Den Haag, 17 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:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30
november 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 35650-XV
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 4
december 2020, te 14.00 uur.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 10 december 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35650-XV-3
Betrekken bij de plenaire behandeling van de Najaarsnota 2020.

3.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V, OCW, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van
regels voor ouderparticipatiecrèches

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't
Wout - 26 oktober 2020
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels
voor ouderparticipatiecrèches - 35610
Aanmelden voor plenaire behandeling in een wetgevingsoverleg.
• In de aanbiedingsbrief bij de nota naar aanleiding van het verslag verzoekt
de staatssecretaris met het oog op de beoogde inwerkingtredingsdatum van
1 juli 2021 de verdere wetsbehandeling, indien mogelijk, spoedig in te
plannen.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, E.M.J.
Ploumen (PvdA) - 3 december 2020
35157 Nota naar aanleiding van het verslag inzake 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) - 35157-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V, OCW, BiZa

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 8 december 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35610-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire
begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10
december 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting
inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket) - 35669
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 januari
2021 te 14.00 uur.

Besluit:
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6.

Agendapunt:

Brief inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27
Comptabiliteitswet

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M.
Tielen (VVD) - 9 december 2020
Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief inzake toetsingskader
risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet - 2020Z24448
Ter informatie.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de
verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het
creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het
toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't
Wout - 11 december 2020
Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de
verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren
van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop
(Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) - 35673
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 januari 2021 te 14.00 uur.

Besluit:

8.

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 nader verslag vaststellen op 18 december 2020 te
17.00 uur.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 december 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35589-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) 15 december 2020
Verzoek om nader verslag wetsvoorstel tot 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) - 2020Z24939
Verzoek wordt gehonoreerd. Inbrengdatum nader verslag wordt vastgesteld op
18 december 2020 te 17.00 uur.
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9.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 11 december 2020
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag - 31322-420
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op 16 december 2020 te 16.00 uur.
• De staatssecretaris meldt in de begeleidende brief: “Met toepassing van
artikel 1 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, zal deze
algemene maatregel van bestuur één week worden voorgehangen bij beide
Kamers der Staten-Generaal, in plaats van vier weken. De voorhang eindigt
hierdoor op 18 december aanstaande.”
FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
10.

Agendapunt:

Reactie op de initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm
Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk
35475)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 4 december 2020
Reactie op de initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders
met een ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475) - 2020Z23943
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paternotte
over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475)
op 4 februari 2021.
J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 27 mei 2020
Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een
ongewenste tweede nationaliteit - 35475
Ter informatie.
J&V

Agendapunt:

Vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 3 december 2020
Vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW - 2020Z23765
Betrokken bij algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.
Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan
een (digitale) ambtelijke technische briefing (over de precieze procedure van
het vaststellingsproces) door medewerkers van SZW en UWV.

Besluit:

11.

Besluit:

Besluit:

12.

Agendapunt:

Eindrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 14 december 2020
Eindrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen - 2020Z24828
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.
OCW, FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Uitkomst onderzoek scholing WGA-uitkering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 14 december 2020
Uitkomst onderzoek scholing WGA-uitkering - 29544-1035
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsongeschiktheid.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Kosten van de berichteninbox van mijnoverheid.nl en de
beleggingskosten

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 14 december 2020
Kosten van de berichteninbox van mijnoverheid.nl en de beleggingskosten 32043-551
Agenderen voor het na het kerstreces te voeren algemeen overleg over
pensioenonderwerpen.

Besluit:

15.

16.

Agendapunt:

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2020

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 14 december 2020
Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2020 - 35650-XV-5
Betrekken bij de behandeling van de Slotwet 2020.

Agendapunt:

Onderzoeken wettelijk minimum(jeugd)loon

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 11 december 2020
Onderzoeken wettelijk minimum(jeugd)loon - 2020Z24714
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming
arbeidsmigranten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 14 december 2020
Kabinetsreactie tweede advies Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten 2020Z24871
Agenderen voor het na het kerstreces te voeren algemeen overleg
Arbeidsmigratie.
VWS, BiZa, J&V, EZK, LNV

Agendapunt:

Uitwerking ondersteuning cruciale sectoren met tijdelijke coronabanen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 14 december 2020
Uitwerking ondersteuning cruciale sectoren met tijdelijke coronabanen 2020Z24884
Betrekken bij een nog te plannen debat/algemeen overleg over (de uitvoering
van) het steun- en herstelpakket.
VWS, J&V, OCW

Besluit:

18.

Besluit:
Volgcommissie(s):

5

19.

Agendapunt:

Stand van de uitvoering sociale zekerheid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 14 december 2020
Stand van de uitvoering sociale zekerheid - 26448-641
Agenderen voor het algemeen overleg Uitvoering sociale zekerheid op 28
januari 2021.

Besluit:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
20.

Agendapunt:

CBS Monitor loonverschillen vrouwen en mannen 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 26 november 2020
CBS Monitor loonverschillen vrouwen en mannen 2018 - 27099-23
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktdiscriminatie.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op vragen gesteld door de Eerste Kamer
over het voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot
wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders
kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die
niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 30 november 2020
Afschrift van het antwoord op vragen gesteld door de Eerste Kamer over het
voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de
Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen
kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het
rijksvaccinatieprogramma - 32793-509
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Agendapunt:

Werkwijzer Arbobeleidscyclus

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 9 december 2020
Werkwijzer Arbobeleidscyclus - 25883-401
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Gezond en veilig
werken.

Besluit:

22.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Verkenning Simpel Switchen op de kaart

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 9 december 2020
Verkenning Simpel Switchen op de kaart - 34352-203
Betrekken bij het nog te plannen wetgevingsoverleg inzake het wetsvoorstel
Uitvoeren breed offensief (35394).
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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24.

Agendapunt:

Financiering loonkostensubsidies op basis van realisaties, reactie op
initiatiefnota CDA en SP over sociale ontwikkelbedrijven en laagste
loonschalen in cao’s

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 10 december 2020
Financiering loonkostensubsidies op basis van realisaties en laagste loonschalen
in cao’s - 34352-204
Betrekken bij het nog te plannen wetgevingsoverleg inzake het wetsvoorstel
Uitvoeren breed offensief (35394).

Besluit:

25.

Agendapunt:

Intermediaire voorzieningen voor auditief en visueel beperkten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 11 december 2020
Intermediaire voorzieningen voor auditief en visueel beperkten - 35070-14
Agenderen voor het algemeen overleg Uitvoering sociale zekerheid op 28
januari 2021.

Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
26.

Agendapunt:

Voortgang wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
en meldcode discriminerende verzoeken aan intermediairs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 3 december 2020
Voortgang wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en
meldcode discriminerende verzoeken aan intermediairs - 29544-1033
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep NOW en Tozo

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 3 december 2020
Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep NOW en Tozo - 35420-195
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over Intensivering armoede- en
schuldenaanpak (Kamerstuk 24515-569)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 4 december 2020
Antwoorden op vragen commissie over Intensivering armoede- en
schuldenaanpak - 24515-574
Betrokken bij het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid van 10
december 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 28 september 2020
Intensivering armoede- en schuldenaanpak - 24515-569
Ter informatie.
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29.

Agendapunt:

NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk en NL leert door met
inzet van ontwikkeladvies

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 4 december 2020
NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk en NL leert door met inzet van
ontwikkeladvies - 2020Z23944
Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarkt
(arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)
op 7 december 2020.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Appreciatie amendement van de leden Paternotte en Peters
(Kamerstuk 35570-XV-80) en stand van zaken motie van de leden
Paternotte en Peters (Kamerstuk 32 824-314)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 7 december 2020
Appreciatie amendement van de leden Paternotte en Peters (Kamerstuk 35570XV-80) en stand van zaken motie van de leden Paternotte en Peters
(Kamerstuk 32 824-314) - 32824-320
Desgewenst betrokken bij de stemmingen van 8 december 2020 over de
Begroting SZW.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en
verbreding beslagregister

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 8 december 2020
Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding
beslagregister - 24515-575
Betrokken bij het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid van 10
december 2020.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over advies Bureau ICT-toetsing
implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet (Kamerstuk 24515558)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 8 december 2020
Antwoorden op vragen commissie over advies Bureau ICT-toetsing
implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet - 24515-576
Betrokken bij het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid van 10
december 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 24 juli 2020
Advies Bureau ICT-toetsing implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet 24515-558
Ter informatie.
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Europese aangelegenheden
33.

Agendapunt:

Planning AO/SO's ter voorbereiding op WSB-Raden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 december 2020
Planning AO/SO's ter voorbereiding op WSB-Raden - 2020Z24213
De commissie stemt in met de voorgestelde planning van de schriftelijke
overleggen en het algemeen overleg ter voorbereiding van de raden
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid in het eerste semester van 2021.
EU

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 9 december 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 10 december 2020
Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 9 december 2020 - 2020Z24501
De commissie stemt in met de in de stafnotitie opgenomen
behandelvoorstellen.
EU

Besluit:

34.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen
35.

Agendapunt:

Nader advies over de motie van de leden Kuiken en Becker over
risicogericht toezicht op informeel onderwijs wettelijk mogelijk maken
(Kamerstuk 29754-572)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 december 2020
Nader advies over de motie van de leden Kuiken en Becker over risicogericht
toezicht op informeel onderwijs wettelijk mogelijk maken (Kamerstuk 29754572) - 2020Z24625
Betrekken bij het nog te plannen plenair debat over het verslag van de
Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije
landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed".
OCW

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig
36.

Agendapunt:
Besluit:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 10 december 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. Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO
op 25 januari 2021;
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 in een WGO op 14 december
2020 heeft geen doorgang gevonden, nieuw WGO plannen;
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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 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). Wetsvoorstel is als hamerstuk
afgedaan;
5. 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 zal plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021.
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)
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)
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VAO's/VSO's:
1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020,
aangevraagd door het lid Kuzu (DENK), te houden voor het kerstreces

37.

Agendapunt:
Besluit:

Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
Ter informatie.
•
WGO Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in

•
•
•

•

•
•
•

•
•

38.

Agendapunt:

Besluit:

verband met het verbeteren van de regeling voor
loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed
offensief) (35394) - 14 december 2020, 15.00-23.00 uur: wordt
uitgesteld tot na het kerstreces
AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur: wordt
uitgesteld tot na het kerstreces
AO Pensioenonderwerpen - 17 december 2020, 10.00-14.00 uur:
wordt uitgesteld tot na het kerstreces
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: wordt uitgesteld tot na het
kerstreces
NO Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog
voor de Voedselbank (35609) - 18 januari 2021, 10.00-13.00
uur: wordt uitgesteld tot na het kerstreces
WGO Wet betaald ouderschapsverlof (35 613) - 19 januari 2021,
17.00-22.00 uur
WGO Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (35287) - 25
januari 2021, 12.30-18.30 uur
NO Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan
de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een
gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening” (35644) - 27 januari
2021, 14.00-18.00 uur
AO Uitvoering sociale zekerheid - 28 januari 2021, 10.00-13.00 uur
AO Inburgering en integratie - 3 februari 2021, 14.00-17.00 uur

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname WGO Wet betaald
ouderschapsverlof (35613) op dinsdag 19 januari 2021, 17.00-22.00
uur - uw deelname en indicatieve spreektijd eerste termijn
Gezien de opgegeven spreektijden in eerste termijn wordt het
wetgevingsoverleg met een uur verlengd (van 17.00 tot 23.00 uur).
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De volgende leden hebben zich aangemeld:
Tielen (VVD)
7 minuten
Palland (CDA)
8 minuten
Van Weyenberg (D66)
8 minuten
Smeulders (GroenLinks)
10 minuten
Jasper van Dijk (SP)
10 minuten
Gijs van Dijk (PvdA)
10 minuten
Stoffer (SGP)
10 minuten

Indicatieve spreektijd in eerste termijn: 63 minuten
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39.

Agendapunt:

Besluit:

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname WGO Wet pensioenverdeling
bij scheiding 2021 (35287) op maandag 25 januari 2021, 12.30-18.30
uur - uw deelname en indicatieve spreektijd eerste termijn
Ter informatie.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De volgende leden hebben zich aangemeld:
Van der Linde (VVD)
6 minuten
Omtzigt (CDA)
25 minuten
Van Weyenberg (D66)
10 minuten
Smeulders (GroenLinks)
6 minuten
Van Kent (SP)
5 minuten
Gijs van Dijk (PvdA)
5 minuten
Van Brenk (50PLUS)
15 minuten

Indicatieve spreektijd in eerste termijn: 72 minuten

40.

Agendapunt:
Besluit:

41.

Agendapunt:

Besluit:

42.

Agendapunt:

Besluit:

Ongeplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen),
wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
Ter informatie.
• AO Arbeid en zorg
• AO Kinderopvang
• AO Eerlijk werken
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Participatiewet/Breed Offensief - was gepland op 1 april 2020
• AO Deeltijdwerk
• AO Gezond en veilig werken
• AO Arbeidsmarktbeleid
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met
een ongewenste tweede nationaliteit (35475) – 4 februari 2021, 10.0014.00 uur

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan technische briefing
(digitaal) SER inzake drie SER-publicaties over leren en ontwikkelen op
21 januari 2021, 10.00-11.00 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing
(digitaal) SER inzake drie SER-publicaties over leren en ontwikkelen doorgang
te laten vinden op 21 januari 2021, 10.00-11.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland
(CDA), Diertens (D66) en Gijs van Dijk (PvdA).

Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing WRRrapport “Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de
migratiesamenleving” op 27 januari 2021, 11.00 - 12.00 uur
Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing
(digitaal) WRR-rapport "Samenleven in verscheidenheid Beleid voor de
migratiesamenleving" doorgang te laten vinden op 27 januari 2021, 11.0012.00 uur.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Paternotte
(D66), Van den Berge (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
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43.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van
het AOW-AOV-hiaat

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 7 december 2020
Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOWAOV-hiaat - 35666
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden verzocht een
kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Kamer te sturen.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Rapport Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt; Sociale
vangnetten voor werkenden met een flexibel arbeidsverband: de
huidige balans

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 9 december 2020
Rapport Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt; Sociale vangnetten voor
werkenden met een flexibel arbeidsverband: de huidige balans - 29544-1034
Betrekken bij het nog in te plannen debat over het advies van de commissie
Regulering van werk.

Besluit:

45.

Agendapunt:

Verzoek om reactie van minister SZW op het artikel ‘Naar een
doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en
ondernemerschap. Hoe een vermoeden van werknemerschap
schijnzelfstandigheid kan terugdringen’ van de heer Van Steenbergen
en mevrouw Wits, uit Tijdschrift Recht & Arbeid, december 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) 9 december 2020
Verzoek om reactie van minister SZW op het artikel ‘Naar een doeltreffend
onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap. Hoe een vermoeden
van werknemerschap schijnzelfstandigheid kan terugdringen’ van de heer Van
Steenbergen en mevrouw Wits, uit Tijdschrift Recht & Arbeid, december 2020 2020Z24356
Verzoek wordt gehonoreerd. De minister van SZW zal worden gevraagd een
reactie te geven op het artikel ‘Naar een doeltreffend onderscheid tussen
werknemerschap en ondernemerschap. Hoe een vermoeden van
werknemerschap schijnzelfstandigheid kan terugdringen’ van de heer Van
Steenbergen en mevrouw Wits, uit Tijdschrift Recht & Arbeid, december 2020.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Kennisthema Veranderende arbeidsmarkt van de Kennisagenda
commissie SZW 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 10 december 2020
Verslag van de bevindingen tot en met november 2020 uit het programma
‘Veranderende arbeidsmarkt’ van de commissie SZW - 2020Z24493
De commissie stemt in met het verslag.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Mogelijkheid voor een wetenschappelijke toets wetsvoorstel
Ouderschapsverlof

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 10 december 2020
Voorstel wetenschappelijke toets art. 3.1 CW - 2020Z24616
De commissie stemt in met het laten verrichten van een wetenschappelijke
toets (en het inplannen van een digitale technische briefing) voorafgaande aan
het wetgevingsoverleg Ouderschapsverlof op 19 januari 2021.
• De commisie benoemt in de procedurevergadering het lid Tielen (VVD) als
rapporteur. Het lid Smeulders (GL) heeft zich na de procedurevergadering
aangemeld als mederapporteur.

Besluit:

Noot:
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Rondvraag
48.

Agendapunt:

Verzoek om spoedige kabinetsreactie hoe bij deze nieuwe lockdown de
Corona veiligheidsregels te handhaven voor arbeidsmigranten, zowel
op de werkvloer als bij de huisvesting.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk
(PvdA) - 16 december 2020
Verzoek om spoedige kabinetsreactie hoe bij deze nieuwe lockdown de Corona
veiligheidsregels te handhaven voor arbeidsmigranten, zowel op de werkvloer
als bij de huisvesting. - 2020Z25198
Verzoek wordt gehonoreerd.

Besluit:

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2020A06777
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