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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 januari
2020 een brief gestuurd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die
door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.
De Minister heeft op 5 maart 2020 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,
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag, 28 januari 2020
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 januari 2020 is verstreken. Daarbij treft u
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2020 verloopt. Beide
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5ndjd1cwi6&ministerie=vghyngkof7kn
Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5net53e4od&ministerie=vghyngkof7kn
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 6 maart 2020 eventuele correcties en een prognose van de
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is
verstreken.
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven,
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding
van het toezeggingenregistratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn
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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, 5 maart 2020
In reactie op uw brief van 28 januari 2020 over het halfjaarlijks overzicht
van openstaande en deels voldane toezeggingen, ontvangt u hierbij,
mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
een geactualiseerd overzicht.
Daarin is de stand van zaken vermeld van:
1. Rappelabele toezeggingen SZW (rappel januari 2020)
2. Rappelabele toezeggingen SZW (vooruitblik januari 2020)
Bij nog openstaande toezeggingen is een inschatting gegeven van de
status van verzending naar uw Kamer.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees
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Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Eerste Kamer (Rappel januari 2020)
1) Toezegging Mogelijke verdringingseffecten (34 073) (T02148)
De evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is
inmiddels afgerond. Het rapport zal, vergezeld van een kabinetsreactie,
in het tweede kwartaal van 2020 worden aangeboden aan de Eerste
Kamer.
2) Toezegging Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor
seizoenssectoren (35 074) (T02731)
De gesprekken met de sociale partners over dit onderwerp lopen.
Uiterlijk in het voorjaar van 2020 worden de Eerste en Tweede Kamer
nader geïnformeerd.
3) Toezegging De Kamer informeren over de voortgang van de hersteloperatie inzake omissie in de uitvoering van het kindgebonden budget
(35 010) (T02777)
De voortgangsbrief wordt in het voorjaar van 2020 aan de Eerste
Kamer gestuurd.
4) Toezegging kijken naar het verschil in kosten voor kinderopvang
tussen eenoudergezinnen en gezinnen met paren (35 010) (T02778)
Beantwoord met brief aan de Eerste Kamer d.d. 11-12-2019 (Kamerstukken I, 2019–2020, 35 010, nr. M). Vervolgens is de brief betrokken
bij het mondeling overleg over de uitvoering van de motie Kox inzake
reductiedoelstelling bestrijding kinderarmoede van 21 januari 2020.
5) Toezegging Interdepartementaal beleidsonderzoek deeltijdwerk
(35 300) (T02790)
De verzending aan de Eerste Kamer van het Interdepartementaal
beleidsonderzoek deeltijdwerk met kabinetsreactie zal naar verwachting in maart 2020 plaatsvinden.
Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Eerste Kamer (vooruitblik januari 2020)
1) Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35 300)
(T02789)
In juni wordt een rapport met demografische varianten opgeleverd
door het NIDI en het CBS. In september volgt het tweede en laatste
rapport van het SCP (met input van PBL en CPB) met maatschappelijke
projecties.
2) Toezegging informeren over plannen rondom vereenvoudiging
Banenafspraak (34 956) (T02795)
Met de brief Rapportage Werkplannen Banenafspraak overheids- en
onderwijssectoren dd. 17-12-2019 (Kamerstukken II, 2019–2020,
nr. 34 352) heeft BZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de
werkplannen van de overheid. BZK heeft aangegeven dat de brief
binnenkort naar de Eerste Kamer wordt gestuurd. De brief over de
Vereenvoudiging Banenafspraak wordt in het tweede kwartaal van
2020 naar de Eerste Kamer gestuurd. De Eerste Kamer ontvangt
jaarlijks in juli de Brief Resultaten Banenafspraak.
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