Den Haag, 15 maart 2018
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
2.

3.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie n.a.v. rapport KIS over
arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingenvrouwen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 19 februari 2018
Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het Kennisplatform
Integratie en Samenleving over arbeidsmarkttoeleiding van
vluchtelingenvrouwen - 32824-204
Betrokken bij plenair VAO Inburgering en integratie op 14 maart 2018.

Agendapunt:

Nalevingsonderzoek Wet op de Ondernemingsraden

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 5 maart 2018
Nalevingsonderzoek Wet op de Ondernemingsraden - 29818-44
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsomstandigheden.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 8 maart 2018
Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen - 32043-392
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren (medio juni 2018) algemeen
overleg Pensioenen.
Zie ook agendapunt 23.

Agendapunt:

Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 8 maart 2018
Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader - 32043-391
Agenderen voor een te zijner tijd (medio juni 2018) te voeren algemeen overleg
Pensioenen.
Zie ook agendapunt 23.

Agendapunt:

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 8 maart 2018
Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding - 2018Z04166
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 14
maart 2018.
Agenderen voor een te zijner tijd (medio juni 2018) te voeren algemeen overleg
Pensioenen.
Zie ook agendapunt 23.
J&V

Besluit:

5.

Besluit:

6.

Besluit:
Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
7.

8.

Agendapunt:

Inschrijving bestuurders in het Personenregister kinderopvang

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 23 februari 2018
Inschrijving bestuurders in het Personenregister kinderopvang - 31322-345
Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 22 maart 2018.

Agendapunt:

Diverse onderwerpen schuldenbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 26 februari 2018
Diverse onderwerpen schuldenbeleid - 24515-426
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en
schuldenbeleid.

Besluit:
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9.

Agendapunt:

Informatie over het verlenen van een subsidie aan De Letselschade
Raad voor het opstellen van een gedragscode gericht op een uniforme
werkwijze bij het behandelen van claims voor beroepsziekten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 5 maart 2018
Informatie over het verlenen van een subsidie aan De Letselschade Raad voor
het opstellen van een gedragscode gericht op een uniforme werkwijze bij het
behandelen van claims voor beroepsziekten - 25883-323
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsomstandigheden.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Verzamelbrief Kinderopvang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 8 maart 2018
Verzamelbrief Kinderopvang - 31322-346
Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 22 maart 2018.

Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 15
maart 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 23 februari 2018
Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 15 maart
2018 - 21501-31-477
Betrokken bij het algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
12.

Agendapunt:

Verzoek Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland,
namens Eurocommissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid, Sociale
Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit) Sociale Zaken,
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, om gesprek met vaste commissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland te Den
Haag - 1 maart 2018
Verzoek Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland, namens
Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en
Arbeidsmobiliteit, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid d.d. 12 april 2018 - 2018Z03667
Via een e-mail inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan
het gesprek met Marianne Thyssen, Eurocommissaris Werkgelegenheid, Sociale
Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.
EU

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen- februari 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 8 maart 2018
Lijst met EU-voorstellen- februari 2018 - 2018Z04040
Instemmen met het in de stafnotitie voorgestelde behandelvoorstel.

Besluit:

13.

Besluit:
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Brieven van overige bewindspersonen
14.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari
2018
Fiche: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden - 221122486
Betrokken bij het algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.
• In de procedurevergadering van 20 februari 2018 is besloten deze brief te
agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad WSB op 7 maart 2018.
J&V, EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Overig
15.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 maart 2018)
Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het
lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op
24 januari 2018
Plenaire debatten
1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal
mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks),
bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in
een debat bij de RvW van 14 februari 2018.
2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland
2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12
december 2017)
3. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (aangevraagd door het lid
Özütok (GroenLinks), bij de RvW van 30 januari 2018)
4. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het
effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (aangevraagd door het lid Gijs
van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 februari 2018)
5. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers
aan kankerverwekkende stoffen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP),
bij de RvW van 6 februari 2018)
6. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland
(aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van
20 februari 2018)
7. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door
het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
8. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid
Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
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Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders
schenden (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW
van 24 oktober 2017)
2. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 50-plussers
(aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14
november 2017)
3. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan
het minimumloon (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de
RvW van 15 november 2017)
4. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo
(aangevraagd door het lid Moorlag (PvdA), bij de RvW van 21 november
2017)
5. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 28 november 2017)
6. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling (2018) van
gepensioneerden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de
RvW van 31 januari 2018)
7. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk
(SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
VAO's/VSO's
1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02, VAO toegevoegd bij de
RvW van 8 februari 2018, eerste spreker het lid Jasper van Dijk (SP))
2. VAO Participatiewet (AO d.d. 08/02, VAO toegevoegd bij de RvW van 13
februari 2018, eerste spreker de heer Jasper van Dijk (SP));

16.

Agendapunt:
Besluit:

Geplande algemeen overleggen
Ter informatie
• AO Pensioenonderwerpen - 14 maart 2018, 14.00-17.00 uur
• AO Kinderopvang - 22 maart 2018, 14.00-17.00 uur
• AO Informele Raad WSB van 17-18 april 2018 - 11 april 2018, 14.0016.00 uur
• AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
• AO Armoede- en schuldenbeleid, in te plannen na ontvangst van de door
de staatssecretaris toegezegde brieven inzake schulden
• AO DBA, in te plannen na ontvangst van de door de minister toegezegde
hoofdlijnenbrief
• AO Preventie radicalisering, in te plannen na ontvangst stand van zakenbrief van de minister

17.

Agendapunt:
Besluit:

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie (klik voor agenda op AO)
• AO Arbeid en zorg
• AO Handhaving
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• AO Arbeidsomstandigheden
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO SUWI-onderwerpen
• AO Inburgering en integratie
• AO Participatiewet
• AO Preventie radicalisering
• AO DBA
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18.

Agendapunt:

Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018
Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246
Aanhouden totdat de commissie een besluit genomen heeft of zij (een)
rapporteur(s) aanwijst bij de behandeling van het Jaarverslag 2017 van het
ministerie van SZW.
BiZa, EZK, I&W, LNV, OCW, SZW, VWS, J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Besluit:

20.

Agendapunt:

Besluit:

21.

Agendapunt:
Besluit:

22.

Agendapunt:
Besluit:

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname aan het gesprek met de SER
over het advies optimaliseren betaald ouderschapsverlof op 15 maart
2018, 10.00-11.00 uur
Het gesprek met de SER zal op 15 maart 2018 doorgang vinden.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Heerma
(CDA), Van Weyenberg (D66), Jasper van Dijk (SP) en Gijs van Dijk
(PvdA).

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname aan briefing CPB recente
publicatie Langer doorwerken keuzes voor nu en later op 15 maart
2018 van 14.00-15.00 uur
De technische briefing door het CPB zal doorgang vinden op 15 maart 2018.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Heerma
(CDA), Grashoff (GroenLinks), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
• Het lid Van Weyenberg (D66) heeft zich afgemeld.

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname en thema's werkbezoek UWV
op 9 april 2018 van 10.00-13.00 uur
Het werkbezoek op 9 april 2018 zal geen doorgang vinden in verband met
onvoldoende aanmeldingen. In overleg met het UWV zal op een later moment
een andere invulling worden gegeven aan een bijeenkomst.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Heerma
(CDA) en Van Weyenberg (D66).
• Aangemeld thema: bemiddeling (dienstverlening).

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek
Ouderparticipatiecrèches maandag 16 april 2018
Overlaten aan de individuele leden in verband met onvoldoende
aanmeldingen.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Raemakers (D66) en
Westerveld (GroenLinks).
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Rondvraag
23.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) om een rondetafelgesprek
over Evaluatie FTK (financieel toetsingskader) en op een later moment
een algemeen overleg over de evaluatie FTK te houden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff
(GroenLinks) - 13 maart 2018
Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) om een rondetafelgesprek over
Evaluatie FTK (financieel toetsingskader) en op een later moment een
algemeen overleg over de evaluatie FTK te houden - 2018Z04400
De commissie honoreert het verzoek een rondetafelgesprek te organiseren en
stelt hiervoor een voorbereidingsgroep in, die een voorstel voor een nadere
invulling van het programma zal uitwerken.
•
Er zal via de e-mail worden geinventariseerd welke leden in de
voorbereidingsgroep willen participeren.
Een algemeen overleg Pensioenen, waar de Evaluatie van het FTK voor zal
worden geagendeerd, zal medio juni 2018 worden ingepland.

Besluit:

Noot:
Besluit:

24.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) om de Tweede Kamer een
onafhankelijke ‘Commissie van Deskundigen’ te laten instellen om te
adviseren over de rekenrente voor de waardering van de
pensioenverplichtingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen
(50PLUS) - 13 maart 2018
Voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) om de Tweede Kamer een
onafhankelijke ‘Commissie van Deskundigen’ te laten instellen om te adviseren
over de rekenrente voor de waardering van de pensioenverplichtingen 2018Z04398
Het voorstel om een onafhankelijke 'Commissie van Deskundigen' te laten
instellen wordt niet gehonoreerd.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Kent om de plannen en berekeningen die MKB
Nederland bij minister Koolmees ingezien heeft, al dan niet
vertrouwelijk met de Kamer te delen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) 13 maart 2018
Verzoek van het lid Van Kent om de plannen en berekeningen die MKB
Nederland bij minister Koolmees ingezien heeft, al dan niet vertrouwelijk met
de Kamer te delen. - 2018Z04397
Naar aanleiding van het in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
ingebrachte aanvulling trekt het lid Van Kent (SP) zijn verzoek in.

Besluit:

Ad-hoc besluitvorming
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2017A04139
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