
2021D38558 VERSLAG HOUDENDE LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een 
aantal vragen voorgelegd aan de regering over de Vaststelling van de 
begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XV). 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Peters 

Adjunct-griffier van de commissie,
Van den Broek 
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Nr Vraag 

1 Kunt u een overzicht verschaffen van alle uitgaven specifiek 
gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen en dit 
uitsplitsen per kanaal? Kunt u aangeven hoe dit budget zich in 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld (vanaf 2017)? 

2 Leven er als gevolg van de coronacrisis meer kinderen in 
armoede? 

3 Hoeveel budget wordt volgend jaar extra uitgetrokken voor het 
terugdringen van armoede onder kinderen, specifiek bedoeld 
om de gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen? Via welke 
routes loopt dit? 

4 Kan worden aangeven waar in de begroting uitgaven voor de 
implementatie van de Europese Kindergarantie (Child Guaran-
tee) zijn gebudgetteerd en kan hier een overzicht van de 
uitgaven worden gegeven? 

5 Wanneer worden er nieuwe bestuurlijke afspraken met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vastgesteld over 
armoede onder kinderen en hoe groot wordt de ruimte voor 
gemeenten om deze middelen breder in te zetten dan alleen 
voor de ondersteuning in natura, namelijk voor het integraal 
tegengaan van de oorzaken en negatieve gevolgen van armoede 
(momenteel 15 – 20%)? Wordt hier dan ook gesproken over 
oormerking van de middelen? 

6 Wordt het akkoord om huishoudens tijdens de pandemie niet 
van het water af te sluiten bij het niet kunnen voldoen van de 
rekening voortgezet in 2022? Zo ja, zijn er naar aanleiding van 
dit akkoord tijdens de pandemie al afspraken gemaakt met de 
waterbedrijven om bij waterarmoede gezinnen met kinderen 
niet af te sluiten van het water? 

7 Hoe worden bij de vormgeving van armoede- en schuldenbeleid 
kinderen en jongeren (zowel op landelijk als lokaal niveau) 
betrokken, conform artikel 12 uit het Internationale Verdrag voor 
de Rechten van het Kind? 

8 Wat wordt er gedaan met de aanbevelingen uit het onderzoek 
«Kansrijk armoedebeleid voor kinderen» van de Beleidsonder-
zoekers? 

9 In welke vijf sectoren is de krapte op de arbeidsmarkt het grootst 
en wat wordt er gedaan om meer mensen daarvoor te 
interesseren? 

10 Kan er een overzicht worden gegeven van het aantal werklozen 
tussen de 60 en de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd in 
de afgelopen tien jaar, uitgesplitst per leeftijd? (hoeveelheid 
60-jarigen, 61-jarigen, enz.) 

11 Kan er een overzicht worden gegeven van het aantal arbeidson-
geschikten tussen de 60 en de AOW-leeftijd in de afgelopen tien 
jaar, uitgesplitst per leeftijd? (hoeveelheid 60-jarigen, 61-jarigen, 
enz.) 

12 Hoeveel extra kinderen leven als gevolg van de coronacrisis in 
armoede? Welke trend wordt daarbij verwacht? 

13 In welke mate heeft het overheidsbeleid (zoals de verhoging van 
de AOW-leeftijd) geleid tot een hogere werkloosheid als gevolg 
van een toename van het arbeidsaanbod? 

14 Zijn er concrete doelstellingen over het tegengaan van loon- en 
inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen? 

15 Wat is de gemiddelde arbeidsparticipatie van mensen met een 
chronische aandoening en mensen met een psychische 
aandoening? Hoe verhoudt zich dit tot de gezonde beroepsbe-
volking? 
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16 Welke maatregelen en middelen worden ingezet om mensen 
met een chronische aandoening of de gevolgen daarvan vanuit 
de reguliere medische zorg te begeleiden bij het behouden van 
of terugkeer naar werk? 

17 Hoeveel procent moet het minimumloon stijgen voordat het 60% 
van het gemiddelde loon bedraagt? 

18 Wat is de arbeidsinkomensquote (AIQ) momenteel en hoe heeft 
deze zich ontwikkeld sinds 1969? 

19 Hoeveel procent van de mensen die in horeca werkt, verdient 
het minimumloon? En hoeveel is dat bij de detailhandel? Welke 
ontwikkeling zit er in deze cijfers en hoe verhoudt zich dat tot 
voorgaande jaren? 

20 Welke actuele onderzoeken zijn er over de sectoren horeca en 
detailhandel? Hoe staan zij er nu voor? Wat is de winstgevend-
heid in deze sectoren (nu en afgelopen jaren voor Corona)? Welk 
deel van de economie beslaan zij? Hoeveel omzet wordt er 
gedraaid? Hoeveel faillissementen zijn er geweest de afgelopen 
jaren? Hoeveel mensen zijn er werkzaam en hoeveel onderne-
mers van welke grootte? 

21 Welke onderzoeken zijn er het afgelopen jaar verschenen 
betreffende het minimumloon? 

22 Hoeveel sociale werkvoorzieningen draaien rode cijfers? Welke 
zijn dit? 

23 Welke sociale werkvoorzieningen hebben sinds 2015 de deuren 
moeten sluiten? Hoeveel hebben taken afgestoten en bij hoeveel 
heeft de gemeente de werkzaamheden overgenomen? 

24 Welke controle heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (SZW) de afgelopen vier jaar uitgevoerd op de 
gemeenten in het kader van de verdringingstoets? Welke 
publicaties zijn hierbij verschenen? Hoeveel fulltime-equivalent 
(fte) per jaar is hieraan besteed vanaf 2016? Welke follow-up is 
er geweest van het inspectie rapport uit 2015 over Gemeente-
lijke aandacht voor verdringing bijstandsgerechtigden? Welke 
activiteiten heeft de Inspectie verricht op het gebied van werken 
zonder loon? 

25 Welke problemen met de implementatie vereenvoudiging 
beslagvrije voet zijn er nog en welke acties zijn ondernomen in 
dit jaar? 

26 Wanneer is begonnen met het verlagen van de bijstand (in het 
kader van de afbouw van de dubbele heffingskorting in het 
referentieminimumloon) en op hoeveel procent van de verlaging 
zitten we nu? 

27 Hoeveel werkende armen zijn er momenteel? 
28 Hoeveel procent van de eigenrisicodragers komt in de Inko-

mensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en hoeveel 
procent niet-eigenrisicodragers? 

29 Hoeveel procent van de eigenrisicodragers is 35-min en hoeveel 
procent van de niet-eigenrisicodragers? 

30 Bent u bekend met het inkomensverlies dat (met name 
alleenstaande) ouders ervaren als kinderen 18 jaar worden? 
Kunt u inzichtelijk maken welke tegemoetkomingen vervallen en 
welke daarvoor in de plaats komen, en wat dit betekent voor de 
financiële situatie van ouders? 

31 Hoeveel problemen worden er nog gemeld betreffende de 
vereenvoudiging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten (Wajong) en welke problemen betreft dit? 
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32 Welke problemen worden gemeld door Wajongers die zelfstan-
dige zonder personeel (zzp’er) zijn, en in de problemen komen 
door een niet-realistische inschatting van het zzp-inkomen 
(mede door Corona) in het kader van de harmonisatie Wajong 
en wat doet u om voor deze groep mensen de problemen op te 
lossen? 

33 Welke cijfers heeft u beschikbaar over de ontwikkeling van het 
aantal kinderen in armoede en hoe verhoudt zich dat tot uw 
doelstelling? 

34 Welke cijfers heeft u beschikbaar over armoede in Nederland? 
35 Om welke reden is er geen loonkostenvoordeel beschikbaar 

voor jongeren van doelgroep banenafspraak en scholingsbelem-
merden die al een stage of vakantiebaantje bij de werkgever 
hebben gehad? 

36 Waarvoor worden de middelen crisisdienstverlening (regionale 
mobiliteitsteam) voor 2022 ingezet? Kan een onderverdeling 
worden gegeven waar deze gelden aan worden uitgegeven? 

37 Wat is de relatie tussen koopkrachtontwikkeling enerzijds en het 
consumentenvertrouwen anderzijds? Zijn daar eenduidige 
onderzoeksresultaten voor beschikbaar? Welke onderzoeksresul-
taten worden gebruikt door de planbureaus en het ministerie? 

38 Van de Miljoenennota in totaal is een mooie infographic 
beschikbaar, is het mogelijk een dergelijke infographic beschik-
baar te maken voor deelbegroting XV – SZW? 

39 Hoeveel mensen zitten er in 2021 langdurig (twee jaar of langer) 
in de bijstand? 

40 Hoeveel mensen zitten er in 2021 recent (drie maanden of korter) 
in de bijstand? 

41 Kan, per arbeidsmarktregio, worden aangegeven hoeveel 
mensen er procentueel gezien van de beroepsbevolking in de 
betreffende regio in de bijstand zitten? 

42 Welke instrumenten heeft de Inspectie SZW om arbeidsmisstan-
den aan te pakken? Kan worden aangegeven wanneer welk 
instrument wordt ingezet? Wat is de effectiviteit per instrument? 

43 Hoeveel mensen zitten er in 2021 in de bijstand? 
44 Kan er een overzicht van de afgelopen en de aankomende 20 

jaar worden gegeven van de uitgaven aan AOW-uitkeringen ten 
op zichtte van de fiscale opbrengsten uit tweede pijler 
pensioenen? 

45 Wat is, in een overzicht van de afgelopen 20 jaar en de raming 
voor de aankomende 20 jaar, de hoogte van de fiscale opbreng-
sten uit tweede pijler pensioenen? 

46 Wat is de hoogte van het vermogen van alle tweede pijler 
pensioenen? Kan een overzicht van de ontwikkeling hiervan over 
de afgelopen 20 jaar worden gegeven? Kan een raming van de 
verwachte ontwikkeling hiervan worden gegeven? Kan dit ook 
uitgesplitst worden per sector? 

47 Wat is de hoogte van het koopkrachtverlies onder gepensioneer-
den als gevolg van het niet-indexeren van het tweede pijler 
pensioen? Kan hiervan een overzicht worden gegeven over de 
afgelopen 20 jaar? 

48 Hoeveel is de koopkracht van huishoudens sinds kabinet Rutte I 
gestegen in totaal en voor werkenden, mensen met een 
uitkering en gepensioneerden? 

49 Wat is het netto-inkomen van een alleenstaande bijstands-
moeder met drie kinderen in de leeftijd 6–11 jaar? 

50 Wat is het netto-inkomen van een paar, beiden in de bijstand, 
met één kind van 10 jaar? 

51 Hoeveel is de arbeidskorting toegenomen sinds kabinet Rutte I? 
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52 Hoeveel is de ouderenkorting toegenomen sinds kabinet Rutte I? 
53 Hoe kijkt u naar de premieontwikkeling van de midden- en 

kleinbedrijf (mkb) verzuim-ontzorg-verzekering? Wordt deze 
gemonitord en geëvalueerd? 

54 Kan een totaaloverzicht worden gegeven van alle beschikbare 
instrumenten en budgetten gericht op om- en bijscholing en het 
begeleiden van mensen van werk(loosheid) naar werk? 

55 Kunt u voor de periode 1977–2020 in een figuur aangeven hoe 
het besteedbaar inkomen en het primaire inkomen zich hebben 
ontwikkeld? 

56 Kunt u aangeven in welke gemeenten de inkomensongelijkheid 
de afgelopen periode het hoogste was? 

57 Wat zijn de aanbevelingen van de Europese Commissie voor 
Nederland? 

58 Wat is er tijdens de coronacrisis precies uitgegeven aan 
verschillende instrumenten voor om- of bijscholing of heroriën-
tatie op de arbeidsmarkt? 

59 Hoeveel geld is er precies gereserveerd voor de aanpak van 
jeugdwerkloosheid en welk deel daarvan is al besteed? 

60 Kunt u een overzicht geven van alle recent afgeronde en 
lopende experimenten waarbij jongeren ofwel door een vorm 
van uitkering zonder voorwaarden of een soort basisbaan 
ondersteund worden? 

61 Op welke manier ondersteunt u jongeren in een kwetsbare 
positie precies? 

62 Op welke wijze kunnen gemeenten ondersteuning krijgen van 
het Rijk als zij een pilot opzetten om kwetsbare jongeren aan het 
werk te helpen? 

63 Wat is uw visie op de rol van flexwerk op de arbeidsmarkt, nu en 
in de toekomst? 

64 Hoeveel jongeren tot 21 jaar werken op basis van een flexibel 
contract? Hoeveel procent van deze jongeren volgt onderwijs? 

65 In hoeverre is de subsidieregeling leren en ontwikkelen (SLIM) 
sinds het uitbreken van de coronacrisis aangepast met betrek-
king tot het type sectoren? Is de aanvulling van 41,5 miljoen 
euro bruikbaar door mkb-organisaties in alle sectoren? Is met de 
drie SLIM-sectoren afgestemd hoe personeel omgeschoold kan 
worden naar tekortsectoren met behulp van de SLIM? 

66 Welke alternatieven biedt u aan schijnzelfstandigen in het 
tegengaan van ongewenste constructies? 

67 Constaterende dat het kabinet zich inzet voor gelijkere verdeling 
van werk- en zorgtaken tussen ouders op het gebied van 
ouderschapsverlof, hoe is het ouderschapsverlof geregeld bij 
meeroudergezinnen of bij gezinnen waarbij een homoseksueel 
stel via een draagmoeder ouders geworden zijn? 

68 Hoe werkt de huidige zwangerschapsverlofregeling voor 
zwangere transgender mannen? Hoeveel geld kost de regeling 
voor deze groep? En als deze er nog niet is, wat zijn de geschatte 
kosten voor een dergelijke regeling? 

69 Wat zijn uw overwegingen om het ouderschapsverlof niet 
volledig te vergoeden gedurende de verlofperiode? 

70 Kunt u inschatten wanneer de resultaten van de aangenomen 
motie Simons (Kamerstuk 29 861, nr. 73) over de juridische 
definitie van arbeidsuitbuiting verwacht worden? 
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71 Constaterende dat het kabinet werkgevers en werknemers 
stimuleert om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te 
creëren, thuis en op locatie, hoe is dit geregeld voor vrouwen 
die te maken hebben met pijnproblematiek omtrent menstru-
atie? Wat zouden de kosten zijn van een menstruatieverlof van 
maximaal één werkdag per maand? Welke onderzoeken worden 
hierbij in acht genomen door het ministerie? Worden er opties 
voor een dergelijk verlof verkend? 

72 Wat zouden de financiële en economische kosten zijn van het 
invoeren van een wettelijk transitieverlof voor transgender 
personen? Op welke onderzoeken beraadt u zich hierin? 

73 Hoe ziet u de ontwikkeling van het aantal uren in een werkweek 
voor zich, nu en in de toekomst? 

74 Kunt u aangeven in welk kwartaal 2022 wij de nieuwe langeter-
mijnvisie op het arbobeleid kunnen verwachten? Wie worden er 
betrokken bij de totstandkoming bij deze langetermijnvisie? 

75 Wat zijn de actuele dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden 
van de vijf grote fondsen? 

76 Zijn er premiestijgingen aangekondigd bij de vijf grote fondsen? 
77 Constaterende dat op 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstel-

sel start dat een hoger taalniveau vereist, wat zijn de verwachtin-
gen voor de slagingskansen voor mensen met een migratie-
achtergrond voor het hoger vereiste taalniveau? Worden er extra 
taallessen aangeboden voor mensen met een migratie-
achtergrond? Worden deze taallessen in de nieuwe regeling 
deels ook aangeboden in de opvang? Wat zijn de kosten 
hiervoor? 

78 Constaterende dat gezinsmigranten zelf hun taallessen en 
-examens betalen, wat zijn de individuele kosten voor gezinsmi-
granten om taallessen en -examens te bekostigen? Zijn er naar 
verwachting extra kosten in verband met het hoger vereiste 
taalniveau? Welke obstakels worden er verwacht met betrekking 
tot de toegang van gezinsmigranten tot het volgen van 
taallessen en -examens? 

79 Welke rol ziet u voor het minimumloontarief in de uitgesproken 
wens ondersteuning te bieden aan mensen met (beginnende) 
geldzorgen? 

80 Kunt u uitweiden over de doelstellingen en bevoegdheden van 
de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme 
(NCDR)? 

81 Hoe ziet u de rol en inspraak van de inwoners van de eilanden in 
de uitgesproken doelstellingen? 

82 Was ook in deze crisis zichtbaar dat mensen met een niet-
westerse migratie-achtergronden sneller hun baan hebben 
verloren? 

83 Welke uitgaven zijn er nu op de SZW-begroting precies al 
gedaan als opvolging van de kabinetsreactie Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de 
commissie Bosman? 

84 Welke uitgaven staan nog gepland naar aanleiding van de 
kabinetsreactie POK en de commissie Bosman? 

85 Hoe zou u de verhouding tussen vertrouwen en fraudebestrij-
ding omschrijven? 

86 Bij welke uitkeringsregelingen op de SZW-begroting is er 
persoonlijke begeleiding beschikbaar en bij welke niet? 

87 Hoe zou u de impact van de Participatiewet tot nu toe 
beschrijven? 
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88 Kunt u toelichten waarom de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) «over 
het algemeen goed» presteren? Waaraan is «over het algemeen 
goed» gerelateerd? 

89 Kunt u de enorme toename in het jaar 2019 betreffende het 
aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling 
verklaren? 

90 Is er een verklaring voor de structurele daling van het aantal 
mensen met een arbeidsbeperking die een baan hebben 
gevonden in de jaren 2018 tot en met 2020? 

91 Hoeveel allochtonen met een niet-westerse achtergrond maken 
gebruik van een bijstandsuitkering? 

92 Hoeveel allochtonen met een westerse achtergrond maken 
gebruik van een bijstandsuitkering? 

93 Hoeveel miljard euro per jaar aan bijstandsuitkeringen gaat naar 
niet-westerse allochtonen en hoeveel naar westerse 
allochtonen? 

94 Wat is het percentage niet-westerse allochtonen, westerse 
allochtonen en autochtonen dat gebruik maakt van een 
bijstandsuitkering? 

95 Hoeveel allochtonen met een niet-westerse en westerse 
achtergrond maken gebruik van de sociale zekerheid? 

96 Wat is het percentage niet-westerse allochtonen, westerse 
allochtonen en autochtonen dat gebruik maakt van uitkeringen 
en sociale regelingen uitgesplitst per uitkering en sociale 
regeling? 

97 Hoeveel miljard euro per jaar aan sociale zekerheid gaat naar 
niet-westerse allochtonen, westerse allochtonen en autochto-
nen? 

98 Hoeveel procent van de statushouders maakt gebruik van de 
bijstand of een andere sociale inkomensregeling en wat zijn de 
kosten per jaar daarvan? Kan dit worden opgemaakt in een 
overzicht van de afgelopen 10 jaar? 

99 Wat is het percentage niet-westerse allochtonen, westerse 
allochtonen en autochtonen dat een vrijstelling heeft van de 
sollicitatieplicht? 

100 Hoeveel bewuste fraude is er in de afgelopen vijf jaar geconsta-
teerd binnen de sociale zekerheid? 

101 Hoeveel gemeenten geven aan niet te handhaven op de taaleis 
binnen de bijstand? 

102 Hoeveel uitkeringen zijn er 100% stopgezet door het niet 
voldoen aan de taaleis? 

103 Wat is het bedrag dat de afgelopen vijf jaar is ingevorderd aan 
bewuste fraude met sociale zekerheid en welk bedrag staat er 
nog open? 

104 Hoeveel euro is er in de afgelopen vijf jaar kwijtgescholden aan 
bewuste fraude? 

105 Hoeveel fraude is er in de afgelopen vijf jaar geconstateerd op 
basis van het schenden van de inlichtingen en vermogenseis 
binnen de bijstand? 

106 Hoeveel bijstands-/uitkeringsfraude is er in de afgelopen vijf jaar 
geconstateerd op basis van verzwegen bezit in het buitenland 
(zoals tweede huizen)? 

107 Hoeveel uitkeringen (uitgesplitst per uitkering per land) worden 
er per jaar geëxporteerd en wat zijn de kosten hiervan? 

108 Hoeveel Werkloosheidswet (WW)-uitkeringen worden er per jaar 
geëxporteerd (uitgesplitst per land) en wat zijn de kosten 
hiervan? 
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109 Hoeveel fraude met export-WW is er in de afgelopen vijf jaar 
geconstateerd? Hoeveel is daarvan ingevorderd en hoeveel 
moet nog worden ingevorderd? 

110 Hoeveel uitkeringen zijn er in de afgelopen vijf jaar stopgezet 
naar aanleiding van bewuste fraude? 

111 Hoeveel miljard euro aan sociale zekerheid (uitgesplist naar 
uitkering en sociale regeling) is er volgens het huidige demissio-
naire kabinet in totaal uitgegeven aan sociale zekerheid aan 
immigranten (westers en niet-westers) in de afgelopen 10 jaar? 

112 Klopt het dat er in de begroting geen rekening gehouden wordt 
met een eventuele hervorming van het kinderopvangtoeslagen-
stelsel? Kunt u dit antwoord onderbouwen? 

113 Waarom loopt het syntheseonderzoek Pilots Veranderopgave 
Inburgering tot 2023, terwijl de evaluaties van de pilots 
inmiddels zijn afgerond en het doel van de pilots is dat 
gemeenten voor de invoering van de nieuwe inburgeringswet 
gebruik kunnen maken van de bevindingen? 

114 Constaterende dat het inburgeringsaanbod van Dienst Uitvoe-
ring Onderwijs (DUO) overgeheveld wordt naar gemeenten, wat 
zijn de financiële en economische kosten van deze overheve-
ling? Worden gemeenten daarvoor gecompenseerd? Hoe wordt 
deze overstap gefaciliteerd, specifiek in termen van kennisover-
dracht? 

115 Bij de overheveling van het inburgeringsaanbod van DUO naar 
gemeenten horen ook lessen Nederlands, wie bepaalt op welke 
manier dit wordt ingericht? Zal er ondersteuning zijn voor 
gemeenten om informatie te verspreiden onder haar burgers? 
Welke voorzieningen zijn er om ervoor te zorgen dat informatie 
beschikbaar is in de taal van de migrant, zodat zij zich kunnen 
aanmelden voor het inburgeringstraject? 

116 Welk contact is er geweest met de eilanden rondom de 
overwegingen voor het stopzetten van de subsidieregelingen 
voor Caribisch Nederland? 

117 Hoe is de jeugdwerkloosheid wanneer deze verdeeld wordt aan 
de hand van afstudeer-/opleidingsrichting? Welke sectoren zijn 
niet in staat voldoende werkgelegenheid te verschaffen aan 
jongeren? Is er, vanuit dit kader, sprake van sectorspecifieke 
aanpakken van jeugdwerkloosheid? 

118 Wat zijn de gevolgen van het verhogen van het minimumloon 
met 10% voor de koopkracht, de arbeidsparticipatie, het aantal 
bijstandsuitkeringen, afname van het aantal mensen onder de 
armoedegrens, de schatkist en voor werkgevers? Hoeveel 
bedrijven zullen in de problemen komen bij een dergelijke 
verhoging en in welke sector(en)? Wat zijn de financiële en 
economische gevolgen wanneer de bijstandsuitkering meestijgt 
met deze verhoging van het minimumloon? 

119 Wat zijn de gevolgen van het verhogen van het getrapt verhogen 
(jaarlijks met ca. een euro) van het minimumloon richting 14 
euro per uur (in lijn met het voornemen vanuit Brussel) voor de 
koopkracht, de arbeidsparticipatie, het aantal bijstandsuitkerin-
gen, afname van het aantal mensen onder de armoedegrens, de 
schatkist en voor werkgevers? Hoeveel bedrijven zullen in de 
problemen komen bij een dergelijke verhoging en in welke 
sector(en)? Wat zijn de financiële en economische gevolgen 
wanneer de bijstandsuitkering meestijgt met deze verhoging van 
het minimumloon? 
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120 Wat zijn de gevolgen van het afschaffen van het minimumjeugd-
loon (of: het gelijktrekken van het minimumjeugdloon met het 
minimumloon) voor de koopkracht, de arbeidsparticipatie, het 
aantal bijstandsuitkeringen, afname van het aantal jongeren 
onder de armoedegrens, jeugdwerkloosheid en de schatkist en 
voor werkgevers? Hoeveel bedrijven zullen in de problemen 
komen bij een dergelijke verhoging en in welke sector(en)? 

121 Hoeveel arbeidsmigranten van binnen en buiten de Europese 
Unie (EU) zijn er in de afgelopen vijf jaar Nederland toegelaten? 

122 Hoeveel arbeidsmigranten die in de afgelopen vijf jaar Neder-
land zijn toegelaten maken gebruik van de sociale zekerheid 
(uitgesplitst naar uitkering/regeling)? 

123 Hoeveel arbeidsmigranten werken er in Nederland en wat is hun 
aandeel in de beroepsbevolking? Hoe hebben deze cijfers zich 
ontwikkeld sinds 2010? Kunt u hierbij een uitsplitsing maken 
tussen arbeidsmigranten vanuit de EU en van buiten de EU? 

124 Wat is het gemiddelde inkomen van arbeidsmigranten die in 
Nederland werken? Kunt u hierbij een uitsplitsing maken tussen 
arbeidsmigranten vanuit de EU en van buiten de EU? 

125 Voor hoeveel geld worden uitkeringen (WW, Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wajong, bijstand, etc.) 
geëxporteerd naar het buitenland? Welke landen staan in de 
top-10 qua export van uitkeringen en voor hoeveel geld worden 
jaarlijks uitkeringen naar die landen geëxporteerd? 

126 Wat is de verwachting van de trend rond het aantal toegekende 
tewerkstellingsvergunningen na de implementatie van het 
nieuwe wetsvoorstel? 

127 Met welk bedrag stijgen de kosten (loon en premies) voor 
werkgevers in totaal, als de Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag (WML) met 5% en met 10% wordt verhoogd, 
ontkoppeld van uitkeringen? 

128 Klopt het dat het Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP)-budget 
een leeftijdsgrens bevat, namelijk de AOW-leeftijd, zodat het 
voor mensen boven de AOW-leeftijd veel duurder wordt om te 
studeren? 

129 Wat houdt «een maatschappelijke beweging stimuleren» 
concreet in, wie wordt hiermee aangesproken? 

130 Wat zouden op dit moment de kosten zijn van het lage-
inkomensvoordeel (LIV) bij invoering van een wettelijk mini-
mumuurloon op basis van de gewogen gemiddelde 
arbeidsduur? 

131 Wat is op dit moment de gewogen gemiddelde arbeidsduur in 
sectoren waar de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een 
minimumloonschaal kent? 

132 Hoeveel werknemers worden ontslagen na twee jaar ziekte? 
133 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de compensatie 

voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte? Hoeveel 
aanvragen zijn er met terugwerkende kracht ingediend en om 
welke bedragen gaat het? 

134 Is er in het kader van Nederland leert door zicht op het aanbod 
van modulaire opleidingen in de tekortsectoren en tekortberoe-
pen? Is er voldoende aanbod beschikbaar? Wat doet het kabinet 
om aan te sporen opleidingsaanbod te helpen vergroten? 

135 Kunt u toelichten of er buiten corona andere redenen zijn 
waarom het werkloosheidspercentage onder jongeren van 15 tot 
25 jaar is toegenomen? 
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136 Kunt u bij de kerncijfers arbeidsmarkt de volgende percentages 
toevoegen: 
• Aantal langdurig openstaande vacatures; 
• Onbenut arbeidspotentieel; 
• Arbeidsparticipatie percentage; 
• Arbeidsparticipatie per arbeidsmarktregio? 

137 Wat was de werkloosheid onder jongeren (tot 25 jaar) en onder 
oudere werknemers (vanaf 55 jaar) tussen 2010 en 2021? 

138 Wat is de reden dat het ziekteverzuim ondanks de lockdown toch 
is gestegen? 

139 Hoeveel tewerkstellingsvergunningen (twv) zijn verstrekt, voor 
welke duur zijn deze versterkt, hoe vaak betreft dit werknemers 
waar kort daarvoor ook al een twv is verstrekt en uit welke 
landen kwamen deze werknemers? 

140 Is er sprake van een personeelstekort bij de Inspectie SZW? Zo 
ja, hoeveel mensen komt de Inspectie te kort? 

141 Kunt u toelichten hoe de Inspectie SZW de zichtbaarheid van 
haar werk in de samenleving gaat vergroten? 

142 Hoeveel van de extra capaciteit van de Inspectie Control 
Framework (ICF) is op dit moment al beschikbaar en welk deel 
moet nog verder worden opgebouwd? 

143 Zijn de andere opties binnen het ICF ongewijzigd van toepassing 
als opties voor investering? 

144 Hoe verhouden de middelen voor de Inspectie SZW zich ten 
opzichte van de Inspecties in andere landen? 

145 Kunt u verklaren waarom de Inspectie SZW geen betekenisvolle 
doelen heeft kunnen formuleren voor de jaren 2021 en 2022? 

146 Hoeveel zijn mensen in de bijstand er sinds kabinet Rutte I op 
vooruitgegaan? 

147 Hoeveel mensen zijn vanuit de bijstand terug aan het werk 
gegaan sinds kabinet Rutte I? 

148 Wat is de gemiddelde arbeidsparticipatie van mensen met een 
chronische aandoening en mensen met een psychische 
aandoening? Hoe verhoudt zich dit tot de gezonde beroepsbe-
volking? 

149 Welke maatregelen en middelen worden ingezet om mensen 
met een chronische aandoening of de gevolgen daarvan vanuit 
de reguliere medische zorg te begeleiden bij het behouden van 
of terugkeer naar werk? 

150 Hoeveel mensen vallen er momenteel onder beschermingsbe-
wind? 

151 Van het aantal personen onder beschermingsbewind, in hoeveel 
gevallen gaat het om schuldenbewind? 

152 Van het aantal personen onder beschermingsbewind, hoeveel 
daarvan staat onder bewind van een commerciële bewindvoer-
der in tegenstelling tot een bewindvoerder uit de persoonlijke 
omgeving? 

153 Wat houden de «experimenten om mensen met (dreigende) 
problematische schulden vroegtijdig de signaleren» in? Wat was 
het resultaat van deze experimenten in 2021? 

154 Waarom is er gekozen voor het voortzetten van experimenten? 
Wanneer verwacht u dat deze experimenten kunnen worden 
omgezet in beleid? 

155 Heeft u overzicht van welke kwetsbare groepen financieel hard 
zijn geraakt door de coronacrisis? 

156 Ligt Nederland op schema om te voldoen aan de geformuleerde 
streefwaarde voor een afname van het aantal kinderen in 
armoede van 9,2 procent in 2015 naar 4,6 procent in 2030, 
waarbij is ingezet op 7,2 procent in 2021? 
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157 Hoe is gekomen tot de percentages in de doelstellingen rondom 
de afname van kinderarmoede? 

158 Klopt het dat de tegemoetkoming specifieke zorgkosten wordt 
meegerekend als inkomen bij het bepalen van het Vrij te laten 
bedrag (VTLB) in schuldenregelingen (zowel minnelijk als 
wettelijk)? Wat is de gedachte hierachter? 

159 Zijn er op dit moment nog organisaties waar de Wet vereenvou-
diging beslagvrije voet nog niet is geïmplementeerd? 

160 In dit hoofdstuk wordt de focus gelegd op geldzorgen en 
preventie, welke rol speelt het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (Nibud) hierin? 

161 Wat verwacht u dat het budget gaat zijn om kinderarmoede te 
verminderen? Hoeveel is er nodig om het beoogde armoedever-
schil te behalen? 

162 Wanneer zal de informatie- en communicatietechnologie 
(ICT)-voorziening waarmee gerechtsdeurwaarders, gemeenten, 
waterschappen, UWV, de SVB, het Centraal Justitieel Incassobu-
reau (CJIB), het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 
(LBIO) en de Belastingdienst informatie kunnen uitwisselen 
worden opgeleverd? 

163 Wordt er aandacht in het onderwijs besteed aan informatie over 
geldzorgen? 

164 Kunt u aangeven wanneer er een uitkomst wordt verwacht van 
het overleg dat plaatsvindt met gemeenten om tot een doelma-
tige besteding te komen van de resterende middelen betreffende 
de incidentele middelen voor de overige voorstellen uit het 
Breed Offensief? 

165 Kunt u aangeven hoeveel van de 66.097 banen in de publieke en 
private sector zijn gerealiseerd? 

166 Wat is de stand van zaken ten aanzien van de banenafspraak met 
betrekking tot de doelstelling voor overheidsorganisaties? Welke 
maatregelen zijn genomen naar aanleiding van motie Stoffer/
Gijs van Dijk (Kamerstuk 35 570 XV, nr. 67) om minimaal te 
voldoen aan de banenafspraak? 

167 Kan een verklaring worden gegeven voor de daling onder 
«subsidies: armoede en schulden» van 1,280 miljoen euro in 
2021 naar 0,488 miljoen euro in 2022? 

168 Kan een verklaring worden gegeven voor de daling onder 
«subsidies: regionale kansen kinderen» van 0,19 miljoen in 2021 
naar nul in 2022? 

169 Zijn er al afspraken gemaakt over de circa 40% kasmiddelen 
waarvoor nog ruimte is om verplichtingen aan te gaan en die 
betrekking hebben op subsidies voor armoede onder kinderen 
(10 miljoen euro) en voor overige (incidentele) subsidies 
algemeen (1,0 miljoen euro)? Zo ja welke? 

170 Klopt het dat de middelen voor begeleiding van de doelgroep 
Participatiewet niet meebewegen met de conjuncturele 
ontwikkelingen, terwijl dit wel het geval is voor de begeleiding 
van mensen met een WW-uitkering? 

171 Wat is het berekende «corona-effect» op het aantal huishoudens 
in de Participatiewet in 2020, 2021 en 2022? 

172 Wat is het berekende «corona-effect» op het aantal huishoudens 
in de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) in 2020, 2021 en 2022? 
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173 Constaterende dat de terugbetaling van intertemporele 
tegemoetkoming zijn geraamd als ontvangsten, wat zijn de 
condities onder welke statushouders de intertemporele 
tegemoetkoming terug moeten betalen en aan welke voor-
waarden moet voldaan zijn, alvorens de terugbetalingsregeling 
in werking treedt? 

174 Kan aan de bedragen in tabel 44 de aantallen gebruikers/
uitkeringsgerechtigden per inkomensvorm worden toegevoegd? 
Met andere woorden, hoeveel IVA-ontvangers zijn er elk jaar, 
hoeveel Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA)-ontvangers, etc.? 

175 Hoe lang zitten mensen gemiddeld in de WIA en waar stromen 
mensen voornamelijk naar uit (werk/AOW/andere regelingen)? 

176 Hoe lang is de wachttijd voor een (her)keuring in de WIA? 
177 Hoe hoog is de gemiddelde WIA-uitkering? 
178 Wat is de verklaring voor de afnemende gepercipieerde 

detectiekans met betrekking tot fraude van IVA, WGA en Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)? 

179 Wat is de verklaring voor de toenemende gepercipieerde 
detectiekans met betrekking tot fraude van Wajong? 

180 Wat is de reden dat de Individuele Plaatsing en Steun (IPS) zich 
eenzijdig richt op de begeleiding van mensen met een psychi-
sche aandoening (zowel ernstige psychiatrische aandoening 
(EPA) als common mental disorders (CMD))? 

181 Is een IPS-traject ook beschikbaar voor zzp’ers met psychische 
aandoeningen? Hoe verhoudt zich dit tot de arbocuratieve zorg 
voor zzp’ers met chronische aandoeningen? 

182 Hoe wordt binnen het IPS-traject de samenwerking gezocht met 
de werkgevers, bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten 
en specialisten arbeid en gezondheid? Welke lessen kunnen 
daaruit getrokken worden voor de begeleiding van mensen met 
chronische ziekte naar het behoud of terugkeer naar werk? 

183 Hoe worden de resultaten van het IPS geëvalueerd en kan 
daarbij ook gekeken worden naar toepasbaarheid op en 
mogelijke verbreding naar mensen met (andere) chronische 
aandoeningen en mensen die leven met de (chronische) 
gevolgen van een ziekte? 

184 Wat is de gemiddelde arbeidsparticipatie van mensen met een 
chronische aandoening en mensen met een psychische 
aandoening? Hoe verhoudt zich dit tot de gezonde beroepsbe-
volking? 

185 Welke maatregelen en middelen worden ingezet om mensen 
met een chronische aandoening of de gevolgen daarvan vanuit 
de reguliere medische zorg te begeleiden bij het behouden van 
of terugkeer naar werk? 

186 Hoeveel mensen worden benaderd voor de pilots met op werk 
gerichte taaltrainingen? Hoeveel WGA-gerechtigden zullen er 
naar verwachting baat hebben bij het volgen van taaltrainingen? 

187 Hoe wordt er vanaf 2024 een vervolg gegeven aan de Wet 
inkomensvoorziening oudere werkloze (IOW)-regeling, wat zijn 
de meerjarige en structurele budgettaire effecten als de IOW 
wordt verlengd, en in hoeverre liggen er al plannen om de IOW 
te verlengen? 

188 Komt er een vervolg of een vervanging van de IOW? 
189 Hoeveel zou het kosten om de IOW structureel te maken, waarbij 

de instroomleeftijd meestijgt met de AOW leeftijdsverhoging? 
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190 Hoe lang loopt de Wet Inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 
nog en tot wanneer kunnen mensen instromen? 

191 Hoe is het aantal faillissementen beïnvloed door de coronacri-
sis? Hoe verwacht u dat het uitgavenpatroon gaat veranderen, 
gezien de recente corona-ontwikkelingen? 

192 Wat is de status met betrekking tot de tijdelijke tegemoetkomin-
gen voor werknemers van de Hemwegcentrale? Wat is de rol 
van omscholing in de afspraken hierover? 

193 Wat was de uitkomst van de pilot export-WW? Wat voor 
vervolgmaatregelen naar aanleiding van de pilot export worden 
voorgesteld? 

194 In hoeverre heeft de handhaving in de WW geholpen? 
195 Wat zijn de verwachte resultaten van de extra investeringen in 

de handhaving? 
196 Hoe is de subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid en leven 

lang ontwikkelen opgezet? Hoeveel is daarvan in 2020 van start 
gegaan? Wat is de relatie met scholingssubsidies in de 
steunpakketten? 

197 Waarom wordt het Actieplan Perspectief 50-plussers nu 
afgerond? 

198 Waarom verwacht u dat het Uitvoeringsfonds voor de overheid 
(Ufo) in het jaar 2022 enkele miljoenen zal stijgen? Hoe verwacht 
u dat de jaren daarna eruit zien? 

199 Kunt u per regeling voor ouders met jonge kinderen aangeven 
of deze ook toegankelijk is voor zelfstandigen? 

200 In welke sectoren werken vrouwen het meeste? In welke 
sectoren werken vrouwen het meest fulltime? In welke sectoren 
werken vrouwen het meest parttime? 

201 Klopt het dat de indexering van de toeslagentarieven (0.51%) 
een fractie is van de werkelijke kostenstijging (2.5%) van de 
kinderopvangorganisaties? Komt hiermee volgens u de 
toegankelijkheid van de kinderopvang niet in het geding? Zo 
nee, waarom niet? 

202 Welke mogelijkheden ziet u om de personeelstekorten in de 
kinderopvang op korte termijn aan te pakken? Welke wetswijzin-
gen zijn hiervoor nodig? 

203 Kunt u nader uiteenzetten hoe de extra inspecties om de 
kwaliteit van de gastouderopvang te waarborgen worden 
bekostigd? 

204 Waarom lopen de geraamde terugopvangsten kinderopvangtoe-
slag zoveel sneller op dan de uitkeringen aan kinderopvangtoe-
slag? Worden meer of hogere terugvorderingen in de komende 
jaren verwacht? Hoe is dit te verklaren? 

205 Wat zijn de financiële kosten en baten van het volledig gratis 
aanbieden van kinderopvang? Wat zijn de gevolgen voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in het algemeen? Wat zijn de 
gevolgen voor de werkgelegenheid in de kinderopvangsector en 
het aantal te vervullen vacatures? Wat zijn de gevolgen voor de 
economische groei? Welke sectoren zullen het meest profiteren 
van gratis kinderopvang (in het kader van huidige tekorten in 
sommige sectoren)? 

206 Hoeveel pensioen koopkracht zouden pensioendeelnemers 
hebben gekregen wanneer er in de afgelopen 12 jaar met 
minimaal 2% rekenrente zou zijn gerekend en pensioenfondsen 
hadden kunnen indexeren? 

207 Hoeveel gepensioneerden en pensioendeelnemers zijn in de 
afgelopen 12 jaar pensioenindexatie misgelopen? 
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208 Wat is het koopkrachtverlies door uitblijven van indexatie voor 
gepensioneerden in de afgelopen 12 jaar? 

209 Wat is de ontwikkeling aan totaal vermogen van pensioen-
fondsen in de afgelopen 12 jaar per jaar uitgesplitst? 

210 Hoe lang verwacht u dat de transitie naar het nieuwe pensioen-
stelsel zal duren? 

211 Waarom is gebleken dat voor een aantal AOW-gerechtigden de 
hoogte van de AOW onjuist is vastgesteld? Hoe wordt de hoogte 
van de AOW-uitkering vastgesteld en waarom is het bij die 
gerechtigden misgegaan? Hoe wordt er in de toekomst voor 
gezorgd dat dat voorkomen wordt? 

212 Wat houden interventiemogelijkheden en handhavingsactivitei-
ten in? Waarom waren die minder uitvoerbaar door corona? 
Verwacht u dat deze achterstand wordt ingehaald als corona-
maatregelen dat toelaten? Hoe verwacht u deze activiteiten uit 
de kunnen voeren als coronamaatregelen ook in 2022 
terugkomen? 

213 Hoeveel huishoudens maken gebruik van het kindgebonden 
budget? Hoe is de opbouw van huishoudinkomens van deze 
groep gebruikers? 

214 Hoeveel huishoudens maken gebruik van het kindgebonden 
budget? Hoe is de opbouw van huishoudinkomens van deze 
groep gebruikers? 

215 Wat is de verklaring voor de zeer sterke toename in het aantal 
geconstateerde overtredingen van de Algemene Kinderbijslag-
wet (AKW) in relatie tot de afname van het aantal onderzochte 
fraudesignalen? 

216 Kunt u ingaan op welke concrete investeringen worden gedaan 
om de genoemde kwaliteitsimpulsen rondom de uitvoering van 
sociale zekerheid te bewerkstelligen? 

217 Kunt u een inschatting geven van het aantal Afghaanse 
nieuwkomers die onder de huidige wet inburgering zullen 
vallen? 

218 Kunt u een inschatting geven van het aantal Afghaanse 
nieuwkomers die onder de nieuwe wet inburgering zullen 
vallen? 

219 Hoeveel kost het om alle Afghaanse nieuwkomers te laten 
inburgeren in het nieuwe inburgeringstelsel? 

220 Heeft u er vertrouwen in dat de inkoop van inburgeringsvoorzie-
ningen door gemeenten goed verloopt, zodat er voor alle 
inburgeringsroutes overal in het land kwalitatief goed en 
passend aanbod ontstaat en dat voor aanbieders een gezonde 
markt ontstaat met voor hen (financieel) haalbare eisen? 
Waarom wel/niet? 

221 Kunt u aangeven hoeveel inburgeraars een medische ontheffing 
hebben aangevraagd en die hebben gekregen sinds de Wet 
inburgering 2013 en kunt u dat per jaar aangeven? 

222 Tellen de gevolgde uren taalles mee voor de inburgering, indien 
een taalschool failliet gaat of het keurmerk van een taalschool 
wordt ingetrokken? 

223 Klopt het dat in het integratiebeleid de nadruk ligt op het creëren 
van sociale stabiliteit in een samenleving die in cultureel opzicht 
steeds meer divers wordt, door het realiseren van samenhang, 
evenredige positie en participatie, bereik van voorzieningen en 
ervoor zorgen dat nieuwkomers de Nederlandse taal snel 
machtig zijn? 
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224 Vanaf 1 januari 2022 ligt de verantwoordelijkheid voor inburge-
ring bij gemeenten, hoe verhoudt zich dit tot de lange wachttij-
den in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)? Hoe 
wordt deze overgang van DUO/COA naar gemeenten gefacili-
teerd? Welk wettelijk kader ligt eraan ten grondslag om ervoor te 
zorgen dat de kwaliteit van inburgering in alle gemeenten 
hetzelfde is? 

225 Verder zijn ook de ministeries van Justitie en veiligheid (J&V) en 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verantwoordelijk voor 
de uitvoering, kwaliteit en continuïteit van inburgering, terwijl 
deze posten worden gefinancierd door u, hoe wordt continuïteit 
en coördinering georganiseerd, zowel tussen de ministeries als 
tussen de uitvoeringsorganisaties? Wie houdt overzicht over het 
overkoepelende functioneren van deze structuren? 

226 Met betrekking tot de arbeidspositie van mensen met een 
migratieachtergrond: welke maatregelen worden er genomen 
met betrekking tot de erkenning van diploma’s en/of eventuele 
bijscholing? Welke ondersteuning wordt er geboden om ervoor 
te zorgen dat diploma’s van mensen op niveau worden gebracht, 
zodat mensen met een migratie-achtergrond hun eigen beroep 
kunnen uitoefenen in Nederland? 

227 Kunt u toelichten waaruit de brede weerbaarheidsagenda 
bestaat? Wat is er ontwikkeld sinds de brief van 1 juli 2020 en 
wanneer wordt deze agenda naar de Kamer toegezonden? 

228 Tijdens het bestuurlijk overleg met de VNG op 4 oktober 2021 
zijn afspraken gemaakt over financiering van extra taken van 
gemeenten bij de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet: de 
leerbaarheidstoets en de informatievoorziening, valt deze extra 
financiering onder de «uitvoeringskosten» voor de nieuwe 
inburgeringswet en is hiermee rekening gehouden in de 
begroting? 

229 Wat betekenen de bezuinigingen op het COA vanaf 2023 voor de 
werkdruk? 

230 Kunt u een overzicht geven van alle opdrachten op art. 13? 
Welke hiervan zijn juridisch verplicht en waarom? 

231 Is in de begroting budget gereserveerd voor een waarschijnlijk 
noodzakelijke verhoging van het budget voor de onderwijsroute 
in het nieuwe inburgeringstelsel? 

232 Hoe kijkt u tegen de toekomst van het leenstelsel aan? 
233 De mogelijkheid om een beroep te doen om remigratievoorzie-

ning wordt vanaf 1 januari 2025 afgeschaft, wat betekent dit 
voor de mogelijkheid tot terugkeer voor deze groep personen? 

234 Wat is het gevolg van de DUO-lening voor verplichte inburge-
ring en de daaraan gekoppelde terugbetalingstermijn voor de 
kansen van nieuwkomelingen op het zelfstandig vinden van 
woningruimte? Het kabinet geeft aan dat deze mensen mogelijk 
geen baan vinden en dus de lening niet kunnen terugbetalen, 
zijn er maatregelen getroffen om deze lening kwijt te schelden 
op het moment dat terugbetaling niet mogelijk blijkt? Wat is het 
gevolg van de financiële last van de lening met betrekking tot 
het integratieproces? 

235 Kan zo specifiek mogelijk inzicht worden gegeven in de diverse 
nog niet verdeelde reserveringen? 

236 Hoeveel mensen bereiken de aankomende 10 jaar de AOW 
leeftijd zonder volledige AOW opbouw? Hoe groot is het 
gemiddelde tekort in jaren? Kunt u dit per leeftijdscohort 
opsplitsen? 
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237 Hoe wordt de Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)-premie voor 
kleine en grote bedrijven toegepast? 

238 Is het zo dat bij het aannemen van een extra persoon plotseling 
de Aof-premie voor grote bedrijven van toepassing kan zijn? 

239 Hoeveel Nederlanders en hoeveel huishoudens geven aan 
moeite te hebben met rondkomen? 

240 Hoeveel Nederlanders en hoeveel huishoudens hebben te 
maken met problematische schulden? 

241 Hoeveel Nederlanders en hoeveel gezinnen (inclusief percen-
tage) geven aan moeite te hebben met het betalen van de huur, 
de boodschappen en de energierekening, uitgesplitst per 
onderwerp? 

242 Kunt u uiteenzetten welke rol de overheid gehad heeft in de 
loonvorming in de naoorlogse periode? Kunt u hier specifiek 
ingaan op de periode van loonpolitiek tijdens de wederopbouw, 
einde loonpolitiek, loonwet, akkoord van Wassenaar en de 
periode na 1995? 

243 Welke marktloonontwikkeling verwacht het kabinet aankomend 
jaar? 

244 Kunt u in een figuur het huishoudinkomen ten aanzien van het 
bruto binnenlands product (bbp) per capita weergeven sinds 
1977? 

245 Wat zijn de koopkrachteffecten van de aangenomen motie 
Hermans (Kamerstuk 35 925, nr. 13) bij de Algemene Politieke 
Beschouwingen (APB)? 

246 Wat is het effect van de hogere energieprijzen op de koopkracht? 
247 Kunt u in een tabel aangeven wat de bijstand nu is voor de 

verschillende huishoudtypes en wat deze was geweest voor 
deze huishoudtypes als er geen kostendelersnorm was 
ingevoerd en er geen afbouw van de dubbele algemene 
heffingskorting in het referentieminimumloon had plaatsgevon-
den? 

248 Wat is het netto-inkomen van de 20 voorbeeldhuishoudens op 
pagina 169 in 2022? 

249 Wat is bekend over de minimale procentuele stijging van het 
huishoudinkomen die mensen aanvaardbaar danwel stimule-
rend vinden als zij beginnen met werken? Welke onderzoeksre-
sultaten worden gebruikt door de planbureaus bij het modelle-
ren van dit soort vraagstukken? 

250 Hoe is de arbeidskorting precies gekoppeld aan het WML? 
251 Hoe kijkt u naar de effecten van het niet-indexeren van de 

kinderbijslag in combinatie met de gestelde doelen rondom het 
tegengaan van kinderarmoede? 

252 Hoeveel zelfstandigen maken gebruik van de volledige 
zelfstandigenaftrek? 

253 Wat is de procentuele bijdrage van de zelfstandigenaftrek op het 
huishoudinkomen van zelfstandigen met een beneden-modaal, 
een modaal en een bovenmodaal inkomen? Wat is de impact 
van de verlaging van de aftrek op deze huishoudens met een 
zelfstandige? 

254 Hoe kijkt u tegen de toekomst van het eigen risico aan? 
255 Wat is in euro’s de geraamde stijging van de nominale zorgpre-

mie, de stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgver-
zekeringswet in relatie tot de zorgtoeslagen voor een modaal 
huishouden? 

256 Wat is precies het pad van de afbouw van de dubbele algemene 
heffingskorting in de bijstand? 

257 Wat zijn de jaarlijkse en de structurele kosten om deze verlaging 
niet door te voeren? 
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258 Wat zijn de oorzaken van de lagere realisatie van de loonsubsi-
die Caribisch Nederland (CN) in 2021? 

259 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de compensatie 
voor de transitievergoeding mkb? Wat is het geraamde aantal 
mkb’ers dat er gebruik van gaat maken en voor welk gemiddelde 
bedrag? 

260 Wat is de reden dat de raming compensatie transitievergoeding 
bij langdurige arbeidsongeschiktheid opnieuw voor de komende 
jaren opwaarts is bijgesteld? 

261 Wat gebeurt er met de vrijgevallen subsidie voor kansberoepen? 
262 Waar wordt de sterke toename van het aantal uitkeringen in het 

kader van ziekte bij zwangerschap door veroorzaakt? 
263 Klopt het dat de intensivering van toezicht en handhaving in de 

gastouderopvang de facto direct wordt gefinancierd door de 
ouders? Is het juist dat dit de doelgroep ouders treft die flexibele 
opvang nodig hebben en met vaak lagere inkomens? Vindt u dit 
wenselijk, mede in het licht van de krappe arbeidsmarkt? 

264 Klopt het dat de extra middelen voor toezicht en handhaving in 
de gastouderopvang naar gemeenten gaan zonder geoormerkt 
te zijn? Hoe wordt geborgd dat de extra middelen inderdaad 
naar beter toezicht en handhaving gaan? 

265 Ziet het kabinet meerwaarde in een breed onderzoek naar de 
knelpunten die gezinnen ervaren, als vervolg op het onderzoek 
waartoe de motie Palland cum suis uit 2019 opriep (Kamerstuk 
35 300 XV, nr. 49), waarin ook de gevolgen van de coronacrisis 
worden meegenomen? 

266 Wanneer kan de nadere uitwerking worden verwacht van de 
motie Van Weyenberg/Van Brenk (Kamerstuk 35 000 XV, nr. 60) 
over bevorderen van re-integratie van mensen met de diagnose 
kanker? 

267 Wanneer kan de brief worden verwacht over de motie Van 
Weyenberg (Kamerstuk 29 544, nr. 986) cum suis over varianten 
om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te 
vergroten? 

268 Hoe staat het met de plannen om een deel van de voor STAP 
beschikbare middelen te reserveren voor groepen die minder 
makkelijk zelf de weg naar het STAP-budget weten te vinden, en 
hoeveel wordt daarbij op welke wijze uitgetrokken voor 
deelname van 50-plussers? 

269 In welke Strategische Evaluatie Agenda (SEA) thema’s worden 
brede maatschappelijke effecten en domeinoverschrijdende 
gevolgen meegenomen?
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