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Nr Vraag 

1 In de aangekondigde aanpak van krapte op de arbeidsmarkt (die in 
juni naar de Kamer is gezonden) (Kamerstuk 29 544, nr. 1115), hoe 
groot was de intensivering van de middelen ten opzichte van wat 
al in het coalitieakkoord en in de voorjaarsnota was voorgenomen? 

2 Kunt u de ontwikkeling van het aantal en aandeel werkenden met 
een vast contract, een flexibel contract (zo ver mogelijk uitgesplitst) 
en werkenden als zelfstandige zonder trendbreuk weergeven voor 
de jaren vanaf 2000, op basis van de nieuwe Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS-)methode (teruggelegd in de tijd) en de oude 
CBS-methode (doorgetrokken in de tijd)? 

3 In hoeverre wordt de krapte opgelost als burn-outklachten en 
bijbehorend uitval op het werk wordt voorkomen? 

4 Wat is de voorgenomen besteding van de envelop arbeidsmarkt, 
armoede en schulden? Welke middelen worden waaraan precies 
toebedeeld? Waar moet nog over worden beslist? 

5 Waar zijn de Roemer-gelden die op de aanvullende post staan voor 
bedoeld? Waarom staan deze middelen nog op de aanvullende 
post? 

6 Waaruit bestaat het hoger instroomrisico van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)? Wat is de omvang hiervan 
(in aantallen en budget)? Welk deel bestaat uit een hoger instroom-
risico van ouderen? 

7 Kan per doel uit het coalitieakkoord voor het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) concreet worden aangegeven 
wat er in 2023 gaat gebeuren om deze doelen te realiseren? 

8 Kunt u een overzicht geven van alle bezuinigen, ombuigingen en 
extensiveringen? 

9 Wanneer vindt de inwerkingtreding van de toekomstige arbeids-
marktdienstverlening plaats? En hoe verhoudt dit zich tot wanneer 
de regionale mobiliteitsteams (RMT’s) budget hebben? 

10 Wanneer wordt het minimumloon in Caribisch Nederland precies 
verhoogd? Volgt deze de verhoging van het wettelijk minimumloon 
(Wml)? 

11 Hoeveel middelen zitten er in de Opleidings- en Ontwikkelings-
fondsen (O&O-fondsen)? 

12 Kunt u een overzicht maken van de verschillende zorgverloven, de 
bijbehorende voorwaarden, duur en uitkeringshoogte? 

13 Kunt u een overzicht geven van lopende of aankomende collec-
tieve arbeidsovereenkomst (cao-)onderhandelingen in 2022 en 
2023 waarbij de overheid als werkgever betrokken is? 

14 Kunt u een overzicht geven van de hoogte van het minimumuur-
loon op basis van een 36-, 38- en 40-urige werkweek voor de 
komende 4 jaar, uitgaande van huidig en voorgenomen beleid? 

15 Wat zijn de gevolgen van de Europese Richtlijn toereikende 
minimumlonen voor Nederland? 

16 Welke uitkeringen stijgen niet mee met de verhoging van het 
minimumloon per 1 januari 2023? 

17 Wat zijn de budgettaire gevolgen van de invoering van een 
minimumuurloon in 2024? 

18 Wat wordt gedaan om de verbinding tussen arbeidsmarkt en 
onderwijs te stimuleren en te verbeteren? 

19 Welke Minister is waarvoor verantwoordelijk ten aanzien van de 
verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs? Wie coördineert dit 
(de Minister SZW of de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW))? 

2



20 Hoe wordt het verbeteren van de verbinding tussen arbeidsmarkt 
en onderwijs financieel gestimuleerd? Kunt u een overzicht geven 
van de subsidiemogelijkheden die er zijn voor initiatieven die 
bijdragen aan de matching tussen onderwijs en arbeidsmarkt? 

21 Wat is de stand van zaken ten aanzien van de verkenning naar een 
oplossing voor de mensen die een opleiding zijn gestart onder de 
oude regeling van de fiscale aftrek en daarom nu geen recht 
hebben op Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP-)budget? 
Wanneer wordt hierover meer duidelijk? 

22 Welke definitie van armoede hanteert u bij het doel om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit te halveren in 2025 ten opzichte 
van 2015? 

23 Hoeveel kinderen groeiden op in armoede in 2015 en wat is de 
meest actuele raming voor 2025? 

24 Corrigeert u in het doel om armoede onder kinderen te halveren 
voor de stijging van het aantal kinderen in Nederland? 

25 Hoeveel kinderen zullen er naar verwachting in armoede opgroeien 
in 2023 en 2024, rekening houdend met het actuele koopkrachtpak-
ket inclusief prijsplafond? 

26 Hoeveel mensen zullen er naar verwachting in armoede opgroeien 
in 2023 en 2024, rekening houdend met het actuele koopkrachtpak-
ket inclusief prijsplafond? 

27 Wat is de hoogte van de aanvullende middelen die beschikbaar 
komen voor vroegsignalering? 

28 Wat is de samenhang tussen de Europese Richtlijn toereikende 
minimumlonen en de Commissie sociaal minimum? 

29 Wat zijn de financiële gevolgen van de verhoging van de 
Algemene Ouderdomswet (AOW) in combinatie met de afschaffing 
van de Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden (IOAOW) voor 
een gepensioneerde die enkel van een AOW moet rondkomen? 

30 Hoeveel statushouders zijn inmiddels gestart met de inburgering 
onder de Wet inburgering (Wi) 2021? 

31 Hoeveel statushouders zullen naar schatting komende jaren nog 
inburgeren onder de Wi 2013? 

32 Kunt u uiteenzetten hoe het volledige inburgeringstraject onder de 
Wi 2021 voor een statushouder eruitziet (chronologisch)? Kunt u 
dit afzetten tegen het traject onder de Wi 2013? Waar zitten de 
grootste verschillen voor statushouders in de twee trajecten 
vergeleken bij elkaar? 

33 Op welke wijze wordt het onderdeel werk en arbeidsparticipatie 
vormgegeven in de Wi 2021? 

34 Op welke wijze wordt het onderdeel burgerschap en normen en 
waarden vormgegeven in de Wi 2021? 

35 In hoeverre wordt binnen de Wi 2021, specifiek binnen het 
burgerschapstraject, aandacht besteed aan voorlichting over 
antisemitisme? 

36 Klopt het dat u in 2019 een onderzoek heeft gedaan naar het 
toepassen van de taaleis in de bijstand? Zo ja, wat waren de 
uitkomsten van dit onderzoek? 

37 In hoeverre handhaven gemeenten op de taaleis in de bijstand? Is 
hier zicht en controle op? Wordt hierover gerapporteerd aan het 
Ministerie SZW? 

38 In welke sectoren zijn de meeste statushouders op dit moment 
werkzaam? Kunt u dit overzicht afzetten tegen de cijfers van voor 
de Covid-19-pandemie? 

39 Welke maatregelen en instrumenten zetten gemeenten onder de 
Wi 2021 in om vrouwelijke statushouders te stimuleren in 
arbeidsparticipatie en financiële zelfredzaamheid? 
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40 Statushouders worden de eerste zes maanden na het verlaten van 
de asielopvang zoveel mogelijk «ontzorgd» door gemeenten; welke 
taken voor gemeenten vallen concreet onder dit ontzorgen? Hoe 
ziet de begeleiding die statushouders hierbij krijgen eruit? Wie 
verzorgt deze begeleiding? 

41 Hoeveel mensen hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie? 
42 Wat is de gedachte achter de voorgenomen afschaffing van het 

lage-inkomensvoordeel (LIV)? 
43 Hoe is in deze begroting uitvoering gegeven aan de motie Stoffer 

c.s. over het verkleinen van de kloof in belastingdruk tussen een- 
en tweeverdieners (Kamerstuk 35 925 XV, nr. 103)? 

44 Wat is de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de 
toezegging aan de heer Stoffer om de problematiek op financieel 
gebied na verlies van een geliefde te onderzoeken? 

45 Wat is de stand van zaken ten aanzien van het wetsvoorstel waarin 
het loonkostenvoordeel banenafspraak structureel wordt gemaakt? 
Wanneer wordt het naar verwachting ingediend bij de Tweede 
Kamer? 

46 Hoeveel werkenden in de leeftijd van 18 tot 21 jaar heeft een 
inkomen uit loon hoger dan de franchise? 

47 Welke tabellen in Statline heeft het CBS geschrapt vanwege de 
trendbreuk in de enquête beroepsbevolking? 

48 Welk deel van het Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en 
eerder uittreden (MDIEU-)budget is tot nu toe besteed? Is er sprake 
van onderbesteding? 

49 Constaterende dat de afspraak in het Middel Lange Termijn 
(MLT-)advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat voor 
behoud van voldoende baankansen van werkenden aan de basis 
van de arbeidsmarkt er een franchise komt voor werkgeverslasten, 
vastgeklikt aan het verhogen van het minimumloon en bezien in 
samenhang met het LIV tot op heden niet is uitgewerkt; wanneer 
verwacht u met het uitwerken van de afspraak te beginnen? Bent u 
bereid te onderzoeken op welke andere manieren de werkgevers-
wig verkleind kan worden? 

50 Constaterende dat werkgevers hun mensen dagelijks zien 
worstelen met hun financiële situatie vanwege de hoge inflatie en 
dat een loonsverhoging niet leidt tot een significant hoger 
nettoloon, bent u bereid te onderzoeken hoe werkgevers voor 2023 
en 2024 meer nettoloon bij hun werknemers terecht kunnen laten 
komen zonder dat dat leidt tot hogere werkgeverslasten? Welke 
mogelijkheden ziet u hiervoor? 

51 De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Wet arbeids-
markt in balans (Wab) aandacht gevraagd voor specifieke 
knelpunten voor seizoensarbeid zoals de hoge Werkloosheidswet 
(WW-)premie, wat is de stand van de uitwerking van deze motie 
Wiersma/Heerma (Kamerstuk 35 074, nr. 46)? 

52 Er is een groot verschil in loonkosten tussen Nederland en 
buurlanden, waar o.a. fruitteeltsector mee te maken heeft; kunt u 
een vergelijkend overzicht geven van de loonkosten van seizoens-
arbeid tussen Nederland en ons omringende landen? 

53 Hoeveel mensen hebben een beschutte werkplek via het Sociale 
werkvoorziening (Sw-)bedrijf? Kan cijfermatig worden aangegeven 
hoe de ontwikkeling van het totaal aantal beschutte werkplekken 
van de afgelopen 5 jaar verloopt? Wat zijn de meest recente cijfers 
over gerealiseerde beschutte werkplekken per gemeente? 

54 Hoeveel mensen zitten er momenteel in een schuldregeling in een 
Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp-)traject? 

55 Op welke manier kan werktijdverkorting sectoraal worden ingezet, 
in sectoren die kampen met hoge energielasten en daardoor 
wisselende arbeid hebben, om «leegloop» te voorkomen? 
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56 Er komt een franchise voor werkgeverslasten, wanneer verwacht u 
met het uitwerken van de afspraak te beginnen? 

57 Hoe kan de werkgeverswig verkleind worden? 
58 Ziet u mogelijkheden om werkgeverslasten te verkleinen nu de 

nettolonen omhoog gaan? 
59 Hoe worden mensen die aan de kant staan of een minder sterke 

positie op de arbeidsmarkt hebben geholpen om de kansen die de 
krapte op de arbeidsmarkt biedt te benutten? 

60 Hoe komt de inzet van het kabinet op een Leven Lang Ontwikkelen 
(LLO) terug in een intensivering van de beschikbare middelen op 
een LLO? 

61 Welke onorthodoxe maatregelen om personeelstekorten terug te 
dringen heeft het kabinet in overweging of reeds aangekondigd? 

62 Welke onorthodoxe maatregelen onderzoekt het kabinet om 
personeelstekorten terug te dringen? 

63 «Het kabinet onderzoekt, in aanvulling op bovenstaande acties, 
onorthodoxe maatregelen om personeelstekorten terug te 
dringen», wat voor maatregelen zouden dit zijn? Zouden ze 
onorthodox zijn vanwege de hoeveelheid geld die het kost of de 
inhoud van de maatregel? 

64 Hoe worden mensen die voorheen niet of nauwelijks recht hadden 
op begeleiding geïnformeerd over het feit dat ook zij geholpen 
kunnen worden door RMT’s? 

65 Via welke concrete stappen borgt het programma «Verdere 
integratie op de arbeidsmarkt» verbetering van de arbeidsmarktpo-
sitie van statushouders? 

66 In hoeverre is tot nu toe gebruik gemaakt van RMT’s door 
statushouders? Wat zijn de ervaringen? 

67 Hoeveel Nederlands als tweede taal (NT2-)docenten (in fte) zijn er 
momenteel werkzaam in de inburgering? 

68 Hoeveel opleidingsplekken voor NT2-docenten zijn er op jaarbasis 
beschikbaar? 

69 Hoe is de regionale spreiding van opleidingsplekken voor 
NT2-docenten? 

70 Hoelang werkt een NT2-docent gemiddeld in de inburgering? 
71 Op welke termijn wordt de seniorenkansenvisie naar de Kamer 

gestuurd? 
72 «Mensen die aan het werk willen, of hun huidige baan dreigen te 

verliezen, kunnen naar een regionaal mobiliteitsteam», uit 
evaluatie van Perspectief op Werk (PoW) is gebleken dat niet 
iedereen weet dat RMT’s bestaan en of ze iets voor hen kunnen 
betekenen, is er geld uitgetrokken om de vindbaarheid van deze 
teams te vergroten? 

73 Wat zijn de koopkrachtverwachtingen voor 2023 wanneer deze 
worden aangepast aan mogelijk aanhoudende hoge inflatie van 8% 
zoals door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspeld, 
graag door kabinet gepresenteerde koopkrachttabel aanpassen aan 
8% inflatie? 

74 Hoe heeft het percentage huishoudens in armoede en het 
percentage kinderen die opgroeien in armoede zich ontwikkeld 
vanaf 2010? 

75 Kan een overzicht gegeven worden van alle additionele inkomens-
ondersteuningsmaatregelen die over 2022 en 2023 getroffen zijn, 
de kosten die daarmee gemoeid zijn en de totale kosten van deze 
maatregelen? 

76 Kan een overzicht gegeven worden van alle additionele inkomens-
ondersteuningsmaatregelen die over 2022 en 2023 getroffen zijn 
waarop studenten recht hebben? 
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77 Wat zijn de financiële consequenties voor een eenpersoonshuis-
houden, eenouderhuishouden en een huishouden met één of twee 
kinderen van alle additionele inkomensondersteuningsmaatrege-
len die over 2022 en 2023 zijn getroffen? Kan hiervan een overzicht 
gegeven worden voor de inkomensgroepen sociaal minimum en 
130% sociaal minimum? 

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

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

80 Hoeveel Nederlanders en hoeveel gezinnen (inclusief percentage) 
geven aan moeite te hebben met het betalen van de huur, de 
boodschappen en de energierekening, graag uitgesplitst per 
onderwerp? 

81 Hoeveel werkende armen kent Nederland? 
82 Hoe groot is het bedrag dat Nederland in 2023 ontvangt uit het 

Europees Sociaal Fonds? Welk percentage hiervan gaat naar de 
voedselbanken? 

83 Hoe heeft de verhouding van de verschillende bestuursmodellen 
rond de governance van pensioenfondsen zich in de afgelopen 
jaren ontwikkeld en wat is de verwachting voor de ontwikkeling in 
de komende jaren? 

84 Wat is de verhouding tussen de Regeling Vervroegd Uittreden 
(RVU-)component en de LLO-component van de MDIEU? Hoe heeft 
deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en naar welke verhou-
ding streeft het kabinet? 

85 Hoe kunnen zelfstandigen die zich vrijwillig kunnen aansluiten bij 
een tweede-pijler-pensioenfonds meepraten bij het pensioen-
fonds? Vereist de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting dat de 
governance opnieuw tegen het licht wordt gehouden zodat alle 
betrokkenen kunnen meepraten? 

86 Wat is de voortgang van de Wet bedrag ineens? 
87 Wat houden de investeringen in MDIEU precies in en waar komt 

het geld terecht? 
88 Wat zijn de gevolgen voor de toegankelijkheid voor de kinderop-

vang van de personeelstekorten op dit moment en hoe zorgt het 
kabinet ervoor dat de toegankelijkheid van de kinderopvang op alle 
plekken geborgd is? 

89 Is het kabinet van mening dat de luchtkwaliteit op de kinderopvang 
minstens gelijkwaardig moet zijn aan de luchtkwaliteit op het 
basisonderwijs, mede om het risico op een corona-uitbraak te 
minimaliseren? Zo ja, komen er net als op het basisonderwijs ook 
koolstofdioxidemeters op kinderopvanglocaties en hoe zullen deze 
gefinancierd worden? 

90 Hoe kan de scherpe afname in aantal geconstateerde overtredin-
gen, sanctionering en incassoratio bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
en gemeenten worden verklaard? 

91 Hoe kan de afname van het aantal mensen met een arbeidsbeper-
king in de Ziektewet (ZW) dat door het UWV aan een baan 
geholpen wordt verklaard worden? 

92 Is de uitzondering op het uitgavenplafond voor niet-beleidsmatige 
mutaties in werkloosheidsuitgaven ook van toepassing op zulke 
mutaties in uitgaven aan ziekte of arbeidsongeschiktheid? Zo niet, 
wat gebeurt er met de hoogte van de uitkeringen in het kader van 
deze wetten als het uitgavenplafond bereikt is? In het kader van 
Long Covid en burn-out klachten door de hoge werkdruk in veel 
sectoren is wellicht een hogere instroom te verwachten in 
voornoemde wetten, is hier in de begroting rekening mee 
gehouden? 
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93 Wat is het effect van de verhoging van het minimumloon op het 
budget van de sociale werkbedrijven? Worden sociale werkbedrij-
ven hiervoor gecompenseerd? 

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

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

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

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

98 Hoeveel allochtonen met een niet-westerse en westerse achter-
grond maken gebruik van de sociale zekerheid? 

99 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? 

100 Hoeveel miljard euro per jaar aan sociale zekerheid gaat naar 
niet-westerse allochtonen, westerse allochtonen en autochtonen? 

101 Hoeveel procent van de statushouders maakt gebruik van de 
bijstand of een andere sociale inkomensregeling en wat zijn de 
kosten per jaar daarvan, graag een overzicht van de afgelopen 10 
jaar? 

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

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 WW-uitkeringen worden er per jaar geëxporteerd 
(uitgesplitst per land) en wat zijn de kosten hiervan? 

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 kabinet bij 
benadering in totaal uitgegeven aan sociale zekerheid aan 
immigranten (westers en niet-westers) in de afgelopen 10 jaar? 

112 Op welke wijze wordt de arbeidsmarktrelevantie van via STAP 
aangeboden opleidingen gecontroleerd? Welk afwegingskader 
wordt daarbij door de Toetsingskamer gehanteerd? 

113 Hoe wordt de vraag naar arbeid gestuurd in een richting waarin 
niet alleen diploma’s van belang zijn maar ook vaardigheden, 
competenties, kennis en bekwaamheid? 
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114 Welke stappen worden gezet om de kwaliteit van de opleidingen 
die kunnen worden gefinancierd binnen het STAP-budget te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen die van deze regeling 
gebruik wil maken om haar of zijn positie op de arbeidsmarkt te 
verbeteren in haar of zijn loopbaan kan investeren? 

115 Zal de overkoepelende analyse naar kinderopvang, tegemoetko-
ming ouders en geboorteverlof ook breder worden gemaakt dan 
enkel op SZW-terrein, maar ook naar het jonge kind op bijvoor-
beeld het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en OCW? 

116 Hoe wordt de ontwikkeling van het jonge kind betrokken bij de 
evaluatie van het kinderopvangstelsel en de aangekondigde 
stelselherziening? 

117 Wat zijn de regionale verschillen in de toegankelijkheid van de 
kinderopvang? 

118 Wat zijn de regionale verschillen in de kwaliteit van de 
kinderopvang? 

119 Hoe kunnen regionale verschillen in het toezicht op de kinderop-
vang door Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheids-
dienst (GGD’s) worden verklaard? Hoe ontwikkelen deze verschil-
len zich in de tijd en is het kabinet bereid om harmonisatie van het 
toezicht te bevorderen? 

120 Wat zijn de regionale verschillen in de kosten van de kinderop-
vang? 

121 Welke positieve economische effecten voorziet het kabinet bij het 
vergroten van de werk/zorg-balans tussen mannen en vrouwen? 
Welke maatregelen wil het kabinet nemen om voor meer balans te 
zorgen? 

122 Wanneer worden de effecten van de verlaging van het percentage 
wanneer geïndexeerd kan worden tot 105% geëvalueerd? 

123 Welke stappen worden er overwogen of al gezet om een verbin-
ding te leggen tussen het thema «leven lang ontwikkelen» en 
gezondheidsthema’s rondom ouder worden? 

124 Wat is de cijfermatige definitie van een koopkrachtig pensioen en 
welke cijfermatig onderbouwing heeft het kabinet voor het 
bewerkstellingen van een koopkrachtig pensioen met de overgang 
naar nieuw pensioenstelsel? 

125 Welk effect heeft langdurig hoge inflatie op het toekomstig 
pensioen binnen het nieuwe pensioenstelsel, graag scenario’s op 
basis van 4%, 6% 8%, 10%, 12%, 14% en 16% inflatie? 

126 Wat is de cijfermatige definitie van evenwichtig invaren bij de 
overgang naar nieuw pensioenstelsel met een vermogen van circa 
1.500 miljard euro? 

127 Welk controlemechanisme heeft het kabinet ingesteld om te 
controleren dat de aangegeven waarborgen binnen het nieuwe 
pensioenstelsel voldoende zijn voor het opvangen van verhoogde 
economische tegenslagen en het realiseren en beschermen van 
een koopkrachtig pensioen? 

128 Hoe wordt de circa 1.500 miljard euro aan pensioenvermogen 
verdeeld onder de pensioendeelnemers, graag een cijfermatige 
onderbouwing? 

129 Welk bedrag heeft het kabinet gereserveerd ter compensatie aan 
gepensioneerden en werkenden voor eventuele pensioenachteruit-
gang bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel? 

130 Hoe heeft Nederland sinds 2015 tot op heden invulling gegeven 
aan de Verenigde Naties decennium voor mensen van Afrikaanse 
afkomst? 

131 Sinds wanneer bestaat het traject preventieve aanpak anti-zwart 
racisme en hoe wordt sedert dat moment invulling gegeven aan 
het traject? 
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132 Wordt bij de evaluatie van de RMT’s ook bezien of aanpassingen 
om naast de rol die deze teams tijdens de coronacrisis hadden van 
toegevoegde waarde te zijn? 

133 Waarop is de verwachting dat zich het komend jaar meer krediet-
banken aansluiten gebaseerd en wat zijn de vervolgstappen voor 
het Waarborgfonds als meer banken zich hebben aangesloten? 

134 Op welke wijze is tot dusver uitvoering gegeven aan de motie 
Paternotte/Hermans (Kamerstuk 36 200, nr. 24) inzake het zetten 
van concrete stappen voor een voltijdsbonus? 

135 Welk deel van het personeel dat werkzaam is bij de overheid of bij 
publiekelijk gefinancierde werkgevers heeft een deeltijdcontract? 
Wat is de gemiddelde arbeidsduur? 

136 Welk deel van de vacatures die de rijksoverheid heeft opengesteld 
in het afgelopen jaar waren vacatures voor een deeltijdbaan? Wat 
zijn deze cijfers voor alle overheidswerkgevers in het algemeen of 
publiekelijk gefinancierde werkgevers? 

137 Op welke wijze gaat de overheid om met verzoeken van nieuwe en 
bestaande werkgevers bij verzoeken om de arbeidsduur te 
verlengen? 

138 Hoeveel arbeidsmigranten van binnen en buiten de Europese Unie 
zijn er in de afgelopen vijf jaar Nederland toegelaten? 

139 hoeveel arbeidsmigranten die in de afgelopen vijf jaar Nederland 
zijn toegelaten maken gebruik van de sociale zekerheid (uitgesplitst 
naar uitkering/regeling)? 

140 Hoe verhoudt het percentage jongeren in verantwoordingsorganen 
(van pensioenfondsen) zich tot het percentage jongeren in 
ondernemingsraden? 

141 Hoe verhoudt het percentage jongeren dat aan de cao-tafel zit zich 
tot het percentage jongeren dat werkzaam is in ondernemingen 
met een cao? 

142 Op welke wijze wordt gecontroleerd dat het aanbod van opleidin-
gen gericht op de doelgroep praktisch geschoolden ook daadwer-
kelijk bijdraagt aan de arbeidsmarktpositie van deze doelgroep en 
het verkleinen van de tekorten? 

143 Met hoeveel procent wordt de stimuleringsregeling LLO in 
midden- en kleinbedrijf (mkb) verlaagd? Welke «uitvoeringstegen-
vallers» worden hiermee gefinancierd? Om welke reden is ervoor 
gekozen om de hierdoor vrijgekomen middelen hiervoor aan te 
wenden? 

144 Wat verhindert het opstellen van een werkbaar sociaal-medisch 
beoordelingskader voor de transitievergoeding mkb? 

145 Hoe veel wordt de druk op sociaal-medisch beoordelen verhoogd 
door de compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëin-
diging wegens ziekte? 

146 Voor welke termijn wil u duidelijkheid hebben over de effecten van 
het hervatten van de handhaving van regels rondom de beoorde-
ling van arbeidsrelaties? 

147 Binnen welke sectoren overweegt het kabinet het inzetten van een 
rechtsvermoeden? 

148 Op welke wijze krijgt het ontlasten van werkgeverschap en het 
vergroten van de manoeuvreerruimte binnen duurzame arbeidsre-
laties vorm? 

149 Wat is de huidige stand van zaken rondom het verkorten van de 
loondoorbetalingsperiode bij ziekte? 

150 Welke stappen zijn gezet ten aanzien van een eenvoudiger 
ontslagbescherming? 

151 Welke stappen zijn er precies gezet rondom verduidelijking van de 
grenslijn tussen werknemers en zelfstandigen? Wat is er precies 
veranderd in het Handboek Loonheffingen? 
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152 Het kabinet werkt met veldpartijen aan een nationaal actieplan om 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te 
gaan, wanneer kan de Kamer dit plan tegemoet zien? 

153 Hoeveel mensen zijn er in de afgelopen tien jaar vanuit de bijstand 
door de gemeentelijke werkgeversservicepunten naar een baan in 
de energietransitie begeleid? 

154 Hoeveel boetes zijn er in de afgelopen drie jaar ingediend als het 
gevolg van het overtreden van de inlichtingenplicht in de 
Participatiewet en hoeveel terugvorderingen hebben er op die 
grond plaatsgevonden? 

155 Waar komt de piek in uitgaven aan Stimuleringsregeling LLO in 
mkb in 2025 en in mindere mate 2026 vandaan? 

156 Welk deel van het STAP-budget zal conform de motie Dassen 
(Kamerstuk 36 200, nr. 47) worden ingezet voor opleidingen gericht 
op maatschappelijk cruciale sectoren? 

157 Welk gedeelte van de uitgekeerde STAP-middelen is ten bate van 
het financieren van medische opleidingen zonder wetenschappelijk 
onderbouwde toegevoegde waarde gekomen? 

158 Hoe vaak zijn opleidingen verwijderd uit het STAP-
scholingsregister? Kunt u uitsplitsen om welke redenen deze 
opleidingen werden verwijderd? 

159 Welke onderzoeksvragen worden gehanteerd bij de uitgebreide 
evaluatie van de STAP-regeling? 

160 Uit welke uitgaven bestaat het niet juridisch verplichte deel van het 
programmabudget MDIEU in 2023? 

161 Welke indicatoren worden gebruikt om inzicht te krijgen in het 
aantal huishoudens met problematische schulden? 

162 Welke gegevens met betrekking tot schuldhulpverlening worden 
op landelijk niveau bijgehouden? 

163 Welke gegevens worden er nog bijgehouden over mensen die een 
schuldhulpverleningstraject hebben doorlopen? 

164 Hoeveel mensen met problematische schulden zitten er momen-
teel in de stabilisatiefase die voorafgaat aan de schuldregeling in 
het Msnp-traject? 

165 Hoeveel mensen in een schuldregeling zijn er in 2022 uit die 
schuldregeling gezet omdat zij nieuwe schulden maakten? 

166 Hoeveel aanbieders van schuldhulpverlening zijn er in Nederland 
actief? 

167 Hoeveel gemeenten zijn er aangesloten op het waarborgfonds 
saneringskrediet? 

168 Waarom bereiken de uitgaven met betrekking tot de compensatie 
van de transitievergoeding voor het mkb pas in 2024 het structu-
rele niveau? Kan de inwerkingtreding vervroegd worden? 

169 Voor hoeveel werknemers wordt LIV uitgekeerd? Voor hoeveel 
werknemers wordt loonkostenvoordeel voor ouderen en arbeids-
gehandicapten uitgekeerd? 

170 Met de stijging van het wettelijk minimumloon, stijgt daarmee het 
minimumjeugdloonvoordeel (Jeugd-LIV) ook? Zo ja, loopt dit 
gelijkwaardig op met de stijging wettelijk minimumloon? 

171 Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin enkele 
wijzigingen in de systematiek van de loonkostenvoordelen worden 
voorgesteld, wanneer kan de Kamer dit wetsvoorstel tegemoet 
zien? 

172 Kan nader gespecifieerd worden waaraan de STAP-regeling wordt 
uitgegeven? Hoeveel hiervan gaat naar mensen met een middel-
baar beroepsonderwijs (mbo)-4 of lager niveau? 
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173 Wordt in de raming van de uitgaven aan uitkeringen rekening 
gehouden met de resultaten van de MDIEU en meerjarig investe-
ringsprogramma, aangezien aan te nemen valt dat er door deze 
programma’s een daling van het aantal werklozen en andere 
uitkeringsgerechtigden te verwachten is? 

174 Wat is de overlap tussen alle programma’s die bedoeld zijn om 
mensen aan het werk te krijgen en te houden, zoals MDIEU, SLIM, 
STAP en NL leert door? Kan iemand aanspraak maken op 
meerdere regelingen en zo ja, hoe hoog zou het totaalbedrag aan 
subsidies en budgetten dan zijn wat diegene kan ontvangen? 

175 Waarom draagt u bij aan het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)? 

176 Welke oorzaken liggen ten grondslag aan het stijgende 
ziekteverzuim? 

177 Wat is de meerjarige ontwikkeling van de cijfers in tabel 17? 
178 Welke maatregelen worden genomen om te sturen op contractvor-

men bij verschillende opleidingsniveaus? Naar welke verhouding 
streeft het kabinet? 

179 Hoeveel werknemers onder een cao hadden geen pensioenrege-
ling in de betreffende cao en welke maatregelen worden genomen 
om ervoor te zorgen dat iedere cao een adequate pensioenregeling 
kent? 

180 Is in de begroting ook de financiële dekking voor de uitbreiding 
van de formatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie en het 
blijven behalen van de doelen opgenomen? 

181 Wat belemmert de Nederlandse Arbeidsinspectie in het optreden 
tegen de genoemde schadelijke situaties? 

182 De Algemene Rekenkamer stelde vast dat de Nederlandse 
Arbeidsinspectie in de periode 2017–2019 geen enkele keer een 
bedrijf had stilgelegd, ook verbaasde het hen dat het aantal 
meervoudige boetes zeer beperkt was, wat is hiervan de reden? 

183 Kan een uitsplitsing gegeven worden van de besteding van de 
incidentele 200 miljoen extra ten behoeve van armoedebestrijding? 

184 Is er zicht op de mate van niet-gebruik van de energietoeslag? Zo 
ja, kunt u dit zicht delen en toelichten? 

185 Klopt het dat gemeenten geen saneringskrediet meer mogen 
verstrekken aan studerende jongeren? Sinds wanneer is dat en in 
welke wet is dit geregeld? 

186 Hoeveel deurwaarderskantoren zijn er actief in Nederland? Hoeveel 
daarvan hebben uitgesproken om sociaal te incasseren? 

187 Is het behalen van het streefgetal voor de banenafspraak voor de 
sector overheid in 2022 in zicht? Zo nee, waarom niet? 

188 Welke gemeenten maken gebruik van actieve matching van 
werklozen met bedrijven die op zoek zijn naar personeel? Op welke 
wijze krijgt deze matching vorm? 

189 Wordt binnen het participatiedomein gebruik gemaakt van open 
hiring? 

190 Wordt binnen het participatiedomein gebruik gemaakt van 
proefperiodes waarbij bijstandsgerechtigden met behoud van 
uitkering gematcht worden met bedrijven? 

191 Kan de volgende zin nader toegelicht worden: «Het macrobudget 
voor participatiewetuitkeringen is structureel met € 40 miljoen 
verhoogd zodat mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie 
werken een groter gedeelte van hun inkomen kunnen behouden.»? 

192 Is bekend waardoor, naast de invloed van de coronacrisis, de 
banenafspraak in de sector overheid niet gehaald is? 

193 In welke gemeenten is over 2021 sprake geweest van onderuitput-
ting in het gereserveerde macrobudget voor bijstandsuitkeringen? 
Kan hiervan een overzicht gegeven worden? 
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194 Welke oorzaken voor het bestaan van overschotten op bijstands-
budgetten bij gemeenten zijn er te noemen? 

195 Hoe verhoudt de hoogte van de bijstandsuitkering en koopkracht 
van mensen met een bijstandsuitkering in Nederland zich tot 
andere Europese landen? Kan hiervan een overzicht gegeven 
worden? 

196 Wat is de reden van de snelle stijging van het aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen (AIO-)budget? 

197 Hoe vaak is het Waarborgfonds tot nu toe benut? 
198 Waarom staat er eenmalig 6 miljoen voor het Waarborgfonds op 

de begroting, terwijl er 30 miljoen voor is vrijgemaakt, voor vijf 
jaar? 

199 Vanaf 2023 wordt een oplopend bijstandsbestand verwacht door 
toenemende werkloosheid, wijzigingen in wet- en regelgeving en 
de aanpassing van de kostendelersnorm, ook wordt het Wml 
verhoogt en daarmee gaat het bedrag van de bijstandsuitkering 
omhoog, het begrote Macrobudget participatiewetuitkeringen in 
2023 is echter lager ten opzichte van 2022, terwijl dit niet te 
verwachten is gezien de genoemde ontwikkelingen, waardoor is dit 
bedrag dan toch lager? 

200 Welk deel van het stijgende macrobudget participatiewetuitkerin-
gen is een gevolg van de werkloosheidsramingen? 

201 Welke onderzoeken zijn in het afgelopen jaar verschenen ten 
aanzien van het stimuleren van arbeidsdeelname van mensen in 
de bijstand? 

202 Welke wetswijzigingen leiden tot oploop in de raming van de 
bijstandsuitgaven (naast de reeds genoemde)? En voor welk deel 
van deze oploop zijn deze wetswijzigingen verantwoordelijk? Kan 
hiervan een overzicht gegeven worden? 

203 Hoe verhoudt de hoogte van de bijstand in Nederland zich tot 
andere Europese landen? 

204 In welke mate voorziet de Nederlandse bijstand (inclusief 
toeslagen en andere inkomensondersteuning) in het sociaal 
minimum ten opzichte van andere Europese landen? 

205 Klopt het dat bij bijverdienen in de Participatiewet netto wordt 
gekort, terwijl bij alle andere uitkeringen bruto wordt gekort? Klopt 
het dat iemand hierdoor in een ongunstiger situatie kan komen 
dan iemand die niet werkt? 

206 Hoe wordt de afbouw van de dubbele heffingskorting in de 
bijstand doorgezet, en kunt u in beeld brengen hoe hoog de 
bijstandsuitkering in 2023 zou zijn, als deze afbouw bevroren zou 
worden? 

207 Hoeveel aan bewuste fraude is er in de afgelopen vijf jaar 
geconstateerd binnen de sociale zekerheid? 

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

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

210 Hoeveel subsidie heeft het Nationaal instituut voor budgetvoorlich-
ting (Nibud) cumulatief ontvangen vanuit het Ministerie van SZW? 

211 Gaan de WIA-voorschotten die onterecht zijn toegekend tijdens de 
hoge instroom gedurende 2020 en 2021 teruggevorderd worden? 
Zo niet, is hier rekening mee gehouden in de begroting? 

212 Hoeveel jonggehandicapten zijn de afgelopen jaren door middel 
van jobcoaching aan betaald werk geholpen? 

213 Het lijkt alsof de RMT’s vanuit twee posten gefinancierd worden, is 
dat correct? Zo ja, welke post dient dan voor welke component van 
de RMT’s en hoe is deze gesplitste vorm van financiering tot stand 
gekomen? 
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214 Hoeveel zou het kosten om het scholingsbudget WW uit te breiden 
van werklozen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie naar 
werklozen in algemene zin? 

215 Hoe zijn de uitgaven aan de ZW verdeeld over de verschillende 
doelgroepen? 

216 Waarom blijft het totale volume aan ZW-uitkeringen gelijk terwijl 
de uitstroom hoger is dan de instroom? 

217 Hoeveel kosten worden er gemaakt door de verschillende 
gemeenten en GGD’s om toezicht te houden op de kinderopvang? 
Hoe kunnen deze verschillen worden verklaard en hoe zouden deze 
kosten wijzigen als het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid 
van de kinderopvang wordt gecentraliseerd? 

218 Hoe groot is momenteel het personeelstekort in de kinderopvang, 
uitgesplitst naar medewerkers met een mbo cq hoger 
beroepsonderwijs-opleiding? En in hoeverre is er sprake van een 
stijging in vergelijking met andere jaren? 

219 Hoe groot zijn de gemiddelde wachttijden voor een plek in de 
kinderopvang? 

220 Hoe groot is het percentage kinderopvangbedrijven dat inmiddels 
is overgenomen via een private equity constructie? 

221 Wat is het verwachte effect van de vraag naar kinderopvang als 
gevolg van het loslaten van de koppeling gewerkte uren? 

222 Wat zijn de verwachte effecten van het loslaten van de arbeidseis 
in de kinderopvang op de vraag naar kinderopvang en het 
personeelstekort? 

223 Hoeveel meer kinderen kunnen naar de kinderopvang als gevolg 
van de uitzondering op de arbeidseis in 2023? 

224 Hoe staat het met het oplossen van de knelpunten uit de motie 
Lodders-Van Weyenberg die niet worden opgelost door het 
loslaten van de koppeling gewerkte uren? 

225 Hoe heeft de maximum uurprijs zich in de afgelopen jaren 
ontwikkeld in verhouding tot de kosten die ouders (gemiddeld) 
betalen voor de kinderopvang en hoe verschillen de betaalde 
kosten per bedrijfsvorm van de kinderopvang? 

226 Hoeveel zijn de kosten van de kinderopvang gestegen in Amster-
dam en hoeveel groter is die stijging dan het landelijk gemiddelde? 

227 Wat was het gemiddeld uurtarief van een maatschappelijke 
kinderopvang? 

228 Hoeveel kinderen zijn er meer naar de kinderopvang gegaan toen 
deze gratis werd in Zeeuws-Vlaanderen? 

229 Wat wordt de eigen bijdrage na het aflopen van de tijdelijke 
regeling voor financiering van de kinderopvang op Caribisch 
Nederland? 

230 Gaat het bedrag dat in tabel 74 vanaf 2025 gereserveerd is voor de 
kinderopvangtoeslag direct naar kinderopvanglocaties? 

231 Op basis van welk uurtarief zijn de bedragen voor de kinderop-
vang(toeslag) in tabel 74 bepaald? 

232 Wat zijn de gevolgen van het aflopen van de tegemoetkomingsre-
geling eigen bijdrage in tabel 74 voor ouders in deze tijden van 
hoge inflatie? 

233 Wat zijn de verwachte effecten van het loslaten van de koppeling 
gewerkte uren op het verschuiven van de vraag naar kinderopvang 
van de informele naar de formele sector? 

234 Wat was het gemiddeld uurtarief van een kinderopvang met 
winstoogmerk? 

235 Kan worden bevestigd dat iedere pedagogisch medewerker ervoor 
zorgt dat gemiddeld zes ouders aan het werk kunnen of meer uren 
kunnen werken? 

236 Wat zijn de regionale verschillen in de achterstanden die bepalen 
of een kind recht heeft op een plek op de voor- of vroegschoolse 
educatie? 
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237 Wat zouden de extra kosten zijn als kinderen vanaf twee jaar 
toegang krijgen tot voorschoolse educatie en de kinderopvang, als 
het Rijk hiervoor volledige compensatie biedt aan gemeenten? 

238 Hoe verschilt de ouderbijdrage voor voorschoolse educatie per 
gemeente en hoe zijn deze verschillen te verklaren? 

239 Welke extra jaarlijkse kosten zou het Rijk moeten overnemen van 
gemeenten als de ouderbijdrage voor kinderopvang én voor-
schoolse educatie in alle gemeenten op 4% wordt vastgesteld? 

240 Is het mogelijk om de eventuele kosten voor eerdere toegang tot 
voorschoolse educatie en het vaststellen van de ouderbijdrage 
voor voorschoolse educatie op 4% in alle gemeenten vanuit de 
gereserveerde middelen voor kansengelijkheid te bekostigen? Zo 
nee, waarom niet? 

241 Welke toetsen moet een student succesvol afsluiten om als 
pedagogisch medewerker aan de slag te kunnen? 

242 Hoeveel studenten hebben alle toetsen succesvol afgesloten, op 
één toets na? Om welke soorten toetsen gaat het? 

243 Is de toets op Nederlands een centraal examen of verschilt deze 
toets per instelling? 

244 Welke stappen zijn gezet om mensen die alle toetsen op één na 
succesvol hebben afgesloten te helpen, aan een diploma en/of een 
baan? 

245 Hoeveel kinderen gaan naar de voorschoolse educatie voordat zij 
de leeftijd van 2,5 jaar hebben bereikt? 

246 Wat zijn de verschillen tussen de ontwikkeling van kinderen die 
voordat zij de leeftijd van 2,5 jaar hebben bereikt naar de voor-
schoolse educatie zijn gegaan ten opzichte van kinderen die pas 
later naar de voorschoolse educatie gaan? 

247 Hoeveel kinderen gaan naar de vroegschoolse educatie en hoe 
verschilt dit procentueel per gemeente? 

248 Hoeveel vacatures staan er open voor de vroegschoolse educatie? 
Hoe heeft dat aantal zich in de loop der jaren ontwikkeld? 

249 Hoeveel mensen werken in combinatiebanen, waarvan een van de 
banen er eentje op de kinderopvang is? 

250 Hoeveel mensen werken in combinatiebanen, waarvan een van de 
banen er eentje op de voorschoolse educatie is? 

251 Hoeveel mensen werken in combinatiebanen, waarvan een van de 
banen er eentje op de vroegschoolse educatie is? 

252 Hoeveel gemeenten met verschillende kinderopvanglocaties 
hebben verschillende samenwerkingsverbanden van kinderop-
vangorganisaties? Hoeveel daarvan verschillen in bedrijfsvorm? 

253 Wat is de reden dat de ontwikkeling in gewerkte uren onder 
mannen dalende is? 

254 Hoeveel pensioen koopkracht zouden pensioendeelnemers hebben 
gekregen wanneer er in de afgelopen 14 jaar met minimaal 2% 
rekenrente zou zijn gerekend en pensioenfondsen hadden kunnen 
indexeren? 

255 Hoeveel gepensioneerden en pensioendeelnemers zijn in de 
afgelopen 14 jaar pensioenindexatie misgelopen? 

256 Hoeveel geld is er gereserveerd voor compensatie voor circa 14 
jaar onnodig misgelopen pensioenindexatie voor werkenden en 
gepensioneerden? 

257 Wat is het koopkrachtverlies door uitblijven van indexatie voor 
gepensioneerden in de afgelopen 14 jaar? 

258 Wat is de ontwikkeling aan totaal vermogen van pensioenfondsen 
in de afgelopen 14 jaar per jaar uitgesplitst? 

259 Is er budget gereserveerd voor de tegemoetkoming aan Suri-
naamse Nederlanders met een onvolledige AOW? Zo ja, hoeveel? 
Zo nee, waarom niet? Waar zou een eventuele tegemoetkoming uit 
worden gedekt? 
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260 Hoeveel meer betaalt de huidige generatie werkenden (gemiddeld 
per persoon) aan de AOW dan dat AOW’ers in hun werkzame leven 
aan AOW-premie hebben betaald? 

261 Welk bedrag is gereserveerd voor de implementatie en het fiscaal 
faciliteren van de Wet toekomst pensioenen in 2023? Wat zijn de 
financiële consequenties van het uitstellen van de invoeringsda-
tum van een half jaar? 

262 Met betrekking tot het AOW-AOV-hiaat en Overbruggingsregeling 
AOW (OBR) regeling, kan aangeven worden hoe en wanneer 
uitvoering wordt gegeven aan de motie Peters/Leijten (Kamerstuk 
35 666, nr. 5) over een compensatieregeling voor zelfstandigen die 
al ziek waren voor de verhoging van de AOW-leeftijd en geen 
toegang hebben tot de overbruggingsregeling? 

263 Op basis waarvan wordt aangenomen dat het aantal kinderen met 
dubbele Algemene Kinderbijslagwet op basis van intensieve zorg 
kwalificatie zal stabiliseren, terwijl dit eerdere jaren sterk gestegen 
is? 

264 Klopt de constatering op blz. 6/7 van de Aandachtspunten van de 
Algemene Rekenkamer dat u de komende jaren geen rekening 
houdt met een afname van het niet-gebruik van de AIO, en zo ja, 
waarom wordt er dan kennelijk bij voorbaat vanuit gegaan dat de 
pilot en eventuele andere maatregelen tegen niet-gebruik, geen 
effect zullen sorteren? 

265 Hoe ziet de voorgenomen herijking van de handhaving van 
UWV/SVB eruit? 

266 Hebben alle gemeenten aanbod (ingekocht) voor alle drie de 
leerroutes van de Wi 2021? Zo nee; hoeveel gemeenten moeten 
nog aanbod inkopen en om welke leerroutes gaat het dan? 

267 Hoeveel (taal)aanbieders hebben aanbod voor inburgeraars onder 
de Wi 2013 in 2022 en 2023? Is dit voldoende voor het aantal 
mensen dat moet worden bediend? 

268 Blijft er na het verrekenen van het exploitatie-overschot in het 
Ouderdomsfonds in 2021 nog een exploitatie-overschot over? 

269 Hoeveel mensen met een status zitten er momenteel in de 
bijstand? Kunt u dit uitsplitsen naar wanneer zij in Nederland 
status hebben gekregen en uit welk land zij afkomstig zijn? 

270 Welke ondersteuning wordt er gegeven aan werkgevers die graag 
statushouders in dienst willen nemen? 

271 Hoeveel dagdelen per week behelst een taalcursus Nederlands die 
statushouders volgen? 

272 Hoeveel dagdelen per week behelst een gemiddeld inburgerings-
traject? 

273 Hoe kan het dat de bijdrage aan het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) zo sterk naar beneden wordt bijgesteld en hoe 
staat dit in verhouding tot de grote capaciteitsproblemen bij het 
COA in het algemeen? Welk effect verwacht u van het naar 
beneden bijstellen van deze bijdrage op de integratie van 
nieuwkomers op de lange termijn? 

274 Hoeveel Nt2-docenten (in fte) zijn er nodig om het geprognosti-
ceerde aantal inburgeraars te bedienen in 2022 en 2023? 

275 Welke acties worden tijdens voorinburgering al ondernomen om te 
zorgen dat statushouders na vergunningverlening zo snel mogelijk 
aan het werk komen? Op welke manier kan dit worden geïntensi-
veerd gezien de grote tekorten op de arbeidsmarkt? 

276 Waarom is het aantal mensen op het havo/vwo opgenomen als 
indicator? Betekent dit dat een hoog aantal vmbo’ers/mbo’ers 
wordt gezien als iets negatiefs? En zo ja, waarom is dat zo, ook in 
het licht van de grote tekorten in sectoren waar juist praktisch 
opgeleide mbo’ers zo belangrijk zijn? 
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277 Op welke manier worden mensen die nu onder de remigratierege-
ling vallen ondersteund vanaf 2025, als de remigratiewet vervalt? 

278 Het aantal asielgerechtigden in de COA opvang neemt nog steeds 
toe, verblijft hier steeds langer en de taakstelling voor de huisves-
ting van statushouders in gemeenten in de eerste helft van 2023 
(21.200) is bijna net zo hoog als voor heel 2022 (23.500): hoe kan 
het dat de aantallen afnemen van zowel «asielgerechtigde 
nieuwkomers die deelnemen aan de voorbereiding op inburgering 
in de opvang van COA» als ook «asielgerechtigde nieuwkomers die 
deelnemen aan de maatschappelijke begeleiding door 
gemeenten»? 

279 Gemeenten slagen er (nog) niet of nauwelijks in om al in de 
opvangcentra te starten met inburgering, terwijl asielstatushou-
ders steeds langer in de opvang wachten op woonruimte en het 
programma voor-inburgering hiervoor veel te kort duurt: kan tegen 
deze achtergrond het huidige aanbod (115 uur taalles, 15 uur 
Kennis Nederlandse Samenleving en 15 uur Module Arbeidsmarkt 
en Participatie) voor-inburgering van het COA worden uitgebreid? 

280 Op hoeveel locaties waar asielstatushouders en/of kansrijke 
asielzoekers verblijven wordt het programma voor-inburgering 
aangeboden en hoeveel mensen kunnen hiervan gebruik maken? 

281 Hoeveel Plannen Inburgering en Participatie (PIP) zijn er sinds de 
invoering van de Wi 2021 afgesloten? Hoe verhoudt dit zich tot de 
prognoses vanuit de overheid en de afspraken die gemeenten 
hebben gemaakt over aantallen deelnemers met de (taal)aanbie-
ders? 

282 Hoe is de extra 2 miljoen euro ingezet bij Dienst Uitvoering 
Onderwijs om maatwerk te leveren? 

283 Hoeveel meer loonruimte zou er ontstaan als de premies voor de 
sociale fondsen naar een kostendekkend niveau worden terugge-
bracht (exclusief de AOW en inclusief de AOW)? 

284 De premiepercentages voor de AOW en Algemene nabestaanden-
wet blijven gelijk voor 2023, dekken de inkomsten voor beide 
regelingen de uitgaven? 

285 De premiepercentages wijzigen voor diverse regelingen, wat is 
ongeveer het gecombineerde effect voor een werkgever? 

286 Gaan de gepresenteerde koopkrachtcijfers uit van de aanstaande 
10,15% verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023, of van 
de verwachte stijging van het brutominimumloon met 12,1% ten 
opzichte van 2022? 

287 Is bij de werkloosheidsval ook rekening gehouden met verminderd 
ontvangen van toeslagen zodra iemand werk gevonden heeft 
vanuit een bijstandsuitkering? 

288 Wat is het verschil tussen een alleenverdiener met kinderen, een 
alleenstaande en een alleenstaande ouder? 

289 In hoeverre maken gemeenten daadwerkelijk gebruik van de 
mogelijkheid om er via de SVB zicht op te krijgen welke AIO’ers 
recht hebben op de energietoeslag zodat deze automatisch kan 
worden toegekend? 

290 Wanneer iemand toeslag met terugwerkende kracht aanvraagt, na 
vaststelling van de aangifte inkomstenbelasting, duurt het 
maximaal zes maanden voordat dit is vastgesteld, wat is hier de 
verklaring voor? 

291 Wat is het (netto) verschil tussen het minimumloon, het sociaal 
minimum en de kosten van het levensonderhoud tussen Europees 
Nederland en Caribisch Nederland? Is er een uiteindelijke 
doelstelling voor het sociaal minimum voor Caribisch Nederland 
waar naartoe gewerkt? Zo ja, is er een stappenplan om deze 
doelstelling te bereiken? 
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292 Worden er met de re-integratiebudgetten van het UWV rekening 
gehouden met de hoge inflatie? Met andere woorden worden deze 
budgetten ook geïndexeerd? 

293 De uitgaven aan uitkeringslasten, vanwege het verminderen van 
de mismatch bij sociaal-medisch beoordelen, wordt gedekt uit de 
uitvoeringskosten van het UWV, kan inzichtelijk worden gemaakt 
waaraan hier wordt gedacht? Betekent dit minder dienstverlening 
vanuit het UWV voor mensen die een uitkering ontvangen? 

294 Hoeveel re-integratiebudget UWV is er overgebleven? Hoe kan het 
dat dit budget niet volledig is uitgegeven? 

295 Betekent het inzetten van overgebleven middelen uit het 
re-integratiebudget, vanwege de vereenvoudigde WIA-beoordeling 
voor 60-plussers, dat er minder dienstverlening voor mensen met 
een uitkering komt? 

296 Waarmee worden de toekomstige extra uitgaven vanwege de 
vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gedekt? Dienen 
deze door het UWV ook te worden gedekt? 

297 Waarom is er gekozen voor een lager structureel bedrag voor 
scholing WW? Is er met scholing WW rekening gehouden met 
hogere tarieven vanwege indexatie? 

298 Hoeveel uren ouderschapsverlof worden er naar verwachting 
opgenomen in 2022 en zijn er opgenomen in 2021? Hoe is dit 
verdeeld tussen beide ouders? 

299 Wat is het verwachte effect van de toename van het gebruik van 
kinderopvang op het gebruik van (ouderschaps)verlof door ouders 
en het aantal gewerkte uren van ouders? 

300 Waar staan de uitgaven aan het kindgebonden budget in 2022 
voor? 

301 Waar bestaan de terugontvangsten op de uitvoeringskosten UWV 
en SVB precies uit? Welke regelingen betreft dit? 

302 Wanneer komt de brief over motie Tielen (Kamerstuk 35 925 XV, 
nr. 43) naar de Kamer? 

303 Hoe kunnen werknemers meepraten over besluiten die genomen 
worden aan de cao-tafel als veel medewerkers in de sector geen lid 
zijn van een vakbond? 

304 Hoeveel leden van vakbonden die meepraten aan de cao-tafel over 
arbeidsvoorwaarden, zijn zelf geen arbeider (maar gepensio-
neerd)? Om hoeveel personen gaat dat en welk percentage van het 
ledenbestand van de vakbond is dit? 

305 Hoeveel cao’s kennen regelingen waarbij oudere werknemers met 
behoud van (meer dan een evenredig deel van het) salaris minder 
uren kunnen gaan werken? Klopt het dat de kosten van deze 
afspraken door iedereen die binnen de cao werkt worden betaald 
(omdat de loonruimte wordt verkleind)? Zo ja, kan inzicht worden 
gegeven in de mate van herverdeling van jong naar oud die deze 
afspraken met zich meebrengen? Hoe kijkt u naar (het algemeen 
verbindend verklaren van) deze cao-afspraken? 

306 Hoe verhoudt het aantal leden van Nederlandse vakbonden zich tot 
het aantal leden van vakbonden in nabije landen? 

307 Hoe verhoudt het aantal leden jonger dan 35 van Nederlandse 
vakbonden zich tot het aantal leden jonger dan 35 van vakbonden 
in nabije landen? 

308 Hoe verhoudt het aantal leden ouder dan de pensioenleeftijd van 
Nederlandse vakbonden zich tot het aantal leden ouder dan de 
pensioenleeftijd van vakbonden in nabije landen? 

309 Hoeveel verantwoordingsorganen worden samengesteld door 
middel van open verkiezingen? 
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310 Hoeveel verantwoordingsorganen bestaan uit leden die worden 
benoemd door dezelfde partijen als die de pensioenregeling 
vormgeven en/of bestuursleden benoemen? Hoeveel pensioen-
fondsen kennen deze mengeling van verantwoordelijkheden niet? 

311 Hoeveel jongeren hebben de opleiding tot pensioenfondsbestuur-
der voltooid en hoeveel jongeren zitten er daadwerkelijk in een 
pensioenfondsbestuur? 

312 Hoeveel benoemingen door voordragende in verantwoordingsor-
ganen bestonden uit jongeren? Hoe verhoudt zich dat tot het 
aantal jongeren dat in een verantwoordingsorgaan zit dankzij open 
verkiezingen? 

313 Hoe kunnen deelnemers van een pensioenfonds in contact komen 
met haar of zijn vertegenwoordiger bij het verantwoordingsorgaan 
bij dat pensioenfonds? 

314 Is het technisch mogelijk om op mijnpensioenoverzicht.nl 
contactgegevens te plaatsen van het verantwoordingsorgaan van 
het pensioenfonds? Zo ja, waarom gebeurt dit niet? 

315 Is het technisch mogelijk om op mijnpensioenoverzicht.nl 
informatie te plaatsen over hoe en wanneer deelnemers kunnen 
verzoeken om open verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan 
van het pensioenfonds? Zo ja, waarom gebeurt dit niet? 

316 Hoe worden leden van de ondernemingsraad van een bedrijf 
geïnformeerd over de mogelijkheid die bestaat om met 1% van de 
deelnemers van een pensioenfonds om open verkiezingen voor het 
verantwoordingsorgaan te verzoeken? 

317 Hoe wordt de Kamer betrokken bij het bepalen van de specifieke 
inzichtbehoeften voor de periodieke rapportage verlofregelignen? 

318 Kan een overzicht worden gegeven tussen de verhouding van de 
bedragen in tabel 209 en de uitgaven in Europees Nederland voor 
dezelfde artikelen?
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