Den Haag, 20 mei 2020

Noot:

Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet
gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag
van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten
kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij
dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070 318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt
verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 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
maandag 25 mei 2020
12.00 - 13.00 uur
besloten

Onderwerp:

Procedures en brieven (per videoverbinding)

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

5
5
5
5
17, 18
5, 9
16
5
5
5
5
5
5
5

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 20 mei 2020
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 - 35470XV-1
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 28
mei 2020 te 14.00 uur.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek
2019 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 35470-XV-2
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 28
mei 2020 te 14.00 uur.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 - 35470-XV
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 28
mei 2020 te 14.00 uur.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 23 april 2020
Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies 2020Z07403
Ter bespreking.
• Ter bespreking de vraag of de commissie in het kader van de behandeling
van de Jaarverantwoording 2019:
1. een schriftelijk overleg wenst te voeren over het Jaarverslag 2019 (ter
vervanging van een wetgevingsoverleg);
2. gebruik wil maken van de mogelijkheid om een technische briefing te laten
verzorgen door de Algemene Rekenkamer over het
verantwoordingsonderzoek en indien dit het geval is in welke vorm (fysiek
of digitaal).
• Ter informatie:
• Uit de emailinventarisatie bleek dat er geen behoefte is aan het
aanstellen van rapporteurs of het voeren van een wetgevingsoverleg.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de artikelen 'Via de telefoon
bepalen of iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk zeggen UWVartsen’ en het bericht ‘Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren
en zijn daardoor straks flink de klos’

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 14 mei 2020
Reactie op verzoek commissie over de artikelen 'Via de telefoon bepalen of
iemand wel of niet kan werken, niet mogelijk zeggen UWV-artsen’ en het
bericht ‘Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren en zijn daardoor
straks flink de klos’ - 29544-1005
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsongeschiktheid.

Voorstel:

2

7.

Agendapunt:

De Barometer Culturele Diversiteit komt per 1 juli 2020 beschikbaar

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 14 mei 2020
De Barometer Culturele Diversiteit komt per 1 juli 2020 beschikbaar - 295441004
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktdiscriminatie.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Palland c.s. over het in kaart brengen
van belemmeringen voor het combineren van banen (Kamerstuk
29544-946)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 18 mei 2020
Reactie op de motie van het lid Palland c.s. over het in kaart brengen van
belemmeringen voor het combineren van banen (Kamerstuk 29544-946) 29544-1007
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Stand van zaken Westhavenarrangement

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 18 mei 2020
Stand van zaken Westhavenarrangement - 35167-27
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.
EZK

Agendapunt:

SUWI-jaarverslagen 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 19 mei 2020
SUWI-jaarverslagen 2019 - 26448-633
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Uitvoering
sociale zekerheid.

Voorstel:

10.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Extra vangnet voor flexwerkers in verband met de coronamaatregelen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 20 mei 2020
Extra vangnet voor flexwerkers in verband met de coronamaatregelen 2020Z09130
Betrekken bij het komende debat over de verschillende korte termijn
stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijn ontwikkelingen van
de economie.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Derde wijziging Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud
van werkgelegenheid (NOW)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 20 mei 2020
Derde wijziging Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van
werkgelegenheid (NOW) - 2020Z09142
Betrekken bij het komende debat over de verschillende korte termijn
stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijn ontwikkelingen van
de economie.

Voorstel:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
13.

Agendapunt:

Antwoord op vragen commissie over o.a. het bericht dat het extraatje
i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de
wajonguitkering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 8 mei 2020
Antwoord op vragen commissie over o.a. het bericht dat het extraatje i.v.m.
een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering
- 35213-32
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Jaarverslag 2019 van de Inspectie SZW

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 14 mei 2020
Jaarverslag 2019 van de Inspectie SZW - 35300-XV-95
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gezond en veilig
werken.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Rapport van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij
Beroepsziekten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 14 mei 2020
Rapport van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij
Beroepsziekten - 25883-385
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gezond en veilig
werken.
• De staatssecretaris streeft ernaar voor het zomerreces doch in elk geval in
de tweede helft van 2020 met een inhoudelijke kabinetsreactie te komen.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Voortgang herstelactie kindgebonden budget

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 14 mei 2020
Voortgang herstelactie kindgebonden budget - 2020Z08733
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderbijslag en
kindgebonden budget.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
17.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda voor de
informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 5 mei 2020
(Kamerstuk 21501-31-556)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 mei 2020
Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda voor de
informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 5 mei 2020
(Kamerstuk 21501-31-556) - 21501-31-559
Agenderen voor eerstvolgend overleg Formele Raad WSB.
Een schriftelijk overleg door de griffier in laten plannen zodra bekend is
wanneer de formele Raad WSB gaat plaatsvinden.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

18.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 30 april 2020
Geannoteerde agenda voor de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 5 mei 2020 - 21501-31-556
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Verslag van de Informele ministeriële videoconferentie
werkgelegenheid en sociaal beleid van 5 mei 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 mei 2020
Verslag van de Informele ministeriële videoconferentie werkgelegenheid en
sociaal beleid van 5 mei 2020 - 21501-31-560
Agenderen voor eerstvolgend overleg Formele Raad WSB.
Een schriftelijk overleg door de griffier in laten plannen zodra bekend is
wanneer de formele Raad WSB gaat plaatsvinden.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten
Overig
19.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 20 mei 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;
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2. Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van
fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35 374). In de
procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het
zomerreces te behandelen.
Plenaire debatten:
1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen
(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december
2018)
3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
(aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door
het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk
(aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
7. 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)
8. 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)
9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van
Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het
lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
11. 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)
12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het
lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
13. 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)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
1. 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)
2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari
2019)
3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5
maart 2019)
4. 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)
5. 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)
6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door
het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote
kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de
RvW van 4 april 2019)
8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor
de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij
de RvW van 17 oktober 2019)
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9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)
VAO's/VSO's
1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)

20.

Agendapunt:
Voorstel:

21.

Agendapunt:
Voorstel:

22.

Agendapunt:
Voorstel:

Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en
wetgevingsoverleg(gen)
Ter informatie.
• NO Arbeidsmigratie - 25 mei 2020, 13.30-18.00 uur
• AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie.
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• AO Arbeid en zorg
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO Kinderopvang
• AO Eerlijk werken
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Gezond en veilig werken
• AO Inburgering en integratie
• AO Jongeren op de arbeidsmarkt
• AO Arbeidsmarktbeleid
• AO Pensioenonderwerpen: wordt omgezet in NO (4 uur); plannen eind juni
2020
• AO Uitvoering sociale zekerheid
• AO ZZP - was gepland op 26 maart 2020: wordt omgezet in NO (4 uur);
plannen begin/medio juni 2020
• AO Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april 2020
• AO Voorbereiding op inburgering - was - in concept - gepland op 15 april
2020
• AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - was gepland op 22 april
2020
• AO AOW-onderwerpen - was gepland op 23 april 2020

Uitkomst emailinventarisatie - Eventuele aanvullende in te plannen
activiteiten SZW tot aan het zomerreces
Ter informatie.
• De volgende activiteiten worden door de commissie als prioritair
beschouwd voor behandeling tot aan het zomerreces:
1. AO Arbeidsmarktbeleid
2. AO Armoede- en schuldenbeleid
3. NO ZZP
4. NO Pensioenonderwerpen
5. WGO Inburgering
6. Technische briefing Stichting van de Arbeid - AOV zelfstandigen
• Het notaoverleg Arbeidsmigratie van 25 mei 2020 telt ook als een van de
geprioriteerde activiteiten.
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23.

Agendapunt:

Verzoek om reactie van staatssecretaris van SZW op rapport van de
NSOB Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.M.G. Smals (VVD) - 14
mei 2020
Verzoek om reactie van staatssecretaris van SZW op rapport van de NSOB Het
asbeststelsel. Gevangen door belangen? - 2020Z08700
Ter bespreking.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A01996
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