkprogramma 2021 van de Europese Commissie (EC) uit te vragen.
• Indien de commissie instemt dan zal de daaruit volgende conceptprioriteitenlijst in de procedurevergadering van 17 november 2020 ter
vaststelling geagendeerd.
EU

Voorstel:

22.

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

Uitnodiging Deutscher Bundestag voor interparlementaire conferentie
"For a social and fair Europe" d.d. 9 november 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Deutscher Bundestag te Berlin - 24 september 2020
Uitnodiging Deutscher Bundestag voor interparlementaire conferentie "For a
social and fair Europe" d.d. 9 november 2020 - 2020Z18295
In de procedurevergadering van 13 oktober 2020 is besloten dat het lid Tielen
(VVD) namens de commissie zal deelnemen aan deze interparlementaire
videoconferentie. Het lid Palland (CDA) heeft aangegeven ook namens de
commissie deel te willen nemen aan deze videoconferentie.
EU

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 28 oktober 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 29 oktober 2020
Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 28 oktober 2020 - 2020Z20029
Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.
EU

Voorstel:

24.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 29 oktober 2020
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel EU-richtlijn minimumlonen - 2020Z20049
Ter bespreking de vraag welke (een of meer) van de onderstaande (zie noot)
instrumenten de commissie wenst in te zetten voor het richtlijnvoorstel
“toereikende minimumlonen in de EU”.
• Het gaat om de instrumenten:
• Behandelvoorbehoud
• Subsidiariteitstoets of Politieke dialoog
• Technische briefing
• In de stafnotitie wordt nader ingegaan op de behandelmogelijkheden en
wordt enige achtergrondinformatie verstrekt.
EU

Brieven van overige bewindspersonen
25.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Wiersma over inzichtelijk maken
aan welke doelmatigheidscriteria de versterkingsgelden worden
getoetst (Kamerstuk 32824-274)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30
september 2020
Uitvoering van de motie van het lid Wiersma over inzichtelijk maken aan
welke doelmatigheidscriteria de versterkingsgelden worden getoetst
(Kamerstuk 32824-274) - 29754-559
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke
samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) op 12 november
2020.
• Brief is door commissie JenV overgedragen aan commissie SZW.
SZW

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):
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Overig
26.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 29 oktober 2020)
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 jl. is besloten dit wetsvoorstel na het
zomerreces te behandelen;
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 jl. is besloten dit wetsvoorstel na het
zomerreces te behandelen;
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.
Plenaire debatten:
1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door
het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
3. 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,
de commisise heeft de minster verzocht de kabinetsreactie op het
advies van de Commissie Regulering van Werk voor de
begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen;
4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en
economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van
Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
5. 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)
6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van
Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
7. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen
de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk
(50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het
lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
9. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM
(aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5
februari 2020)
10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische
statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte)
(minister SZW)
12. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie
ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare
invloed" (minister SZW). Door de commissie als prioritair aangemeld
bij de Griffie Plenair, de commisise heeft de minster verzocht de
kabinetsreactie op het verslag van de POCOB voor het herfstreces
aan de Kamer te sturen;
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Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari
2019)
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:

Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Voorstel:

Ter informatie.
• RTG Pensioenakkoord (deel I) - 3 november 2020, 17.30-20.15
uur
• RTG Pensioenakkoord (deel II) - 4 november 2020, 10.00-18.00
uur
• WGO Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35520) - 5
november 2020, 16.30-19.00 uur
• WGO Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (35555) - 5
november 2020, 19.30-23.00 uur
• RTG 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
de re-integratie inspanningen door het UWV (35589) - 9 november
2020, 15.00-18.00 uur
• AO Gezond en veilig werken - 11 november 2020, 10.00-13.00 uur
• WGO Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 (35494) -11 november,
17.30-19.30 uur
• WGO Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV (35557) 11 november, 20.00-22.00 uur (evt. uitloop 23.00 uur)
• WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13
van de begroting SZW 2021) - 12 november 2020, 09.30-14.00
uur
• RTG Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste
tweede nationaliteit" (35475) - 25 november 2020, 10.00-13.00
uur
• AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3
december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 1 december 2020, 18.00-22.00 uur
• AO Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de
arbeidsmarkt) - 7 december 2020, 13.30-17.30 uur
• NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm
Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 9
december 2020, 15.00-19.00 uur
• AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 december 2020, 13.00-17.00
uur
• AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur
• NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en
Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer
zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur
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28.

Agendapunt:
Voorstel:

29.

Agendapunt:

Voorstel:

30.

Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en
wetgevingsoverleg(gen)
Ter informatie.
• AO Arbeid en zorg
• AO Kinderopvang
• AO Eerlijk werken
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Inburgering en integratie
• AO Uitvoering sociale zekerheid
• AO Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april 2020
• AO Deeltijdwerk

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname (digitale) besloten ARKbriefing over Rapport “Aandachtspunten bij ontwerpbegroting 2021
ministerie SZW” (35 570 XV, nr. 7).op 11 november 2020, 14.00-15.00
uur
Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de (digitale) besloten ARK-briefing op
11 november 2020, 14.00-15.00 uur geen doorgang vinden.
• Het volgende lid heeft zich aangemeld: Smals (VVD).

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de
Voedselbank

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, E.J. Slootweg (CDA) - 22 oktober 2020
Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de
Voedselbank - 35609
Ter bespreking.
Ter afweging voor de commissie, alvorens een notaoverleg in te plannen:
• een kabinetsreactie vragen op de Initiatiefnota;
• een schriftelijk overleg te voeren met de initiatiefnemers.

Voorstel:
Noot:
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31.

Agendapunt:

Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CWtoets

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 12 oktober 2020
Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in
Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets - 2020Z18525
Ter bespreking de vraag of de commissie kan instemmen om gedurende de
komende periode ervaring op te doen met de voorgestelde methode door een
of enkele (wets)voorstellen te selecteren en wetenschappers voorafgaand aan
de inhoudelijke behandeling kritisch mee te laten kijken op de onderbouwing,
conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.
• De Kamer beschikt sinds 2018 over een wettelijke bepaling, artikel 3.1 van
de Comptabiliteitswet 2016, die het kabinet dwingt beleids- en
wetsvoorstellen te voorzien van een toelichting op de doelstellingen en
doelmatigheid die worden nagestreefd, welke beleidsinstrumenten worden
ingezet en wat de financiële gevolgen van wetgeving zijn voor het Rijk en
maatschappelijke sectoren.
De rapporteurs voor de operatie Inzicht in Kwaliteit van de vaste
commissie voor Financien, de leden Sneller en Snels, zijn samen met
VSNU-voorzitter en oud-Kamerlid Pieter Duisenberg een initiatief gestart
binnen het samenwerkingsverband Parlement en wetenschap. Het
resultaat van dit initiatief is een praktische werkwijze voor het inzetten
van wetenschappers om kritisch met de Kamer mee te kijken naar de
onderbouwing van beleids- en wetsvoorstellen (Kamerstuk 31865, nr.
176). De rapporteurs doen commissies de aanbeveling gedurende de
komende periode ervaring op te doen met de voorgestelde methode door
een of enkele (wets)voorstellen te selecteren en wetenschappers
voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling kritisch mee te laten kijken
op de onderbouwing, conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.
Desgewenst kan de kenniscoördinator van uw commissie u hierbij
ondersteunen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Verzoek om brief inzake de uitvoering van de motie van het lid Jasper
van Dijk c.s. over problemen bij jongeren door de lage uitkering en de
zoektermijn inventariseren (24515-535)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) 26 oktober 2020
Verzoek om brief inzake de uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk
c.s. over problemen bij jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn
inventariseren (24515-535) - 2020Z19628
Ter bespreking.

Voorstel:

33.

Agendapunt:
Noot:

Notitie van de rapporteurs begroting 2021
Notitie wordt nagezonden.

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A02730
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