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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op
14 februari 2012 een brief gestuurd aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien
toezeggingen die door bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn
gedaan.
De minister heeft op 22 maart 2012 gereageerd.
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 brengt
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Kim van Dooren
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Den Haag, 14 februari 2012
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Hierbij treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 januari 2012 is verstreken. Teneinde een
geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te
kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose
van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen,
graag voor vrijdag, 23 maart 2012.
Daarnaast treft u ter informatie een overzicht aan van de openstaande of
deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2012 verloopt.
Beide overzichten worden u ook digitaal toegezonden.1
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder
vermelding van het registratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
G. J. de Graaf

1
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/rappel?
rappel=viwtmec093x5&ministerie=vghyngkof7kn
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/rappel?
rappel=viwtnnodguyb&ministerie=vghyngkof7kn
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 22 maart 2012
In reactie op uw brief van 14 februari 2012 over het gebruikelijke halfjaaroverzicht van de openstaande en deels voldane toezeggingen van SZW
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.
Van uw verzoek om brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin
aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks en
onder vermelding van het registratienummer naar de Eerste Kamer te
zenden, is intern goed nota genomen.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. G. J. Kamp
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Overzicht rappelabele toezeggingen SZW
Rappel februari 2012
1. Toezegging overstap van oude naar nieuwe regeling (31 780)
(T01114)
De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van de motieWesterveld 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.
Stand van zaken:
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.
Dit zal worden bezien in het licht van het wetsvoorstel WNV.
Planning: 2e kwartaal 2012.
2. Toezegging jaarlijkse rapportage (31 890) (T01167)
De minister voor Jeugd en Gezin zegt de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Ten Horn, toe met een jaarlijkse rapportage te komen
over de positieve en negatieve gevolgen van de inzet van het instrumentarium, waaronder bezwaar en beroep en de stopzetting van kinderbijslag
of wezenuitkering.
Stand van zaken:
Planning: De rapportage wordt in het voorjaar 2012 gelijktijdig met het
aangekondigde wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen SVB aan het
parlement gezonden.
3. Toezegging Halfjaarlijkse voortgangsrapportages (32 165)
(T01171)
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.
Stand van zaken:
Eerste en Tweede Kamer zijn op 13 maart 2012 geïnformeerd.
4. Toezegging Brede evaluatie crisismaatregelen (32 058)
(T01213)
De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van
het lid Kuiper, toe de effecten van de verschillende crisismaatregelen op
de arbeidsmarkt te evalueren.
Stand van zaken:
Afgedaan met brief d.d. 9 december 2011 (Kamerstuknr. I, 2011–2012, 32
058 H) bij het evaluatierapport maatregel verruiming ketenbepaling.
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5. Toezegging Communicatie met burgers (32 697) (T01371)
De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking
van het lid Nagel, toe na te gaan hoe betrokkenen over de korting op de
AOW-partnertoeslag geïnformeerd zijn en te bezien hoe de communicatie
met burgers verbeterd kan worden.
Stand van zaken:
Beantwoording wordt meegenomen in de memorie van antwoord inzake
het wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en
flexibilisering ingangsdatum AOW (33 046).
Planning: eind maart 2012
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