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Geachte heer Wiersma,
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die
door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan. In verband met het aantreden van het
nieuwe kabinet maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u - eenmalig - ter informatie een volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeggingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen.
Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van het nieuwe kabinet opnieuw
zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het
geval is, verneemt de Kamer dit uiteraard graag.
Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan van de openstaande en
deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2022 is verstreken.
Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlqkcipxn748&ministerie=vlpiebc0l5a3
Totaaloverzicht: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlqkf2aczunx&ministerie=vlpiebc0l5a3
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 vóór vrijdag 8 april 2022. Deze prognose betreft daarbij
voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.
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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.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. J.A. Bruijn

