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Overzicht rappelabele toezeggingen SZW 
 

 

Rappel februari 2012 

 

 

1. Toezegging overstap van oude naar nieuwe regeling (31.780) (T01114) 

 

De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie-Westerveld c.s. toe, 

dat op een later tijdstip - als de overstap van de oude naar de nieuwe regeling mogelijk 

wordt- zal worden bezien hoe de Wajong’er die overstapt de mogelijkheid kan worden 

geboden om op die keus terug te komen. 

De Kamer wordt van de verdere voortgang in kennis gesteld. 

 

Stand van zaken: 

De besluitvorming over wanneer de oude Wajongers kunnen overstappen naar de nieuwe 

Wajong is aan de orde nadat de resultaten van de nieuwe Wajong bekend zijn. Dan zal 

ook deze toezegging worden meegenomen. Dit zal worden bezien in het licht van het 

wetsvoorstel WNV.  

Planning: 2e kwartaal 2012. 

 

 

2. Toezegging jaarlijkse rapportage (31.890) (T01167) 

 

De minister voor Jeugd en Gezin zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 

lid Ten Horn, toe met een jaarlijkse rapportage te komen over de positieve en negatieve 

gevolgen van de inzet van het instrumentarium, waaronder bezwaar en beroep en de 

stopzetting van kinderbijslag of wezenuitkering. 

 

Stand van zaken: 

Planning: De rapportage wordt in het voorjaar 2012 gelijktijdig met het aangekondigde 

wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen SVB aan het parlement gezonden. 

 

 

3. Toezegging Halfjaarlijkse voortgangsrapportages (32.165) (T01171) 

 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Kamer, naar aanleiding van 

een vraag van het lid Goyert, de halfjaarlijkse rapportages over de voortgang, leerpunten 

en knelpunten van de verschillende projecten toesturen. 

 

Stand van zaken: 

Eerste en Tweede Kamer zijn op 13 maart 2012 geïnformeerd.  

 

 

4. Toezegging Brede evaluatie crisismaatregelen (32.058) (T01213) 

 

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

toe de effecten van de verschillende crisismaatregelen op de arbeidsmarkt te evalueren. 

 

Stand van zaken: 

Afgedaan met brief d.d. 9 december 2011 (Kamerstuknr. I, 2011-2012, 32 058 H) bij het 

evaluatierapport maatregel verruiming ketenbepaling. 
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5. Toezegging Communicatie met burgers (32.697) (T01371) 

 

De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid 

Nagel, toe na te gaan hoe betrokkenen over de korting op de AOW-partnertoeslag 

geïnformeerd zijn en te bezien hoe de communicatie met burgers verbeterd kan worden. 

 

Stand van zaken: 

Beantwoording wordt meegenomen in de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel 

verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW 

(33 046).  

Planning: eind maart 2012 


