Den Haag, 2 november 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
FIN
OCW
V&J

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 1 november
2016

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

13, 16
13
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5, 13
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13, 16

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het
vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de
inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de
inkomensondersteuning

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 12 oktober 2016
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van
het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en
van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning - 34571
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 november 2016 te 14.00 uur

Besluit:

3.

Agendapunt:

Voorhangprocedure Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet noriskpolis Ziektewet

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 14 oktober 2016
Voorhang Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet 29544-743
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op 9 november 2016 te 14.00 uur
• Betreft een voorhangprocedure. De voordracht voor de vast te stellen
algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 11
november 2016. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel
van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 12 november 2016.
• Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2017

Besluit:
Noot:

4.

Agendapunt:

34514 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Participatiewet, de
Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale
verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de
loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere
wijzigingen

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 14 oktober 2016
Nota van wijziging - 34514-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
• Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Besluit:
Noot:

5.

Agendapunt:

Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering
2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een
grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en
tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18
oktober 2016
Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de
Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband
met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen,
studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische
organisatie - 34577
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 november 2016 te 14.00 uur
OCW, FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband
met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het
inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de
maatschappelijke begeleiding

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25
oktober 2016
Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het
toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het
inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke
begeleiding - 34584
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op16 november 2016 te 14.00 uur

Besluit:

7.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van
bestuurders

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13
juni 2016
Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders
- 34494
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
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Besluit:

Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 oktober 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34494-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 13 september 2016 m.b.t. het
kraamverlof

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 10 oktober 2016
Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 13 september 2016, over het kraamverlof - 26447-58
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeid en zorg

Besluit:

9.

10.

Agendapunt:

Uitzonderen inlichtingenplicht, verrekenen polisinkomen en verkenning
aanvullende maatregelen voorkomen herhaalde overtredingen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 10 oktober 2016
Uitzonderen inlichtingenplicht, verrekenen polisinkomen en verkenning
aanvullende maatregelen voorkomen herhaalde overtredingen - 26448-576
Agenderen voor algemeen overleg over handhaving op 2 november 2016

Agendapunt:

Inburgering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 11 oktober 2016
Inburgering - 32824-161
Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over inburgering

Besluit:

11.

Agendapunt:

Beantwoording vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël
bezette gebieden

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 12 oktober 2016
Beantwoording vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette
gebieden - 34550-XV-7
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• Het lid Ulenbelt heeft tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni
een dertigledendebat aangevraagd over AOW-gerechtigden in door Israël
bezet gebied

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

12.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 12 oktober 2016
Beantwoording vragen commissie over toepassing Wet BEU in de door Israël
bezette gebieden - 34550-XV-8
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie inzake het ICT-project van UWV: één
uniforme betaalomgeving & reactie datalek UWV Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 13 oktober 2016
Beantwoording vragen commissie inzake het ICT-project van UWV: één
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13.

Besluit:

uniforme betaalomgeving & reactie datalek UWV Groningen - 26448-577
Agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10
november 2016

Agendapunt:

Uitstel toezending brief over buitenlandse financiering

Zaak:

Noot:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 13 oktober 2016
Uitstel toezending brief over buitenlandse financiering - 29614-51
Voor kennisgeving aangenomen.
• brief wordt uiterlijk in november aan de Kamer toegezonden
BuZa, V&J, FIN, BiZa

Agendapunt:

Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 26 oktober 2016
Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's - 29544-745
Agenderen voor te zijner te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Besluit:

14.

Besluit:

15.

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake vraag over ontslagregeling;
wijziging regeling 23 april 2015 m.i.v. 1 juli 2016

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 26 oktober 2016
Reactie op verzoek commissie inzake vraag over ontslagregeling; wijziging
regeling 23 april 2015 m.i.v. 1 juli 2016 - 2016Z19628
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Voortgang integratie en participatie verhoogde asielinstroom

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 27 oktober 2016
Voortgang integratie en participatie verhoogde asielinstroom - 19637-2243
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
Integratieonderwerpen
BiZa, V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
Geen agendapunten
Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17.

18.

Agendapunt:

Invoering Praktijkroute en enkele andere aanpassingen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 14 oktober 2016
Invoering Praktijkroute en enkele andere aanpassingen - 34352-41
Betrokken bij algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016

Agendapunt:

Diverse onderwerpen Participatiewet
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Zaak:

19.

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.
Klijnsma - 14 oktober 2016
Diverse onderwerpen Participatiewet - 34352-40
Betrokken bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 27 oktober 2016

Agendapunt:

Dagloonbesluit WW

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 26 oktober 2016
Dagloonbesluit WW - 34351-21
Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid van 27 oktober
2016

Besluit:

Europese aangelegenheden
20.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging oprichtingsverordeningen Eurofound, EU-OSHA en
Cedefop

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 oktober
2016
Fiche: Wijziging oprichtingsverordeningen Eurofound, EU-OSHA en Cedefop 22112-2212
Agenderen voor algemeen overleg over formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 8 december 2016 op 30 november 2016.
OCW, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Verslag van een verslag schriftelijk overleg over de Geannoteerde
Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 13 oktober 2016 te
Luxemburg (Kamerstuk 21501-31, nr. 417)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher 12 oktober 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de
Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2016 te Luxemburg 21501-31-419
Agenderen voor algemeen overleg over formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 8 december 2016 op 30 november 2016.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen SZW (week 40 en 41 - oktober 2016)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25
oktober 2016
Lijst met EU-voorstellen SZW (week 40 en 41 - oktober 2016) - 2016Z19493
Instemmen met behandelvoorstellen

Besluit:

23.

Agendapunt:

EU-Stafnotitie - Verslag Interparlementaire commissievergadering
inzake herziening detacheringsrichtlijn op 12 oktober 2016 te Brussel

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 oktober 2016
EU-Stafnotitie - Verslag Interparlementaire commissievergadering inzake
herziening detacheringsrichtlijn op 12 oktober 2016 te Brussel - 2016Z19702
Ter informatie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen
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Geen agendapunten
Overig
24.

Agendapunt:
Besluit:

Voorstel procedurevergaderingen 2017 commissie SZW tot aan het
verkiezingsreces
Data vaststellen
Kerstreces 2016/2017, 23 december 2016 t/m 16 januari 2017
• dinsdag 17 januari, 16.30-17.30 uur
• dinsdag 31 januari, 16.30-17.30 uur
• dinsdag 14 februari, 16.30-17.30 uur
• dinsdag 21 februari, 17.00-18.00 uur
Krokusreces (tevens verkiezingsreces) 2017, 24 februari t/m 20 maart
Verkiezing Tweede Kamer, 15 maart 2017
Meireces 2017, 21 april t/m 8 mei 2017
Koningsdag, 27 april 2017
Hemelvaartsdag, 25 mei 2017
Tweede Pinksterdag, 5 juni 2017
Zomerreces 2017, 17 juli t/m 4 september 2017

25.

Agendapunt:

BOR-notitie - Feitelijke vragen bij begroting SZW 2017

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 oktober 2016
BOR-notitie - Feitelijke vragen bij begroting SZW 2017 - 2016Z19119
Desgewenst betrokken bij de inbreng voor de begrotingsbehandeling SZW 2017

Besluit:

26.

Agendapunt:
Besluit

27.

Agendapunt:

Besluit

Uitkomst e-mailinventarisatie: interesse deelname aan een nog te
organiseren bijeenkomst maatregel Tegengeluid
Bijeenkomst maatregel Tegengeluid organiseren
• De volgende leden hebben zich aangemeld:
- Azmani (VVD)
- Marcouch (PvdA)
- Heerma (CDA)
- Öztürk (GrKÖ)

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
• Plenaire behandeling van de SZW-begroting 2017 (geagendeerd voor 6, 7
en 8 december 2016)
• Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene
Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de
mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of
later te laten ingaan (34414, Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)
• Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein,
de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met
stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet
en enkele andere wijzigingen (34514) (aangemeld als hamerstuk op 3
november 2016)
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
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d.d. 15 december 2015)
Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van
DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 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)
• Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door
het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
• Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties ( aangevraagd
door het lid Heerma d.d. 6 september 2016)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
• Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang
(aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
• Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over
schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (CU) d.d. 17 mei
2016)
• Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen
(aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
• Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de
openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d.
9 juni 2016)
• Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied
(Aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) tijdens de van 21 juni 2016)
• Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet
Werk en Zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP d.d. 13
september 2016)
VAO's
• VAO Kinderopvang (AO d.d. 28 september 2016) (ingepland op 2
november 2016)
• VAO Integratie-onderwerpen (AO d.d. 12 oktober 2016) (ingepland op 2
november 2016)
• VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27 oktober 2016)
• VAO Participatiewet (AO d.d. 27 oktober 2016)
•

28.

Agendapunt:

Verzoek om wetsvoorstellen 34596 en 34597 over kinderopvang toe te
voegen aan de agenda van de procedurevergadering SZW van 1
november 2016

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 2
november 2016
Verzoek om wetsvoorstellen 34596 en 34597 over kinderopvang toe te voegen
aan de agenda van de procedurevergadering SZW van 1 november 2016 2016Z20156
Verzoek niet honoreren
• Beide wetsvoorstellen:
• Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en
enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving
met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) – 34596 en
• Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in
verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor
kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en
het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie
(Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) - 34597
worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Besluit:
Noot:

29.

Agendapunt:

Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over
arbeidsmarktdiscriminatie op 3 november 2016
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Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Miltenburg (VVD) - 2
november 2016
Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op
3 november 2016 - 2016Z20162
Verzoek honoreren
• Het algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 3 november 2016,
11.00-14.00 uur, wordt tot nader order uitgesteld.
• Ambtelijk informeren wannneer de Voortgangsrapportage wordt
toegezonden. Na ontvangst van deze rapportage het algemeen overleg op
korte termijn opnieuw plannen.

Rondvraag
30.

Agendapunt:

Council of Europe - PACE-commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor parlementaire seminar “The right of children
and young people to social, legal and economic protection" d.d. 28
oktober 2016

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.I. van der Burg (VVD) - 2 november
2016
Council of Europe - PACE-commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
voor parlementaire seminar “The right of children and young people to social,
legal and economic protection" d.d. 28 oktober 2016 - 2016Z20165
Ter informatie
• De voorzitter doet kort verslag over haar deelname aan dit seminar.

Besluit:
Noot:

Ad-hoc besluitvorming
Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2016A01429
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