Den Haag, 8 november 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
FIN
I&W
J&V
OCW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 13 november 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.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

6
21, 22, 23
10
5
2, 6
4, 28, 32

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale
verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en
flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in
balans)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 7
november 2018
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen
en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele
arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) - 35074
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 18 oktober 2018
Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen - 2018Z18968
Ter informatie.
• De inbrengdatum voor feitelijke vragen is centraal vastgesteld op
donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur. De bewindspersonen zullen
worden verzocht uiterlijk donderdag 13 december 2018 om 14.00 uur de
nota's naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te sturen. De
plenaire behandeling volgt in week 51: dinsdag 18 december - donderdag
20 december 2018.

Voorstel:
Noot:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
4.

Agendapunt:

Tijdelijk stopzetten afname onderdeel Schrijfvaardigheid van het
inburgeringsexamen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 30 oktober 2018
Tijdelijk stopzetten afname onderdeel Schrijfvaardigheid van het
inburgeringsexamen - 32824-239
Agenderen voor wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019) op 19 november 2018.
• De commissie OCW heeft 11 november 2018 een VSO gepland over brief
32824-237. Betreft een brief van de minister van OCW inzake Uitstel
examens Nederlands als tweede taal.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en
integratie.
OCW

Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over de sluiting van de basis
van Ryanair op Eindhoven airport

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 31 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over de sluiting van de basis van
Ryanair op Eindhoven airport - 29544-845
Betrekken bij plenair dertigledendebat over de sluiting van de basis van
Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de
regeling van werkzaamheden. op 2 oktober 2018).
I&W

Voorstel:

Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Uitstel Kamerbrief problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse
financiering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 1 november 2018
Uitstel Kamerbrief problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse
financiering - 29614-105
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa, J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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7.

8.

Agendapunt:

AOW-leeftijd in 2024

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 1 november 2018
AOW-leeftijd in 2024 - 32163-47
Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 5 december 2018.

Agendapunt:

Rapport "Toezicht arbeid werknemer op, aan of rondom zeeschepen"

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 november 2018
Rapport "Toezicht arbeid werknemer op, aan of rondom zeeschepen" - 25883338
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsomstandigheden.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Evaluatie wijziging Remigratiewet 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 november 2018
Evaluatie wijziging Remigratiewet 2014 - 33085-18
Agenderen voor wetgevingsoverleg Integratie en maatschappelijke samenhang
(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019) op 19 november 2018.
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en
integratie.

Voorstel:
Voorstel:

10.

Agendapunt:

Instellingsregeling en het benoemings- en vergoedingenbesluit van de
Commissie regulering van werk

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 7 november 2018
Instellingsregeling en het benoemings- en vergoedingenbesluit van de
Commissie regulering van werk - 29544-847
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Samenloop tussen compensatieregeling transitievergoeding bij
langdurige arbeidsongeschiktheid en Wsw-werknemers

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 7 november 2018
Samenloop tussen compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige
arbeidsongeschiktheid en Wsw-werknemers - 2018Z20366
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid/DBA d.d. 27 juni 2018 inzake contractering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 8 november 2018
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid/DBA d.d.
27 juni 2018 inzake contractering - 2018Z20417
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel:
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Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
13.

Agendapunt:

SCP-rapport 'Kijk op de kinderopvang'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 29 oktober 2018
SCP-rapport 'Kijk op de kinderopvang' - 31322-376
Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 13 december 2018.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Onderzoek werking en effectiviteit loonkostensubsidie en
loondispensatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 29 oktober 2018
Onderzoek werking en effectiviteit loonkostensubsidie en loondispensatie 34352-134
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift van het antwoord op
een brief die de brancheverenigingen Veras, VVTB, Voam/VKBA en
Fenelab over het asbeststelsel

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 29 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift van het antwoord op een brief
die de brancheverenigingen Veras, VVTB, Voam/VKBA en Fenelab over het
asbeststelsel - 2018Z19329
Voor kennisgeving aannemen.
• Adressant reactie toezenden.

Agendapunt:

Uitbreiding inspectieketen Inspectie SZW

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 31 oktober 2018
Uitbreiding inspectieketen Inspectie SZW - 29544-846
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.
Ter bespreking de vraag of de commissie wil ingaan op het aanbod van de
staatssecretaris om de Inspectie SZW, middels een technische briefing, nadere
toelichting te laten geven op de inzichten uit het proces van de
meerjarenprogrammering en de inzet op eerlijk, gezond en veilig werk.
• Het Meerjarenplan 2019–2022 van de Inspectie SZW zal in november
2018 aan de Kamer worden toegezonden.

Voorstel:

16.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

17.

Agendapunt:

Onderzoek van de Inspectie SZW: "Aan het werk, voor hoelang.
Onderzoek naar de begeleiding van jongeren met een
arbeidsbeperking naar duurzaam werk"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 31 oktober 2018
Onderzoek van de Inspectie SZW: "Aan het werk, voor hoelang. Onderzoek
naar de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking naar duurzaam
werk" - 34352-135
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.

Voorstel:
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18.

Agendapunt:

Gemeentenieuws van SZW 2018-4

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 5 november 2018
Gemeentenieuws van SZW 2018-4 - 2018Z20004
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Mogelijke gezondheidsrisico's werknemers en omwonenden als gevolg
van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 6 november 2018
Mogelijke gezondheidsrisico's werknemers en omwonenden als gevolg van
werkzaamheden met verontreinigd straalgrit - 25834-153
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsomstandigheden.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Toezicht en handhaving in de kinderopvangsector

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 8 november 2018
Toezicht en handhaving in de kinderopvangsector - 2018Z20459
Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 13 december 2018.

Voorstel:

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

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de formele Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018 (Kamerstuk
21501-31-492)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 5 november 2018
Antwoorden op vragen commissie over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid - 21501-31-498
Agenderen voor algemeen overleg Raad WSB van 6 december 2018 op 27
november 2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

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
Ter informatie.
EU
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Zaak:

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019
Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 november 2018
EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019 Europese
Commissie - 2018Z20436
Ter bespreking de vraag of de commissie het SZW-voorstel "More efficient
law-making in social policy: identification of areas for an enhanced move to
qualified majority voting" uit het Werkprogramma 2019 van de Europese
Commissie als prioritair wil aanmerken.
• In de stafnotitie wordt een toelichting gegeven.
EU

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

23.

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 november 2018
Behandeloptie politieke dialoog SZW MFK-voorstellen ESF+ en EGF 2018Z20455
Ter bespreking de vraag of de commissie over de EU-voorstellen ESF+ en/of
Globaliseringsfonds wel of geen politieke dialoog met de Europese Commissie
wenst aan te gaan.
• In de procedurevergadering van 19 juni 2018 is besloten om het besluit
over het aangaan van een formele "politieke dialoog" over ESF+ en het
Globaliseringsfonds aan te houden tot na een technische briefing en
overleg met de minister. In de stafnotitie wordt een toelichting gegeven op
het instrument politieke dialoog en beide voorstellen.
• Indien u het instrument van politieke dialoog wilt inzetten, wordt u
gevraagd of een lid van uw commissie wilt aanwijzen om de bijdragen van
de fracties te redigeren tot één tekst, en zo ja, dit lid te selecteren.
EU

Agendapunt:

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 6 december 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 november 2018
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid van 6 december 2018 - 2018Z20440
Ter bespreking de vraag of een algemeen of schriftelijk overleg gevoerd moet
worden over de Raad WSB van 6 december 2018.
• Het algemeen overleg over de Raad WSB van 6 december
2018 staat gepland op dinsdag 27 november 2018 van 18.30-20.30 uur.
• In de stafnotitie wordt een toelichting gegeven en een advies aangereikt.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

EU

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten
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Overig
24.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 november 2018)
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. 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), eerste termijn Kamer
plaatsgevonden op 13 september 2018
3. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en
de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de
quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de
quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na
activering wordt geheven en enige andere wijzigingen – (34956)
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'. Tevens is tijdens de RvW van
3 oktober op verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) het onderwerp
'Het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het
verschenen SCP-rapport' toegevoegd aan het debat
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 salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
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Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. 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)
2. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk
(50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
3. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht
(aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
4. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid
Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
5. 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'.
6. Dertigledendebat over het haperende herstel
van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW
van 19 april 2018)
7. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd
door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
8. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4
september 2018)
9. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting
willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij
de RvW van 4 september 2018)
10. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen
(aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 26 september
2018)
11. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het
lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
12. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven
airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober
2018)
13. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht
(aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 6 november
2018)
VAO's/VSO's

25.

Agendapunt:
Voorstel:

Voorstel:

Geplande algemeen overleggen en WGO
Ter informatie.
• WGO onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel
13 van de begroting SZW 2019) - 19 november 17.00-22.00 uur
• AO Raad WSB van 6 december 2018 - 27 november 2018, 18.30-20.30
uur
• AO Pensioenonderwerpen - 5 december 2018, 10.00-14.00 uur
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie - 12 december 2018, 14.00-17.00 uur
• AO Kinderopvang - 13 december 2018, 10.00-13.00 uur
• AO SUWI-onderwerpen - 16 januari 2019, 14.00-17.00 uur
• AO Armoede- en schuldenbeleid - 23 januari 2019, 14.00-17.00 uur
Ter bespreking de vraag of de commissie, ter voorbereiding op het AO SUWIonderwerpen op 16 januari 2019, een werkbezoek wil afleggen aan UWV op
maandag 17 december 2018 van 12.30-15.30 uur.
Dit betreft een uitnodiging van UWV van 19 februari 2018 (2018D05844). In
overleg met UWV is toentertijd afgesproken een eventueel werkbezoek te
organiseren voorafgaand aan het AO SUWI-onderwerpen.
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26.

Agendapunt:
Voorstel:

27.

Agendapunt:
Voorstel:

28.

Agendapunt:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:
Voorstel:

30.

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie (klik voor agenda op AO)
• AO Arbeid en zorg
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO Inburgering en integratie
• AO Arbeidsomstandigheden
• AO Handhaving
• AO Arbeidsmarktbeleid
• AO Participatiewet

Uitkomst email-inventarisatie - deelname voorbereidingswerkgroep
hoorzitting/rondetafelgesprek WW-fraude
De voorbereidingsgroep zal een voorstel voor een nadere invulling van het
programma uitwerken en vervolgens ter besluitvorming voorleggen aan de
commissie in een procedurevergadering.
• De voorbereidingsgroep bestaan uit de leden: Jasper van Dijk (SP),
voorzitter, Wiersma (VVD), Heerma (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA).
• De eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep is voorzien op 13
november 2018 direct aansluitend aan de procedurevergadering.

Uitkomst email-inventarisatie - deelname voorbereidingsgroep
rondetafelgesprek over de arbeidsparticipatie van vrouwen en
mogelijkheden om potentieel beter te benutten
De voorbereidingsgroep zal een voorstel voor een nadere invulling van het
programma uitwerken en vervolgens ter besluitvorming voorleggen aan de
commissie in een procedurevergadering.
• De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden: Van Weyenberg (D66),
voorzitter, Yesilgöz-Zegerius (VVD), Heerma (CDA) en Özutok
(GroenLinks).
• De eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep is voorzien op 21
november 2018, 11.30-12.30 uur.
OCW

Uitkomst email-inventarisatie - deelname gesprek MKB-Nederland op
13 december van 14.00-15.00 uur
Ter bespreking
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Van Weyenberg (D66),
Renkema (GroenLinks) en Smeulders (GroenLinks).

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een reactie van de
staatssecretaris te vragen op bericht over arbeidsomstandigheden
werknemers in Nederlandse slachthuizen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 26
oktober 2018
Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een reactie van de staatssecretaris
te vragen op bericht over arbeidsomstandigheden werknemers in Nederlandse
slachthuizen - 2018Z19199
Ter bespreking.

Voorstel:
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31.

Agendapunt:

Voorstel bijzondere procedure over het standpunt dat ook voor
zachtere pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS)
- 1 november 2018
Voorstel bijzondere procedure over het standpunt dat ook voor zachtere
pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden - 2018Z19816
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

32.

Overig - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 24 oktober 2018
Bijlage verzoek Van Rooijen (50PLUS) - uit te nodigen personen voor het
rondetafelgesprek - 2018Z19087
Ter informatie.

Agendapunt:

Stafnotitie - Afstemming commissie SZW Kennisversterking
Emancipatie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 7 november 2018
Stafnotitie - Afstemming commissie SZW Kennisversterking Emancipatie 2018Z20376
Ter bespreking de vraag of de commissie het onderzoek(svoorstel) 'profielen
en motieven financieel afhankelijke vrouwen' interessant vindt om haar eigen
kennispositie te versterken.
• Indien dit het geval is wie van de leden zou in de voorbereidingsgroep
willen participeren?
• Heeft de commissie nog aanvullende suggesties voor de uitvoering van het
onderzoek?
OCW

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Rondvraag

Geen agendapunten
Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2018A02638
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