Den Haag, 23 november 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

EU
I&W
J&V
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 28 november 2017
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

9, 11
5
5
12

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging bij de begroting 2018 van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.
Koolmees - 10 november 2017
Tweede nota van wijziging - 34775-XV-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

3.

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
(PvdA) - 19 september 2017
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 - 34775-XV
Ter informatie.

Agendapunt:

Nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het
wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen op 7 november
2017

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 13 november 2017
Nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel
Wet waardeoverdracht klein pensioen op 7 november 2017 - 34765-18
Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Wet
waardeoverdracht klein pensioen (34 765).

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

4.

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 29 augustus 2017
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en
de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met
waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake
waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) - 34765
Ter informatie.

Agendapunt:

Voorhang Ontwerpbesluit tot Aanpassing van het Besluit advisering
beschut werk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 16 november 2017
Voorhang ontwerpbesluit tot aanpassing van het besluit advisering beschut
werk - 34578-19
Ter bespreking.
• De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is
aan de Kamer overlegd tot en met 14 december 2017.
• Indien de commissie een schriftelijk overleg (vso) wenst te voeren dan
wordt in overweging gegeven om de staatssecretaris te verzoeken geen
onomkeerbare stappen te zetten (m.a.w. de voorhangtermijn te
verlengen) totdat het verslag van het schriftelijk overleg naar genoegen
met de Kamer is besproken.

Voorstel:
Noot:

5.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 20 november 2017
Nadere informatie over de relatie tussen de uitspraak van de Rechtbank
Limburg van 8 november 2017 in de zaak tegen Stichting Pensioenfonds Sabic
en het onderdeel van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen dat
gaat over collectieve waardeoverdracht en bezwaarrecht bij aanpassing aan
fiscale pensioenrichtleeftijd - 34765-19
Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Wet
waardeoverdracht klein pensioen (34 765).

Agendapunt:

34794 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Implementatie van
de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem
Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie
zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85)

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 november 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34794-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V, I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
(PvdA) - 26 september 2017
Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het
Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie
zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85) - 34794
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V, I&W
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6.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot
wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader
van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever
dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam
in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever
waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 23
november 2017
Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging
van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te
bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter
beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden
gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in
dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt 34837
Ter informatie.
• De commissie zal dit wetsvoorstel in behandeling nemen na ommekomst
van het advies van de Raad van State en de reactie van de
initiatiefnemers.

Voorstel:
Noot:

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

Geen agendapunten
Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
7.

Agendapunt:

Beantwoording op vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting
Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen
(Kamerstuk 30982-34)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 november 2017
Beantwoording op vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting
Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen 30982-35
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

8.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
(PvdA) - 14 juli 2017
Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet
Hervorming kindregelingen - 30982-34
Ter informatie.

Agendapunt:

Voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 16 november 2017
Voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang - 31322-340
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Kinderopvang.

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

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
9.

Agendapunt:

Reactie van de Europese Commissie op het subsidiariteitsbezwaar van
de Tweede Kamer inzake de richtlijn evenwicht werk-privéleven

Zaak:

Overig - Organisatie, Europese Commissie - 10 november 2017
Reactie van de Europese Commissie op het subsidiariteitsbezwaar van de
Tweede Kamer inzake de richtlijn evenwicht werk-privéleven - 34719-13
Agenderen voor het algemeen overleg op 30 november 2017 ter voorbereiding
op de Sociale Raad van 7 december 2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Uitkomst EU-prioritering op basis van het werkprogramma van de
Europese Commissie 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 22 november 2017
Uitkomst EU-prioritering op basis van het werkprogramma van de Europese
Commissie 2018 - 2017Z16010
Instemmen met voorgestelde EU-prioritering.
Op basis van de door de fracties geleverde inbreng wordt voorgesteld de
volgende twee EU-voorstellen te prioriteren door de commissie SZW:
• Voorstel tot oprichting van een Europese arbeidsautoriteit: prioritair,
subsidiariteitstoets en behandelvoorbehoud;
• Een initiatief inzake de toegang tot sociale bescherming voor atypische
zelfstandigen: prioritair, subsidiariteitstoets en behandelvoorbehoud.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
(WSBVC) 7 december 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 23 november 2017
Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7
december 2017 - 2017Z16171
Agenderen voor het algemeen overleg op 30 november 2017 ter voorbereiding
op de Sociale Raad van 7 december 2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen
12.

Agendapunt:

Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor
werkgevers'

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2017
Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers' 29544-784
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
Arbeidsmarktbeleid.
• De commissie EZK heeft in haar procedurevergadering van 21 november
2017 besloten deze brief ter behandeling over te dragen aan de commissie
SZW.
SZW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Overig
13.

Agendapunt:
Voorstel:

Plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Ter informatie.
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
• Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het
lid Van Rooijen (50PLUS)) (34 606)
• Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van
bestuurders (34 494)
Plenaire debatten
• Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het
bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD))
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten/VAO's/VSO's
• Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in
hun cabine (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP))
• Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS))
• Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij!
(aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP))
• Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders
schenden (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks))
• Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan
het minimumloon (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks))
• Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burnout (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks))
• Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 50-plussers
(aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP))
• Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo
(aangevraagd door het lid Moorlag (PvdA))
• Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP))

14.

Agendapunt:
Voorstel:

Geplande algemeen overleggen
Ter informatie
• AO Arbeidsomstandigheden - Handhaving, 29 november 2017 10.00-13.00
uur
• AO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december
2017, 30 november 2017 10.00-12.00 uur
• AO Inburgering en integratie, 13 december 2017 13.00-16.00 uur
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15.

Agendapunt:

Ongeplande algemeen overleggen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 23 november 2017
Stafnotitie - Overzicht ongeplande algemeen overleggen met bijbehorende
brieven - 2017Z16100
Ter informatie.
• AO Arbeid en zorg
• AO Participatiewet
• AO Arbeidsmarktbeleid
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• AO Pensioenonderwerpen
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO Kinderopvang
• AO SUWI-onderwerpen

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Concept-brief aan minister van SZW inzake verzoek commissie om
Jaarplanning 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 23 november 2017
Concept-brief aan minister van SZW inzake verzoek commissie om
Jaarplanning 2018 - 2017Z16067
Ter informatie.
• Met deze brief verzoekt de commissie de bewindspersonen van SZW om
uiterlijk in de laatste week van het kerstreces de planningsbrief 2018 aan
de Kamer te zenden

Voorstel:
Noot:

17.

Agendapunt:

Verzoek GNBN tot aanbieding petitie 'Aandacht problematiek
kindhuwelijken in Nederland' d.d. 5 december 2017

Zaak:

Brief derden - Girls Not Brides Nederland (GNBN) te Den Haag - 20 november
2017
Verzoek GNBN tot aanbieding petitie 'Aandacht problematiek kindhuwelijken in
Nederland' d.d. 5 december 2017 - 2017Z15824
Ter bespreking.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Uitnodiging Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor
informele kennismakingsbijeenkomst d.d. 6 december 2017

Zaak:

Brief derden - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag
- 23 november 2017
Uitnodiging Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor informele
kennismakingsbijeenkomst d.d. 6 december 2017 - 2017Z16159
Ter bespreking.
• Indien de commissie ingaat op de uitnodiging, worden leden i.v.m. de
datum van de kennismaking verzocht zich tijdens de procedurevergadering
aan te melden.

Voorstel:
Noot:

Rondvraag

Geen agendapunten
Ad-hoc besluitvorming
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Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2017A02283
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