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Nr. 57  BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 januari 2015 

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 16 januari 2015 om een stand van zakenbrief te 
ontvangen over de toezeggingen die toegezegd waren voor 1 januari 2015 
zend ik u hierbij het overzicht met de stand van zaken van deze 
toezeggingen. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L.F. Asscher 
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Commissie Soort 

activiteit 

Datum Onderwerp Termijn Status Tekst toezegging Stand van zaken 

SZW algemeen 
overleg 

4-6-
2014 

ARBEIDSMARKT-
BELEID 

1-1-
2015 

Open-
staand 

In de volgende reguliere UWV-
rapportage wordt ingegaan op het 
instrument passend werkaanbod en 
in hoeverre dat als dwingend wordt 
ervaren. 

Minister heeft UWV 
gevraagd hieraan 
aandacht te besteden in 
het jaarverslag 2014 dat de 
Tweede Kamer in mei 2015 
wordt toegezonden. 

SZW, 
OCW, 
BiZa, V&J, 
KR 

algemeen 
overleg 

21-5-
2014 

DISCRIMINATIE-
ONDERWERPEN 

1-1-
2015 

Open-
staand 

In de voortgangsbrief discriminatie 
van eind 2014 komt de Minister 
terug op het overleg tussen de 
Inspectie SZW en het College voor 
de Rechten van de Mens over de 
vraag hoe zij elkaar kunnen 
versterken en op antidiscriminatie-
maatregelen van gemeenten. In de 
voortgangsbrief zal een tussen-
stand worden gegeven van de 
gesprekken, de onderhandelingen 
tussen de inspectie en het college. 
De analyse zelf komt in 2015. 

De voortgangsbrief 
discriminatie wordt begin 
februari 2015 aan de 
Tweede Kamer gezonden. 

SZW, 
OCW, 
BiZa, V&J, 
KR 

algemeen 
overleg 

21-5-
2014 

DISCRIMINATIE-
ONDERWERPEN 

1-1-
2015 

Open-
staand 

In samenwerking met zijn collega 
van Veiligheid en Justitie komt de 
Minister terug op de cijfers over 
aangifte. Dit zal gebeuren in de 
voortgangsbrief discriminatie die 
voor eind 2014 is toegezegd. 

De voortgangsbrief 
discriminatie wordt begin 
februari 2015 aan de 
Tweede Kamer gezonden. 

SZW algemeen 
overleg 

1-10-
2014 

KINDEROPVANG 1-1-
2015 

Open-
staand 

De Minister zal nog terugkomen op 
de positie van de werknemers bij 
faillissementen in algemene zin. 

In het AO arbeidsmarktbe-
leid van 15 oktober 2014 
(Kamerstuk 29 544, nr. 575) 
heeft Minister gezegd dat 
het onderzoek wordt 
gestart. Het onderzoek 
loopt nu en zal medio 
maart worden afgerond. 
Toezending aan de Tweede 
Kamer is gepland voor het 
voorjaar 2015. 

SZW algemeen 
overleg 

1-10-
2014 

KINDEROPVANG 1-1-
2015 

Deels 
afge-
handeld 

Onderzoek curator Estro is naar 
verwachting in december gereed. 
De Kamer zal van de uitkomsten 
van dit onderzoek op de hoogte 
worden gesteld. 

Deze toezegging is deels 
afgehandeld met brief aan 
TK d.d. 14-01-2015, 
Kamerstuk 31 322, nr. 266. 
Er volgt in maart 2015 een 
rapportage door de curator 
van het onderzoek. 

SZW algemeen 
overleg 

1-10-
2014 

KINDEROPVANG 1-1-
2015 

Open-
staand 

De Kamer wordt schriftelijk 
geïnformeerd over eventuele 
maatregelen die de Minister gaat 
nemen voor kinderen met diabetes 
in de kinderopvang. 

Er loopt overleg met OCW 
en VWS met betrokken 
partijen. In het voorjaar 
2015 is meer duidelijkheid 
waarna de Tweede Kamer 
wordt geïnformeerd. 

SZW plenair 
wetge-
vingsde-
bat 

9-10-
2014 

ARBEIDSTIJDEN 1-1-
2015 

Open-
staand 

De Minister zegt een onderzoek toe 
over de effecten die de combinatie 
van werk en zorg door mannen 
heeft op de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Dit onderzoek wordt nog 
dit jaar afgerond. Hij zal de Kamer 
informeren over de uitkomsten 
ervan. 

De literatuurstudie 
«Mannen, zorg en werk» 
wordt in februari 2015 aan 
de Tweede Kamer 
gezonden.

 

Bijlage

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 XV, nr. 57 2


