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32 638 EU-voorstel voor een besluit betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten COM (2011)6 

A  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 22 maart 2011  

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft in 
haar vergadering van 1 februari 2011 gesproken over het Voorstel voor 
een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgele-
genheidsbeleid van de lidstaten (COM (2011)6)2, 3. Op grond van dit 
besluit worden de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten, zoals vastgelegd in de bijlage bij het besluit van de Raad van 
21 oktober 2010 (Besluit nr. 2010/707/EU), gehandhaafd voor 2011. 
Naar aanleiding hiervan heeft zij de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op 15 februari 2011 een brief gestuurd. 

De minister heeft op 21 maart 2011 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
Kim van Dooren 
 

 

1  Samenstelling:
Leden: Van den Berg (SGP), Swenker (VVD), 
Terpstra (CDA), vice-voorzitter, Vedder-
Wubben (CDA), Biermans (VVD), Kneppers-
Heijnert (VVD), Van Driel (PvdA), voorzitter, 
Meulenbelt (SP), Ten Hoeve (OSF(, Westerveld 
(PvdA), Leijnse (PvdA), Staal (D66), Thissen 
(GroenLinks), Russell (CDA), Goyert (CDA), 
Huijbregts-Schiedon (VVD), Elzinga (SP), 
Quik-Schuijt (SP), Kuiper (CU), Lagerwerf-
Vergunst (CU), Strik (GL), Koffeman (PvdD), 
Yildirim (Fractie-Yildirim) en Flierman (CDA). 
2  Zie ook dossier E110001 op 
www.europapoort.nl. 
3 Bij dit verslag is COM(2011)6 ter inzage 
gelegd op de afdeling Inhoudelijke Ondersteu-
ning.
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID  

Den Haag, 15 februari 2011 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar 
vergadering van 1 februari 2011 gesproken over het Voorstel voor een 
besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegen-
heidsbeleid van de lidstaten (COM (2011)6)1. Op grond van dit besluit 
worden de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten, zoals vastgelegd in de bijlage bij het besluit van de Raad van 
21 oktober 2010 (Besluit nr. 2010/707/EU), gehandhaafd voor 2011. 

De lidstaten dienen in hun werkgelegenheidsbeleid rekening te houden 
met de vier richtsnoeren van de Europa 2020-strategie en hierover verslag 
uit te brengen in nationale hervormingsprogramma’s. Vooruitlopend op 
deze verslaglegging, vernemen de leden van de commissie graag hoe het 
Nederlandse beleid zich verhoudt tot de vier richtsnoeren en hoe de 
regering, met inachtneming ervan, vorm denkt te geven aan het 
werkgelegenheidsbeleid. 

Een van de richtsnoeren betreft het bevorderen van sociale integratie en 
het bestrijden van armoede (richtsnoer 10). In aansluiting op haar brief 
van 25 januari 20112over het Europees platform tegen armoede en sociale 
uitsluiting, informeren de leden van de commissie hoe de regering de 
relatie ziet tussen de Commissiemededeling van 16 december 2010 over 
het Europees Platform tegen armoede en sociale aansluiting en 
voorliggend voorstel van de Europese Commissie. 

De leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zien 
uw antwoord met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
S. J. van Driel 
 

 

1  Zie ook dossier E110001 op 
www.europapoort.nl. 
2  Brief met als kenmerk 147843U.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 maart 2011 

In reactie op het schriftelijk verzoek van de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid bij brief van 15 februari 2011 bericht ik u als 
volgt. U verzoekt om nadere informatie over hoe het Nederlandse beleid 
zich verhoudt tot de vier Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren, hoe het 
kabinet vorm denkt te geven aan het werkgelegenheidsbeleid, en hoe het 
kabinet de relatie ziet tussen het Armoedeplatform en de werkgelegen-
heidsrichtsnoeren. 

In het kader van de Europa2020-strategie zijn op Europees niveau vijf 
hoofddoelstellingen vastgesteld, waaronder de arbeidsparticipatie- en de 
armoededoelstelling. Daarnaast zijn er vier werkgelegenheidsrichtsnoeren 
vastgesteld, waaronder één die zich richt op het bevorderen van sociale 
integratie en het bestrijden van armoede. De werkgelegenheidsricht-
snoeren vormen de nadere invulling van zowel de arbeidsparticipatie- als 
de armoededoelstelling en geven richting aan het beleid van de lidstaten. 
In aanvulling op de hoofddoelstellingen en de richtsnoeren heeft de 
Commissie aangegeven activiteiten op EU-niveau te willen ontplooien om 
het behalen van de hoofddoelstellingen extra te ondersteunen. De 
Commissie heeft daartoe zeven kerninitiatieven voorgesteld, waaronder 
één over het Armoedeplatform. 

Het kabinet heeft de ambitie om de arbeidsparticipatie te verhogen. 
Daarbij is de inzet dat iedereen zoveel mogelijk naar vermogen deelneemt 
in de samenleving. Om meer mensen bij de samenleving te betrekken ziet 
het kabinet deelname op de arbeidsmarkt als een belangrijk instrument. 
Het is daarom van belang de duurzame inzetbaarheid van werknemers te 
verbeteren, de arbeidsmobiliteit te versterken en mensen in staat te 
stellen een goede balans te vinden tussen werk en andere activiteiten. 
Omdat het hebben van een baan de beste methode blijft om armoede te 
voorkomen, is de inzet van het kabinet om de armoede aan te pakken 
door hervormingen aan de «onderkant van de arbeidsmarkt». Dit moet 
mensen met arbeidsvermogen naar de arbeidsmarkt helpen en mensen 
prikkelen om te gaan werken en minder uitkeringsafhankelijk te maken. 
Het kabinet zet zich in om de armoedeval te beperken. Nederland heeft in 
Europa een relatief goede positie als het gaat om armoede en sociale 
uitsluiting. 

In het kader van deEuropa2020-strategie hebben lidstaten afgesproken om 
de Europese doelstellingen te vertalen in nationale doelstellingen en 
beleidsmaatregelen. Hierover moet jaarlijks gerapporteerd worden in het 
zgn. Nationaal Hervormingsprogramma. Daarbij worden de richtsnoeren 
en de kerninitiatieven betrokken. Op het ogenblik bereidt het kabinet het 
eerste Nationale Hervormingsprogramma onder de Europa2020-strategie 
voor. Deze zal medio april 2011 naar het Parlement en de Europese 
Commissie worden gestuurd. In het Nationale Hervormingsprogramma 
zal verder op de beantwoording van uw vragen worden ingegaan. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. G. J. Kamp
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