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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

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 en het beperken van het verbod tot
medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van
opzet of grove schuld - 35374
Wetsvoorstel reeds plenair behandeld op 3 september 2020 (en aangenomen
op 8 september 2020).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 7 september 2020
Nota van wijziging - 35374-19
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15
september 2020
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 - 35570-XV
Na ontvangst begrotingsbrief SZW zal via een emailprocedure worden besloten
over het laten verzorgen van een technische briefing door de Algemene
Rekenkamer.
• De commissie heeft de volgende besluiten reeds genomen in de
procedurevergadering van 8 september 2020:
1. de inbrengdatum voor feitelijke vragen vaststellen op 7 oktober 2020 om
14.00 uur;
2. het houden van een wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke
samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) op 12 november
2020, 09.30-14.00 uur;
• De begrotingsbehandeling SZW is voorzien in de week van 17, 18 en 19
november 2020.

Besluit:

Noot:

4.

Agendapunt:
Besluit:

5.

Uitkomst email-inventarisatie - Aanmelden (eventuele) mederapporteurschap begroting ministerie SZW 2021
De leden Wörsdörfer (VVD) en Renkema (GroenLinks) worden aangesteld als
rapporteurs voor de begroting SZW 2021.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vierde
incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket
(Kamerstuk 35542)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 21 september 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35542-10
Op 22 september 2020 heeft de commissie via een emailprocedure het
wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling.
• Op verzoek van de commissie is de behandeling van het wetsvoorstel
toegevoegd aan het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en
burgers.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 31
augustus 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire
begroting inzake steun- en herstelpakket) - 35542
Ter informatie.

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
6.

Agendapunt:

Verlenging inburgeringstermijn en wijziging inburgeringsregelgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 8 september 2020
Verlenging inburgeringstermijn en wijziging inburgeringsregelgeving - 32824304
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke
samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2021) op 12 november
2020.

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Werk aan Uitvoering: handelingsperspectieven voor het versterken van
de dienstverlening en een toekomstbestendige en wendbare uitvoering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 11 september 2020
Werk aan Uitvoering: handelingsperspectieven voor het versterken van de
dienstverlening en een toekomstbestendige en wendbare uitvoering - 31490284
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Uitvoering sociale
zekerheid.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Rapport 'Verkenning bevolking 2050. Drukker, diverser en dubbelgrijs'

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 7 juli 2020
Rapport 'Verkenning bevolking 2050. Drukker, diverser en dubbelgrijs' - 3530081
Betrekken bij de behandeling van de tweede (en laatste) rapportage.
• De tweede (en laatste) rapportage, welke de doordenking van de
maatschappelijke gevolgen van de zeven bevolkingsvarianten en
aanknopingspunten voor beleid bevatten, zal in februari 2021 gereed zijn.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 8 september 2020.

Besluit:
Noot:

9.

10.

Agendapunt:

Toelichting koopkrachtontwikkeling 2021

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 15 september 2020
Toelichting koopkrachtontwikkeling 2021 - 35570-XV-4
Desgewenst betrekken bij Begrotingsbehandeling SZW 2021.

Agendapunt:

Diverse pensioenonderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 22 september 2020
Diverse pensioenonderwerpen - 32043-548
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Pensioenonderwerpen.

Besluit:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
11.

Agendapunt:

Overstapmogelijkheid van oWajong naar Wajong2010

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 11 september 2020
Overstapmogelijkheid van oWajong naar Wajong2010 - 31224-43
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Evaluatie- en onderzoeksplanning Kinderopvang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 14 september 2020
Evaluatie- en onderzoeksplanning Kinderopvang - 31322-416
Agenderen voor het voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Kinderopvang.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Gemeentenieuws van SZW 2020-6

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 23 september 2020
Gemeentenieuws van SZW 2020-6 - 2020Z16983
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
14.

Agendapunt:

Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 7 september 2020
Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket - 35420-108
Betrokken bij het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en
werknemers.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Publicatie accountantsprotocol NOW 1

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 8 september 2020
Publicatie accountantsprotocol NOW 1 - 35420-107
Betrokken bij het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en
werknemers.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Uitwerking aanvullend sociaal pakket

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 23 september 2020
Uitwerking aanvullend sociaal pakket - 35420-134
Betrokken bij het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en
werknemers.

Besluit:

Europese aangelegenheden
17.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling werkgelegenheidssteun voor jongeren

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 september 2020
Fiche: Mededeling werkgelegenheidssteun voor jongeren - 22112-2908
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid op 7 oktober 2020.
EU

Agendapunt:

Fiche: Raadsaanbeveling versterken jongerengarantie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 september 2020
Fiche: Raadsaanbeveling versterken jongerengarantie - 22112-2909
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid op 7 oktober 2020.
EU

Besluit:

18.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Fiche: Europese Vaardighedenagenda

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 september 2020
Fiche: Europese Vaardighedenagenda - 22112-2906
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid op 7 oktober 2020.
EU, OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Reactie op het eerste verslag van de Europese Commissie over
EuropeesPlatform ter bestrijding van zwartwerk

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 15 september 2020
Reactie op het eerste verslag van de Europese Commissie over
EuropeesPlatform ter bestrijding van zwartwerk - 22112-2911
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid op 7 oktober 2020.
EU

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 24 september 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 23 september 2020
Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 24 september 2020 - 2020Z16988
Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.
EU

Besluit:

21.

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Overwegingen AO of VSO Raad WSB op 13 oktober
2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 24 september 2020
EU-stafnotitie - Overwegingen AO of VSO Raad WSB op 13 oktober 2020 2020Z17207
Het algemeen overleg over de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
van 13 oktober 2020 op 7 oktober 2020 wordt omgezet in schriftelijk overleg,
inbrengdatum 1 oktober 2020 om 14.00 uur.
De brief inzake Stand van zaken premieshoppen en A1-verklaringen
(Kamerstuk 35 358, nr. 24) d.d. 7 juli 2020 zal worden geagendeerd voor het
AO Arbeidsmigratie.
EU

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen
23.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Bruins en Van der Graaf over
maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 juli 2020
Reactie op de motie van de leden Bruins en Van der Graaf over maatwerk voor
mensen die de prostitutie verlaten - 24515-554
Voor kennisgeving aangenomen.
• De behandeling van deze brief is overgedragen vanuit de commissie VWS
en is reeds betrokken bij de stemmingen van 2 juli 2020.

Besluit:
Noot:
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24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over toestemming deelname ambtenaar
aan rondetafelgesprek “In Nederland beslis je over je eigen leven"

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21
september 2020
Reactie op verzoek commissie over toestemming deelname ambtenaar aan
rondetafelgesprek “In Nederland beslis je over je eigen leven" - 2020Z16731
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Overig
25.

Agendapunt:
Besluit:

Besluit:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 25 september 2020)
Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf met een
voorstel komen inzake een mogelijke clustering van debatten. Mede op basis
van dit voorstel kan de commissie een voorstel doen aan de Voorzitter om
deze geclusterde debatten nog voor het verkiezingsreces in te plannen.
De commissie zal de minister verzoeken de kabinetsreactie op de commissie
Regulering van Werk nog voor de begrotingsbehandeling SZW aan de Kamer
te sturen.
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 terrmijn 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)
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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)
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:
-

26.

Agendapunt:
Besluit:

Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en
wetgevingsoverleg(gen)
Nagegaan zal worden of de duur van het WGO Integratie en maatschappelijke
samenhang op 12 november 2020 kan worden verlengd.
• 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) - 1 oktober 2020,
14.00-18.00 uur: wordt tot nader order uitgesteld
• AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020
- 7 oktober 2020, 10.00-12.00 uur: wordt omgezet in schriftelijk
overleg 1 oktober 2020, 14.00 uur
• NO Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen
leven” (35341) - 7 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
• AO Arbeidsmigratie - 14 oktober 2020, 13.00-17.00 uur: wordt tot nader
order uitgesteld
• AO AOW-onderwerpen - 15 oktober 2020, 13.00-17.00 uur
• AO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 2 en 3
november 2020 - 27 oktober 2020, 16.00-18.00 uur
• WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de
begroting SZW 2021) - 12 november 2020, 10.00-14.00 uur
• AO formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020
- 26 november 2020, 10.00-12.00 uur
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27.

Agendapunt:
Besluit:

28.

Agendapunt:

Uitkomst email-inventarisatie - Nog voor en na het herfstreces in te
plannen (eventueel geclusterde) AO's

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 25 september 2020
Ordening commissieactiviteiten SZW na het herfstreces 2020 - 2020Z17248
De commissie wenst de volgende commissieactiviteiten in te plannen na het
herfstreces:
1. Algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid
2. Algemeen overleg Pensioenonderwerpen
3. Algemeen overleg Gezond en veilig werken
4. Algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid/Arbeidsmarktdiscriminatie/Jongeren
op de arbeidsmarkt
5. Technische briefing Taskforce problematisch gedrag en ongewenste
financiering

Besluit:

29.

Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen) en
wetgevingsoverleg(gen)
Brieven geagendeerd voor het AO Voorbereiding op inburgering worden
betrokken bij het Wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke
samenhang op 12 november 2020.
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• AO Arbeid en zorg
• AO Kinderopvang
• AO Eerlijk werken
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Gezond en veilig werken
• AO Inburgering en integratie
• AO Jongeren op de arbeidsmarkt
• AO Uitvoering sociale zekerheid
• AO Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april 2020
• AO Voorbereiding op inburgering - was - in concept - gepland op 15 april
2020
• AO Pensioenonderwerpen - was gepland op 25 juni 2020
• AO Armoede en schuldenbeleid
• AO Deeltijdwerk
• Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm
Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit - 35475

Agendapunt:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep
Rondetafelgesprek Initiatiefnota “Bescherm Nederlanders met een
ongewenste tweede nationaliteit" (35475)
De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD) en Paternotte
(D66).
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 29
september 2020
Programma voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Initiatiefnota “Bescherm
Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit" (35475) - 2020Z17433
De commissie stemt in met dit concept-programma.
• De leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) hebben in de
voorbereidingsgroep geparticipeerd.
• Het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm
Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) zal worden
gepland.
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30.

Agendapunt:

Voorstel vormgeving rondetafelgesprek AOW-hiaat en oudere
zelfstandigen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 25 september 2020
Voorstel vormgeving rondetafelgesprek AOW-hiaat en oudere zelfstandigen 2020Z17225
De commissie stemt in met de door de voorbereidingsgroep voorgestelde
vormgeving van het rondetafelgesprek.
• De leden Palland (CDA), Van Kent (SP) en Van der Linde (VVD) hebben in
de voorbereidingsgroep geparticipeerd.

Besluit:
Noot:

31.

Agendapunt:
Besluit:

Zaak:
Besluit:

Noot:

32.

Agendapunt:

Besluit:

33.

Agendapunt:

Besluit:

34.

Agendapunt:

Besluit:

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep
Rondetafelgesprek Pensioenakkoord
De volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD), Omtzigt
(CDA), Van Weyenberg (D66), Van Kent (SP) en Van Brenk (50PLUS).
Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 29 september 2020
Rondetafelgesprek Pensioenakkoord - 2020Z17469
De commissie stemt in met de vormgeving (inclusief concept-programma) van
het rondetafelgesprek Pensioenakkoord, zoals voorgesteld door de
voorbereidingsgroep.
• De leden Van Brenk (50PLUS), Van Kent (SP), Van der Linde (VVD), Van
Weyenberg (D66) en Omtzigt (CDA) hebben in de voorbereidingsgroep
geparticipeerd.
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek dhr. Heijne en
Noten, auteurs boek "Fantoomgroei" op 15 oktober 2020, 10.00-11.00
uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met de auteurs
van het boek "Fantoomgroei" doorgang te laten vinden op 15 oktober 2020,
10.00-11.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Omtzigt (CDA), Smeulders
(GroenLinks), Jasper van Dijk (SP), Gijs Van Dijk (PvdA) en Van Raan
(PvdD).

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek inzake rapport NSOB
'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?' op 14 oktober 2020,
10.00-11.00 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld op het gesprek inzake rapport
NSOB 'Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?' doorgang te laten
vinden op 14 oktober 2020, 10.00-11.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Aalst (PVV),
Von Martels (CDA) en Stoffer (SGP).

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek Nationale
Ombudsman inzake rapport 'Hindernisbaan zonder finish' op 28
oktober 2020, 11.00-12.00 uur
Wegens onvoldoende aanmeldingen zal het gesprek Nationale Ombudsman
inzake rapport 'Hindernisbaan zonder finish' geen doorgang vinden.
• Het volgende lid heeft zich aangemeld: Renkema (GroenLinks).
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35.

Agendapunt:

Besluit:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 9 september 2020
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar risico op
misbruik NOW-regeling d.d. 23 september 2020 - 2020Z16761
Ter informatie.
FIN

Agendapunt:

Uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 23 september 2020
Uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling - 2020Z16992
(Desgewenst) betrokken bij het derde steunpakket voor bedrijven en burgers
op 24 september 2020.

Besluit:

36.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Voorstel verplaatsen AO Arbeidsmigratie op 14 oktober 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders
(GroenLinks) - 29 september 2020
Voorstel verplaatsen AO Arbeidsmigratie op 14 oktober 2020 - 2020Z17426
Verzoek wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg Arbeidsmigratie op 14
oktober 2020 wordt verplaatst naar een later moment (als de kabinetsreactie
op de aanbevelingen op langere termijn van het aanjaagteam Bescherming
Arbeidsmigranten is ontvangen).

Besluit:

38.

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (besloten) technische
briefing ARK inzake onderzoek naar de risico’s op misbruik en
oneigenlijk gebruik van de NOW-regeling op 23 september 2020,
13.00-14.00 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de (besloten) technische
briefing ARK doorgang te laten vinden op 23 september 2020, 13.00-14.00
uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA),
Slootweg (CDA) (ovb), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).

Agendapunt:

Verzoek om het notaoverleg inzake de 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) op 1 oktober 2020 te verplaatsen naar december
2020 of januari 2021, in verband met bericht van verhindering Minister
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en deels minister van
SZW

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders
(GroenLinks) - 29 september 2020
Verzoek om het notaoverleg inzake de 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) op 1
oktober 2020 te verplaatsen naar december 2020 of januari 2021, in verband
met bericht van verhindering Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en
Media en deels minister van SZW - 2020Z17480
Verzoek wordt gehonoreerd. Het notaoverleg inzake de 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) op 1 oktober 2020 wordt verplaatst naar december 2020/januari 2021.
I&W, OCW, VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):
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39.

Agendapunt:

Verzoek om gesprek Rathenau Instituut over onderzoeksrapport
Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de
werkvloer door middel van data, algoritmen en AI op 30 september
2020 digitaal te voeren

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 29
september 2020
Verzoek om gesprek Rathenau Instituut over onderzoeksrapport Werken op
waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel
van data, algoritmen en AI op 30 september 2020 digitaal te voeren 2020Z17487
Het gesprek Rathenau Instituut over onderzoeksrapport Werken op waarde
geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van
data, algoritmen en AI op 30 september 2020 wordt verplaatst naar een later
moment.

Besluit:

Rondvraag
40.

Agendapunt:

BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

41.

Agendapunt:

Werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 2 september 2020
Werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020Z15405
De commissie continueert de huidige werkwijze, met dien verstande dat bij
algemeen overleggen niet meer de begrotingsvolgorde als uitgangspunt wordt
gehanteerd.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Kennisagenda commissie SZW 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 3 september 2020
Kennisagenda commissie SZW 2020 - 2020Z15509
De commissie stemt in met de voorstellen in de stafnotitie en heeft geen
behoefte aan wijzigingen of aanvullingen van de kennisthema’s.

Besluit:

Ad-hoc besluitvorming
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A02728
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