Den Haag, 7 april 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

J&V

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 april 2020

i.v.m. agendapunt

2

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16
september 2019
Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287
Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers
in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees
Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn
96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173)
(Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11
december 2019
Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de
Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele
andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957
van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet
herziene detacheringsrichtlijn) - 35358
Wetsvoorstel behandelen in een wetgevingsoverleg vóór 29 mei 2020.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van
fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark
- 16 januari 2020
Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van
fraudevorderingen bij de vermogenstoets - 35374
Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces.

Besluit:

5.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark
- 13 februari 2020
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
Wetsvoorstel behandelen na het zomerreces.

Besluit:

6.

Agendapunt:
Besluit:

Besluitvorming inbrengtermijn nog te ontvangen wetsvoorstellen (in
elk geval tot en met 28 april 2020)
Als een wetsvoorstel op het terrein van de commissie wordt ingediend in de
periode (in elk geval) tot en met 28 april 2020, krijgt de griffier het mandaat
om een inbrengdatum voor het verslag vast te stellen, met daarbij de
(gebruikelijke) drie weken inbrengtermijn als uitgangspunt.

Brieven van overige bewindspersonen
7.

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
maart 2020
Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020 - 2020Z05758
Ter informatie.

Besluit:

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A01538
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