Den Haag, 15 april 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

EU

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 20 april 2021
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(digitaal)

i.v.m. agendapunt

11, 12

Regeling van werkzaamheden
19.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, H.J. Post - 15
april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden - 2021Z06180
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het
toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van
arbeidsmigratie

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 17 december 2020
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het
toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van
arbeidsmigratie - 35680
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• Ter overweging of u het wetsvoorstel wenst te behandelen in een
Wetgevingsoverleg.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 april 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35680-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
3.

Agendapunt:

Ontheffing inburgeringsplicht

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 april 2021
Ontheffing inburgeringsplicht - 32824-325
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is
het behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Inburgering en integratie.

Voorstel:
Noot:

4.

Agendapunt:

Resultatenanalyse beweegredenen uitzendbureaus op de hybride ZWmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 april 2021
Resultatenanalyse beweegredenen uitzendbureaus op de hybride ZW-markt 29544-1045
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is
het behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:
Noot:

5.

Agendapunt:

Toekomst sociaal-medisch beoordelen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 april 2021
Toekomst sociaal-medisch beoordelen - 26448-645
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is
het behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid.

Voorstel:
Noot:

6.

Agendapunt:

Intrekken brief van 8 april 2021 over het 'Onderzoek 45 dienstjaren'

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 april 2021
Intrekken brief van 8 april 2021 over het 'Onderzoek 45 dienstjaren' 2021Z05665
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is
het behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:
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7.

Agendapunt:

Eindrapport ''Verkenning Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid,
zorg en wonen”

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 13 april 2021
Eindrapport ''Verkenning Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en
wonen” - 35570-59
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is
het behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Arbeidsmarktbeleid.
• Tijdens de procedurevergadering SZW d.d. 13 april 2021 is reeds besloten
tot het plannen van een technische briefing.

Voorstel:
Noot:

8.

Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van Kent c.s. over
vastgestelde termijnen voor re-integratietrajecten waar nodig
verlengen (Kamerstuk 35669-13)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 13 april 2021
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van Kent c.s. over
vastgestelde termijnen voor re-integratietrajecten waar nodig verlengen
(Kamerstuk 35669-13) - 35420-254
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is
het behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren plenaire
debat inzake Economisch steunpakket.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Gemeentenieuws SZW 2021-2

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 16 maart 2021
Gemeentenieuws SZW 2021-2 - 2021Z04627
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Advies over versterking kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde
beroepsziekten

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 15 april 2021
Advies over versterking kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde
beroepsziekten - 2021Z06174
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het te zijner tijd te voeren
commissiedebat Gezond en veilig werken.

Voorstel:
Noot:

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

Geen agendapunten
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Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
11.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Actieplan Sociale Pijler

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 april 2021
Fiche: Mededeling Actieplan Sociale Pijler - 22112-3085
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het commissiedebat Formele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 op 9 juni 2021.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn beloningstransparantie en handhavingsmechanismen
voor gelijke beloning mannen en vrouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 april 2021
Fiche: Richtlijn beloningstransparantie en handhavingsmechanismen voor
gelijke beloning mannen en vrouwen - 22112-3086
Ter bespreking.
• Indien de commissie deze brief niet controversieel verklaart, is het
behandelvoorstel: agenderen voor het commissiedebat Formele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 op 9 juni 2021.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten
Overig
13.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 15 april 2021)
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 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het
zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO
op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
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 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het
zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO
op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel
CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
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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 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) (35
613). Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021;
WGO tot nader order geannuleerd; Spoedig plannen na verkiezingsreces;
WGO gepland op 12 april 2021;
5. 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) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft
plaatsgevonden op 2 februari 2021;
6. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de
Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid
van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie
inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL
VERKLAARD.
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; Aanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
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)
6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van
Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
7. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het
lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
8. 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)
9. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door
het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW,
staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
10. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische
statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door
het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020)
11. Debat over het economisch steunpakket (aangevraagd door het lid Gijs
van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 april 2021)
12. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van
Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021)
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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 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:
1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020,
aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)

14.

Agendapunt:
Voorstel:

Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
Ter informatie.
•

15.

Agendapunt:
Voorstel:

Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14
juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur

Ongeplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
Ter informatie.
• Commissiedebat Arbeid en zorg
• Commissiedebat Kinderopvang
• Commissiedebat Eerlijk werken
• Commissiedebat Kinderbijslag en kindgebonden budget
• Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
• Commissiedebat Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april
2020
• Commissiedebat Deeltijdwerk
• Commissiedebat Gezond en veilig werken
• Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
• Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
• Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
• Commissiedebat Pensioenonderwerpen - was gepland op 21 januari 2021
• Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid - was gepland op 28 januari
2021
• Commissiedebat Inburgering en integratie
• Commissiedebat Arbeidsmigratie
• NO Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de
Voedselbank (35609) - was gepland op 28 januari 2021
• NO Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van
het AOW-AOV-hiaat (35666)
• WGO Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287)- was gepland op 25 januari
2021
• 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) - was gepland op
8 februari 2021
• RTG Fraudebestrijding/uitvoeringspraktijk in de Participatiewet
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16.

Agendapunt:
Voorstel:

18.

Uitkomst emailinventarisatie - Onderwerpen technische briefings
ministerie SZW
Ter bespreking.
• Het volgende onderwerp is aangemeld: toekomstbestendigheid
pensioenstelsel (Van Houwelingen - FvD) (stavaza 15 april 2021).
• Leden kunnen reageren tot 19 april 2021, 14.00 uur.

Agendapunt:

Kennisagenda commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 15 april 2021
Kennisagenda commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 2021Z06144
Instemmen met het voorstel om via email thema's voor de kennisagenda 2021
te inventariseren (uiterlijk 19 mei 2021) en in de procedurevergadering van 25
mei 2021 de thema's te selecteren en vast te stellen.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2021A01004
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