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Ten vervolge op een toezegging aan de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid d.d. 31 januari 2012 en met inachtneming van
een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d.
1 maart 2012 aan de minister-president inzake spoedeisende wetsvoorstellen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op
30 maart 2012 een geactualiseerd overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen aangeboden.
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 brengt
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Kim van Dooren
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de minister-president
Den Haag, 1 maart 2012
In een gesprek dat ik recentelijk heb gevoerd met de voorzitters van de
commissies van deze Kamer is de ervaring met de behandeling van
spoedeisende wetsvoorstellen aan de orde geweest. Geconstateerd werd
dat uw kabinet heeft gebroken met de traditie van eerdere kabinetten die
halfjaarlijks een lijst aanboden aan beide Kamers der Staten-Generaal met
wetsvoorstellen die in de opvatting van de bewindslieden spoedeisend
waren. De afwezigheid van dergelijke lijsten verhindert evenwel niet dat
deze Kamer via diverse wegen signalen bereiken dat sommige wetsvoorstellen spoedeisend zijn. Cumulatief kunnen dergelijke signalen leiden tot
een zeer onevenredige belasting van de plenaire agenda waar, wegens
het ontbreken van een totaaloverzicht, geen goede regie op valt te voeren.
De commissievoorzitters hebben kenbaar gemaakt dat een betere
spreiding van de behandeling van wetsvoorstellen wenselijk is en dat de
onevenredige werkbelasting kort voor het zomerreces en kerstreces
verminderd zou moeten worden.
In de verwachting dat de Kamer ook de komende weken en maanden van
leden van uw kabinet verzoeken zal ontvangen om bepaalde wetsvoorstellen met enige prioriteit te behandelen lijkt het wijs, conform gebruik in
eerdere jaren, om ten aanzien van wetsvoorstellen die nog niet in de
Eerste Kamer aanhangig zijn een deadline aan te geven waarop die
wetsvoorstellen door de Tweede Kamer aanvaard zouden moeten zijn, wil
deze Kamer de inspanning aangaan deze voorstellen voor het zomerreces
te behandelen. Deze voorstellen dienen, gelet op het meireces van de
Tweede Kamer, uiterlijk 26 april 2012 aanvaard te zijn door die Kamer,
opdat deze op 8 mei 2012 in behandeling kunnen worden gesteld bij de
commissies van deze Kamer.
Gegeven het feit dat geen zicht bestaat op de hoeveelheid wetsvoorstellen
die aangemerkt zullen worden als spoedeisend, kan de Kamer enkel
toezeggen goede nota te nemen van de verzoeken van bewindslieden die
haar bereiken. Een zekere selectiviteit en een duidelijke argumentatie
waarom een voorstel spoedeisend is, wordt daarom op prijs gesteld.
Gelet op het feit dat 1 juli doorgaans een vast verandermoment is, terwijl
deze Kamer dit jaar vergadert tot 10 juli, is het aan te raden aan te geven
in hoeverre 1 juli een «harde datum» is.
In algemene zin wil ik opmerken dat de voortgang van de behandeling
tevens een verantwoordelijkheid is van de bewindslieden. Aandacht wordt
gevraagd voor spoedige beantwoording van (nadere) voorlopige
verslagen, mede uit het oogpunt van spreiding van de plenaire behandeling van wetsvoorstellen. De ervaring in voorgaande jaren leert dat de
plenaire behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen zich in hoge
mate concentreert in de laatste vergaderweken van de Kamer voor het
reces. Met het oog op de beschikbaarheid voor de plenaire behandeling
van spoedeisende wetsvoorstellen wordt de bewindslieden verzocht er
nota van te nemen dat de Kamer nog vergadert op 10 juli 2012, een week
na de aanvang van het reces van de Tweede Kamer. In eerdere jaren is het
vaak noodzakelijk gebleken in de laatste weken voor het reces ook al op
de maandagavond te vergaderen.
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Een afschrift van deze brief zend ik aan de overige leden van uw kabinet
en de Voorzitter van de Tweede Kamer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Mr. G. J. de Graaf
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 30 maart 2012
Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris en zoals 31 januari
2012 toegezegd aan uw Kamer, een geactualiseerd overzicht met
spoedeisende wetsvoorstellen voor het zomerreces. Dit zijn de wetsvoorstellen waarvan het kabinet afhandeling voor het zomerreces wenselijk
acht.
Wij hebben goede nota genomen van uw brief van 1 maart 2012 waarin u
stelt dat spoedeisende wetsvoorstellen die nog niet bij uw Kamer
aanhangig zijn, uiterlijk 26 april 2012 door de Tweede Kamer aanvaard
dienen te zijn. Van de vijf spoedeisende wetsvoorstellen zijn er vier op dit
moment bij uw Kamer in behandeling. Het wetsvoorstel Werken naar
vermogen is in behandeling bij de Tweede Kamer. Met deze Kamer is een
behandelschema afgesproken waarbij plenaire behandeling in de week
van 16 april en stemmingen op 24 april 2012 is voorzien.
In het overzicht zijn ook de wetsvoorstellen vermeld die op dit moment bij
uw Kamer of de Tweede Kamer in behandeling zijn waarvan afhandeling
door uw Kamer voor het zomerreces niet strikt noodzakelijk is. Deze
informatie is toegevoegd om u in de gelegenheid te stellen de behandeling van deze wetsvoorstellen zorgvuldig te plannen en daarbij de door
u gewenste spreiding in acht te nemen.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. G. J. Kamp
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Spoedeisende wetsvoorstellen voor het zomerreces 2012
1. Wetsvoorstel werken naar vermogen (33 161)
Stand van zaken: ingediend bij TK op 1 februari 2012
Verslag TK 27 maart. Met TK afgesproken behandelschema:
plenaire behandeling in week van 16-19 april, stemmingen 24 april 2012
Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2013
2. Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd (33 046)
Stand van zaken: aanvaard in TK op 7 februari 2012
Verslag EK 27 maart, MvA 29 maart 2012 naar EK
Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2013
3. Wetsvoorstel re-design UWV werkbedrijf (33 065)
Stand van zaken: aanvaard in TK op 28 februari 2012
Verslag EK 29 maart, MvA 30 maart 2012 naar EK
Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2012
4. Wetsvoorstel Wijziging wet allocatie arbeidskrachten ivm
implementatie uitzendrichtlijn (32 895)
Stand van zaken: aanvaard in TK op 6 maart 2012
Voorbereidend onderzoek EK op dinsdag 3 april 2012
Geplande inwerkingtreding: zo spoedig mogelijk (de implementatietermijn
van de uitzendrichtlijn is al verstreken).
5. Wetsvoorstel registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen (32 872)
Stand van zaken: aanvaard in TK op 6 maart 2012
Voorbereidend onderzoek EK op dinsdag 3 april 2012
Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2012
Andere wetsvoorstellen op dit moment in TK of EK aanhangig
(niet zijnde spoedeisende wetsvoorstellen voor het zomerreces)
6. Wetsvoorstel aanscherping handhaving en sanctiebeleid
SZW-wetgeving (33 207)
Stand van zaken: ingediend bij TK op 20 maart 2012
Inbrengdatum verslag TK: 26 april 2012
Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2013
(publicatie in het Staatsblad uiterlijk 1 oktober)
7. Wetsvoorstel herziening export kinderbijslag en overgangsrecht (33 162)
Stand van zaken: ingediend bij TK op 1 februari 2012, verslag TK 8 maart
Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2013

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 XV, E

5

8. Wetsvoorstel wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van
grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren
van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de
gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
in de kinderopvangtoeslag (33 212)
Stand van zaken: ingediend bij TK op 23 maart 2012
Inbrengdatum verslag TK: 19 april 2012
Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2013
(publicatie in het Staatsblad uiterlijk 1 oktober)
9. Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32 855)
Stand van zaken: aangemeld voor plenaire behandeling in TK (nog niet
gepland)
Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2012
10. Wetsvoorstel Huisbezoeken (31 929)
Stand van zaken: aanvaard in TK op 16 februari 2012
Voorbereidend onderzoek EK 3 april 2012
Geplande inwerkingtreding: 1 juli 2012
11. Wijziging Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in
verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen
(32 477)
Stand van zaken: plenaire behandeling in TK op 28 maart 2012
Geplande inwerkingtreding: nader te bepalen
12. Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de motie van het oud-Eerste
Kamerlid Jurgens c.s. (33 133)
Stand van zaken: wetsvoorstel is bij TK ingediend op 29 december 2011
Inbreng verslag TK 8 februari 2012
Geplande inwerkingtreding: nader te bepalen
Overig
Wetsvoorstellen deregulering SVB en UWV pakket
Stand van zaken: in behandeling bij Raad van State
Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2013
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