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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 8 november 2021
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op
28 september 2021 een brief gestuurd aan de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien
van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer
zijn gedaan.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op
5 november 2021 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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Samenstelling:
Kox (SP), Essers (CDA), Ester (CU), Vos (PvdA) (voorzitter), Van Strien (PVV), Oomen-Ruijten
(CDA), Schalk (SGP), Stienen (D66), De Bruijn-Wezeman (VVD) (ondervoorzitter), A.J.M. van
Kesteren (PVV), Van Rooijen (50PLUS), Van Ballekom (VVD), Crone (PvdA), Frentrop (FVD),
Geerdink (VVD), Van Gurp (GL), Moonen (D66), Rosenmöller (GL), Vendrik (GL), De Vries
(Fractie-Otten), Van der Burg (VVD), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Berkhout (FractieNanninga), Raven (OSF), Prast (PvdD) en Soeharno (CDA).
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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 september 2021
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 juli 2021 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2022 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlmhl5pqzxmt&ministerie=vghyngkof7kn
Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlmhnafgn0wb&ministerie=vghyngkof7kn
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 5 november 2021 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.
Met vriendelijke groet,
J.A. Bruijn
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 5 november 2021
In reactie op uw brief van 28 september 2021 over het halfjaarlijks
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen, ontvangt u
hierbij een geactualiseerd overzicht.
Daarin is de stand van zaken vermeld van:
1. Rappelabele toezeggingen SZW (rappel september 2021)
2. Rappelabele toezeggingen SZW (vooruitblik september 2021)
Bij nog openstaande toezeggingen is een inschatting gegeven van de
status van verzending naar uw Kamer.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.D. Wiersma
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Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Rappel september 2021)
1. Toezegging «Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor
seizoenssectoren» (35 074) (T02731)
De verkenning naar een aparte premiecategorie voor langjarige tijdelijke
contracten is afgerond met een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2020–2021, 35 074, nr. 76). Er worden nog aparte gesprekken
gevoerd over de maatwerkoplossing voor seizoensarbeid naar aanleiding
van de motie Wiersma-Heerma (Kamerstukken II, 2018/19, 35 074, nr. 46).
De Eerste Kamer zal binnen enkele weken worden geïnformeerd middels
een aparte Kamerbrief over de bovenstaande toezegging en motie.
2. Toezegging «Te bezien of de rekentool naar voren kan worden gehaald»
(35 213) (T02930)
De rekentool staat inmiddels online op de website van het UWV. Hiermee
is aan de toezegging voldaan.
3. Toezegging «De Kamer informeren over reactie Europese Commissie
standpunt Tozo-uitkering» (35 542) (T03011)
De Commissie heeft eerder besloten dat zolang de discussie hierover in
de Tweede Kamer nog loopt, de toezegging als openstaand wordt
beschouwd. De planning is dat eind 2021 meer informatie volgt.
4. Toezegging «Toezenden afschrift brief ontwikkeling loonsom in het
kader van terugvorderingsbeleid (35 542) (T03066)
De toezegging is afgedaan met een brief van SZW op 22 maart 2021
(Kamerstuk I, 2020–2021, 35 420, AK).
5. Toezegging «Toezenden servicedocument over het vinden van
stageplaatsen of andere wijze invullen van beroepspraktijkvorming door
Minister OCW (35 542) (T03067)
De toezegging is afgedaan met een brief (OCW) op 19 oktober 2021
(Kamerstuk I, 2021–2022, 35 542, L).
6. Toezegging «De Kamer te informeren over de voortgang van financiële
afspraken met betrekking tot de Wet Inburgering 20.. (35 483) (T03099)
De toezegging is afgedaan met een brief van SZW op 10 mei 2021
(Kamerstuk I, 2020–2021, 35 483, H).
7. Toezegging «De Kamer te informeren welke partij de leerbaarheidstoets
zal uitvoeren» (35 483) (T03100)
De Eerste Kamer zal voor het kerstreces hierover worden geïnformeerd.
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Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Rappel 02-07-2021 tot 02-01-2022) (vooruitblik)
1. Toezegging «Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch
Nederland (35 000 IV / CXIX, A) (T02659)
Sinds 2019 worden jaarlijks beide Kamers geïnformeerd middels de
voortgangsrapportage. Op 14 juni 2021 is de derde voortgangsrapportage
naar de Eerste Kamer verstuurd. Volgend jaar voor het zomerreces wordt
de vierde voortgangsrapportage verwacht.
2. Toezegging «Monitoren ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland
en jaarlijks informeren gezamenlijke inzet verbetering situatie inwoners
Caribisch Nederland (35 000 IV / CXIX, N)
Sinds 2019 worden beide Kamers jaarlijks hierover geïnformeerd. Dit
wordt samengenomen met en verwerkt in bovenstaande voortgangsrapportage.
3. Toezegging «De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in
het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële
discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te
nemen in de consultatieronde (35 213) (T02928)
De toezegging is afgedaan met een brief aan de Eerste Kamer (VWS) van
29 juni 2021 (Kamerstuk I, 2020–2021, 2021D35619).
4. Toezegging «Tweejaarlijkse rapportages reductie kinderarmoede
(34 775, D) (T02973)
De toezegging is afgedaan met een brief aan de Eerste Kamer (SZW) op
8 juli 2021 (Kamerstukken I 35 570 XV / 35 570 IV, I).
5. Toezegging «Toezenden AMvB bedrag ineens (35 555) (T03183)
De toezegging is afgedaan met een brief aan de Eerste Kamer (SZW) op
18 mei 2021 (Kamerstuk I, 2020–2021, 35 555, I).
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