Den Haag, 27 mei 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BuHa-OS
EU
EZ
FIN
V&J

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 31 mei 2016
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.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

17
19
19
2, 14, 19
15, 20

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Slotwet en Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek
van de Algemene Rekenkamer 2015

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18
mei 2016
Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 - 34475-XV
Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en
rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni 2016
Ter bespreking de vraag of zowel de minister als de staatssecretaris van SZW
bij dit wetgevingsoverleg aanwezig dient te zijn.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 26
mei 2016, 14.00 uur

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 18 mei 2016
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 - 34475XV-1
Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en
rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni 2016
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 26
mei 2016, 14.00 uur
FIN

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

3.

Agendapunt:

Voorstel werkwijze rapporteurs Jaarverslag SZW 2015

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 mei 2016
BOR-notitie - Jaarverslag 2015 - 2016Z10341
Ter bespreking.
• Notitie betreft een voorstel voor invulling rapporteurschap Jaarverslag
SZW 2015
• Verzoek om in te stemmen met het voorstel en in te stemmen met de
mogelijkheid tot een korte briefing onder embargo te verzorgen door de
rapporteurs over hun inbreng.

Voorstel:
Noot:

4.

Agendapunt:

Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van
enige onvolkomenheden

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 25 mei 2016
Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden 34478
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 juni 2016 te 14.00 uur

Voorstel:

5.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 34475-XV-2
Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en
rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni 2016
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 26
mei 2016, 14.00 uur

Agendapunt:

Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 27 mei 2016
Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
kinderopvangtoeslag - 2016Z10449
Ter bespreking.
De minister stelt voor de voorhangprocedure te verlengen tot 15 juli 2016.

Voorstel:
Noot:

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

Agendapunt:

Reactie op een brief derden over de berekening van zijn WW-uitkering
door UWV

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 18 mei 2016
Reactie op een brief over de berekening van zijn WW-uitkering door UWV 2016Z09631
Voor kennisgeving aannemen.
Adressant reactie toezenden.

Voorstel:
Noot:
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7.

Agendapunt:

Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 18 mei 2016
Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW - 34300-XV-87
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag ministerie SZW en
Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni 2016

Voorstel:

8.

Agendapunt:

SUWI-jaarverslagen 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 18 mei 2016
Aanbieding van de jaarverslagen 2015 van UWV en de SVB en de evaluatie
van de leerwerkloketten - 26448-568
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag ministerie SZW en
Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni 2016

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van de leden Schouten en Karabulut dat
een voorwaardelijke inkeerregeling invoert die toegang tot de
schuldregeling mogelijk maakt in geval van een boete of
strafrechtelijke vervolging (kamerstuk 34396 nr. 19 )

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 23 mei 2016
Reactie op het amendement van de leden Schouten en Karabulut dat een
voorwaardelijke inkeerregeling invoert die toegang tot de schuldregeling
mogelijk maakt in geval van een boete of strafrechtelijke vervolging - 3439621
Desgewenst betrekken bij de stemmingen over het wetsvoorstel tot wijziging
van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke
boete (Kamerstuk 34 396)

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Aanbieding publicatie: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 20132015

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 24 mei 2016
Aanbieding publicatie: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2013-2015 34300-XV-88
Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en
rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni 2016

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Verlengen termijn garantieverklaring voor bestaande
eigenrisicodragers WGA

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 27 mei 2016
Verlengen termijn garantieverklaring voor bestaande eigenrisicodragers WGA 2016Z10425
Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 22 juni
a.s.

Voorstel:
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Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
12.

Agendapunt:

Aanbieding onderzoeksrapport Netspar "projectierentes in verbeterde
premieregelingen" naar aanleiding van de gewijzigde motie van de
leden Vermeij en Aukje de Vries bij het wetsvoorstel verbeterde
premieregeling (Kamerstuk 34255, nr. 27)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 20 mei 2016
Aanbieding onderzoeksrapport Netspar "projectierentes in verbeterde
premieregelingen" naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden
Vermeij en Aukje de Vries bij het wetsvoorstel verbeterde premieregeling 34255-29
Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 8 juni 2016

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie op het rapport van DNB over financiële positie
pensioenfondsen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 20 mei 2016
Kabinetsappreciatie op het rapport van DNB over financiële positie
pensioenfondsen - 32043-326
Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 8 juni 2016
en/of het aangevraagde plenaire debat over het korten van pensioenen

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de
verschillen in de ufr-methodes voor verzekeraars en pensioenfondsen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 20 mei 2016
Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de verschillen in
de ufr-methodes voor verzekeraars en pensioenfondsen - 2016Z09953
Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 8 juni 2016
FIN

Agendapunt:

Consultatie AMvB Breed moratorium

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 23 mei 2016
Consultatie AMvB Breed moratorium - 24515-338
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over armoede- en
schuldenbeleid
Algemeen overleg plannen voor het zomerreces
V&J

Agendapunt:

Betere kwaliteit, betere toegankelijkheid in de kinderopvang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 27 mei 2016
Betere kwaliteit, betere toegankelijkheid in de kinderopvang - 2016Z10448
Ter bespreking.

Voorstel:

15.

Voorstel:
Noot:

16.

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

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
17.

Agendapunt:

105e Internationale Arbeidsconferentie 2016

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 13 mei 2016
105e Internationale Arbeidsconferentie 2016 - 29427-108
Voor kennisgeving aannemen.
BuHa-OS

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen SZW (week 19/20 mei 2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26
mei 2016
Lijst met EU-voorstellen SZW (week 19/20 mei 2016) - 2016Z10331
Ter bespreking.
Conform behandelvoorstellen in de lijst besluiten.

Voorstel:

18.

Voorstel:
Noot:

Brieven van overige bewindspersonen
19.

Agendapunt:

Afschrift van de consultatiereactie Europese markt voor Persoonlijke
Pensioen Producten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2016
Afschrift van de consultatiereactie Europese markt voor Persoonlijke Pensioen
Producten - 32043-327
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.
FIN, EU, EZ

Agendapunt:

Beëindiging inning na positief afgeronde minnelijke schuldregeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 26 mei 2016
Beëindiging inning na positief afgeronde minnelijke schuldregeling - 29279324
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over armoede- en
schuldenbeleid
V&J

Voorstel:

20.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Overig
21.

Agendapunt:

Noot:

22.

Agendapunt:
Noot:

23.

Uitkomst email-inventarisatie technische briefing CPB - Kansrijk
arbeidsmarktbeleid - 2 juni 2016, 16.00-17.00 uur
Voorstel: Ter informatie.
Tot nu toe hebben de volgende leden zich aangemeld:
• Van 't Wout (VVD)
• Vermeij (PvdA)
• Ulenbelt (SP)
• Karabulut (SP)
• Heerma (CDA)
• Van Weyenberg (D66)
• Schouten (ChristenUnie)
• Krol (50PLUS)

Agendapunt:

Focusonderwerp voor de verantwoording over 2016

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016
Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp
verantwoording 2016 - 31865-80
Gelegenheid tot het indienen van een nader focusonderwerp, binnen het
overkoepelende thema 'Focus op beleidstoetsing' bestaat tot uiterlijk 30 juni
2016 via een email aan de staf van de commissie Financiën
(cie.fin@tweedekamer.nl)
• De Tweede Kamer heeft op voordracht van de commissie Financiën op 12
april 2016 een besluit genomen over het overkoepelende focusonderwerp
voor de verantwoording over 2016 (zie 31865-80). Het gaat om het
focusonderwerp voor de verantwoording over het lopende jaar, te
behandelen in mei 2017.
• Ditmaal is het thema "Focus op beleidstoetsing' als focusonderwerp
benoemd. Het gaat in het bijzonder om beleidsdoorlichtingen en
interdepartementale beleidsonderzoeken, waarmee het kabinet het beleid
tegen het licht houdt en toetst of de vooraf gestelde doelen zijn gehaald.
Het kabinet en de Algemene Rekenkamer zijn verzocht om hier extra
aandacht aan te besteden in de jaarverslagen en het
verantwoordingsonderzoek over 2016.

Voorstel:

Noot:

24.

Uitkomst e-mailinventarisatie beschikbaarheid technische briefing
door de Inspectie SZW over inspecties in risicosectoren, zoals de
hotelsector op 1 juni 2016, 14.00 uur - 15.00 uur
Voorstel: Ter informatie
Tot nu toe hebben de volgende leden zich aangemeld:
• Schut-Welkzijn (VVD)
• Tanamal (PvdA)
• Vermeij (PvdA)
• Ulenbelt (SP)
• Heerma (CDA)
• Van Weyenberg (D66)

Agendapunt:

Schuldhulpverlening

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 19 mei 2016
Aanbod Algemene Rekenkamer e.a. voor briefing over schuldhulpverlening
d.d. 22 juni 2016 - 2016Z09927
Ter bespreking.

Voorstel:
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

Verzoek om minister van SZW te vragen welke concrete acties en
maatregelen hij op korte en middellange termijn gaat nemen ten
aanzien van het beter kunnen handhaven wanneer
kinderopvanghouders de veiligheid van kinderen moedwillig in gevaar
brengen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 25 mei
2016
Verzoek om minister van SZW te vragen welke concrete acties en maatregelen
hij op korte en middellange termijn gaat nemen ten aanzien van het beter
kunnen handhaven wanneer kinderopvanghouders de veiligheid van kinderen
moedwillig in gevaar brengen - 2016Z10158
Ter bespreking.

Voorstel:

26.

Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 11 mei 2016
Aanbieding rapport "Burgerperspectief op schuldhulpverlening" van de
Nationale ombudsman - 2016Z09267
Ter bespreking.
• In de procedurevergadering van 17 mei jl. is besloten om een reactie van
de staatssecretaris van SZW te vragen en een openbaar gesprek te
organiseren met de Nationale Ombudsman
• Op 19 mei jl. heeft de Rekenkamer het verzoek gestuurd om een
gezamenlijk gesprek te organiseren met de Nationale Ombudsman,
Algemene Rekenkamer (ARK) en Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) over schuldhulpverlening. Op 22 juni komt de ARK
met een fact sheet onder de titel 'Aanpak problematische schulden'. Ook
de WRR heeft een publicatie over dit thema op stapel staan.
• Stemt de Commissie in met het voorstel van de ARK tot een gecombineerd
gesprek van de ARK, Nationale Ombudsman en WRR over
Schuldhulpverlening? Momenteel vindt afstemming plaats of het mogelijk
is om dit eventueel voor het zomerreces voorafgaand aan een mogelijk
AO Armoede -en Schuldenbeleid te laten plaatsvinden.

Agendapunt:

Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
• Voorstel van wet van het lid Yucel tot wijziging van de Wet op de
ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van
mannen en vrouwen te bevorderen (33922) (voortzetting van 21-4-2016)
• Wijziging van de Arbeidssomstandighedenwet in verband met de
versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij
de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de
werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts
(34375)
• Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in
verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de
arbeidsvoorwaarde pensioen (34378)

7

Plenaire debatten
• Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel'
(aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015)
• Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver
d.d. 15 december 2015)
• Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties
(aangevraagd door het lid Pieter Heerma d.d. 1 maart 2016)
• Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (aangevraagd
door het lid Pieter Heerma d.d. 1 maart 2016)
• Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de
herziening van de Detacheringsrichtlijn (aangevraagd door het lid Ulenbelt
d.d. 8 maart 2016)
• Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van
DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016)
• Debat over het pakket aan arbeidsmarktmaatregelen (aangevraagd door
het lid Van Weyenberg d.d. 21 april 2016)
• Debat over het het korten van pensioenen(aangevraagd door het lid KROL
(50PLUS) d.d. 24 mei 2016)
• Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd
door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
• Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen
met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman
(GL) d.d. 25 mei 2016)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang
(aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
• Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (aangevraagd
door het lid Van Weyenberg d.d. 15 maart 2016)
• Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen
(aangevraagd door het lid Van 't Wout d.d. 25 mei 2016)
•

VAO’s
Naar aanleiding van AO Armoede- en schuldenbeleid (aangevraagd door
het lid Schouten (Christen-Unie) d.d. 14 april 2016)
• Naar aanleiding van AO Inburgering (aangevraagd door het lid Sjoerdsma
(D66) d.d. 21 april 2016)
•

27.

Agendapunt:

Staatssecretaris van SZW om een spoedige reactie vragen op de
aangenomen motie 31497 nr. 188 (over een Wajong-uitkering voor
ernstig meervoudig gehandicapte kinderen)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 27 mei
2016
Staatssecretaris van SZW om een spoedige reactie vragen op de aangenomen
motie 31497 nr. 188 (over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig
gehandicapte kinderen) - 2016Z10423
Ter bespreking.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten
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Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2015A04896
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