Den Haag, 2 december 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Evaluatieverslag en ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet
Werken na de AOW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 13 november 2020
Evaluatieverslag en ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet Werken na
de AOW - 29544-1030
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op 10 december 2020 te 14.00 uur.
• Op grond van de aangehaalde bepalingen wordt het besluit niet eerder
vastgesteld dan acht weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der
Staten-Generaal is overgelegd. Op grond van aanwijzing 2.38 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze termijn in verband met het
Kerstreces van de Kamer verlengd tot 22 januari 2021.
Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 17 december
2020.

Besluit:
Noot:

Besluit:

3.

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
Ter informatie (wetsvoorstel is inmiddels aangenomen).
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 november 2020
Creëren van meer mogelijkheden om het moment van opnemen van een
bedrag ineens beter aan te laten sluiten bij wat voor de persoonlijke situatie
van deelnemers opportuun is - 35555-16
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.
Koolmees - 16 november 2020
Tweede nota van wijziging - 35555-17
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het
achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 18
november 2020
Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van
de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen) - 35636
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.

Besluit:
Noot:
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5.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de koppeling
van het wettelijk minimumloon aan de ontwikkeling van het
gemiddelde loon, het informeren van de Kamers en het toevoegen van
zware voorhang (Wet indexering minimumloon)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 18
november 2020
Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de koppeling van het
wettelijk minimumloon aan de ontwikkeling van het gemiddelde loon, het
informeren van de Kamers en het toevoegen van zware voorhang (Wet
indexering minimumloon) - 35637
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.

Besluit:
Noot:

6.

Agendapunt:

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op
16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake
sociale zekerheid (Trb. 1965, 47)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16
november 2020
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april
1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid
(Trb. 1965, 47) - 35638
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 januari 2021 om 14.00 uur.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28
oktober 2020
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) - 35613
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• De commissie wenst de plenaire behandeling in een wetgevingsoverleg te
voeren.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 27 november 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35613-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.
Koolmees - 27 november 2020
Nota van wijziging - 35613-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
8.

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
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

9.

Agendapunt:

Routekaart Leren en Ontwikkelen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 13 november 2020
Routekaart Leren en Ontwikkelen - 30012-135
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.
• Deze kabinetsbrief is tevens een reactie op de eindnotitie Kosten en baten
van Leven Lang Ontwikkelen van de commissie SZW.
OCW, EZK

Agendapunt:

Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 november 2020
Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' - 31311-236
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.
FIN

Agendapunt:

Voortgangsrapportage toezicht arbeidsrelaties

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 november 2020
Voortgangsrapportage toezicht arbeidsrelaties - 2020Z21651
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.
FIN

Agendapunt:

Stand van zaken 'coronabanen'

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 november 2020
Stand van zaken 'coronabanen' - 2020Z21663
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren debat/algemeen overleg over (de
uitvoering van) het Steun- en herstelpakket.
VWS, J&V, OCW

Besluit:

Noot:

10.

Besluit:

11.

Besluit:

12.

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 november 2020
Beleidsdoorlichting Arbeidsmarkt (art. 1)(Kamerstuk 30982, nr. 58) 2020Z22850
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Rapport ontwikkeladviezen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 november 2020
Rapport ontwikkeladviezen - 30012-134
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020

Besluit:

14.

15.

Agendapunt:

Kabinetsreactie rapport VN Speciaal Rapporteur Racisme 2019-2020

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 18 november 2020
Kabinetsreactie rapport VN Speciaal Rapporteur Racisme 2019-2020 - 30950215
De commissie BiZa verzoeken de behandeling over te nemen.

Agendapunt:

Stukken Wob-verzoek totstandkoming NOW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 19 november 2020
Stukken Wob-verzoek totstandkoming NOW - 35420-190
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren debat/algemeen overleg over (de
uitvoering van) het Steun- en herstelpakket.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Beleidsreactie op Parlementaire Ondervragingscommissie ongewenste
beïnvloeding uit onvrije landen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 23 november 2020
Beleidsreactie op Parlementaire Ondervragingscommissie ongewenste
beïnvloeding uit onvrije landen - 2020Z22418
Betrekken bij plenair 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.
BiZa, J&V, OCW, BuZa

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

17.

Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 25 juni
2020
Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste
beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" - 35228
Ter informatie.

Agendapunt:

Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van
werk

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 23 november 2020
Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk 29544-1031
Betrekken bij plenair 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.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Verlenging inburgeringstermijn met vier maanden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 30 november 2020
Verlenging inburgeringstermijn met vier maanden - 32824-319
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en
integratie.
J&V

Agendapunt:

Voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 30 november 2020
Voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket - 2020Z23230
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren debat/algemeen overleg over (de
uitvoering van) het Steun- en herstelpakket.

Besluit:

19.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voorhangprocedure
Wijzigingsbesluit in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag
(Kamerstuk 26448-638)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 30 november 2020
Antwoorden op vragen commissie over de voorhangprocedure Wijzigingsbesluit
in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag (Kamerstuk 26448-638) 26448-640
Het lid Smals (VVD) beraadt zich om het VSO op korte termijn op de plenaire
agenda te plaatsen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 1 oktober 2020
Voorhangprocedure Wijzigingsbesluit in verband met het
arbeidsvoorwaardenbedrag - 26448-638
Ter informatie.

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
21.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport 'Onderzoek informatie over signalen
kinderopvangtoeslag SZW'

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 13 november 2020
Onderzoeksrapport 'Onderzoek informatie over signalen kinderopvangtoeslag
SZW' - 31066-735
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op 10 december 2020 te 14.00 uur.
FIN

Agendapunt:

Gemeentenieuws van SZW 2020-8

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 13 november 2020
Gemeentenieuws van SZW 2020-8 - 2020Z21534
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Besluit:

22.

Besluit:
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23.

Agendapunt:

Gezond en veilig thuiswerken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 16 november 2020
Gezond en veilig thuiswerken - 25883-394
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gezond en veilig
werken.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke
schuldsanering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 16 november 2020
Aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 24515-572
Agenderen voor het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 10
december 2020.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Reactie op onderzoek Cedris 'tellingen banenafspraak, een
succesverhaal ontrafeld'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 16 november 2020
Reactie op onderzoek Cedris 'tellingen banenafspraak, een succesverhaal
ontrafeld' - 34352-200
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief
(35394) in het wetgevingsoverleg op 14 december 2020.

Besluit:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie van het
lid Jasper van Dijk c.s. over het inventariseren van problemen bij
jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn (Kamerstuk 24515535)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 16 november 2020
Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie van het lid
Jasper van Dijk c.s. over het inventariseren van problemen bij jongeren door de
lage uitkering en de zoektermijn (Kamerstuk 24515-535) - 34352-201
Agenderen voor het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 10
december 2020.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Ondersteuning voedselbanken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 16 november 2020
Ondersteuning voedselbanken - 35420-187
Agenderen voor het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 10
december 2020.
• Deze brief bevat tevens de reactie op de initiatiefnota van de leden

Besluit:
Noot:

Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank.
Besluit:

Agenderen voor notaoverleg Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over
meer oog voor de Voedselbank - 35609.
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Zaak:

Besluit:
Noot:

28.

Agendapunt:

Aanvullende informatie over cijfers van de inspectie over aantal
meldingen rondom corona

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 17 november 2020
Aanvullende informatie over cijfers van de inspectie over aantal meldingen
rondom corona - 25883-399
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gezond en veilig
werken.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Uitstel toezending van de beleidsdoorlichting van artikel 2 van de SZW
begroting: Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 17 november 2020
Uitstel toezending van de beleidsdoorlichting van artikel 2 van de SZW
begroting: Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet - 30982-59
Voor kennisgeving aangenomen.
• Het streven is alle werkzaamheden rond de beleidsdoorlichting zo spoedig
mogelijk te voltooien en het onderzoeksrapport inclusief de kabinetsreactie
conform de meerjarenplanning voor het eind van dit jaar aan de Kamer aan
te bieden.

Besluit:
Noot:

30.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het antwoord op de vraag of
en in welke mate de uitkering voor levensonderhoud in de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) binnen het
toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 883/2004 valt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 18 november 2020
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het antwoord op de vraag of en in
welke mate de uitkering voor levensonderhoud in de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) binnen het
toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 883/2004 valt - 2020Z21979
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren debat/algemeen overleg over (de
uitvoering van) het Steun- en herstelpakket.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, E.J. Slootweg (CDA) - 22 oktober 2020
Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de
Voedselbank - 35609
Agenderen voor notaoverleg Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over
meer oog voor de Voedselbank - 35609.
• Notaoverleg (3 uur) plannen eind januari 2021.

Agendapunt:

Vaststellen identiteit aanvrager Tozo en recht op Tozo in relatie tot
aanspraak op studiefinanciering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 24 november 2020
Vaststellen identiteit aanvrager Tozo en recht op Tozo in relatie tot aanspraak
op studiefinanciering - 35420-191
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren debat/algemeen overleg over (de
uitvoering van) het Steun- en herstelpakket.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
32.

Agendapunt:

Reactie op Nibud-bericht "Verhogen bijstand en minimumjeugdloon"

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 13 november 2020
Reactie op Nibud-bericht "Verhogen bijstand en minimumjeugdloon" - 24515571
Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2021.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de uitvoeringstechnische
consequenties van het doorvoeren van wijzigingen in de Tozo

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 13 november 2020
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de uitvoeringstechnische
consequenties van het doorvoeren van wijzigingen in de Tozo - 2020Z21532
Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2021.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over bevindingen rapporteurs
begroting SZW 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 13 november 2020
Beantwoording vragen commissie over bevindingen rapporteurs begroting SZW
2021 - 35570-XV-15
Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2021.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van het lid Kwint over een discretionaire
bevoegdheid om in schrijnende omstandigheden ouders recht op
kinderopvangtoeslag te laten houden (Kamerstuk 35598-11)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 13 november 2020
Reactie op het amendement van het lid Kwint over een discretionaire
bevoegdheid om in schrijnende omstandigheden ouders recht op
kinderopvangtoeslag te laten houden - 35598-18
Betrokken bij de stemmingen van 17 november 2020 over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met
betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Paternotte en Peters over COAsubsidie ook inzetten voor kansrijke asielzoekers in de preprocesopvanglocaties (Kamerstuk 32824-316)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 november 2020
Reactie op de motie van de leden Paternotte en Peters over COA-subsidie ook
inzetten voor kansrijke asielzoekers in de pre-procesopvanglocaties (Kamerstuk
32824-316) - 32824-318
Betrokken bij stemmingen op 17 november 2020.

Besluit:
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37.

Agendapunt:

Quickscan Belastingdienst t.a.v. amendement tijdelijke Wlz-indicaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 17 november 2020
Quickscan Belastingdienst t.a.v. amendement tijdelijke Wlz-indicaties - 3559819
Betrokken bij de stemmingen van 17 november 2020 over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met
betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag.
FIN

Besluit:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn
van de begrotingsbehandeling van het van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (35 570-XV) op 17 november 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 18 november 2020
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling van het van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (35 570-XV) op 17 november 2020 - 2020Z21981
Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2021.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Appreciatie van de motie van het lid Kuzu c.s. over bemoeilijken van
opbouwen van schulden (Kamerstuk 35570-XV-71) en de motie van de
leden Bruins/Gijs van Dijk over structurele verlaging maximale
kredietrente (Kamerstuk 35570-XV-64)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 23 november 2020
Appreciatie van de motie van het lid Kuzu c.s. over bemoeilijken van opbouwen
van schulden (Kamerstuk 35570-XV-71) en de motie van de leden Bruins/Gijs
van Dijk over structurele verlaging maximale kredietrente (Kamerstuk 35570XV-64) - 24515-573
Betrokken bij de stemmingen van 24 november 2020 over ingediende moties
bij de begrotingsbehandeling SZW.

Besluit:

Europese aangelegenheden
40.

Agendapunt:

Uitkomst emailinventarisatie - Prioritering EU-voorstellen binnen
werkprogramma Europese Commissie voor 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 november 2020
EU-stafnotitie - Prioritering SZW-voorstellen werkprogramma Europese
Commissie 2021 - 2020Z22902
De commissie stemt in met het als prioritair aanmerken van de volgende EUvoorstellen 1) Verbeterde arbeidsmarktpositie platform werkers en 2)
Individuele leerrekeningen.
• In de stafnotitie treft u de uitkomst van de uitgevoerde emailinventarisatie
aan.
EU

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 26 november 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 26 november 2020
Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 26 november 2020 - 2020Z22901
Instemmen met het in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstel.
EU

Besluit:

Noot:

41.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Brieven van overige bewindspersonen
Geen agendapunten
Overig
42.

Agendapunt:

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het
reguleren van vrij verkeer van personen en diensten

Zaak:

Overig - vicepresident van de Raad van State, Th.C. de Graaf - 19 november
2020
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het
reguleren van vrij verkeer van personen en diensten - 35359-23
Betrekken bij het algemeen overleg Arbeidsmigratie op 16 december 2020.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 26 november 2020)

Besluit:

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (35287) behandelen in een
wetgevingsoverleg. WGO (6 uur) plannen eind januari 2021.
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. Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO
op 14 december 2020;
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;
4. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in
differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het
Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend
cumulatief rekenen aan te passen (35556). Wetsbehandeling zal
plaatsvinden in een WGO op 9 december 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;
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)
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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)
VAO's/VSO's:

44.

Agendapunt:

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

Besluit:

AO Inburgering en Integratie op 14 december 2020 verplaatsen naar
begin februari 2021.
• AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3
december 2020 - 26 november 2020, 10.00-12.30 uur (AO met een
half uur verlengd)
•

•

•

•
•

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
WGO Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om
te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de
premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de
systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen
(35556) - 9 december 2020, 19.30-22.30 uur
AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 december 2020, 13.00-17.00
uur
AO Inburgering en integratie - 14 december 2020, 10.00-13.00
uur (verplaatsen naar begin februari 2021)
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•

•
•
•

45.

Agendapunt:

Besluit:

46.

Agendapunt:

Besluit:

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) - 14 december 2020, 15.00-21.00 uur wordt
met twee uur verlengd: 15.00-23.00 uur)
AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur
AO Pensioenonderwerpen - 17 december 2020, 10.00-14.00 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) 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (en indicatieve spreektijd)
aan het WGO Wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale
verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van
werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds
en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te
passen (35556) op 9 december 2020, 19.30-22.30 uur
Op verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP), mede namens het lid Tielen
(VVD), zal via een emailprocedure besloten worden of dit wetsvoorstel alsnog
aangemeld kan worden als hamerstuk.

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (en indicatieve spreektijd)
aan het WGO Uitvoeren Breed Offensief (35394) op 14 december 2020,
15.00-21.00 uur
Gezien de opgegeven spreektijd in eerste termijn wordt besloten het
wetgevingsoverleg met twee uur te verlengen (van 15.00 tot 23.00 uur).
• De volgende leden hebben zich aangemeld (met de opgegeven indicatieve
spreektijd in eerste termijn) voor het wetgevingsoverleg 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) op 14 december 2020, 15.00 tot
21.00 uur.
1. Nijkerken-de Haan (VVD)
12 minuten
2. Peters (CDA)
20 minuten
3. Van Beukering-Huijbregts (D66)
10 minuten
4. Renkema (GroenLinks)
15 minuten
5. (Jasper) van Dijk (SP)
15 minuten
6. (Gijs) van Dijk (PvdA)
20 minuten
7. Bruins (ChristenUnie)
8 minuten
8. Van Brenk (50Plus)
30 minuten
-------------------------------------------------------------------------------------Totale indicatieve spreektijd 1e termijn Kamer: 130 minuten
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47.

Agendapunt:

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

Besluit:

Ter informatie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48.

Agendapunt:
Besluit:

AO: Arbeid en zorg
AO Kinderopvang
AO Eerlijk werken
AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
AO Arbeidsongeschiktheid
AO Uitvoering sociale zekerheid - AO 28 januari 2021, 10.00-13.00 uur
AO Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april 2020
AO Deeltijdwerk
AO Gezond en veilig werken

Voorstel procedurevergaderingen 2021 commissie SZW tot aan het
Voorjaars- en verkiezingsreces 2021
De commissie stelt de data van de procedurevergaderingen vast.
Kerstreces 2020 – 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
•
•
•

dinsdag 12 januari 2021, 16.30-17.30 uur
dinsdag 26 januari 2021, 16.30-17.30 uur
dinsdag 9 februari 2021, 16.30-17.30 uur

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021 – 12 februari t/m 22 maart 2021

49.

Agendapunt:

Besluit:

50.

Agendapunt:
Besluit:

51.

Agendapunt:
Besluit:

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname ARK-briefing inzake advies
‘sociale zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt' op 9 december
2020, 13.00-14.00 uur
Er hebben zich nog geen voldoende leden aangemeld om de briefing doorgang
te laten vinden. Leden kunnen zich tot 3 december 2020 om 10.00 uur
aanmelden voor deelname aan deze ARK-brieding op 9 december 2020.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Van Kent (SP)
en Gijs van Dijk (PvdA).

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (digitaal) gesprek SER inzake
het advies platformeconomie op 14 januari 2021, 10.00-11.00 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het (digitaal) gesprek SER
inzake het advies platformeconomie op 14 januari 2020, 10.00-11.00 uur
doorgang te laten vinden.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Tielen (VVD),
Palland (CDA), Smeulders (GroenLinks), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk
(PvdA).

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek DG Employment
inzake EU-richtlijn minimumlonen op 14 januari 2021, 16.00-17.00 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met DG
Employment inzake EU-richtlijn minimumlonen op 14 januari 2021, 16.0017.00 uur doorgang te laten vinden.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA),
Smeulders (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA).
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52.

Agendapunt:

Aanbieding advies 'Private Scholingsmiddelen' en publicaties over leren
en ontwikkelen (LLO) van SER

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 16 november
2020
Aanbieding advies 'Private Scholingsmiddelen' en publicaties over leren en
ontwikkelen (LLO) van SER - 2020Z22077
Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan
een technische briefing door de SER over haar advies 'Private
Scholingsmiddelen' en publicaties over leren en ontwikkelen (LLO).
OCW

Besluit:

Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Aanbod WRR voor technische briefing over rapport "Samenleven in
verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving"

Zaak:

Brief derden - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te Den
Haag - 17 november 2020
Aanbod WRR voor technische briefing over rapport "Samenleven in
verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving" - 2020Z22323
Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan
een technische briefing door WRR over rapport "Samenleven in
verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving".

Besluit:

54.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag
in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale
Werkvoorziening”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 23 november
2020
Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag in het
Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening”
- 35644
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden verzocht
een kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Kamer te sturen.
• Notaoverleg (4 uur) plannen na het kerstreces.

Besluit:
Noot:

Rondvraag
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A02732
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