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Lijst van nieuwe EU-voorstellen 
2023Z02823/2023D06500
De Europese Commissie heeft in de periode tot 16 februari 2023 de volgende voor de 
vaste commissie szw relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere 
beleidsvormende documenten aan de Tweede Kamer gestuurd1: 

I. Nieuw voorgestelde EU-wetgeving
(Verordeningen, richtlijnen en wetgevende besluiten)

1. Titel Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 98/24/EC 
and Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of
the Council as regards the limit values for lead and its 
inorganic compounds and diisocyanates COM(2023)71

Voorstel BNC-fiche afwachten en agenderen voor een eerstvolgend 
overleg over de Raad WSB

Noot Het betreft een richtlijnvoorstel op het vlak van gezond en veilig 
werken dat strengere normen wil stellen aan de blootstelling aan 
lood. Voorts introduceert het voorstel – voor het eerst op EU-niveau
– grenswaarden voor de beroepsmatige blootstelling aan 
diisocyanaten. Dit is een groep chemische stoffen die 
ademhalingsziekten zoals astma kunnen veroorzaken.

II. Nieuwe EU-documenten van niet-wetgevende aard 
(Mededelingen, aanbevelingen, actieplannen, consultaties, etc.)

2. Titel REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the 
implementation of the Council Recommendation on access 
to social protection for workers and the self-employed 
COM(2023)43

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Noot Het betreft een verslag over de voortgang die de lidstaten maken 
met betrekking tot de Raadsaanbeveling van 8 november 2019 met
betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor 
werknemers en zelfstandigen. Bedoeling van de Aanbeveling is om 
de dekking van sociale zekerheidssystemen – die veelal nog op de 
traditionele werknemer zijn toegesneden – waar passend, en onder 
voorwaarden, ook door te trekken naar zelfstandigen. Het verslag 
geeft een update van de situatie in de lidstaten en de vorderingen 
met het opvolgen van de doelen die zij zich in de Aanbeveling 
gesteld hebben.

3. Titel Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van 

1 Voor een overzicht van behandelopties per type EU-voorstel, zie dit overzicht op Plein2 (interne link). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0043&qid=1675325896759
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0071&qid=1676364380915
https://plein2/over_de_kamer/commissies/europese_zaken
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middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering voor ontslagen werknemers naar aanleiding 
van aanvraag EGF/2022/002 BE/TNT van België 
COM(2023)69

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Noot Het betreft een voorstel tot goedkeuring van steun uit het EU 
Globaliseringsfonds aan het Belgische bedrijf TNT. Het budget van 
ca. 2 miljoen Euro zal gebruikt worden ter medefinanciering van de 
bemiddeling naar ander werk van circa 560 ontslagen werknemers.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM%3A2023%3A69%3AFIN&qid=1675865557283

