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C.  In te dienen beleidsstukken 

 

1. Beleidsbrief over schijnconstructies 

Korte inhoud: 

Deze brief gaat in op constructies die worden gehanteerd op het terrein van uitbuiting 

van werknemers. Daarbij wordt beschreven welke maatregelen het kabinet wil nemen 

om schijnconstructies te bestrijden. 

Planning: voor 1 mei 2013 

 

2. Aantallen (arbeids)migranten uit Europese Unie 

Korte inhoud: 

 Met deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe cijfers over het 

(geschatte) aantal (arbeids-)migranten uit de Europese Unie en wat ze in Nederland 

doen. 

Planning: 1e  kwartaal 2013 (voor AO Arbeidsmigratie) 

 

3. Onderzoek doorsneepremie 

Korte inhoud: 

Het onderzoek zal in kaart brengen wat de effecten zijn van de 

doorsneepremiesystematiek. Tevens zal aan bod komen of alternatieve systemen 

denkbaar zijn en wat daarvan overgangskosten zijn. Dit onderzoek is aan de Tweede 

Kamer toegezegd. 

Planning: 2e  kwartaal 2013 

 

4. Visie op pensioentoezicht 

Korte inhoud: 

In het verlengde van de beleidsvisie op het toezicht op de financiële sector onder 

verantwoordelijkheid van de minister van Financiën ('Toezicht op afstand', Kamerstukken 

II 2010/11, 32 648, nr. 1) zal een visie worden geformuleerd op het toezicht op de 

pensioensector en een beoordeling worden gegeven van de toereikendheid van het 

sturingsinstrumentarium van de minister van SZW op de toezichthouders.  

Planning: 1e  kwartaal 2013 

 

5. Onderzoeksrapport pensioen van zelfstandigen 

Korte inhoud:  

Naar aanleiding van het SER advies “ZZP’ers in beeld” (2010) wordt onderzoek gedaan 

naar de pensioensituatie van zelfstandigen, de oorzaken van de beperkte 

pensioenopbouw van zelfstandigen en naar mogelijke instrumenten om die opbouw te 

stimuleren. 

Planning: 1e  kwartaal 2013 

 

6. Arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen 

Korte inhoud:  

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie ronden thans de afspraken af die 

zij hebben gemaakt over de problematiek van baanwisseling bij arbeidsongeschiktheids-

pensioen en nabestaandenpensioen. Vervolgens zal de Kamer over die afspraken per 

brief worden geïnformeerd.  

Planning: 1e  kwartaal 2013 

 

7. Brief over toezicht op uitbesteding door pensioenfondsen aan derden 

Korte inhoud:  

Pensioenfondsen besteden in toenemende mate werkzaamheden uit. Het gaat daarbij in 

het bijzonder om bestuursadvisering, administratie, communicatie en het 



  Bijlage C. Beleidsstukken 
 

2 

 

vermogensbeheer. In deze brief worden de risico’s benoemd die samenhangen met 

uitbesteding. Daarbij wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn zodat het 

pensioenfonds de risico’s op adequate wijze kan beheersen. 

Planning: 1e  kwartaal 2013 

 

8. Beleidsbrief over ILO-Aanbeveling Social Protection Floors 

Korte inhoud: 

In juni 2012 heeft de ILC de Aanbeveling ‘National Floors of Social Protection’ 

aangenomen. Deze Aanbeveling roept lidstaten op om ‘sociale beschermingsvloeren’ in te 

richten als onderdeel van nationale sociale zekerheidssystemen en strategieën om  het 

beschermingsniveau uit te breiden. Op grond van artikel 19 van de ILO-Constitutie 

informeert  het kabinet het parlement over dergelijke Aanbevelingen van de ILO en 

daarmee samenhangende wenselijke wijzigingen in nationaal beleid. 

Planning: 2e  kwartaal 2013 

 

9. Rapportage voortgang verdragsonderhandelingen bilaterale sociale 

zekerheidsverdragen 

Korte inhoud:  

Stand van zaken besprekingen met verdragspartners over aanpassen van bilaterale 

sociale zekerheidsverdragen in verband met beëindigen van de export van kinder-

bijslagen en de vergoeding van zorgkosten bij tijdelijk verblijf in een land buiten de EU. 

Planning: 3e  kwartaal 2013 

 

10. Ratificatie ILO Verdrag 189 inzake Decent Work for Domestic Workers 

Korte inhoud: 

Het ILO Verdrag nr. 189 inzake Decent Work for Domestic Workers is in juni 2011 

aangenomen. Zoals aangegeven in de brief aan de Kamer van 19 december 2012 over 

het overleg Kabinet – Stichting van de Arbeid hebben kabinet en sociale partners 

afgesproken een commissie te laten adviseren over een mogelijke verbetering van de 

positie van huishoudelijk werkers en de gevolgen van eventuele ratificatie, in relatie tot 

de huidige regeling Dienstverlening aan huis. Kabinet en Stichting van de Arbeid zullen 

na ommekomst van het advies een standpunt bepalen, waarover de Kamer wordt 

geïnformeerd. Daarmee wordt invulling gegeven aan de toezegging van de minister 

tijdens het AO Arbeidsmarktbeleid van 21 november 2012.  

Planning: 3e  kwartaal 2013 

 

11. Kabinetsreactie op SER advies over stelsel voor gezond en veilig werken 

Korte inhoud: 

De SER heeft aan het eind van 2012 haar advies over het stelsel voor gezond en veilig 

werken uitgebracht. Het kabinet zal begin 2013 haar reactie op dit advies formuleren en 

deze in het 2e kwartaal aan de Kamer aanbieden. Daarmee wordt invulling gegeven aan 

de toezegging van de minister tijdens het AO Arbo van 28 november jl.  

Planning: 2e  kwartaal 2013 

 

12. Financiering kinderopvang 

Korte inhoud:  

In deze brief zal op verzoek van de Tweede Kamer een beeld worden geschetst van de 

financiering van de kinderopvang voor deze kabinetsperiode.  

Planning: 2e  kwartaal 2013 

 

13. Financiering peuterspeelzalen   

Korte inhoud:  

Uitwerking op hoofdlijnen van de voornemens in het Regeerakkoord.   

Planning: 2e kwartaal 2013 
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14. Kwaliteit en toezicht kinderopvang 

Korte inhoud:  

In deze brief zullen de ontwikkelingen en voornemens op het terrein van kwaliteit en 

toezicht in de kinderopvang worden geschetst. Daarbij zal tevens aandacht worden 

besteed aan het belang van goede kwalificatie van de beroepskrachten in de 

kinderopvang, zoals aangegeven in het regeerakkoord.     

Planning: 2e  kwartaal 2013 

 

15. Continue screening in de kinderopvang 

Korte inhoud:  

In deze brief zal inzicht worden gegeven in de eerste ervaringen met fase 1 van continue 

screening en zullen de voornemens worden gepresenteerd voor fase 2.  

Planning: 4e  kwartaal 2013 

 

16. Aanbieden tussenrapportages pilots Werken naar vermogen 

Korte inhoud:  

Tijdens de begrotingsbehandeling SZW is de Kamer toegezegd de tussenrapportages van 

de pilots Werken naar vermogen  eind januari 2013 naar de Kamer toe te sturen. In deze 

zending gaat het om de laatste tussenrapportages. De eindrapportages komen in het 

voorjaar 2013 beschikbaar. 

Planning: januari 2013 

 

17. Kabinetsreactie op het rapport Paritas Passé 

Korte inhoud:  

De staatssecretarissen van V&J en SZW komen met een reactie op het rapport Paritas 

Passé, debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden. 

Planning: 1e kwartaal 2013 

 

18. Operationeel Programma ESF 2014-2020 

Korte inhoud: 

In 2014 start een nieuwe programmaperiode Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervoor 

moet tijdig een beleidskader worden geschreven dat voldoet aan de eisen van de EC en 

waarin  inhoud en proces van de besteding wordt aangegeven. Dit is het Operationeel 

Programma ESF, dat na instemming van de Kamer, voor 1 september ter goedkeuring 

aan de EC zal worden aangeboden.  

Planning: 2e kwartaal 2013 

 

19. Meizending 

Korte inhoud: 

Jaarverslagen 2012 van UWV en SVB en meerjarenbeleidsplannen 2014-2018 van UWV 

en SVB. 

Planning: 2e kwartaal 2013 

 

SUWI-Jaarplannen 2014 

Korte inhoud:  

Jaarplannen 2014 UWV en SVB 

Planning: 4e kwartaal 2013 

20. Integrale rapportage Handhaving 

Korte inhoud: 

Rapportage over de handhaving op SZW-domein in 2012 

Planning: 4e kwartaal 2013 
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21. Aanscherping eisen inburgering 

Korte inhoud: 

In het regeerakkoord staan aanscherpingen vermeld betreffende de inburgering. 

Planning: 2e kwartaal 2013 

 

22. Geannoteerde agenda integratie 

Korte inhoud:  

De Tweede Kamer is tijdens de behandeling van de begroting SZW een geannoteerde 

agenda integratie toegezegd. In deze agenda kan de Kamer concrete maatregelen voor 

actuele integratieproblemen tegemoet zien.  

Planning: 1e kwartaal 2013 

 

23. Uitkomsten verkennersgroep huwelijksdwang 

Korte inhoud:  

Informatie over de resultaten van de Verkennersgroep en de vervolgaanpak. De 

Verkennersgroep heeft de opdracht om de ketenaanpak van huwelijksdwang en 

achterlating door te lichten en een advies voor een betere aanpak uit te brengen, onder 

meer over de regiefunctie. 

Planning: april 2013  

 

24. Najaarsbrief discriminatiebrief 

Korte inhoud:  

Een voortgangsbrief waarin wordt beschreven welke acties het Kabinet heeft ondernomen 

om discriminatie aan te pakken. 

Planning: 4e kwartaal 2013  

 

25. Reactie RMO advies etnische categorisering 

Korte inhoud:  

Reactie op het Advies Op 8 mei 2012 publiceerde de Raad voor Maatschappelijke 

ontwikkelingen (RMO) het briefadvies ‘Tussen afkomst en toekomst, Etnische 

categorisering door de overheid’.  

Planning: 2e kwartaal 2013 

 

 

 

 


