Den Haag, 6 september 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 11 september 2018
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

23, 49, 58
58
58
58
40, 41, 42, 43, 44, 46
58
6, 25, 51
33, 58
39, 58
3, 58
58
23, 27, 31, 37, 58
58
27, 58

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte
beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in
verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 12 april 2018
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en
de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van
Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14
december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) 34934
Ter informatie.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Wijzigingsbesluit Besluit Onderstand BES en Besluit politiegegevens

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 10 juli 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit
politiegegevens in verband met opname van een grondslag voor beëindiging
van de onderstandsuitkering bij deelname aan een terroristische organisatie 29754-463
Voor kennisgeving aannemen.
• Betreft een (zware) voorhangprocedure: de wens dat het in de maatregel
geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een
van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer
dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven
uiterlijk op 24 september 2018.
KR

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 3 juli 2018
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34934-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
• In de procedurevergadering van 3 juli jl. is besloten om middels een
commissiebrief het lid Omtzigt een aantal vragen aan de minister voor te
leggen, die in de nota naar aanleiding van het nader verslag nog niet
waren beantwoord. De antwoorden zijn nog niet ontvangen.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 juli
2018
Verlenging voorhangtermijn Wijzigingsbesluit onderstand BES en Besluit
politiegegevens - 29754-465
Voor kennisgeving aannemen.
KR

Agendapunt:

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in
verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof
teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de
partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen
op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptieen pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 13 juni 2018
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met
het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen
aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind
en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede
uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra
geboorteverlof) - 34967
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 3 september 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34967-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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5.

Agendapunt:

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries
(Verzamelwet SZW 2019)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 22 juni 2018
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet
SZW 2019) - 34977
Ter informatie.
• Inbrengdatum voor het verslag van het wetsvoorstel was 5
september 2018 om 14.00 uur.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.
Koolmees - 4 september 2018
Nota van wijziging - 34977-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

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

Agendapunt:

Aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet
arbeidsmarkt in balans

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 29 juni 2018
Aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in
balans - 34775-XV-110
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.
FIN

Agendapunt:

Ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 3 juli 2018
Ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote - 34775-XV-111
Betrekken bij plenaire debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale
staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij
de RvW van 12 december 2017).
• Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de
flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de
arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan
het debat over 'De sociale staat van Nederland 2017'.

Voorstel:

7.

Voorstel:

Noot:

8.

Agendapunt:

Stand van de uitvoering sociale zekerheid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 juli 2018
Stand van de uitvoering sociale zekerheid - 26448-605
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWIonderwerpen.
Ter bespreking de vraag of de commissie wil ingaan op het aanbod om door
het UWV een technische briefing te laten verzorgen over de verschillende
maatregelen, die zijn genomen om het capaciteitsprobleem rond sociaalmedische beoordelingen te verkleinen.

Voorstel:
Voorstel:
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9.

Agendapunt:

Dienstverlening naar werk

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 juli 2018
Dienstverlening naar werk - 33566-102
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Bewegingen op de hybride markt

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 juli 2018
Bewegingen op de hybride markt - 32716-30
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsongeschiktheid.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 20 maart 2018, over het SER-advies
‘De vele kanten van banen combineren’

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 6 juli 2018
Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 20 maart 2018, over het SER-advies ‘De vele kanten
van banen combineren’ - 29544-838
Betrekken bij plenair dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten
van banen combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de
RvW van 20 maart 2018).

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Voortgang Wet werk en zekerheid (Wwz)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 juli 2018
Voortgang Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-28
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Rapport van de Inspectie SZW “Ontslag aangevraagd en dan?”

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 juli 2018
Rapport van de Inspectie SZW “Ontslag aangevraagd en dan?” - 29544-839
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Verruiming quotum jaar twee Aziatische horecaregeling

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 12 juli 2018
Verruiming quotum jaar twee Aziatische horecaregeling - 29544-841
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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15.

16.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie Groot/Tanamal inzake
beloningsstructuur ondernemingsbestuur (Kamerstuk 34267-8)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 12 juli 2018
Onderzoek naar voorgestelde maatregelen uit de initiatiefnota van de leden
Nijboer en Groot en reactie op de gewijzigde motie van de leden Groot en
Tanamal inzake beloningsstructuur ondernemingsbestuur (Kamerstuk 342678) - 34267-12
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Onderzoek stage na opleiding

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 19 juli 2018
Onderzoek stage na opleiding - 29544-842
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 5 juni 2018, over het bericht ‘AOWleeftijd kan vijf jaar later omhoog door trager stijgende
levensverwachting’ (Nu.nl, 5 juni 2018)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 16 augustus 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 5 juni 2018, over het bericht ‘AOW-leeftijd kan vijf
jaar later omhoog door trager stijgende levensverwachting’ (Nu.nl, 5 juni
2018) - 32163-46
Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 5 december 2018.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken op
welke wijze taalonderwijs aan arbeidsmigranten uit EU-lidstaten kan
worden aangeboden(Kamerstuk 32824-231)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 4 september 2018
Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken op welke
wijze taalonderwijs aan arbeidsmigranten uit EU-lidstaten kan worden
aangeboden (Kamerstuk 32824-231) - 32824-236
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Integratie en
inburgering.

Voorstel:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
19.

Agendapunt:

Diverse onderzoeken armoede en schulden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 28 juni 2018
Diverse onderzoeken armoede en schulden - 24515-446
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en
schuldenbeleid.

Voorstel:
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20.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over bijstandsfraude door
Turkse Nederlanders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 28 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 6 maart 2018, over bijstandsfraude door Turkse
Nederlanders - 17050-542
Betrekken bij plenair debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders
(aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018).

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Resultaten banenafspraak eind 2017 (drie-meting)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 2 juli 2018
Resultaten banenafspraak eind 2017 (drie-meting) - 34352-113
Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 12 september 2018.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Resultaten onderzoeken: omvang doelgroep banenafspraak en
duurzaamheid van de banen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 2 juli 2018
Resultaten onderzoeken: omvang doelgroep banenafspraak en duurzaamheid
van de banen - 34352-111
Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 12 september 2018.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Resultaten brede onderzoek banenafspraak en stand van zaken weten regelgeving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 2 juli 2018
Resultaten brede onderzoek banenafspraak en stand van zaken wet- en
regelgeving - 34352-112
Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 12 september 2018.
BiZa, OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichting artikel 2 SZW Bijstand, Participatiewet en
Toeslagenwet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 4 juli 2018
Opzet beleidsdoorlichting artikel 2 SZW Bijstand, Participatiewet en
Toeslagenwet - 30982-39
Ter bespreking.
• De vaste commissie voor Financiën adviseert vanuit haar horizontale
betrokkenheid bij de rijksuitgaven om over een opzet van een
beleidsdoorlichting een kort advies van de staf te vragen (2015Z02621).
De leden van de commissie kunnen op basis van dit advies afwegen of zij
feitelijke vragen willen stellen over de opzet.

Voorstel:
Noot:
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25.

Agendapunt:

Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 25 april 2018
Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang - 31322-361
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

26.

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 9 juli 2018
Antwoorden op vragen van de commissie over aanpassing
financieringssystematiek kinderopvang - 31322-371
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

Agendapunt:

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 10 juli 2018
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong - 30982-40
Ter bespreking.
• In de stafnotitie 2018Z15464 is een analyse naar de kwaliteit van de
beleidsdoorlichting verricht, alsmede een overweging voor de
behandelwijze.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Verkenning vervolg ESB-regeling ten behoeve van jongeren met
ernstige scholingsbelemmeringen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 12 juli 2018
Verkenning vervolg ESB-regeling ten behoeve van jongeren met ernstige
scholingsbelemmeringen - 31224-41
Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 12 september 2018.
OCW, VWS

Agendapunt:

Gemeentenieuws van SZW 2018-3

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 12 juli 2018
Gemeentenieuws van SZW 2018-3 - 2018Z14027
Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 12 september 2018.

Agendapunt:

Voortgang actie 6 Actieagenda GEA

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 juli 2018
Voortgang actie 6 Actieagenda GEA - 32851-50
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWIonderwerpen.

Voorstel:

28.

29.

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 6 september 2018
Stafnotitie - Beleidsdoorlichting Wajong (art.4) (Kamerstuk 30982-40) 2018Z15464
Ter informatie.

Voorstel:
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30.

Agendapunt:

Diverse onderwerpen Participatiewet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 juli 2018
Diverse onderwerpen Participatiewet - 34352-114
Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 12 september 2018.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en
onderwijs

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 juli 2018
Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs
- 31322-373
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.
OCW

Agendapunt:

Stand van zaken maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 juli 2018
Stand van zaken maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning - 31322-372
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

Agendapunt:

Verjaring aansprakelijksheidsclaim bij asbestschade

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 juli 2018
Verjaring aansprakelijksheidsclaim bij asbestschade - 25834-147
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsomstandigheden.
I&W

Voorstel:

32.

33.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Afschrift reactie op de brief van de nationale ombudsman over
ongewenste effecten van wet- en regelgeving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 17 augustus 2018
Afschrift reactie op de brief van de nationale ombudsman over ongewenste
effecten van wet- en regelgeving - 2018Z14684
Voor kennisgeving aannemen.
• Betreft de afschrift van een brief van 4 april 2017 aan de Nationale
ombudsman als reactie op zijn brief over ongewenste effecten van wet- en
regelgeving op individuele casussen.

Voorstel:
Noot:

35.

Agendapunt:

Arbitragezaak tussen de SVB en Capgemini betreffende het Multiregelingen-systeem (MRS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 21 augustus 2018
Arbitragezaak tussen de SVB en Capgemini betreffende het Multi-regelingensysteem (MRS) - 26448-606
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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36.

Agendapunt:

Recht op inzage van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 31 augustus 2018
Recht op inzage van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) - 25834-149
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsomstandigheden.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
37.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Kwint over een
overzicht van maatregelen ter bestrijding van segregatie (Kamerstuk
29754-458)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 3 juli 2018
Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Kwint over een overzicht
van maatregelen ter bestrijding van segregatie (Kamerstuk 29754-458) 31293-396
Desgewenst betrokken bij de stemming over de bij het VAO Preventie
radicalisering ingediende motie.
OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake Voorstel van wet houdende
maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag
wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige
arbeidsongeschiktheid (Kamerstuk 34699)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 4 juli 2018
Reactie op verzoek commissie inzake Voorstel van wet houdende maatregelen
met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens
bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid 34699-7
Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel houdende
maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens
bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
(Kamerstuk 34699)
• Het wetsvoorstel is op 5 juli 2018 zonder stemming aangenomen
(hamerstuk).

Voorstel:

Noot:

39.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de leden Van Nispen en Renkema, gedaan
tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 juni 2018, over
verschillende fraudevormen in de sociale zekerheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 4 juli 2018
Reactie op het verzoek van de leden Van Nispen en Renkema, gedaan tijdens
de Regeling van werkzaamheden van 19 juni 2018, over verschillende
fraudevormen in de sociale zekerheid - 17050-543
Betrokken bij algemeen overleg Bestuursrecht op 5 juli 2018 (commissie
JenV).
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Europese aangelegenheden
40.

Agendapunt:

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Sociale Raad / Behandelwijze ESF +
EGF

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 6 september 2018
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Sociale Raad / Behandelwijze ESF + EGF 2018Z15473
Ter bespreking de vraag of het algemeen overleg Formele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018 op 3 oktober 2018
omgezet dient te worden in een schriftelijk overleg.
• Het Oostenrijkse Raadsvoorzitterschap heeft de Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 11 oktober 2018 geannuleerd. In de stafnotitie treft u
meer achtergrondinformatie aan.
EU

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 21 juni 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 juli 2018
Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van
21 juni 2018 - 21501-31-491
Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 11 oktober 2018 op 3 oktober 2018.
EU

Agendapunt:

Fiche: MFK - Verordening voor het Europees globaliseringsfonds

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018
Fiche: MFK - Verordening voor het Europees globaliseringsfonds - 22112-2629
Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 11 oktober 2018 op 3 oktober 2018.
Ter bespreking de vraag of er behoefte is aan een technische briefing en/of
een politieke dialoog met de Europese Commissie.
• Tijdens de procedurevergadering van 3 juli 2018 is besloten dat na
ontvangst van het BNC-fiche wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan
een technische briefing en/of politieke dialoog met de Europese
Commissie. In de stafnotitie treft u enkele afwegingen.
EU

Agendapunt:

Fiche: MFK - ESF+ verordening

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018
Fiche: MFK - ESF+ verordening - 22112-2630
Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 11 oktober 2018 op 3 oktober 2018.
Ter bespreking de vraag of er behoefte is aan een technische briefing en/of
politieke dialoog met de Europese Commissie.
• Tijdens de procedurevergadering van 3 juli 2018 is besloten dat na
ontvangst van het BNC-fiche wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan
een technische briefing en/of politieke dialoog met de Europese
Commissie. In de stafnotitie treft u enkele afwegingen.
EU

Voorstel:

42.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

43.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

10

44.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 19 en 20 juli, Wenen,
Oostenrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 10 juli 2018
Geannoteerde agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
(WSBVC) van 19 en 20 juli 2018 - 21501-31-492
Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 11 oktober 2018 op 3 oktober 2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

45.

Agendapunt:

‘Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede
helft van 2018’

Zaak:

Brief Kamer - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M.
Azmani (VVD) - 5 juli 2018
Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van
2018 - 2018Z12907
Ter informatie. Wanneer het programma van de conferentie bekend is, zal
belangstelling voor deelname worden geïnventariseerd.
• Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken
ten behoeve van deelname en een actieve delegatie-inbreng vanuit de
Kamer.

Voorstel:
Noot:

46.

Agendapunt:

Verslag van de Informele Raad WSBVC van 19 en 20 juli te Wenen,
Oostenrijk

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 13 augustus 2018
Verslag van de Informele Raad WSBVC van 19 en 20 juli te Wenen, Oostenrijk
- 21501-31-493
Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 11 oktober 2018 op 3 oktober 2018.
EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen zomerreces 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 6 september 2018
Lijst met nieuwe EU-voorstellen zomerreces 2018 - 2018Z15376
Instemmen met het in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstel.

Voorstel:

47.

Voorstel:

Brieven van overige bewindspersonen
48.

Agendapunt:

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 juli 2018
Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2018 - 23530-119
Ter informatie.

Voorstel:
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49.

Agendapunt:

Voortgang inzake kabinetsreactie WRR-rapport “Weten is nog geen
doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid”

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2018
Voortgang inzake kabinetsreactie WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een
realistisch perspectief op redzaamheid” - 34775-VI-113
Ter informatie.
BiZa

Agendapunt:

Wettelijke experimenteerruimte

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2018
Wettelijke experimenteerruimte - 34775-VI-114
Ter informatie.

Voorstel:

50.

Voorstel:

51.

Agendapunt:

Toezegging tijdens het voorjaarsnotadebat over de
kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juli 2018
Toezegging tijdens het voorjaarsnotadebat over de kinderopvangtoeslag 31322-374
Voor kennisgeving aannemen.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
52.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 september 2018)
Voorstel: Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het
lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op
24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer
heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer
heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
2. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte
beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn
2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van
werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en
het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) –
(34933)
3. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling
en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van
Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14
december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354 (34934). Tijdens de PV d.d. 3 juli jl. is besloten dat het lid Omtzigt zal
aangeven op welke vragen in de nota naar aanleiding van het nader
verslag geen antwoord is gegeven. Deze vragen zijn inmiddels
toegezonden aan de minister van SZW
4. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot
wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde
te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling
ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde
arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of
gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de
terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837)
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Plenaire debatten
1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal
mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks),
bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in
een debat bij de RvW van 14 februari 2018
2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland
2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12
december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie
tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de
arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan
debat over 'De sociale staat van Nederland'
3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland
(aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van
20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de
volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het
onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24
februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije
gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door
het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid
Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker
(VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte
(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van
het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW
van 20 maart 2018)
9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de
asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27
maart 2018)
10. Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 4 september 2018)
11. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk
(SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
2. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale
Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5
april 2018)
3. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk
(50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
4. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht
(aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
5. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid
Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
6. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het
lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)Het debat van het lid Gijs
van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen
vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd
aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
7. Dertigledendebat over het haperende herstel
van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW
van 19 april 2018)
8. Dertigledendebat over het dreigende einde van de
verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de
RvW van 15 mei 2018)

13

9. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd
door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
10. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4
september 2018)
11. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting
willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij
de RvW van 4 september 2018)
VAO's/VSO's
1. VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28 juni, VAO
aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)

53.

Agendapunt:
Voorstel:

54.

Agendapunt:
Voorstel:

55.

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie (klik voor agenda op AO)
• AO Arbeid en zorg
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO SUWI-onderwerpen
• AO Kinderopvang
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO Inburgering en integratie

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het
nabestaandenpensioen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 13 juli 2018
Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen
- 34996
Ter bespreking.
• Ter bespreking de vraag of de commissie een kabinetsreactie wil
ontvangen op de initiatiefnota, alvorens over de verdere behandelingswijze
van de initiatiefnota te besluiten.

Voorstel:
Noot:

56.

Geplande algemeen overleggen
Ter informatie
• AO Participatiewet - 12 september 2018, 11.00-14.00 uur
• AO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018
- 3 oktober 2018, 14.00-16.00 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 5 december 2018, 10.00-14.00 uur
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie - 12 december 2018, 14.00-17.00 uur

Agendapunt:
Voorstel:

Uitkomst email-inventarisatie - deelname gesprek SVB - donderdag 22
november 2018 van 10.00-11.00 uur
Ter bespreking
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), De
Jong (PVV), Heerma (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA).
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57.

Agendapunt:
Voorstel:

58.

Agendapunt:

Aanbevelingen behandeling ontwerpbegrotingen 2019

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 10 augustus 2018
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies - 2018Z14593
Ter bespreking.
• Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op
woensdag 17 oktober 2018;
• De plenaire behandeling van de SZW-begroting 2019, is voorzien in de
week van 27-29 november;
• Bespreking van de mogelijkheid (een) wetgevingsoverleg te voeren;
• Bespreking van de mogelijkheid rapporteurs aan te wijzen (en zo ja, over
welk onderdeel/artikel van de begroting);
• Bespreking van de mogelijkheid van een technische briefing door de
Algemene Rekenkamer (besluit hieromtrent kan eventueel worden
genomen nadat de brief van de ARK over de begroting SZW is ontvangen)
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

59.

Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam op 8
oktober 2018, 14.30-18.00 uur
Ter bespreking het verzoek van DNB om, in verband met dringende andere
verplichtingen van de directie van DNB op die dag, het bezoek te verschuiven
naar het tijdstip van 17.00-19.00 of wellicht uit te wijken naar een andere
dag.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD), Van
Weyenberg (D66), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS).
• Aangemelde onderwerpen: Geen

Agendapunt:

Reactie werkgroep Robot- en Digitale Agenda van Commissie voor de
Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van Belgische
Kamer van volksvertegenwoordigers n.a.v. besluit van vaste
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op brief m.b.t.
hoorzitting over parlementaire werkzaamheden op het vlak van
robotisering d.d. 30 mei 2018

Zaak:

Brief derden - Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers te Brussel - 12
juli 2018
Reactie werkgroep Robot- en Digitale Agenda van Commissie voor de
Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van Belgische Kamer
van volksvertegenwoordigers n.a.v. besluit van vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid op brief m.b.t. hoorzitting over parlementaire
werkzaamheden op het vlak van robotisering d.d. 30 mei 2018 - 2018Z14378
Ter bespreking.
• Betreft een herhaald verzoek van de werkgroep Robot-en Digitale Agenda
van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers om een lid/twee
leden van de commissie SZW te laten deelnemen aan een hoorzitting in
Brussel op dinsdag 25 september (van 12.00 tot 14.00 uur). Speciek
wordt gevraagd om een toelichting op de politieke reacties op het rapport
van het Rathenau Instituut, dat in 2015 in opdracht van de Kamer (op
voorstel van de commissie SZW) is opgesteld.
• Reeds eerder aan de orde geweest in de procedurevergadering van 19 juni
jl. Besluit: overlaten aan individuele leden.

Voorstel:
Noot:

Rondvraag
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BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

60.

Agendapunt:

Periodieke bespreking werkwijze

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 6 september 2018
Stafnotitie - Werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid - 2018Z15435
Ter bespreking.

Voorstel:

Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2018A02633
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