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Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 september 2010
In reactie op uw brief van 2 juli 2010 over de openstaande toezeggingen
van SZW1 doe ik u hierbij een geactualiseerd overzicht toekomen. Bij de
nog openstaande toezeggingen is een prognose voor de nakoming of de
status van nakoming gegeven.
Uw verzoek om bij de correspondentie over een toezegging het registratienummer te gebruiken is intern onder de aandacht gebracht evenals het
verzoek om brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een
toezegging aan de Eerste Kamer wordt voldaan, ook rechtstreeks aan de
Eerste Kamer te zenden.
Secretaris-Generaal,
Ir. J. F. de Leeuw

1
Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 146686u.
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Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(EK) (Rappel juli 2010, dit is het rappel t/m 02-01-11)
Inhoud
Toezegging overstap van oude naar nieuwe regeling (TO1114)
Toezegging Monitor werking bezwaarprocedure (T00630)
Toezegging Rechtsgelijkheid en evaluatie langdurigheidstoeslag (T00995)
Toezegging Tussenrapportage (WIA/WGA) ) (T00617)
Toezegging ratificatie andere landen (T01083)
Toezegging Halfjaarlijkse voortgangsrapportages (T01171)
Toezegging Scholing en deelname pilot (T01172)
Toezegging Arbeidsparticipatie mannen en vrouwen (T00593)
1. Toezegging overstap van oude naar nieuwe regeling (31 780)
(TOl114)
Inhoud toezegging: de minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding
van de motie-Westerveld c.s. toe, dat op een later tijdstip – als de overstap
van de oude naar de nieuwe regeling mogelijk wordt – zal worden bezien
hoe de Wajong’er die overstapt de mogelijkheid kan worden geboden om
op die keus terug te komen. De Kamer wordt van de verdere voortgang in
kennis gesteld.
Datum toezegging: 24 november 2009
Deadline EK: 1 januari 2011
Prognose nakoming: De besluitvorming over wanneer de oude Wajongers
kunnen overstappen naar de nieuwe Wajong is aan de orde nadat de
resultaten van de nieuwe Wajong bekend zijn. Dan zal ook deze toezegging worden meegenomen. Planning december 2011.
2. Toezegging Monitor werking bezwaarprocedure (30 034)
(T00630)
Inhoud toezegging: De minister zegt toe de werking van de bezwaarprocedure goed te monitoren en ingrijpen indien nodig, daarbij zal – bij niet
juist functioneren – onderzocht worden in hoeverre een alternatief
bestuursorgaan aangewezen kan worden.
Datum toezegging: 1 november 2005
Status: Commissie heeft 18 augustus 2010 laten weten dat de toezegging
met de brief van 6 juli nog niet als «nagekomen» wordt aangemerkt. EK
verzoekt minister voor 14 september te reageren op de brief van
18 augustus. Antwoord is 9 september verzonden. Uit de korte aantekeningen van de vergadering van 14 september: Commissie zal nader
specificeren wat de commissie dan onderzocht wil zien bij de eindevaluatie WIA.
3. Toezegging Rechtsgelijkheid en evaluatie van de langdurigheidstoeslag (31 441/31 519/31 548/31 559/31 567/31 577)
(T00995)
Inhoud toezegging: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van
het lid Westerveld, toe om de intergemeentelijke rechtsgelijkheid en de rol
die de rijksoverheid en de rechter daarbij spelen te (laten) betrekken bij de
evaluatie van de landurigheidstoeslag die de Inspectie Werk en Inkomen
een jaar na invoering van het onderhavige wetsvoorstel zal uitvoeren. De
staatssecretaris zegt voorts toe de Kamer over deze evaluatie te berichten.
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Datum toezegging: 23 december 2008
Deadline EK: 1 januari 2011
Prognose nakoming: Het IWI onderzoek naar uitvoering langdurigheidstoeslag loopt, wordt november 2010 door IWI opgeleverd en de Kamer
wordt eind 2010 geïnformeerd.
4. Toezegging Tussenrapportage (30 034) (T00617)
Inhoud toezegging: Na twee/drie jaar zal een tussenrapportage over de
werking van het nieuwe – hybride – systeem worden gepresenteerd aan
de Kamer. Indien nodig zal de regering daaraan een oordeel verbinden. De
tussen rapportage zal gelden als een eerste impressie in de aanloop naar
de algehele evaluatie van het systeem.
Datum toezegging: 1 november 2005
Status: Deze toezegging is afgedaan met de brief aan de Kamer over de
evaluatie WGA (26448, nr. 433).
5. Toezegging ratificatie andere landen (31 267/31 283) (T01083)
Inhoud toezegging: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zegt naar aanleiding van een vraag van het Lid Westerveld (PvdA) dat hij
zich zal inzetten om ook andere landen zo ver te brengen om de herziene
Europese Sociale Code te ratificeren.
Datum toezegging: 8 september 2009
Deadline EK: 1 januari 2011
Prognose nakoming: Rapportage van de stand van zaken in december
2010.
6. Toezegging Halfjaarlijkse voortgangsrapportages (32 165)
(T01171)
Inhoud toezegging: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal
de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Goyert, de halfjaarlijkse rapportages over de voortgang, leerpunten en knelpunten van de
verschillende projecten toesturen (pilot loondispensatie).
Datum toezegging: 18 mei 2010
Deadline EK: 1 januari 2011
Prognose nakoming: Elk half jaar zal de Kamer de halfjaarlijkse voortgangsrapportage toegestuurd krijgen. De verwachting is dat uiterlijk
februari 2011 de eerste voortgangsrapportage toegestuurd zal worden. In
het voorjaar van 2013 wordt de laatste (eind) rapportage verwacht.
7. Toezegging Scholing en deelname pilot (32 165) (T01172)
Inhoud toezegging: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Driel
toe, dat hij zal kijken wat hij kan doen om gemeenten die scholing,
vorming en training aanbieden meer kans te laten maken op deelname
aan de pilot met betrekking tot loondispensatie.
Datum toezegging: 18 mei 2010
Deadline EK: 1 januari 2011
Prognose nakoming: Schriftelijke reactie in oktober 2010
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8. Toezegging Arbeidsparticipatie mannen en vrouwen (29 760)
(T00593)
Inhoud toezegging: Minister De Geus zegt toe in de evaluatie van de
levensloopregeling ook de participatie van mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt op te nemen.
Datum toezegging: 15 februari 2005
Deadline EK: 1 januari 2010
Prognose nakoming: Verwacht wordt dat de evaluatie waarin ook de
betreffende toezegging is meegenomen, eind 2010 naar de Kamer
verstuurd wordt.
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