Den Haag, 25 oktober 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa
OCW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 30 oktober 2018
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

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

8
9, 17

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving

Geen agendapunten
Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
2.

3.

Agendapunt:

Omissie koopkrachtcijfers 2018 begroting SZW

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 15 oktober 2018
Omissie koopkrachtcijfers 2018 begroting SZW - 35000-XV-7
Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2019.

Agendapunt:

Onderzoek WIA-claimbeoordeling bij psychische problematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 15 oktober 2018
Onderzoek WIA-claimbeoordeling bij psychische problematiek - 32716-34
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsongeschiktheid.

Voorstel:

4.

5.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het debat over uitkeringsfraude met de
WW door arbeidsmigranten op 11 oktober 2018

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 22 oktober 2018
Toezeggingen gedaan tijdens het debat over uitkeringsfraude met de WW door
arbeidsmigranten op 11 oktober 2018 - 17050-565
Agenderen voor algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 16 januari 2019.

Agendapunt:

Gestegen kosten vermogensbeheer voor pensioenfondsen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 22 oktober 2018
Gestegen kosten vermogensbeheer voor pensioenfondsen - 32043-425
Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 5 december 2018.

Voorstel:

6.

7.

Agendapunt:

Rapportages over twee Inspectieprogramma’s van de Inspectie SZW
inzake een meerjarige rapportage over het programma
'Schijnconstructies en cao-naleving' en drie factsheets over projecten
in het programma 'Misbruik van regelingen'

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 23 oktober 2018
Rapportages over twee Inspectieprogramma’s van de Inspectie SZW inzake
een meerjarige rapportage over het programma 'Schijnconstructies en caonaleving' en drie factsheets over projecten in het programma 'Misbruik van
regelingen' - 29544-844
Agenderen voor algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 16 januari 2019.

Agendapunt:

Veranderopgave Inburgering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 23 oktober 2018
Veranderopgave Inburgering - 32824-238
Agenderen voor wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019) op 19 november 2018.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en
integratie.

Voorstel:
Voorstel:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
8.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van
het onderscheid tussen markt en overheid (Kamerstuk 34352-126)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 8 oktober 2018
Reactie op motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het
onderscheid tussen markt en overheid - 34352-130
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet
financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen
loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te
maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan
over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere
wijzigingen (34956).
BiZa

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en
onderwijs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 juli 2018
Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs
- 31322-373
De brief is reeds geagendeerd voor algemeen overleg Kinderopvang op 13
december 2018.
OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

10.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 3 oktober 2018
Rondetafelgesprek samenwerking kinderopvang en onderwijs - 2018Z17498
Ter informatie. Zie het uitgewerkte voorstel van de voorbereidingsgroep (de
leden Westerveld (GroenLinks), Raemakers (D66), Peters (CDA) en Kwint
(SP)): Stafnotitie 2018Z19117.
OCW
Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 24 oktober 2018
Rondetafelgesprek 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs' - 2018Z19117
Instemmen met het nader uitgewerkte voorstel (opgesteld door de
voorbereidingsgroep) voor het rondetafelgesprek 'Samenwerking
kinderopvang en onderwijs'.
• De leden Westerveld (GroenLinks), Peters (CDA), Raemakers (D66) en
Kwint (SP) hebben in de voorbereidingswerkgroep geparticipeerd.
OCW

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de Beleidsdoorlichting
Algemene nabestaandenwet (Anw)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 10 oktober 2018
Antwoorden op vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Algemene
nabestaandenwet (Anw) - 30982-43
Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 5 december 2018.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 27 juni 2018
Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw) - 30982-38
Ter informatie.
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Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van het
wetsvoorstel ter implementatie van de herziene IORP-richtlijn
(Kamerstuk 34934)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 8 oktober 2018
Antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van het wetsvoorstel ter
implementatie van de herziene IORP-richtlijn - 34934-16
Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en
de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van
Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14
december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)
(34934) op 11 oktober 2018.

Voorstel:

Zaak:

12.

Voorstel:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 12 april 2018
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en
de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van
Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14
december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) 34934
Ter informatie.

Agendapunt:

WW-uitkeringsfraude

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 10 oktober 2018
WW-uitkeringsfraude - 17050-547
Desgewenst betrokken bij plenaire debat over Uitkeringsfraude door Poolse
arbeidsmigranten op 11 oktober 2018.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over uitkeringsfraude door Poolse
arbeidsmigranten

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie over uitkeringsfraude door Poolse
arbeidsmigranten - 17050-548
Desgewenst betrokken bij plenaire debat over Uitkeringsfraude door Poolse
arbeidsmigranten op 11 oktober 2018.

Voorstel:

Europese aangelegenheden

Geen agendapunten
Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten
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Overig
14.

Agendapunt:
Voorstel::

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 25 oktober 2018)
Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het
lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op
24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer
heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer
heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
2. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders 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 ten minste dezelfde
arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of
gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de
terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer
plaatsgevonden op 13 september 2018
3. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en
de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de
quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de
quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na
activering wordt geheven en enige andere wijzigingen – (34956)
Plenaire debatten
1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal
mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks),
bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in
een debat bij de RvW van 14 februari 2018
2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland
2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12
december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie
tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de
arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan
debat over 'De sociale staat van Nederland'. Tevens is tijdens de RvW van
3 oktober op verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) het onderwerp
'Het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het
verschenen SCP-rapport' toegevoegd aan het debat
3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland
(aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van
20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de
volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het
onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24
februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije
gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door
het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid
Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker
(VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte
(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van
het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW
van 20 maart 2018)
9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de
asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27
maart 2018)
10. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
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Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale
Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5
april 2018)
2. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk
(50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
3. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht
(aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
4. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid
Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
5. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het
lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs
van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen
vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd
aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
6. Dertigledendebat over het haperende herstel
van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW
van 19 april 2018)
7. Dertigledendebat over het dreigende einde van de
verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de
RvW van 15 mei 2018)
8. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd
door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
9. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4
september 2018)
10. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting
willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij
de RvW van 4 september 2018)
11. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen
(aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 26 september
2018)
12. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het
lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
13. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven
airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober
2018)
VAO's/VSO's

15.

Agendapunt:
Voorstel:

Geplande algemeen overleggen en WGO
Ter informatie
• WGO onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel
13 van de begroting SZW 2019) - 19 november 17.00-22.00 uur
• AO Raad WSB van 6 december 2018 - 27 november 2018, 18.30-20.30
uur
• AO Pensioenonderwerpen - 5 december 2018, 10.00-14.00 uur
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie - 12 december 2018, 14.00-17.00 uur
• AO Kinderopvang - 13 december 2018, 10.00-13.00 uur
• AO SUWI-onderwerpen - 16 januari 2019, 14.00-17.00 uur
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16.

Agendapunt:
Voorstel:

17.

Voorstel:

Ter bespreking datumvoorstel AO Armoede- en schuldenbeleid.

Agendapunt:

Verzoek organiseren rondetafelgesprek over arbeidsparticipatie van
vrouwen en mogelijkheden om beter benutten van potentieel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg
(D66) - 25 september 2018
Verzoek organiseren rondetafelgesprek over arbeidsparticipatie van vrouwen
en mogelijkheden om beter benutten van potentieel - 2018Z16702
Ter bespreking.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 9 oktober 2018.
• De commissie OCW heeft in haar procedurevergadering besloten om de
brief van de minister van OCW d.d 12 september 2018 (30420, nr. 294)
inzake het McKinsey rapport 'Het potentieel pakken: de waarde van meer
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt' te
betrekken bij een Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op
de arbeidsmarkt. Voorts heeft de commissie OCW i.h.k.v. de KVKO een
vakcommissie overstijgend thema 'Emancipatie' als onderwerp op de
jaarplanning.
OCW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Verzoek om hoorzitting/rondetafelgesprek te organiseren over de
WW-fraude

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) 17 oktober 2018
Verzoek om hoorzitting/rondetafelgesprek te organiseren over de WW-fraude 2018Z18672
Ter bespreking.

Voorstel:

19.

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie (klik voor agenda op AO)
• AO Arbeid en zorg
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Armoede- en schuldenbeleid: datumvoorstel: 2e helft april 2019
• AO Inburgering en integratie
• AO Arbeidsomstandigheden
• AO Handhaving
• AO Arbeidsmarktbeleid
• AO Participatiewet

Agendapunt:

Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren, uiterlijk voor de
begrotingsbehandeling SZW, over 'het standpunt dat ook voor
zachtere aanspraken de risicovrije rente moet gelden'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS)
- 24 oktober 2018
Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren, uiterlijk voor de
begrotingsbehandeling SZW, over 'het standpunt dat ook voor zachtere
aanspraken de risicovrije rente moet gelden' - 2018Z19085
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Overig - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 24 oktober 2018
Bijlage verzoek Van Rooijen (50PLUS) - uit te nodigen personen voor het
rondetafelgesprek - 2018Z19087
Ter bespreking.
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Rondvraag

Geen agendapunten
Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2018A02637

8

