Den Haag, 11 november 2016

N.b.: Aanvangstijdstip gewijzigd!
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZ
FIN
I&M
OCW
V&J
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 15 november 2016
13.30 - 14.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

13
6
23, 25
24
24
24
13, 24, 29
2, 24
6, 29

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet
2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36 /EU van
het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende
de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU2014,
L94)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 27 oktober 2016
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in
verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) - 34590
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen
V&J

Voorstel:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging van de Participatiewet, de Wet
tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale
verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de
loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere
wijzigingen

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma - 1 november 2016
Tweede nota van wijziging - 34514-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de
harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en
peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 28 oktober 2016
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en
enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met
betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) - 34596
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van
enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de
innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen
aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit
kinderopvang)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 28 oktober 2016
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in
verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor
kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het
aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet
innovatie en kwaliteit kinderopvang) - 34597
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen
Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat
ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals
gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002,
en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende
Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat
ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van
toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op
30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende
Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de
Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24
juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101)
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Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

7.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 november 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34489-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met
het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum
van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 18 oktober 2016
Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het
verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van
arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute - 34578
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

8.

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 20 september 2016
Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging
van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake
sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en
op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen
Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te
Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van
toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30
september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake
sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30
september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016,
101) - 34489
Aanmelden voor plenaire behandeling.
VWS, BuZa

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 november 2016
34578 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de
Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van
beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het
openstellen van de Praktijkroute - 2016Z21018
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F.
Asscher - 11 november 2016
34578 Nota van wijziging inzake wijziging van de Participatiewet en enkele
andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met
betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de
Praktijkroute - 2016Z21019
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Intrekken Wet variabele pensioenuitkering (Kamerstuk 34 344)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 11 november 2016
Intrekken Wet variabele pensioenuitkering (Kamerstuk 34 344) - 2016Z21028
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
9.

Agendapunt:

Beantwoording vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël
bezette gebieden

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 12 oktober 2016
Beantwoording vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette
gebieden - 34550-XV-7
Ter bespreking.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 1 november 2016 in
afwachting van nog toe te zenden documenten.
• Deze documenten zijn op 1 november toegezonden (zie 34550-XV, nr. 9)

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:
Zaak:

Voorstel:

10.

Afschrift van de reactie op een brief derden met een vraag over of
eigenaar gastouderbedrijf ook gastouder mag zijn

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 31 oktober 2016
Afschrift van de reactie op een brief van een burger met een vraag over of
eigenaar gastouderbedrijf ook gastouder mag zijn - 2016Z19926
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Uitstel toezending van de 1e Monitor “Capaciteit en werkvoorraad
verzekeringsartsen”

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 31 oktober 2016
Uitstel toezending van de 1e Monitor “Capaciteit en werkvoorraad
verzekeringsartsen” - 26448-578
Voor kennisgeving aannemen.
• rapportage wordt in november toegezonden

Voorstel:
Noot:

12.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 1 november 2016
Toegezegde documenten over de toepassing van de Wet BEU in de door Israël
bezette gebieden - 34550-XV-9
Ter bespreking.

Agendapunt:

Voorstel:

11.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 12 oktober 2016
Beantwoording vragen commissie over toepassing Wet BEU in de door Israël
bezette gebieden - 34550-XV-8
Ter bespreking.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 1 november 2016.

Agendapunt:

Inzet van John de Wolf als boegbeeld in de strijd tegen werkloosheid
onder 50-plussers

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 31 oktober 2016
Inzet van John de Wolf als boegbeeld in de strijd tegen werkloosheid onder
50-plussers - 29544-747
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
arbeidsmarktbeleid

Voorstel:
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13.

Agendapunt:

Tweede Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 3 november 2016. Tweede Voortgangsrapportage actieplan
arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-748
Geagendeerd voor algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 17
november 2016
BiZa, OCW

Agendapunt:

Uitstel presentatie bevindingen feitenonderzoek Dupont

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 9 november 2016
Uitstel presentatie bevindingen feitenonderzoek Dupont - 25883-282
Voor kennisgeving aannemen.
• De minister is voornemens de Kamer in het voorjaar van 2017 per brief
informeren over de bevindingen en de te trekken lessen.

Voorstel:

14.

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Reactie op de brief inzake een klacht over de aanvraag van een IOAZ
uitkering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 9 november 2016. Reactie op de brief inzake een klacht over de aanvraag
van een IOAZ uitkering - 2016Z20801
Voor kennisgeving aannemen.
• Adressant reactie toezenden.

Voorstel:
Noot:

16.

17.

Agendapunt:

Rapportage over 1e monitor 'Capaciteit en werkvoorraad
verzekeringsartsen UWV’

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 9 november 2016
Rapportage over 1e monitor 'Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen
UWV’ - 26448-580
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid

Agendapunt:

Monitor Arbeidsmarkt oktober 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 9 november 2016
Monitor Arbeidsmarkt oktober 2016 - 29544-750
Desgewenst betrekken bij de Begrotingsbehandeling SZW 2017

Voorstel:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
18.

Agendapunt:

Verhoging AOW-leeftijd in 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 31 oktober 2016
Verhoging AOW-leeftijd in 2022 - 32163-42
Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2017 en/of het algemeen overleg
over pensioenonderwerpen op 24 november 2016
• Het lid Ulenbelt heeft op 1 november een dertigledendebat over dit
onderwerp aangevraagd.

Voorstel:
Noot:
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19.

Agendapunt:

Reactie op aanvullende vragen inzake IORP-richtlijn en afwijking
bepalingen in de Pensioenwet (Kamerstuk 33 931, nr. 17)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 1 november 2016. Reactie op aanvullende vragen inzake IORPrichtlijn en afwijking bepalingen in de Pensioenwet - 33931-19
Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 24 november
2016

Voorstel:

20.

Agendapunt:

ICT project van SVB: vAKWerk advies Bureau ICT Toetsing (BIT)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 7 november 2016. ICT project van SVB: vAKWerk advies Bureau
ICT Toetsing (BIT) - 26448-579
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over SUWIonderwerpen
• Het BOR is, zoals gebruikelijk bij BIT-adviezen, nagegaan in hoeverre de
kabinetsreactie aansluit op het BIT-advies. Dat is het geval: de
staatssecretaris neemt alle door het BIT genoemde aanvullende
maatregelen over.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Voortgang kansen voor alle kinderen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 11 november 2016. Voortgang kansen voor alle kinderen 2016Z20997
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Armoedeen schuldenbeleid

Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 1 november 2016 over het bericht dat de
bijstandsuitkering van migranten stopgezet kan worden

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 2 november 2016
Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 1 november 2016 over het bericht dat de
bijstandsuitkering van migranten stopgezet kan worden - 29861-45
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Handhaving van 2 november 2016

Voorstel:

Europese aangelegenheden
23.

Agendapunt:

Verslag Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid,
van 13 oktober 2016 te Luxemburg

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 28 oktober 2016
Verslag Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 13
oktober 2016 te Luxemburg - 21501-31-421
Agenderen voor algemeen overleg over formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 8 december 2016 op 30 november 2016.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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24.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in derde kwartaal 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 oktober
2016
Stand van zaken implementatie richtlijnen in derde kwartaal 2016 - 21109226
Desgewenst betrekken bij algemeen overleg over formele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 8 december 2016 op 30 november
2016.
EZ, FIN, I&M, OCW, SZW, V&J

Voorstel:

Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Sociale
Raad 30 november 2016

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 november 2016
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Sociale Raad 30
november 2016 - 2016Z20832
Ter bespreking.
• Ter bespreking is het beslispunt of uw commissie een algemeen overleg
(30 november 2016, 14.00-16.00 uur) of een schriftelijk overleg wil
inplannen ter voorbereiding van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid op 8 december 2016.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017
Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 november 2016
EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese
Commissie - 2016Z20964
Via e-mailinventarisatie de selectie van prioriteiten inventariseren met het oog
op vaststelling van de prioriteiten van de commissie in de volgende
procedurevergadering

Voorstel:

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten
Overig
27.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
• Plenaire behandeling van de SZW-begroting 2017 (geagendeerd voor 6, 7
en 8 december 2016)
• Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene
Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de
mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of
later te laten ingaan (34414, Wet flexibilisering ingangsdatum AOW),
ingepland op 16 november a.s.
• Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van
bestuurders (34 494), ingepland op 15 november a.s.
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Plenaire debatten
• Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel'
(aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015)
• Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver
d.d. 15 december 2015)
• Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van
DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016)
• Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd
door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
• Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen
met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman
(GL) d.d. 25 mei 2016)
• Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door
het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
• Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties ( aangevraagd
door het lid Heerma d.d. 6 september 2016)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
• Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang
(aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
• Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over
schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (CU) d.d. 17 mei
2016)
• Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen
(aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
• Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de
openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d.
9 juni 2016)
• Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied
(Aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) tijdens de van 21 juni 2016)
• Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet
Werk en Zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP d.d. 13
september 2016)
• Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt
verhoogd (aangevraagd door het lid Ulenbelt SP d.d. 1 november 2016)
VAO's
• VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27/10), ingepland op di 15 november
a.s.

28.

Agendapunt:

Aanbod SER voor toelichting op verkenning 'Mens en digitale
technologie'

Zaak:

Noot:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 31 oktober
2016
Aanbod SER voor toelichting op verkenning 'Mens en digitale technologie' 2016Z19969
Belangstelling en beschikbaarheid via de e-mail inventariseren
• Datumvoorstel: 24 november 2016, 11.00-12.00 uur.

Agendapunt:

Aanbod SER voor toelichting op advies 'Een werkende combinatie'

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 1 november
2016
Aanbod SER voor toelichting op advies 'Een werkende combinatie' 2016Z20161
Belangstelling en beschikbaarheid via de e-mail inventariseren
• Datumvoorstel: 24 november 2016, 10.00-11.00 uur.
OCW, VWS

Voorstel:

29.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
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30.

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de
Burgerinitiatieven inzake het ingediende burgerinitiatief Basisinkomen
2018

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 november 2016
Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
inzake het ingediende burgerinitiatief Basisinkomen 2018 - 2016Z20374
Instemmen met concept antwoordbrief aan de commissie voor de
Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Uitnodiging TFN voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Turkse Federatie Nederland (TFN) te Amsterdam - 4 november
2016
Uitnodiging TFN voor werkbezoek - 2016Z20619
Ter bespreking.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Verzoek om brief van minister van SZW over bericht dat payroller
gelijk is aan uitzendkracht

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 9
november 2016
Verzoek om brief van minister van SZW over bericht dat payroller gelijk is aan
uitzendkracht - 2016Z20826
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

33.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg
(D66) - 10 november 2016
Verzoek om kabinetsreactie op de uitspraak van de Hoge Raad dat
payrollbedrijven wettelijk gezien uitzendbureaus zijn - 2016Z20864
Ter bespreking.

Agendapunt:

Verzoek Save the Children Nederland tot aanbieding petitie en rapport
m.b.t. armoede onder kinderen d.d. 29 november 2016

Zaak:

Brief derden - Save the Children Nederland te Den Haag - 10 november 2016
Verzoek Save the Children Nederland tot aanbieding petitie en rapport m.b.t.
armoede onder kinderen d.d. 29 november 2016 - 2016Z20925
Ter bespreking.

Voorstel:

34.

Brief commissie - griffier, H.J. Post - 10 november 2016
Uitkomst van het onderzoek door de commissie SZW van burgerinitiatief
"Basisinkomen 2018" - 2016Z20963
Instemmen met brief aan de commissie voor de Verzoekschriften en de
Burgerinitiatieven

Agendapunt:

Aanbieden mogelijkheid technische briefing procesgang/cijfers
inburgering door ministerie van SZW

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 november 2016
Aanbieden mogelijkheid technische briefing procesgang/cijfers inburgering
door ministerie van SZW - 2016Z21039
Ter bespreking.

Voorstel:

9

Rondvraag

Geen agendapunten
Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2016A04643
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