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Bijlagen 

- Geannoteerde Agenda 

 

 

Op 17 en 18 april aanstaande vindt de Informele Raad WSBVC, onderdeel 

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, in Sofia, Bulgarije plaats. Bijgaand treft u de 

Geannoteerde Agenda voor deze Raad.  

 

Conform de vastgestelde afspraken1 informeer ik de Tweede Kamer middels de 

Geannoteerde Agenda tevens over de voortgang van de onderhandelingen inzake 

de herziening van de Detacheringsrichtlijn, de onderhandelingen over de 

herziening van de Coördinatie verordening Sociale Zekerheid en de 

onderhandelingen over het richtlijnvoorstel Evenwicht tussen Werk en Privéleven. 

Deze voortgangsrapportages zend ik u hierbij ook toe.  

 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

W. Koolmees 

 
  

                                                
1 Kamerstuk 34439, nr. 3, van 14 april 2016, Kamerstuk 34655, nr. 2, van 13 februari 2017 
en Kamerstuk 2017D14459 van 24 mei 2017. 
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GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD WERKGELEGENHEID EN 

SOCIAAL BELEID (WSBVC) 17 en 18 APRIL 2018 

 

Voortgangsrapportage Detacheringsrichtlijn 

 

Zie bijgaand document. 

 

Voortgangsrapportage verordening coördinatie Sociale Zekerheidsstelsels 

 

Er hebben zich op dit dossier sinds de laatste voortgangsrapportage geen 

meldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. 

 

Voortgangsrapportage richtlijnvoorstel Evenwicht tussen Werk en 

Privéleven 

 

Er hebben zich op dit dossier sinds de laatste voortgangsrapportage geen 

meldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. 

 

Informele Raad WSBVC te Sofia, Bulgarije 

 

De Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid zal in het teken staan van 

enkele beginselen uit de Europese pijler van sociale rechten. Zoals 

gebruikelijk bij Informele Raden zullen er geen lopende Europese wetgevende 

trajecten behandeld worden. Er zal ook geen besluitvorming plaatsvinden.  

 

De Raad start met een gedachtewisseling over de mogelijkheden tot het 

faciliteren en stimuleren van een leven lang leren voor alle werknemers. 

Nederland zal in zijn interventie het grote belang van leven lang leren 

benadrukken en zijn inzet op dit onderwerp toelichten. Blijven leren is nodig om 

volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij en om aan het werk 

te komen of blijven op een snel veranderende arbeidsmarkt. De overheid werkt 

hierbij nauw samen met werkgevers, scholen, provincies, gemeenten en regionale 

samenwerkingsverbanden.  

 

Vervolgens zal er gesproken over de bijdrage van sociale partners aan de 

implementatie van de Europese pijler van sociale rechten. Nederland zal in 

deze discussie inbrengen dat, gezien de centrale rol van sociale partners op veel 

terreinen waar de pijler over gaat, sociale partners goed betrokken moeten 

worden bij de implementatie van de pijler. In Nederland vindt al regulier contact 

met de sociale partners plaats over de verschillende thema’s van de pijler: gelijke 

kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, rechtvaardige arbeidsomstandigheden en 

sociale bescherming. De Europese Commissie heeft de centrale rol van sociale 

partners ook benadrukt in haar mededeling over de monitoring van de uitvoering 

van de pijler.  

 

Tot slot zullen de ministers spreken over de aanpak van jeugd- en langdurige 

werkloosheid. Hoewel de Nederlandse economie aantrekt, blijft een deel van de 

beroepsbevolking langdurig werkeloos. Dit zijn vooral 55-plussers, migranten en 

jongeren zonder startkwalificatie. Het kabinet zet zich daarom extra in om ook 

deze groepen aan het werk te krijgen. Nederland zal in zijn interventie zijn 

aanpak toelichten. Nederland gaat daarbij in op de rol die decentrale overheden 

en andere stakeholders daarin spelen.    


