Den Haag, 18 april 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet
kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen
kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan
het rijksvaccinatieprogramma

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Raemakers (D66) - 2 oktober 2018
Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang
teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel
of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma
- 35049
Inbrengdatum verslag (was vastgesteld op 15 mei 2019, te 14.00 uur) wordt
tot nader order uitgesteld.

Besluit:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
3.

Agendapunt:

Werkwijze UWV Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 29 maart 2019
Werkwijze UWV Groningen - 26448-618
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWIonderwerpen.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Verkenningsaanvraag SER werkende armen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 3 april 2019
Verkenningsaanvraag SER werkende armen - 24515-485
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
m.b.t. dringende verbetering van de positie van zelfstandig
ondernemers op het vlak van AOV en FOR

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 8 april 2019
Afschrift brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid m.b.t.
dringende verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op het vlak
van AOV en FOR - 2019Z07010
Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 26 juni
2019.
• Adressant reactie toezenden.

Besluit:
Noot:

6.

Agendapunt:

Onderzoek Effecten openbaarmaking inspectiegegevens van Inspectie
SZW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 9 april 2019
Onderzoek 'Effecten openbaarmaking inspectiegegevens van Inspectie SZW' 34108-31
Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 26 juni 2019.

Besluit:

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

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Aartsen c.s. over een eenmalige
coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS slachtoffers
(Kamerstuk 29544-871)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 29 maart 2019
Uitvoering van de motie van het lid Aartsen c.s. over een eenmalige
coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS slachtoffers - 29544-893
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsomstandigheden.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Verantwoord opdrachtgeverschap

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 1 april 2019
Verantwoord opdrachtgeverschap - 25883-343
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsomstandigheden.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Ambities kinderarmoede

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 1 april 2019
Ambities kinderarmoede - 24515-484
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en
schuldenbeleid.

Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
10.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda informele Raad WSBVC, onderdeel
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10-11 april 2019 te Boekarest,
Roemenië

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 29 maart 2019
Geannoteerde Agenda informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 10-11 april 2019 te Boekarest, Roemenië - 21501-31-510
Betrokken bij het algemeen overleg Informele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 10-11 april 2019 op 3 april 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Herziening coördinatieverordening sociale zekerheid en export WWuitkeringen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 2 april 2019
Herziening coördinatieverordening sociale zekerheid en export WW-uitkeringen
- 21501-20-1430
Betrokken bij het algemeen overleg Informele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 10-11 april 2019 op 3 april 2019.
EU

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen - april 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 10 april 2019
Lijst met EU-voorstellen - april 2019 - 2019Z07314
Instemmen met het in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstel.
EU

Besluit:

12.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Brieven van overige bewindspersonen
Geen agendapunten
Overig
13.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 11 april 2019)
Ter informatie.
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
Plenaire debatten
1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het
lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker
(VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen
(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december
2018)
5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
(aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van
Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door
het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over het haperende herstel
van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW
van 19 april 2018)
2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd
door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
3. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting
willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij
de RvW van 4 september 2018)
4. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven
airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober
2018)
5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in
dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij
de RvW van 4 december 2018)
6. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online
supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW
van 18 december 2018)
7. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met
een beperking (aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW
van 18 december 2018)
8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari
2019)
9. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5
maart 2019)
10. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor
export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door
het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
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11. 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)
12. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode
letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28
maart 2019)
13. 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
1. VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 27 maart 2019, VAO aangevraagd
door het lid Heerma (CDA)
2. VAO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10-11 april
2019 (AO d.d. 3 april 2019, VAO aangevraagd doorhet lid De Jong (PVV)

14.

Agendapunt:
Besluit:

Geplande algemeen overleggen en Wetgevingsoverleg
Ter informatie.
• NO Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het
nabestaandenpensioen (34996) - 27 mei 2019, 13.00-16.00 uur
• AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 6 juni 2019, 10.00-14.00 uur
• WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van SZW 2018 - 12 juni 2019,
13.00-16.00 uur
• AO Kinderopvang - 20 juni 2019, 10.00-11.00 uur
• AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019 - 13.00-17.00 uur
• AO Inburgering - 27 juni 2019, 15.00-19.00 uur
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00

15.

Agendapunt:
Besluit:

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie (klik voor agenda op AO).
• AO Arbeid en zorg
• AO Arbeidsomstandigheden / AO Handhaving: AO (4 uur) plannen eind
juni 2019
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO Participatiewet
• AO SUWI-onderwerpen
• AO Integratie: AO (4 uur) plannen eind mei/begin juni 2019

16.

Agendapunt:

Nog te verwachten brieven/toezeggingen en de nog te voeren debatten
op dossier Arbeidsomstandigheden

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 11 april 2019
Stafnotitie - Algemeen overleg Arbeidsomstandigheden - 2019Z07530
Algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving (4 uur) plannen eind
juni 2019.

Besluit:

17.

Agendapunt:
Besluit:

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (besloten) oriënterend
gesprek met Rathenau Instituut op 17 april 2019, 11.00-12.00 uur
Besloten gesprek met Rathenau Instituut doorgang laten vinden op 17 april
2019, 11.00-12.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Van
Weyenberg (D66), Renkema (GroenLinks) en Van Kent (SP).
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18.

Agendapunt:
Besluit:

19.

Agendapunt:

Besluit:

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing
Arbostelsel op 25 april 2019, 14.00-15.00 uur
Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt de technische briefing Arbostelsel op
25 april 2019, 14.00-15.00 uur geen doorgang.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Aartsen (VVD), Renkema
(GroenLinks) en Van Kent (SP).

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname besloten technische briefing
Algemene Rekenkamer over AR-rapport resultaten
verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van
SZW op 22 mei 2019, 14.00-15.00 uur
Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer doorgang laten vinden op
22 mei 2019, 14.00-15.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Aartsen (VVD), De Lange
(VVD), Van der Linde (VVD), Heerma (CDA), Smeulders (GroenLinks), Van
Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).

20.

Agendapunt:
Besluit:

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname aan de V-100 op 20 mei 2019
Het lid De Lange aanmelden voor deelname aan de V-100.
• Het volgende lid heeft zich aangemeld: De Lange (VVD).

21.

Agendapunt:

Uitkomst email-inventarisatie - Aanmelding voor rapporteurschap
Jaarverslag SZW 2018
Via een email-inventarisatie kunnen leden zich nogmaals aanmelden voor het
rapporteurschap Jaarverslag SZW 2018.
• Het volgende lid heeft zich aangemeld: Aartsen (VVD).
• Het WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van SZW 2018 is gepland op
woensdag 12 juni 2019, 13.00-16.00 uur.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Conceptprogramma voorbereidingsgroep RTG "Onbenut
arbeidspotentieel"

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 15 april 2019
Stafnotitie - Voorstel rondetafelgesprek "Onbenut arbeidspotentieel" 2019Z07708
Instemmen met het conceptprogramma voor het rondetafelgesprek.
• De leden Wiersma (VVD), Heerma (CDA) en Renkema (GroenLinks) hebben
in de voorbereidingsgroep geparticipeerd.
• Het rondetafelgesprek staat gepland op maandag 17 juni 2019 10.00 –
14.00 uur.

Besluit:
Noot:

23.

Agendapunt:

Besluit:

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek Utrecht schulden
en armoede op 6 september (13.00-17.00 uur) of 20 september (10.0013.00 uur) 2019
Organiseren van het werkbezoek aan Utrecht in het kader van schulden- en
armoedebeleid op vrijdag 6 september 2019 van 13.00-17.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Peters
(CDA), Raemakers (D66), Renkema (GroenLinks) en Bruins
(ChristenUnie).
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24.

Agendapunt:

Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019 op 4 oktober
2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 27 maart 2019
Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019 - 2019Z06072
Via een email-inventarisatie kunnen leden tot uiterlijk dinsdag 23 april 2019 om
10.00 uur één of meer reeds uitgewerkte challenges aandragen en/of één of
meerdere eigen challenges aandragen (inclusief ingevuld format). Deze zullen
ter besluitvorming aan de commissie worden voorgelegd.
• De commissie voor Financiën vraagt de commissies hun (eventuele) inbreng
(challenges) uiterlijk dinsdag 23 april 2019 om 10.00 uur aan de
commissie te doen toekomen.
• De commissie Financiën zal de ingediende voorstellen beoordelen op
haalbaarheid en de commissies vervolgens nader berichten over de twee
challenges die uiteindelijk zullen worden uitgekozen voor de Accountability
Hack.
• In de Accountabilty Hack op 4 oktober 2019 zullen developers en dataanalisten uitgedaagd worden om toepassingen en tools te maken die
bijdragen aan verantwoording van geldstromen en prestaties van de
overheid.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Verzoek minister van SZW reactie vragen op TNO-rapport "Trends in
kwaliteit van de arbeid van flexibele en vaste werknemers en multijobbers"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 9 april
2019
Verzoek minister van SZW reactie vragen op TNO-rapport "Trends in kwaliteit
van de arbeid van flexibele en vaste werknemers en multi-jobbers" 2019Z07132
Verzoek wordt gehonoreerd. De minister van SZW zal worden gevraagd een
reactie op het TNO-rapport "Trends in kwaliteit van de arbeid van flexibele en
vaste werknemers en multi-jobbers" toe te zenden, voorafgaand aan het AO
Arbeidsmarktbeleid op 26 juni 2019.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Verslag werkbezoek Zweden en Verenigd Koninkrijk - 6 t/m 10 januari
2019.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 11 april 2019
Stafnotitie - Verslag werkbezoek Zweden en Verenigd Koninkrijk - 6 t/m 10
januari 2019 - 2019Z07413
Vaststellen van het verslag van het werkbezoek.
• Na vaststelling zal het verslag openbaar worden gemaakt.

Besluit:
Noot:

27.

Agendapunt:

Verzoek schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Omtzigt
en Bruins over het nabestaandenpensioen (34996)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 11 april
2019
Verzoek schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Omtzigt en
Bruins over het nabestaandenpensioen (34996) - 2019Z07471
Verzoek wordt gehonoreerd. Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten
behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 23 april 2019 te 14.00 uur.

Besluit:
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28.

Agendapunt:

Conceptprogramma rondetafelgesprek "Arme ouderen"

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 11 april 2019
Stafnotitie - Rondetafelgesprek "Arme ouderen" - 2019Z07527
De commissie stemt in met het door de voorbereidingsgroep uitgewerkte
conceptprogramma voor het rondetafelgesprek en met de aanvullende
suggestie van het lid Wiersma (VVD).
• De leden van Brenk (50PLUS), Peters (CDA) en van Kent (SP)
participeerden in de voorbereidingsgroep.
• Het rondetafelgesprek is gepland op maandag 3 juni 2019 van 14.00-16.00
uur.

Besluit:

Noot:

29.

Agendapunt:
Mededeling:

Voorbereidingsgroep Parlementaire Ondervraging Ongewenst
Financiering van Moskeeën
Aan de voorbereidingsgroep ter uitwerking van het onderzoeksvoorstel
Parlementaire Ondervraging Financiering van Moskeeën wordt toegevoegd het
lid Segers (ChristenUnie).

Rondvraag
30.

Agendapunt:

Verzoek om reactie minister SZW op brief van FNV, CNV en FWF inzake
IOA Verdrag Geweld en intimidatie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) 17 april 2019
Verzoek om reactie minister SZW op brief van FNV, CNV en FWF inzake IOA
Verdrag Geweld en intimidatie - 2019Z07935
Verzoek wordt gehonoreerd. De minister wordt verzocht om een spoedige
reactie op de brief van FNV, CNV en Fair Wear Foundation inzake het IAOVerdrag Geweld en intimidatie.

Besluit:

Ad-hoc besluitvorming
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2018A05356
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