(Sub)dossier

Voorlopige planning

1

Werken aan uitvoering

Op korte termijn

2,1

Breed arbeidsmarktbeleid

Voor zomerreces 2022 een hoofdlijnenbrief of
verschillende brieven op deelclusters naar de
Kamer

2,1

Afschaffen LIV

Uiterlijk voor de zomer 2023 wetsvoorstel naar de
Kamer

2,1

Structureel maken LKV doelgroep banenafspraak

Wordt nog bezien in welk wetsvoorstel dit meeloopt

2,2

Aanpak krapte (overkoepelende aanpak)

Voor de zomer brief 2022 over overkoepelende
aanpak krapte arbeidsmarkt (cf. verzoek motie
Paternotte-Heerma)

2,2

Korte termijn programmatische aanpak krapte
(korte termijn)

Voorjaar 2022 informeren over aanpak

2,3

Hardheden Pwet

Voor het aanstaande commissiedebat inzake de
Pwet de Kamer nader te informeren

2,3

Kostendelersnorm Pwet

Inwerkingtreding voorzien per 1-1-2023, nog
bezien in welk wetstraject dit meeloopt

2,3

Bijverdiengrenzen Pwet

Kamer wordt voor de zomer van 2022
geïnformeerd

2,4

Actief benaderen mensen in bijstand en
ondersteunen naar werk

Kamer wordt in Q2 2022 geïnformeerd

2,4

Meer mensen met afstand tot arbeidsmarkt naar
werk begeleiden

Invoering wetsvoorstel Breed offensief per 1
januari 2023

2,4

Doelgroep banenafspraak

Kamer wordt voor de zomer van 2022
geïnformeerd

2,4

Beschutte werkplekken uitbreiden

Kamer wordt voor de zomer van 2022
geïnformeerd

2,5

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP)

Voor 1 april 2022 wetsvoorstel aanbieden bij
Kamer, beoogde inwerkingtreding 1 januari 2023

2,5

WTP: Nadere uitwerking verwerken in besluiten en
ministeriële regelingen

Internetconsultatie ontwerpbesluiten starten zodra
WTP aan Kamer wordt aangeboden

2,5

WTP: Nadere uitwerking verwerken in besluiten en
ministeriële regelingen

Ontwerpbesluiten worden na de zomer aangeboden
aan de Kamer

2,5

Overige onderdelen Pensioenakkoord

Planning volgens brieven van 17-11-2021 en 10-052021 (Kamerstukken II 2021/22, 25 883 nr. 422.
& Kamerstukken II 2020/21, 32 043 nr. 559)

2,5

Onvolledige opbouw AOW ouderen van Surinaamse In Q1 2022 gesprek met Surinaamse gemeenschap
herkomst
en de Kamer

2,6

Aanbevelingen aanjaagteam bescherming
arbeidsmigranten (commissie Roemer)

2,6

2,6

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Kamer informeren via de jaarraportages (eerste is
in december 2021 verschenen)
Kamer rond de zomer van 2022 informeren hoe en
Arbeidsuitbuiting tegengaan (onderdeel artikel 273f
in welke vorm modernisering van dit wetsartikel
Wetboek van Strafrecht)
wordt voortgezet
Wanneer advies ACVZ beschikbaar is (verwachting
Uitgebreider periodiek inzicht in verwachte arbeids- rond de zomer) wordt dit aan de Kamer
, kennis- en asielmigratie
toegestuurd en wordt de Kamer geïnformeerd over
vervolgstappen
De Kamer wordt hier in Q1 2022 nader over
Meldplicht discriminerende uitzendbureaus
geïnformeerd
Weerbare en veerkrachtige samenleving
Kamer wordt na de zomer geïnformeerd
Taskforce problematisch gedrag en buitenlangse
Kamer wordt na de zomer geïnformeerd
financiering
Preventieve aanpak gesloten gemeenschappen
Kamer wordt na de zomer geïnformeerd
t.a.v. zelfbeschikking
Taalniveau B1 voor inburgeraars
Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

2,7

Loopt mee in aanpak, zoals aangekondigd in brief
Vervolgstappen maatschappelijke diensttijd gericht
van 22 december 2021 (Kamerstukken II 2020op inburgeraars
2021, 32824, nr. 352)

2,8

Verhogen ouderschapsverlof van 50% naar 70%

2,8
2,9
2,10
2,10
2,10

2,11

2,11
2,12

Conceptbesluit wordt in Q1 of Q2 2022 aan Kamer
aangeboden in het kader van de
voorhangprocedure
Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd, in
Aanpak van loonverschillen
ieder geval in Q2 2022
In het voorjaar wordt Kamer geïnformeerd over
Aanpak vrouwenhaat en seksueel geweld
voortgang
Voorziene inwerkingtreding per 1-1-2024.
Verhogen wettelijk minimumloon (WML) met 7,5% Voornemen om Kamer voor de zomer nader te
informeren
Voor de zomer de Kamer informeren over de
€ 3 mld. lastenverlichting
precieze uitwerking van de maatregelen
Betreft een initiatief wetsvoorstel vanuit de Kamer,
WML-uurloon o.b.v. 36-urige werkweek
in coalitieakkoord is uitgegaan van
inwerkingtreding per 1 januari 2024
Voorziene inwerkingtreding per 1 januari 2023.
Loslaten koppeling gewerkte uren in
Voorhangen ontwerpbesluit aan de Kamer voorzien
Kinderopvangtoeslag (KOT)
voor juni 2022
Na onderzoek naar mogelijke uitvoerder de Kamer
Invoeren inkomensonafhankelijke eigen bijdrage en
informeren over uitkomsten en verdere proces van
direct financieren kinderopvangorganisaties
de stelselherziening
Opstellen vereenvoudigingsagenda voor
inkomensondersteuning

In de Stand van de Uitvoering van deze zomer
Kamer informeren

2,12 IBO vereenvoudiging sociale zekerheid

Afronding IBO eind 2022

2,12 Onderzoeken hardvochtige effecten in wetten

Voor de zomer wordt uw Kamer over de eerste
resultaten van de inventarisatie geïnformeerd

2,13

Interdepartementaal en interbestuurlijk programma Programmaplan wordt voor de zomer aan Kamer
armoedebeleid
aangeboden

Het kabinet deelt de taakopdracht bij het
Adequaat sociaal minimum: instellen onafhankelijke
instellingsbesluit van de commissie met de Kamer,
commissie
dit is in Q1 2022 voorzien
Streven is voor de zomer een brief aan de Kamer
2,14 Voortzetten brede schuldenaanpak
over de hoofdlijnen
2,13

Caribisch Nederland: versterken arbeidsmarkt,
2,15 aanpakken armoede in combinatie met sociaal
minimum
Caribisch Nederland: wetsvoorstel Kinderopvang
2,15
BES
3

Aanpassingen in begroting

Kamer wordt hier in de loop van het jaar over
geïnformeerd
Rond de zomer van 2022 wordt het wetsvoorstel
aan de Kamer aangeboden
Via de eerste suppletoire begroting 2022 van SZW
uiterlijk op 1 juni

