Den Haag, 16 november 2020

HERZIENE AGENDA
(datum gewijzigd; was 17 november 2020, 16.30-17.30 uur)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
J&V
KR
OCW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 18 november 2020
14.30 - 15.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven (digitaal)

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

7, 10, 25
25, 26, 27, 30
4
3
24
10

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

35570-XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 6 november 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-XV-13
Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting SZW 2021.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 15 september 2020
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 - 35570-XV
Ter informatie.

3.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES in verband met
wijziging van taken ten aanzien van de bijzondere onderstand op Saba
en het vrijstellen van de tewerkstellingsvergunningsplicht met
betrekking tot onderwijzers op Saba

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 6 november 2020
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit
uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES in verband met wijziging van taken
ten aanzien van de bijzondere onderstand op Saba en het vrijstellen van de
tewerkstellingsvergunningsplicht met betrekking tot onderwijzers op Saba 35570-IV-16
Voor kennisgeving aannemen.
• De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt
geregeld kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste
vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede
Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 4 december 2020.
KR

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en
Veiligheid en de introductie van bepalingen ter invoering van de
tijdelijke mogelijkheid voor de rechter om de behandeling van
faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te
schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen
in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19
SZW en JenV)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't
Wout - 3 september 2020
Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de
introductie van bepalingen ter invoering van de tijdelijke mogelijkheid voor de
rechter om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en
andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk
betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van COVID-19
(Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV) - 35557
Wetsvoorstel is reeds aangemeld als hamerstuk.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
B. van 't Wout - 6 november 2020
Tweede nota van wijziging - 35557-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
5.

Agendapunt:

Tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 30 oktober 2020
Tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten - 29861-53
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmigratie op 16 december 2020.

Voorstel:
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6.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting SZW artikel 1 (arbeidsmarkt)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 6 november 2020
Beleidsdoorlichting SZW artikel 1 (arbeidsmarkt) - 30982-58
Ter bespreking de vraag of het gewenst is dat de staf ten behoeve van de
volgende procedurevergadering een notitie opstelt over de opzet van deze
beleidsdoorlichting en dan te bepalen hoe het verder behandeld kan worden.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Advies Bureau ICT-toetsing UWV project Datafabriek

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 november 2020
Advies Bureau ICT-toetsing UWV project Datafabriek - 26448-639
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Uitvoering
sociale zekerheid.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de Commissie Regulering van Werk en het WRRrapport 'Het Beter Werk'

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 november 2020
Kabinetsreactie op de Commissie Regulering van Werk en het WRR-rapport
'Het Betere Werk' - 2020Z21215
Betrekken bij het (nog in te plannen) plenaire debat over het rapport van de
Commissie Regulering van Werk.
• De commissie heeft dit debat als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair.

Agendapunt:

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 12 november 2020
Verzamelbrief pensioenonderwerpen - 32043-550
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Pensioenonderwerpen op 1 december 2020.

Voorstel:

9.

Voorstel:

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

Agendapunt:

Kabinetsreactie op onderzoek bijstandsgerechtigden en
belemmeringen om woonruimte te delen alsmede op handreiking
maatwerk Participatiewet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 6 november 2020
Kabinetsreactie op onderzoek bijstandsgerechtigden en belemmeringen om
woonruimte te delen alsmede op handreiking maatwerk Participatiewet 34352-199
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.
VWS, BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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11.

Agendapunt:

Stand van zaken Simpel Switchen in de Participatieketen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 9 november 2020
Stand van zaken Simpel Switchen in de Participatieketen - 34352-198
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Jaarplan 2021 van de Inspectie SZW

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 11 november 2020
Jaarplan 2021 van de Inspectie SZW - 35570-XV-12
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gezond en veilig
werken.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Fraude in de sociale zekerheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 12 november 2020
Fraude in de sociale zekerheid - 17050-596
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Uitvoering
Sociale Zekerheid.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
14.

Agendapunt:

Voortgang uitvoering kabinetsreactie op het advies van de commissie
Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (de commissie
Heerts)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 10 november 2020
Voortgang uitvoering kabinetsreactie op het advies van de commissie
Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (de commissie Heerts) 25883-393
Betrokken bij het algemeen overleg Gezond en veilig werken van 11 november
2020.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Onderzoek invulling gemeenten aan het beleid rondom sociaalmedische indicatie (SMI)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 10 november 2020
Onderzoek invulling gemeenten aan het beleid rondom sociaal-medische
indicatie (SMI) - 31322-419
Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet kinderopvang in
verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op
kinderopvangtoeslag (35598) op 11 november 2020.

Voorstel:
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16.

Agendapunt:

Evaluatie wijziging Arbowet 2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 9 november 2020
Evaluatie wijziging Arbowet 2017 - 25883-392
Betrokken bij het algemeen overleg Gezond en veilig werken van 11 november
2020.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Aanpassingen asbest regelgeving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 9 november 2020
Aanpassingen asbest regelgeving - 25834-173
Betrokken bij het algemeen overleg Gezond en veilig werken van 11 november
2020.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de Franse aanpak van ‘ongewenste beïnvloeding en
islamitische radicalisering’

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 november 2020
Kabinetsreactie op de Franse aanpak van ‘ongewenste beïnvloeding en
islamitische radicalisering’ - 2020Z21308
Betrokken bij wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) van 12 november 2020.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Stand van zaken voorbereiding Wet inburgering 20..

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 november 2020
Stand van zaken voorbereiding Wet inburgering 20.. - 35483-63
Betrokken bij wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) van 12 november 2020.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Eindrapport arbeidsparticipatie hoogopgeleide statushouders door
Regioplan

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 november 2020
Eindrapport arbeidsparticipatie hoogopgeleide statushouders door Regioplan 32824-306
Betrokken bij wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) van 12 november 2020.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Invulling van de motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over
beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan
(Kamerstuk 30950-170)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 november 2020
Invulling van de motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over beleid
ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan (Kamerstuk 30950170) - 30950-214
Betrokken bij wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) van 12 november 2020.

Voorstel:
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22.

Agendapunt:

Voortgang programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 november 2020
Voortgang programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) 2020 2020Z20984
Betrokken bij wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) van 12 november 2020.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de rol van de
transitievergoeding in tijden van de coronacrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 2 november 2020
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de rol van de
transitievergoeding in tijden van de coronacrisis - 2020Z20275
Betrokken bij het op 3 november 2020 gevoerde debat over het steunpakket.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het Segers c.s. over borgen van goed
inburgeringsonderwijs bij de roc's

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 november 2020
Reactie op de motie van het Segers c.s. over borgen van goed
inburgeringsonderwijs bij de roc's - 2020Z20997
Betrokken bij wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) van 12 november 2020.
OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Europese aangelegenheden
25.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling EU-Actieplan tegen racisme 2020 - 2025

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 november
2020
Fiche: Mededeling EU-Actieplan tegen racisme 2020 - 2025 - 22112-2969
De commissie BiZa verzoeken de behandeling over te nemen.
BiZa, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging richtlijn carcinogene en mutagene stoffen Carcinogenen IV

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 november
2020
Fiche: Wijziging richtlijn carcinogene en mutagene stoffen - Carcinogenen IV 22112-2968
Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 3 december 2020 op 26 november 2020.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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27.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Behandelvoorstel: samenvoegen algemeen overleg 26
november 2020 over Raad WSB 3 december 2020 en algemeen overleg
behandelvoorbehoud EU-voorstel minimumlonen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 12 november 2020
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel: samenvoegen algemeen overleg 26
november 2020 over Raad WSB 3 december 2020 en algemeen overleg
behandelvoorbehoud EU-voorstel minimumlonen - 2020Z21390
Ter bespreking de vraag of de commissie ermee kan instemmen dat het
overleg over de Raad WSB op 26 november 2020 wordt samengevoegd met
het overleg over het behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen, en dat
dit samengevoegde overleg plaatsvindt in de vorm van een algemeen overleg.
• Ter ontlasting van het algemeen overleg, kan overwogen worden één of
meer leden uit uw midden aan te wijzen om de informatieafspraken inzake
het behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen in concept voor te
bereiden.
• In de stafnotitie treft u enige achtergrondinformatie aan.
EU

Agendapunt:

Nog te ontvangen fiche over de EU-richtlijn minimumlonen

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 3 december 2020 op 26 november 2020.
• De verwachting is dat dit fiche vrijdag 13 november 2020 aan de
Kamer zal worden gezonden.

Agendapunt:

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname (besloten) technische
briefing EU-richtlijn minimumlonen op 12 november 2020, 15.0016.30 uur
Wegens onvoldoende aanmeldingen heeft de (besloten) technische briefing op
12 november 2020, 15.00-16.30 uur geen doorgang gevonden.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Tielen (VVD)
en Palland (CDA).

Voorstel:

Noot:

28.

29.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

Aanbod Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland,
namens DG Employment, voor technische briefing over EU-richtlijn
toereikende minimumlonen

Zaak:

Brief derden - Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland te Den
Haag - 9 november 2020
Aanbod Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland, namens DG
Employment, voor technische briefing over EU-richtlijn toereikende
minimumlonen - 2020Z20993
Ter bespreking de vraag of de commissie wil ingaan op het aanbod van DG
Employment (directeur-generaal Korte) om een technische briefing te
verzorgen over EU-richtlijn toereikende minimumlonen.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten
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Overig
31.

Agendapunt:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 12 november 2020)

Voorstel:

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;
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;
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.
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, de commisise heeft de minster verzocht de kabinetsreactie
op het advies van de Commissie Regulering van Werk voor de
begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen;
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, de commisise heeft de minster verzocht de
kabinetsreactie op het verslag van de POCOB voor het herfstreces
aan de Kamer te sturen;
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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)
VAO's/VSO's:
1. VAO Gezond en veilig werken, aangevraagd door het lid Van Kent (SP) (AO
van 11 november 2020).

32.

33.

Agendapunt:

Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Voorstel:

Ter informatie.
• RTG Pensioenakkoord (deel I) - 24 november 2020, 17.00-20.00
uur (was gepland op 3 november 2020)
• RTG Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een ongewenste
tweede nationaliteit" (35475) - 25 november 2020, 10.00-13.00
uur
• AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3
december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 1 december 2020, 18.00-22.00 uur
• AO Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de
arbeidsmarkt) - 7 december 2020, 13.30-17.30 uur
• NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm
Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 9
december 2020, 15.00-19.00 uur
• AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 december 2020, 13.00-17.00
uur
• AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 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) 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur

Agendapunt:

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 Inburgering en integratie
• AO Uitvoering sociale zekerheid
• AO Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april 2020
• AO Deeltijdwerk

Voorstel:
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34.

35.

Agendapunt:

Publicatie Focus op Digitaal thuiswerken

Zaak:

Voorstel:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 2 november 2020
Publicatie Focus op Digitaal thuiswerken - 35420-181
Ter informatie.

Agendapunt:

Aanbieding advies ‘Hoe werkt de platformeconomie?’ van SER

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 19 oktober
2020
Aanbieding advies ‘Hoe werkt de platformeconomie?’ van SER - 2020Z20617
Ter bespreking de vraag of de commissie in wil gaan op het aanbod van de
voorzitter van de SER om de verkenning toe te lichten (en met de commissie
te bespreken).

Voorstel:

36.

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar
sociale zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 5 november 2020
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar sociale
zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt - 2020Z20812
Ter bespreking.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Kennisthema Veranderende arbeidsmarkt van de Kennisagenda
commissie SZW 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 12 november 2020
Kennisthema Veranderende arbeidsmarkt van de Kennisagenda commissie
SZW 2020 - 2020Z21395
Instemmen met het in de stafnotitie opgenomen beslispunt over de afronding
van het kennisthema Veranderende arbeidsmarkt.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A05782
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