Den Haag, 8 oktober 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
FIN
J&V
OCW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 13 oktober 2020
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

8
20, 21, 22
7, 9
5, 8
8

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 17 juni 2020
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) - 35494
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28 september 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35494-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.
Koolmees - 28 september 2020
Tweede nota van wijziging - 35494-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Voorhangprocedure Wijzigingsbesluit in verband met het
arbeidsvoorwaardenbedrag

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 1 oktober 2020
Voorhangprocedure Wijzigingsbesluit in verband met het
arbeidsvoorwaardenbedrag - 26448-638
Ter bespreking.
• Betreft een voorhang. De voordracht voor de vast te stellen algemene
maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 29 oktober
2020.

Voorstel:
Noot:

5.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
- 8 oktober 2020
Verzoek hoorzitting ‘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) - 2020Z18296
Ter bespreking.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 5 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35557-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
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6.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van
een vertrouwenspersoon

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W.J.T. Renkema (GroenLinks) - 7
oktober 2020
Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een
vertrouwenspersoon - 35592
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:

7.

Agendapunt:

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de
loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling
van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de
levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 8
juli 2020
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting
1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en
pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet
verandering koppeling AOW-leeftijd) - 35520
Aanmelden voor plenaire behandeling.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 7 oktober 2020
35520 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Algemene
Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de
verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de
stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) 2020Z18124
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN

Agendapunt:

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)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, E.M.J. Ploumen (PvdA) - 7 maart 2019
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) - 35157
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 november om
14.00 uur.
J&V, OCW, BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte
beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet
inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in
verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de
waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke
uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de
ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van
de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de
uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk
verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 3
september 2020
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de
Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op
de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om
een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op
periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de
ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de
pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding
van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag
ineens, RVU en verlofsparen) - 35555
Aanmelden voor plenaire behandeling.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 8 oktober 2020
35555 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de
Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het
financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de
loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een
deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op
periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de
ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de
pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding
van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag
ineens, RVU en verlofsparen) - 2020Z18262
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.
Koolmees - 8 oktober 2020
35555 Nota van wijziging inzake wijziging van de Pensioenwet, de Wet
verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet
inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met
de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de
aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van
oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te
laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op
regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte
voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en
verlofsparen) - 2020Z18264
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
10.

Agendapunt:

Manifest ruimte voor rouw

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 28 september 2020
Manifest ruimte voor rouw - 32855-35
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt).

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport “Effecten van verlenging loondoorbetaling en
ziekengeld”

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 28 september 2020
Onderzoeksrapport “Effecten van verlenging loondoorbetaling en ziekengeld” 29544-1025
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt).

Voorstel:

12.

13.

Agendapunt:

Het toezichtkader tijdens de transitie naar een nieuw pensioenstelsel

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 28 september 2020
Het toezichtkader tijdens de transitie naar een nieuw pensioenstelsel - 32043549
Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen.

Agendapunt:

Eindrapport evaluatie actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 29 september 2020
Eindrapport evaluatie actieplan Perspectief voor vijftigplussers - 29544-1026
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt).

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3,
vaststellingsproces NOW 1 en wijzigingsregeling NOW 1 en 2

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 30 september 2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3,
vaststellingsproces NOW 1 en wijzigingsregeling NOW 1 en 2 - 35420-142
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt).

Voorstel:

15.

Agendapunt:

ICT-systeem SONAR bij UWV

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 oktober 2020
ICT-systeem SONAR bij UWV - 2020Z17938
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Uitvoering
sociale zekerheid.

Voorstel:

5

16.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze
van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector
(Kamerstuk 35300-XV-43)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 8 oktober 2020
Reactie op de motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van
benoeming van raden van toezicht in de publieke sector (Kamerstuk 35300XV-43) - 2020Z18290
Agenderen voor het notaoverleg inzake 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)

Voorstel:

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

Agendapunt:

Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 28 september 2020
Intensivering armoede- en schuldenaanpak - 24515-569
Agenderen voor het algemeen overleg Armoede/schuldenbeleid

Voorstel:
Zaak:

18.

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
- 7 oktober 2020
Verzoek schriftelijk overleg over brief staatssecretaris SZW inzake
Intensivering armoede- en schuldenaanpak (24515-569) - 2020Z18174
Ter bespreking.

Agendapunt:

Vervolg wet vereenvoudiging Wajong

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 29 september 2020
Vervolg wet vereenvoudiging Wajong - 35213-37
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
19.

Agendapunt:

Uitstel beperkte vermogenstoets in de Tozo

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 30 september 2020
Uitstel beperkte vermogenstoets in de Tozo - 35420-141
Betrokken bij de stemmingen over de ingediende moties bij het debat over het
derde steunpakket voor bedrijven en werknemers.

Voorstel:
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Europese aangelegenheden
20.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en
consultatie EGF

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 29 september 2020
Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie
EGF - 21501-31-576
Reeds betrokken bij inbreng schriftelijk overleg 1 oktober 2020.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda
Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie EGF
(Kamerstuk 21501-31-576)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 6 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda
Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie EGF - 21501-31-580
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 3 december 2020 op 26 november 2020.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

22.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 29 september 2020
Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie
EGF - 21501-31-576
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Uitnodiging Deutscher Bundestag voor interparlementaire conferentie
"For a social and fair Europe" d.d. 9 november 2020

Zaak:

Brief derden - Deutscher Bundestag te Berlin - 24 september 2020
Uitnodiging Deutscher Bundestag voor interparlementaire conferentie "For a
social and fair Europe" d.d. 9 november 2020 - 2020Z18295
Ter bespreking. Uw voorzitter en ondervoorzitter zijn niet in de gelegenheid
deel te nemen. Per e-mailprocedure kan worden geïnventariseerd welke leden
namens de commissie deel willen nemen aan deze interparlementaire
videoconferentie.
• Het programma met medewerking van EU SZW-commissaris Schmit kent
als agendapunten onder meer het verwezenlijken van de Europese pijler
van sociale rechten, en inzet op een EU-actieplan voor sociale
verantwoordelijkheid in toeleveringsketens.
EU

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten
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Overig
23.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 oktober 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;
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 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)
14. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
15. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische
statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte)
(minister SZW)
16. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie
ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare
invloed" (minister SZW)
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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 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)
3. 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)
4. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote
kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de
RvW van 4 april 2019)
5. 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:
-

24.

Agendapunt:

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

Voorstel:

Ter informatie
• AO AOW-onderwerpen - 15 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
• RTG AOW-hiaat en zelfstandigen - 29 oktober 2020, 10.00-13.00
uur
• RTG Pensioenakkoord - 4 november 2020, 10.00-18.00 uur
• AO Gezond en veilig werken - 11 november 2020, 10.00-13.00 uur
• WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13
van de begroting SZW 2021) - 12 november 2020, 09.30-14.00
uur
• 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 Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de
arbeidsmarkt) - 1 december 2020, 18.00-22.00 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 7 oktober 2020
Rondetafelgesprek Initiatiefnota Paternotte “Bescherm Nederlanders met een
ongewenste tweede nationaliteit" (35475) - 2020Z18209
Instemmen met het in de notitie opgenomen voorstel.

Voorstel:

9

25.

Agendapunt:

Voorstel inzake mogelijke prioritering van debatten in te plannen nog
voor het verkiezingsreces

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 oktober 2020
Prioritering plenaire debatten - 2020Z18316
Ter bespreking.
• In de stafnotitie treft u een tweetal bespreekpunten aan, alsmede enkele
suggesties.

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:
Voorstel:

27.

Agendapunt:

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Voorstel:

29.

Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en
wetgevingsoverleg(gen)
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

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname digitaal besloten gesprek
SCP inzake veranderende arbeidsmarkt op 14 oktober 2020, 13.00 14.00 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het digitaal besloten gesprek
SCP inzake veranderende arbeidsmarkt doorgang te laten vinden op 14
oktober 2020, 13.00-14.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA),
Smeulders (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan een vertrouwelijke
briefing casuïstiek Taskforce problematisch gedrag en ongewenste
buitenlandse financiering op 29 oktober 2020, 15.30-17.00 uur
Ter bespreking.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Paternotte
(D66) en Kuzu (Denk).
• Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden tot 12 oktober
2020 om 12.00 uur.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 35570-XV)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 1 oktober 2020
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid - 35570-XV-7
Ter bespreking de vraag of de commissie naar aanleiding van de brief van de
Rekenkamer nog behoefte heeft aan een briefing.

Voorstel:
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30.

Agendapunt:

Aanbod AFM voor technische briefing over uitwerking
pensioenakkoord

Zaak:

Brief derden - Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam - 7 oktober
2020
Aanbod AFM voor technische briefing over uitwerking pensioenakkoord 2020Z18291
Ter bespreking.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A02729
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