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Geachte mevrouw Leijten,
In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van 6 juli is gesproken over uw brief getiteld ‘Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en
overdracht dossiers’. De commissie heeft in haar vergadering besloten om geen van de bij de
commissie aanhangige zaken met een digitaliseringscomponent aan de commissie Digitale
Zaken over te dragen aangezien deze domeinspecifiek zijn.
In de bijlage vindt u een overzicht van de bij de commisie SZW aanhangige stukken met een
digitaliseringscomponent. Deze stukken bevinden zich met name op het terrein van de
uitvoering van de sociale zekerheid. Bij deze zaken zal de commissie Digitale Zaken echter
wel als volgcommissie worden toegevoegen om nu en in de toekomst de expertise van de
commissie Digitale Zaken te kunnen benutten.
De commissie neemt zich voor bij nieuw te ontvangen brieven alert te zijn op brieven met een
digitale component en hierover spoedig te besluiten of zij die zelf in behandeling zal nemen,
of zal overdragen aan de commissie Digitale Zaken. De commissie is daarnaast graag bereid
om in overleg te treden over de behandeling van de onderwerpen die een
digitaliseringscomponent bevatten.
Bij deze breng ik u het besluit van de commissie over.
Hoogachtend,
De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

H. J. Post
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T. 070-3182041
E. cie.szw@tweedekamer.nl

Bijlage overzicht bij de commissie SZW aanhangige zaken met een digitaliseringscomponent.

1.

Ongeplande commissiedebatten

Commissiedebat Pensioenonderwerpen
Kamerstukdossier/ brief

Digitaliseringscomponent

Commissie-overstijgend /
domein-specifiek

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg
AOW-onderwerpen van 15 oktober 2020, over
de Aanvullende Inkomensondersteuning inzake
bouwstenennotitie (Kamerstuk 29 389, nr. 110)

Een gerichte benadering van de AIO-

Domein-specifiek

doelgroep met gegevensuitwisseling
(onderdeel van de bouwstenennotitie)

Commissiedebat Armoede- en Schuldenbeleid
Kamerstukdossier/ brief

Digitaliseringscomponent

Voortgang implementatie Wet

Het programma Stroomlijning Keten voor

vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding

Derdenbeslag (ICT-voorziening waarmee

beslagregister (Kamerstuk 24 515, nr. 603)

gerechtsdeurwaarders, gemeenten,

Commissie-overstijgend /
domein-specifiek
Domein-specifiek

waterschappen, UWV, de SVB, het CJIB, het
LBIO en de Belastingdienst informatie
kunnen uitwisselen)

Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
Kamerstukdossier/ brief

Digitaliseringscomponent

Commissie-overstijgend /
domein-specifiek

Verkennend Onderzoek
discriminatiemogelijkheden online platforms
(Kamerstuk 35 673, nr. 6)

Onderzoek naar discriminatiemogelijkheden

Bijlage 2021D02623

Online arbeidsbemiddeling zal, mede gelet op

onder online vacatureplatforms

de uitkomsten van het onderzoek worden
meegenomen in de lagere regelgeving die op
dit moment wordt voorbereid.

Commissiedebat Participatiewet/ Breed Offensief
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Domein-specifiek

Kamerstukdossier/ brief

Digitaliseringscomponent

Werkgeversdienstverlening en Perspectief op
Werk (Breed Offensief) (Kamerstuk 34 254, nr.
181)
Voortgang Simpel Switchen in de
Participatieketen (Kamerstuk 34 352, nr. 188)

UWV-programma

Pilot generieke werkvoorziening (Kamerstuk
34 352, nr. 190)

Drie beleidsinitiatieven die samen een keten

Commissie-overstijgend /
domein-specifiek
Domein-specifiek

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens
Gegevensuitwisseling gemeenten en UWV

Domein-specifiek

t.b.v. soepele overgang WW naar bijstand
Domein-specifiek

vormen voor innovatie in technologie en het
daadwerkelijk inzetten daarvan op de
werkvloer: het vertalen van technologische
innovatie naar nieuwe werkvoorzieningen
(Challenge), de publieke ondersteuning van
werkgevers bij toepassing van innovatieve
voorzieningen op de werkvloer (pilot
generieke voorziening) en het stimuleren van
werkgevers om investeringen te doen in hun
bedrijf om mensen met een beperking aan te
nemen (Innovatiefonds).

Commissiedebat Kinderopvang
Kamerstukdossier/ brief

Digitaliseringscomponent

Commissie-overstijgend /

Verbetertraject kinderopvangtoeslag
(Kamerstuk 31 322, nr. 406)
Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020
(Kamerstuk 31 322, nr. 414)

Verbeteren digitale dienstverlening

Domein-specifiek

Voortgang verbeteren digitale dienstverlening

Domein-specifiek

domein-specifiek

in het kader van het verbetertraject
kinderopvangtoeslag

Kwaliteit van de kinderopvang december 2020
(Kamerstuk 31 322, nr. 422)

2.

Verbeteren digitale dienstverlening

Domein-specifiek

Afgeronde commissieactiviteiten
Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid, 30 juni 2021

Kamerstukdossier/ brief

Digitaliseringscomponent

Commissie-overstijgend /
domein-specifiek

Reactie op verzoek commissie over een reactie
naar aanleiding van het vonnis van de rechter
inzake het Systeem Risico Indicatie (SyRI)
(Kamerstuk 17050-593)

SyRI mag in de huidige vorm niet meer

Domein-specifiek

worden toegepast. Kabinet gaat breder kijken
naar het gebruik van risicomodellen, en in het
bijzonder de waarborgen, binnen de sociale
zekerheid.

SUWI-jaarverslagen 2019 (Kamerstuk 26448
nr. 633)

ICT en UWV en SVB. SVB en
risicomanagement AVG. Meerjarig UWV
Informatieplan (UIP) met
informatievoorzienings (IV)-strategie.
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Domein-specifiek

Stand van de uitvoering van de sociale
zekerheid (Kamerstuk 26448 nr. 634)

Kansen en risico’s rondom

Signaleringsbrief Fraudefenomenen 2020
(17050 nr. 595)

Data-analyse en risicomodellen bij een

ICT-systeem SONAR bij UWV (Kamerstuk
26643 nr. 714)

Eindrapport Audit (2002D38958). Privacy &

Advies Bureau ICT-toetsing UWV project
Datafabriek (26448 nr. 639)

Definitief BIT-advies Project Datafabriek

Brief regering. Stand van de uitvoering van de
sociale zekerheid (Kamerstuk 26448 nr. 641)

Gegevensuitwisseling van UWV en SVB met

Brief regering. Kabinetsreactie inzake
rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken
van de publieke dienstverlening.
(Kamerstuk 29362 nr. 290)
Adviescollege ICT-toetsing (AIT) onderzoek
naar het UWV-project HOWW klant
(Kamerstuk 26448 nr. 644)

Uitvoeringsorganisaties maken een meerjarig
vernieuwing
Definitief BIT-advies Herontwerp WW klant
(2021D11479)

Domein-specifiek

Eindrapport inzake Kwantificering Werk aan
Uitvoering (Kamerstuk 29362 nr. 292)

Eindrapport Kwantificering Werk aan

Domein-specifiek

Domein-specifiek

gegevensuitwisseling, ICT-ontwikkelingen.
Domein-specifiek

risicogerichte handhavingsaanpak.
Domein-specifiek

informatiebeveiligingsonderzoek SONAR
Domein-specifiek

(202D44903)
Domein-specifiek

burgers en andere organisaties
Domein-specifiek

investeringsplan voor de strategische ICT-

Uitvoering (2021D13864) met versnellen
digitale agenda

Jaarverslag SUWI 2020 (Kamerstuk 26448 nr.
649)

Jaarverslagen SVB en UWV 2020.

Domein-specifiek

Gegevensuitwisselingen en
informatiebeveiliging en privacy (IB&P).

Reactie op het bericht: 'Staat licht in jacht op
fraude op uitkeringsfraude burgers volledig
door tot verbazing van privacy experts'
(Kamerstuk 34352 nr. 215)

Gegevensuitwisseling, de rol en positie van de
Stichting Inlichtingenbureau
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Domein-specifiek

