Den Haag, 2 oktober 2019

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

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 1 oktober
2019
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere
activering van de participatie van jonggehandicapten en het
harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark
- 28 mei 2019
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en
enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van
jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong 35213
De commissie spreekt de wens uit tot een spoedige plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 9 september 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35213-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten
door intermediairs

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 september 2019
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door
intermediairs - 35074-69
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op 3 oktober 2019 om 16.00 uur.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16
september 2019
Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 oktober 2019 om
14.00 uur.
Bij het ministerie zal worden nagegaan wanneer de lagere regelgeving
voortvloeiende uit het wetsvoorstel naar de Kamer zal worden gezonden. De
commissie zal hierover in de volgende procedurevergadering op 15 oktober
2019 worden geïnformeerd.
J&V

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 5 augustus 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies - 2019Z15519
Een wetgevingsoverleg over het onderdeel inburgering en integratie zal worden
gepland.
De commissie besluit tot het aanwijzen van één of meer rapporteurs. Het lid
Tielen (VVD) heeft zich aangemeld. Via een email-inventarisatie kunnen andere
leden zich aanmelden voor het rapporteurschap.
De commissie speekt de wens uit de Algemene Rekenkamer een briefing te
laten verzorgen.
BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17
september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 - 35300-XV
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 oktober
2019 om 14.00 uur.
• De plenaire behandeing van de begroting SZW is voorzien in de week van
26-28 november 2019.
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Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
6.

Agendapunt:

Uitzendingen Nieuwsuur over invloed salafisme

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 13 september 2019
Uitzendingen Nieuwsuur over invloed salafisme - 29614-136
Betrekken bij het plenair debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door
het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018).
J&V

Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 11 juli 2019
Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt - 30982-50
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 oktober
2019 om 14.00 uur.
• De in de stafnotitie (2019Z18138) opgenomen vragen worden aangevuld
met de feitelijke vragen van de leden van de commissie.

Besluit:

7.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

8.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Slootweg c.s. over onderzoek naar een
kapitaalgedekt pensioenstelsel (Kamerstuk 32043-497)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 september 2019
Reactie op de motie van het lid Slootweg c.s. over onderzoek naar een
kapitaalgedekt pensioenstelsel (Kamerstuk 32043-497) - 32043-498
Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 16 oktober
2019.

Besluit:

9.

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 september 2019
Opzet beleidsdoorlichting Arbeidsmarkt (art. 1) (Kamerstuk 30982-50) 2019Z18138
Ter informatie.

Agendapunt:

Conceptregeling STAP-budget

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 20 september 2019
Conceptregeling STAP-budget - 30012-121
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Besluit:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
10.

Agendapunt:

Resultaten en stand van zaken onderzoeken kinderopvang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 9 september 2019
Resultaten en stand van zaken onderzoeken kinderopvang - 31322-405
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

Besluit:
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11.

Agendapunt:

Reactie op het rapport 'Aansluiting gezocht!'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 13 september 2019
Reactie op het rapport 'Aansluiting gezocht!' - 24515-492
Agenderen voor het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 10
oktober 2019.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van de leden Omtzigt en Lodders over het
uitzonderen van de nabetaling van erfbelasting (Kamerstuk 35269-9)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 19 september 2019
Reactie op het amendement van de leden Omtzigt en Lodders over het
uitzonderen van de nabetaling van erfbelasting (Kamerstuk 35269-9) 2019Z17529
Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel 35269 op donderdag 19
september 2019.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
13.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand
van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 juli 2019
Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van
zaken nationale voorbereidingen no deal scenario - 23987-362
Agenderen voor het algemeen overleg Raad WSB van 24 oktober 2019 op 16
oktober 2019, voor wat betreft het SZW-domein.
BuZa, LNV, BuHa-OS, BiZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen - september 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 26 september 2019
Lijst met EU-voorstellen - september 2019 - 2019Z18075
Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.
• Gewijzigd behandelvoorstel: Het voorstel voor een Besluit van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende
nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening
(ODA's) (COM(2019)620; publicatiedatum 11 september 2019) kan
desgewenst worden betrokken bij het algemeen overleg Raad WSB van 24
oktober 2019 op 16 oktober 2019.
EU

Besluit:

14.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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15.

Agendapunt:

Behandelvoorstel algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 24 oktober 2019 op 16 oktober 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 september 2019
Behandelvoorstel algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
van 24 oktober 2019 op 16 oktober 2019 - 2019Z18117
Het algemeen overleg ter voorbereiding van de formele Raad Werkgelegenheid
en Sociaal Beleid van 24 oktober 2019 vindt doorgang op 16 oktober 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Fiche: Wetsvoorstellen tot aanpassing van het Europees
Globaliseringsfonds en Europees Solidariteitsfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 september
2019
Fiche: Wetsvoorstellen tot aanpassing van het Europees Globaliseringsfonds en
Europees Solidariteitsfonds - 2019Z18291
Agenderen voor het algemeen overleg Raad WSB van 24 oktober 2019 op 16
oktober 2019
FIN, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen
Geen agendapunten
Overig
17.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 26 september 2019)
Ter informatie.
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
Plenaire debatten
1. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker
(VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
2. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
3. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen
(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december
2018)
4. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
(aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
5. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
6. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door
het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
7. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk
(aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
(Het debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van
Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019) en het debat over zzp’ers die
de dupe zijn van flexbemiddelaars (aangevraagd door het lid Tielen (VVD),
bij de RvW van 3 september 2019) zijn bij de RvW van 24 september 2019
aan dit debat toegevoegd)
8. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders
(aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september
2019)
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9. 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)
10. Debat over het bericht over het bericht dat Marokkanen van verplichte
nationaliteit afwillen (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de
RvW van 24 september 2019)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. 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)
2. 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)
3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari
2019)
4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5
maart 2019)
5. 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)
6. 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)
7. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode
letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28
maart 2019)
8. 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
-

18.

Agendapunt:
Besluit:

Geplande algemeen overleggen
Ter informatie.
• AO Uitvoering sociale zekerheid - 9 oktober 2019, 16.00-19.00 uur
• AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
• AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00
uur
• AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
• AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00
uur

19.

Agendapunt:
Besluit:

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie.
• AO Arbeidsmarktbeleid
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• AO Arbeid en zorg
• AO Inburgering en integratie
• AO Kinderopvang
• AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving
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20.

Agendapunt:
Besluit:

21.

Agendapunt:
Besluit:

22.

Agendapunt:
Besluit:

23.

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing AFM over
pensioenonderwerpen op 9 oktober 2019, 10.00-11.00 uur.
Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt de technische briefing AFM op 9
okober 2019, 10.00-11.00 uur geen doorgang.
• Det volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD) en Van
Weyenberg (D66).

Verzoek om kabinetsreactie op onderzoek stichting Meld Islamofobie
"Dit doet publieke ophef met de levens van moslims'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.N. van den Berge
(GroenLinks) - 23 september 2019
Verzoek om kabinetsreactie op onderzoek stichting Meld Islamofobie "Dit doet
publieke ophef met de levens van moslims' - 2019Z17692
Tijdens de RvW van 1 oktober 2019 is reeds een reactie op het onderzoek 'Dit
doet publieke ophef met de levens van moslims' van de stichting Meld
Islamofobie gevraagd ten behoeve van het plenaire dertigledendebat over antiislamsentimenten in de samenleving.

Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek "Kansen en belemmeringen voor jongeren
in deze tijd"

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 25 september 2019
Voorstel rondetafelgesprek "Kansen en belemmeringen voor jongeren in deze
tijd" - 2019Z17908
De commissie stemt in met het door de voorbereidingsgroep voorgestelde
concept-programma voor het rondetafelgesprek en met de aanvullende
suggestie van het lid Renkema (GroenLinks).
• De leden Bruins, Paternotte en Gijs van Dijk hebben in de
voorbereidingsgroep geparticipeerd.

Besluit:

Noot:

25.

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing SER over
hun advies Diversiteit in de top op 9 oktober 2019, 14.00-15.00 uur
Er zijn voldoende leden om de technische briefing met de SER te laten
plaatsvinden.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: El Yassini (VVD), Tielen (VVD),
Geluk-Poortvliet (CDA), Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den
Hul (PvdA).

Agendapunt:

Besluit:

24.

Uitkomst herziene email-inventarisatie - Deelname aan vertrouwelijke
briefing (UWV) fraudefenomenen op 25 september 2019
Er hebben zich voldoende leden aangemeld. De besloten technische briefing
heeft plaatsgevonden op 25 september 2019, 12.00-13.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA),
Smeulders (GL), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).

Agendapunt:

Eindverslag van het programma Schulden van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid "Zicht op schulden"

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 september 2019
Eindverslag van het programma Schulden van de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid "Zicht op schulden" - 2019Z18140
De commissie stemt in met de inhoud van het eindverslag.
De commissie stemt in met het verzoek aan het kabinet om een appreciatie op
te stellen (waarmee het verslag gelijk openbaar wordt).

Besluit:
Besluit:

7

Rondvraag
26.

Agendapunt:

Verzoek om toezeggingen gestand te doen gedaan tijdens
dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen op 5
september 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk
(50PLUS) - 2 oktober 2019
Verzoek om toezeggingen gestand te doen gedaan tijdens dertigledendebat
over dreigende kortingen op pensioenen op 5 september 2019 - 2019Z18612
De minister zal worden verzocht tijdig voor het algemeen overleg
Pensioenonderwerpen op 16 oktober 2019 zijn toezeggingen in het
dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen op 5 september 2019
gestand te doen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Verzoek om minister SZW een reactie te vragen op het rapport "De
invloed van alFitrah op deelnemers en de omgeving - Het
buitenperspectief" van het Verwey-Jonker instituut

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk
(PvdA) - 2 oktober 2019
Verzoek om minister SZW een reactie te vragen op het rapport "De invloed van
alFitrah op deelnemers en de omgeving - Het buitenperspectief" van het
Verwey-Joncker instituut - 2019Z18618
Verzoek wordt gehonoreerd. Minister van SZW wordt gevraagd om nog voor het
plenair debat over salafisme een reactie te geven op het rapport "De invloed
van alFitrah op deelnemers en de omgeving - Het buitenperspectief" van het
Verwey-Jonker instituut en de uitzending 'alFitrah moskeeschool: eerst niet, nu
toch sektarisch' van Nieuwsuur van 27 september 2019.

Besluit:

Ad-hoc besluitvorming
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2019A02802
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