Den Haag, 13 februari 2020

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 18 februari 2020
16.30 - 17.30 uur
openbaar
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wet financiering sociale
verzekeringen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 10 februari 2020
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wet financiering sociale
verzekeringen - 35302-71
Ter bespreking.
• Betreft een voorhangprocedure: de voordracht voor de vast te stellen
algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met
maandag 9 maart 2020.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet
kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen
tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet
deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 2 oktober
2018
Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet
kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen
kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het
rijksvaccinatieprogramma - 35049
Ter informatie.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021
(Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 september 2019
Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet
pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 10 februari
2020
Tweede nota van wijziging - 35049-14
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 februari 2020
35287 Nota naar aanleiding van het verslag inzake regels over de verdeling
van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding
2021) - 2020Z02844
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.
Koolmees - 13 februari 2020
35287 Nota van wijziging inzake regels over de verdeling van pensioen bij
scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) 2020Z02850
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V

Agendapunt:

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband
met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele
andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 13 februari 2020
Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het
verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere
wijzigingen (uitvoeren breed offensief) - 35394
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 om 14.00 uur.

Voorstel:
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Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

Geen agendapunten
Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
6.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op diverse moties ingediend tijdens het
Verslag Algemeen Overleg Armoede en Schulden, gehouden op 16
januari 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 6 februari 2020
Uitstel toezending reactie op diverse moties ingediend tijdens het Verslag
Algemeen Overleg Armoede en Schulden, gehouden op 16 januari 2020 24515-526
Voor kennisgeving aannemen.
• In maart wordt de Kamer nader geïnformeerd over de uitvoering van de
aangenomen moties die zijn ingediend tijdens het VAO Armoede- en
schuldenbeleid op 16 januari 2020.

Voorstel:
Noot:

7.

Agendapunt:

Voortgang inzet werken met gevaarlijke stoffen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 februari 2020
Voortgang inzet werken met gevaarlijke stoffen - 2020Z02818
Agenderen voor het algemeen overleg Gezond en veilig werken op 20 februari
2020.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Voortgang Breed Offensief

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 13 februari 2020
Voortgang Breed Offensief - 2020Z02901
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Participatiewet/Breed Offensief.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
9.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 21 november
2019 over pensioenen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 31 januari 2020
Reactie op een toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 21
november 2019 over pensioenen - 32043-513
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19
februari 2020.

Voorstel:
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10.

Agendapunt:

Pensioenberekeningen voor drie scenario’s

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 31 januari 2020
Pensioenberekeningen voor drie scenario’s - 32043-514
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19
februari 2020.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Evaluatie Wet pensioencommunicatie

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 31 januari 2020
Evaluatie Wet pensioencommunicatie - 32043-515
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19
februari 2020.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Tussenrapportage algemeen pensioenfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 4 februari 2020
Tussenrapportage algemeen pensioenfonds - 32043-512
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19
februari 2020.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over
het inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers (Kamerstuk 35000XV-23)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 4 februari 2020
Reactie op de motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over het
inburgeringsbeleid voor Turkse nieuwkomers (Kamerstuk 35000-XV-23) 32824-290
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Inburgering en integratie op 5
februari 2020.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Diversiteit pensioenfondsbesturen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 10 februari 2020
Diversiteit pensioenfondsbesturen - 32043-516
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19
februari 2020.

Voorstel:
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Europese aangelegenheden
15.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleg Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020 op 11 maart
2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 13 februari 2020
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 19 maart 2020 op 11 maart 2020 - 2020Z02874
Ter bespreking de vraag of u een algemeen overleg of schriftelijk overleg
wenst te voeren over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19
maart 2020.
• In de stafnotitie worden u enkele overwegingen meegegeven.
EU

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Procedure voor selectie en prioritering van EUvoorstellen op basis van Werkprogramma Europese Commissie 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 13 februari 2020
EU-stafnotitie - Procedure voor selectie en prioritering van EU-voorstellen op
basis van Werkprogramma Europese Commissie 2020 - 2020Z02915
Ter bespreking de vraag of u enkele commissieleden wenst aan te wijzen om
een voorstel aan uw commissie te doen voor een selectie van de initiatieven
uit het Commissiewerkprogramma 2020 (voorbereidingsgroep) of dat u de
prioriteiten per fractie per e-mail wenst te inventariseren.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
H.S. Veldman (VVD) - 29 januari 2020
Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de
Europese Commissie 2020 - 2020Z01515
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, VWS, SZW, OCW, LNV, KR, J&V, I&W,
FIN
EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 januari 2020
EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2020, COM (2020) 37 2020Z01495
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Brieven van overige bewindspersonen
17.

Agendapunt:

Sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 februari 2020
Sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst - 31066-595
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg ZZP.
FIN

Agendapunt:

Noodstopprocedure geldelijke sancties

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 februari 2020
Noodstopprocedure geldelijke sancties - 24515-525
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en
schuldenbeleid.
J&V

Voorstel:

18.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Overig
19.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 13 februari 2020)
Ter informatie.
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet
kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen
kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het
rijksvaccinatieprogramma (35 049)
Plenaire debatten:
1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen
(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december
2018)
3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
(aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door
het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk
(aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en
economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van
Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun
verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de
RvW van 24 september 2019)
9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van
Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het
lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen
de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk
(50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het
lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM
(aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5
februari 2020)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in
dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij
de RvW van 4 december 2018)
2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari
2019)
3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5
maart 2019)
4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor
export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door
het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
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5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van
Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De
Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door
het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote
kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de
RvW van 4 april 2019)
8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor
de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij
de RvW van 17 oktober 2019)
9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)
VAO's/VSO's
1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)

20.

Agendapunt:
Voorstel:

Geplande algemeen overleggen
Ter informatie.
• AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
• AO Gezond en veilig werken - 20 februari 2020, 10.00-13.00 uur
• AO Sociale Staat van Nederland 2019 - 4 maart 2020, 14.00-17.00 uur
• AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00
uur
• AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
• AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00
uur
• AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.0017.00 uur
• AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
•

Zaak:
Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:
Voorstel:

Zaak:
Voorstel:
Noot:

AO Arbeidsmigratie (in concept) - 16 maart 2020, 10.00-13.00 uur

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 12 februari 2020
Planning activiteit Arbeidsmigratie - 2020Z02797
Ter bespreking de samenhang tussen een mogelijk algemeen overleg en
notaoverleg over arbeidsmigratie.
• In de stafnotitie treft u een drietal beslispunten aan.

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie.
• AO Arbeidsmarktdiscriminatie
• AO Arbeid en zorg
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO Kinderopvang
• AO Eerlijk werken
• AO Participatiewet/Breed Offensief: zie stafnotitie met de (nog te
verwachten) stukken en activiteiten op het terrein van de
Participatiewet/Breed Offensief
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
• AO Arbeidsongeschiktheid
• AO ZZP
• AO Arbeidsmarktbeleid
Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 12 februari 2020
Eventueel AO Participatiewet/Breed Offensief - 2020Z02799
Ter bespreking de vraag of en op welke termijn u een AO Participatiewet/
Breed Offensief wilt plannen.
• In de stafnotitie treft u een drietal beslispunten aan.
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22.

Agendapunt:
Voorstel:

23.

Agendapunt:

Voorstel:

24.

Agendapunt:
Voorstel:

25.

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek verkenning omvang
en samenstelling bevolking in Nederland in 2050 op 18 maart 2020
van 10.00-12.30 uur
Ter bespreking.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Tielen (VVD),
De Graag (PVV) en Palland (CDA).

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek Eurocommissaris
Schmit op 12 maart 2020,14:45-15.45 uur
Ter bespreking.
• De leden Tielen (VVD) en Van Weyenberg (D66) hebben zich
reeds aangemeld. Leden kunnen zich nog aanmelden voor deelname aan
dit gesprek tot 18 februari 2020 om 14.00 uur.

Agendapunt:

Verzoek om een technische briefing te organiseren over de werking
van Syri

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.N.A. Nijkerken-de Haan
(VVD) - 6 februari 2020
Verzoek om een technische briefing te organiseren over de werking van Syri 2020Z02341
Ter bespreking.

Voorstel:

26.

Uitkomst emailInventarisatie - Deelname besloten gesprek met een
delegatie van het Deense Parlement op 4 maart 2020, 10.00-11.00 uur
Ter bespreking.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA)
en Paternotte (D66).

Agendapunt:

Verzoek om inplannen vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce
Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering te
plannen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 11
februari 2020
Verzoek om vertrouwelijke briefing casuïstiek Taskforce Problematisch gedrag
en ongewenste buitenlandse financiering te plannen - 2020Z02673
Ter bespreking.
• Bij brief van 10 oktober 2019 (2019D40224) heeft de minister van SZW
aangeboden een vertrouwelijke briefing te laten verzorgen door de
Tasforce ongewenste beïnvloeding en problematisch gedrag. In de
procedurevergadering van 17 oktober 2019 heeft de commissie besloten
op het aanbod in te gaan, nadat de Parlementaire ondervragingscommissie
ongewenste beinvloeding uit onvrije landen (POCOB) haar verslag heeft
voltooid.

Voorstel:
Noot:
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27.

Agendapunt:

Verzoek om de staatssecretaris van SZW een reactie te vragen op het
rapport van de SEO 'De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg
(D66) - 12 februari 2020
Verzoek om de staatssecretaris van SZW een reactie te vragen op het rapport
van de SEO 'De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt' - 2020Z02736
Ter bespreking.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek "In Nederland beslis je over je eigen
leven"

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 13 februari 2020
Voorstel rondetafelgesprek "In Nederland beslis je over je eigen leven" 2020Z02921
Instemmen met het door de voorbereidingsgroep uitgewerkte programma voor
het rondetafelgesprek over de initiatiefnota "In Nederland beslis je over je
eigen leven".
• De leden Becker (VVD), Paternotte (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) hebben
in de voorbereidingsgroep geparticipeerd.

Voorstel:

Noot:

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2019A05046
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