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In reactie op uw brief van 13 maart 2014 over het gebruikelijke halfjaarlijkse 

overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen van SZW doen wij u 

hierbij een geactualiseerd overzicht toekomen. Daarin is de stand van zaken 

vermeld van: 

1. Rappelabele toezeggingen SZW (Rappel januari 2014) 

2. Overige openstaande of deels voldane toezeggingen SZW 

 

Bij de nog openstaande toezeggingen is een prognose voor de nakoming of de 

status van nakoming gegeven.  

 

Van uw verzoek om brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een 

toezegging aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks en onder vermelding 

van het registratienummer naar de Eerste Kamer te zenden, wordt intern goed 

nota genomen.  

 

 

 

De Minister van Sociale Zaken De Staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

 

L.F. Asscher Jetta Klijnsma 
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1. Overzicht rappelabele toezeggingen SZW (Rappel januari 2014) 
 

1. Afwikkeling inburgering oudkomers (33.086) (T01586)  

 

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel zegt de Kamer, naar 

aanleiding van een vraag van het lid Strik, toe in de gesprekken met de 

gemeenten over de afwikkeling van de oude werkwijze te bezien of een 

bedrag van 100 miljoen euro toereikend is voor de inburgering van 

oudkomers. 

Stand van zaken: 

Toezegging is afgedaan met de tweede suppletoire Begroting 

beleidsartikel 13, wetsvoorstel 33 805, XVI, d.d. 29-11-2013 

 

2. Vergroten betrokkenheid jongeren (33.182) (T01781)  

 

De staatssecretaris van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van 

opmerkingen van diverse leden, schriftelijk informeren over de wijze 

waarop zij jongeren denkt te kunnen betrekken bij het verbeteren van de 

intergenerationele balans in pensioenfondsbesturen. 

Stand van zaken: 

Onderwerp loopt mee in de toekomstdiscussie over pensioen. 

Planning: Hoofdlijnenbrief wordt in de eerste helft van 2015 aan de 

Kamer gezonden. 
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2. Overzicht overige openstaande of deels voldane 
toezeggingen SZW (vooruitblik juli 2014) 
 

1. Kinderopvangtoeslag doelgroepouders (33.212) (T01549) 

 

De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van 

het lid Sent, toe de effecten van de koppeling van het recht op 

kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders aan de duur van het traject 

naar werk, te monitoren. 

Stand van zaken: 

Er wordt een gegevensuitvraag gedaan bij de Belastingdienst in plaats 

van een onderzoek doelgroepouders. De Kamer wordt daarover 

geïnformeerd in een brief.   

Planning: na de zomer 2014 

 

2. Transparantie jaarverslag pensioenfondsen (33.182) (T01779) 

 

De staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, n.a.v. een vraag van het lid 

Ester, toe te bewerkstelligen dat pensioenfondsen in hun jaarverslag 

verduidelijken welk deel van hun vermogen in Nederland belegd is.  

Stand van zaken: 

Aan deze toezegging is voldaan met indiening wetsvoorstel Verzamelwet 

Pensioenen 2014, (Kamerstukken II, 2013-2014, 33 863, Artikel I, 

onderdeel E en Artikel II, onderdeel F. 

 

3. Inwerkingtreding Heroverweging Remigratiewet (33.085) 

(T01789) 

De minister van SZW zegt de Kamer, n.a.v. een vraag van het lid 

Scholten, toe dat de wet per 1 juli 2014 in werking zal treden. 

De Koning en de Minister van SZW hebben het besluit ondertekend, de 

publicatie in het Staatsblad vond plaats op 17 april 2014. De 

wetswijziging zal 1 juli 2014 van kracht gaan conform de toezegging.  

 

4. Toetsing tewerkstellingsvergunning (33.475) (T01813) 

Naar aanleiding van opmerkingen van de leden Terpstra en Swagerman 

bevestigt de minister van SZW dat het UWV bij de beoordeling van een 

tewerkstellingsvergunning indien nodig ook culturele of etnische functie-

eisen mee zal laten wegen. 

Planning: Antwoord wordt vóór het zomerreces verzonden. 

 

 

5. SER-advies arbeidsmigratie (33.475) (T01814) 

De minister van SZW zal, n.a.v. een vraag van het lid Strik, de 

kabinetsreactie op het SER-advies over arbeidsmigratie ook aan de Eerste 

Kamer aanbieden. 

Planning: SER-advies verschijnt rond de zomer 2014. 

 

6. Verlenging tewerkstellingsvergunning (33.475) (T01815) 

N.a.v. opmerkingen van de heer Swagerman bevestigt de minister van 

SZW dat het UWV de tewerkstellingsvergunning kan verlengen bij 

opleidingen die in alle redelijkheid de duur van één jaar overschrijden. 

Planning: Antwoord wordt vóór het zomerreces verzonden.  


