Den Haag, 7 januari 2021

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:
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen tot het verkiezings- en voorjaarsreces
2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 december
2020
Spoedeisende wetsvoorstellen tot het verkiezings- en voorjaarsreces 2021 35570-VI-93
Ter informatie.
BiZa, BuZa, EZK, FIN, I&W, LNV, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS, DEF, EU, KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de
Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de
belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de
re-integratie inspanningen door het UWV

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 1
oktober 2020
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet
teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de
werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen
door het UWV - 35589
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• Ter bespreking of de commissie de plenaire behandeling in een
wetgevingsoverleg wenst te voeren.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het
toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van
arbeidsmigratie

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 17 december 2020
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het
toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van
arbeidsmigratie - 35680
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen.

Voorstel:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 7 januari 2021
35589 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van
een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken
bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV - 2021Z00211
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Brenk tot tijdelijke wijziging van de
Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in
verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer
aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun
pensioenverplichtingen moeten berekenen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 17
december 2020
Voorstel van wet van het lid Van Brenk tot tijdelijke wijziging van de
Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met
het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de
disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen
moeten berekenen - 35681
Ter informatie.
• De commissie zal dit wetsvoorstel in behandeling nemen na ontvangst van
het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

Voorstel:
Noot:
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6.

Agendapunt:

Ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling
inburgering 20..

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 21 december 2020
Ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling
inburgering 20.. - 2020Z25590
Ter bespreking.
• Betreft een voorhang. De voordracht voor de vaststelling van het
ontwerpbesluit en de ontwerpregeling is aan de Kamer overgelegd tot en
met 1 februari 2021.

Voorstel:
Noot:

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

Agendapunt:

Uitstel uitwerking voorstel voor verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 15 december 2020
Uitstel uitwerking voorstel voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor zelfstandigen - 35341-15
Voor kennisgeving aannemen.
• De minister zal de Kamer voor het einde van het eerste kwartaal van
2021 nader informeren over de voortgang van de uitwerking van het
voorstel van de Stichting van de Arbeid.

Voorstel:
Noot:

8.

Agendapunt:

Publicatie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder
Uittreden vertraagd i.r.t. RVU-regeling

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 15 december 2020
Vertraging van publicatie van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid
en Eerder Uittreden - 25883-403
Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 21 januari
2021.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Vrijstellingsregeling 2020 en het transitie-ftk

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 16 december 2020
Vrijstellingsregeling 2020 en het transitie-ftk - 2020Z25140
Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 21 januari
2021.
• De commissie heeft reeds besloten over deze brief een schriftelijk overleg
te voeren, inbrengdatum 12 januari 2021, 14.00 uur.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Uitvoering moties Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 16 december 2020
Uitvoering moties Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) - 35074-76
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:
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11.

Agendapunt:

Analyse inzake stijgende WIA-instroom en Ziektewetlasten (ZW)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 17 december 2020
Analyse inzake stijgende WIA-instroom en Ziektewetlasten (ZW) 2020Z25267
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsongeschiktheid.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Volop koersen op inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari
2022

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 17 december 2020
Volop koersen op inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari 2022 35483-65
Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie op 3 februari
2021.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Loonstrookjes van Nederlandse huishoudens in 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 17 december 2020
Loonstrookjes van Nederlandse huishoudens in 2021 - 33682-22
Voor kennisgeving aannemen.
FIN

Agendapunt:

Diverse WIA onderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 17 december 2020
Diverse WIA onderwerpen - 2020Z25319
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsongeschiktheid.

Voorstel:

14.

Voorstel:

15.

16.

Agendapunt:

Tijdelijk generiek uitstel van betaling Tozo lening bedrijfskapitaal

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 17 december 2020
Tijdelijk generiek uitstel van betaling Tozo lening bedrijfskapitaal - 35420-197
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Arbeidsmigranten en COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 januari 2021
Arbeidsmigranten en COVID-19 - 2021Z00083
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmigratie op 2 februari 2021.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
17.

Agendapunt:

Gemeentenieuws van SZW 2020-9

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 15 december 2020
Gemeentenieuws van SZW 2020-9 - 2020Z25037
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31322420)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 17 december 2020
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van
het Besluit kinderopvangtoeslag - 31322-421
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
Kinderopvang.

Voorstel:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 11 december 2020
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag - 31322-420
Ter informatie.
FIN

Agendapunt:

Verkennend onderzoek ISZW over jonge influencers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 18 december 2020
Verkennend onderzoek ISZW over jonge influencers - 26485-360
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gezond en veilig
werken.

Voorstel:

19.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Resultaten onderzoeken banenafspraak en cijfers beschut werk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 18 december 2020
Resultaten onderzoeken banenafspraak en cijfers beschut werk - 34352-205
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Reactie op het rapport "Werken op waarde geschat" van het Rathenau
Instituut

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 18 december 2020
Reactie op het rapport "Werken op waarde geschat" van het Rathenau
Instituut - 25883-404
Voor kennisgeving aannemen.
• De staatssecretaris zal trachten om voor de zomer met een reactie op het
rapport te komen.

Voorstel:
Noot:
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22.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het AO over
arbeidsomstandigheden/Handhaving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 18 december 2020
Toezegging gedaan tijdens het AO over arbeidsomstandigheden/Handhaving 25883-402
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gezond en veilig
werken.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Artikel 2 SZW: Bijstand,
Participatiewet en Toeslagenwet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 18 december 2020
Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Artikel 2 SZW: Bijstand, Participatiewet en
Toeslagenwet - 30982-60
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.
Ter bespreking de vraag of het gewenst is dat de staf ten behoeve van een
volgende procedurevergadering een notitie opstelt over deze
beleidsdoorlichting en dan te bepalen hoe het verder behandeld kan worden
(een feitelijke vragenronde behoort tot de mogelijkheden).

Voorstel:
Voorstel:

24.

Agendapunt:

Kwaliteit van de kinderopvang december 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 18 december 2020
Kwaliteit van de kinderopvang december 2020 - 31322-422
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
Kinderopvang.

Voorstel:

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

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
25.

Agendapunt:

Verslag Informele VTC Raad WSBVC 3 december

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 15 december 2020
Verslag Informele VTC Raad WSBVC 3 december - 21501-31-592
Agenderen voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding Informele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 20-23 februari 2021 op 12 februari
2021.

Voorstel:

6

26.

Agendapunt:

Informatie Zweeds Parlement over negatief subsidiariteitsoordeel
Riksdag betreffende EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen
in de EU (COM (2020) 682) d.d. 3 december 2020

Zaak:

Brief derden - Swedish Parliament (Riksdag) te Stockholm - 16 december
2020
Informatie Swedish Parliament over aangenomen advies Riksdag betreffende
voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (COM (2020) 682) d.d. 3
december 2020 - 2020Z25789
Ter informatie.
• De commissie SZW heeft betreffende dit EU-voorstel reeds tot een
parlementair behandelvoorbehoud besloten.

Voorstel:
Noot:

Brieven van overige bewindspersonen
27.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge
over maatwerk in de naturalisatietoets (Kamerstuk 32824-308)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol 17 december 2020
Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over
maatwerk in de naturalisatietoets - 32824-321
Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie op 3 februari
2021.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
28.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 januari 2021)
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. Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO
op 25 januari 2021;
2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met
het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere
wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de
procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het
zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling in een WGO op 14 december
2020 heeft geen doorgang gevonden, nieuw WGO
plannen; Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 8 februari
2021;
3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in
verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en
enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering
minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9
september 2020;
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4. Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige
andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU)
2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en
mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
(PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35
613). Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021;
5. Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van
regels voor ouderparticipatiecrèches (35610). Wetsbehandeling zal
plaatsvinden in een WGO op 20 januari 2021.
6. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van
Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in
verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en
mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke
beloning van vrouwen en mannen) (35 157).
Plenaire debatten:
1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door
het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk
(aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni
2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie
Plenair;
4. 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)
5. 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)
6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van
Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
7. 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)
8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het
lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
9. 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)
10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische
statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte)
(minister SZW)
12. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie
ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare
invloed" (minister SZW). Door de commissie als prioritair aangemeld
bij de Griffie Plenair;
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari
2019)
2. 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)
3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote
kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de
RvW van 4 april 2019)
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VAO's/VSO's:
1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020,
aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)
2. VAO Armoede en Schuldenbeleid, naar aanleiding van het AO op 10
december 2020, aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP)

29.

Agendapunt:
Voorstel:

30.

Agendapunt:

Voorstel:

Noot:

Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
Ter informatie.
• WGO Wet betaald ouderschapsverlof (35 613) - 19 januari 2021, 17.0023.00 uur
• WGO Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van
regels voor ouderparticipatiecrèches (35610) - 20 januari 2021, 14.0017.00 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 21 januari 2021, 14.00-18.00 uur
• WGO Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (35287) - 25 januari 2021,
12.30-18.30 uur
• NO Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag
in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale
Werkvoorziening” (35644) - 27 januari 2021, 14.00-18.00 uur
• AO Uitvoering sociale zekerheid - 28 januari 2021, 10.00-13.00 uur
• NO Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de
Voedselbank (35609) - 28 januari 2021, 15.00-18.00 uur
• NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en
Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in
de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) (was gepland op
13 januari 2021) - 1 februari 2021, 09.30-13.30 uur (minister van
Medische Zorg verhinderd)
• AO Arbeidsmigratie - 2 februari 2021, 17.00-22.00 uur
• AO Inburgering en integratie - 3 februari 2021, 14.00-17.00 uur
• NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met
een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 4 februari 2021, 10.0014.00 uur
• WGO Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband
met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele
andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) - 8 februari 2021,
10.00-17.00 uur

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname WGO Wijziging van de Wet
kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor
ouderparticipatiecrèches (35610) op 20 januari 2021, 14.00-17.00 uur
- uw deelname en spreektijd in eerste termijn
Ter bespreking.
• De volgende leden hebben zich reeds aangemeld:
1. Westerveld (GroenLinks)
7 minuten
2. Jasper van Dijk (SP)
10 minuten
•

Leden kunnen deelname en spreektijd in eerste termijn aanmelden tot 11
januari 2021, 14.00 uur.

9

31.

Agendapunt:
Voorstel:

32.

Agendapunt:

Voorstel:

Voorstel:

Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
Ter informatie.
• AO Arbeid en zorg
• AO Kinderopvang
• AO Eerlijk werken
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april 2020
• AO Deeltijdwerk
• AO Gezond en veilig werken
• AO Arbeidsmarktbeleid
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• AO Armoede- en schuldenbeleid

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname digitale technische briefing
wetenschappelijke toets over Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof
(35613) op 14 januari 2021, 14.30 - 15.30 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de digitale technische briefing
over de wetenschappelijke toets over wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof
(35613) doorgang te laten vinden op 14 januari 2021, 14.30-15.30 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA),
Smeulders (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
Ter bespreking de vraag of de commissie ermee kan instemmen dat de
wetenschappelijke toets na de briefing openbaar wordt gemaakt en (met het
oog op het WGO op 19 januari 2021) ter informatie aan de minister van SZW
zal worden toegezonden.
Noot:
• De wetenschappelijke toets wordt dinsdag 12 januari 2021 nagezonden
aan de commissie.

33.

Agendapunt:

Voorstel:

Uitkomst emailinventarisatie: - Deelname digitale technische briefing
ministerie SZW en UWV inzake "Procedure van het vaststellingsproces
NOW" op 20 januari 2021 van 11.00 -12.00 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de digitale technische briefing
door ministerie SZW en UWV inzake "Procedure vaststellingsproces NOW" op
20 januari 2021, 11.00-12.00 uur doorgang te laten vinden.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland
(CDA), Smeulders (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
Noot:
• Het ministerie heeft verzocht om gelet op bedrijfsgevoelige materie de
briefing (eventueel deels) in beslotenheid te doen plaatsvinden.

34.

Agendapunt:

Aanbieding publicatie 'Dealen met de grote wereld. Globalisering in de
publieke opinie en op het werk' van SCP

Zaak:

Brief derden - Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te Den Haag - 21
december 2020
Aanbieding publicatie 'Dealen met de grote wereld. Globalisering in de
publieke opinie en op het werk' van SCP - 2020Z25716
Ter bespreking de vraag of de commissie prijs stelt op een presentatie over dit
onderzoek door het SCP.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A04980

11

