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 Aanbieding Staat van de Uitvoering en 
voortgangsrapportage WaU aan Eerste Kamer 

Aanleiding 
Vanuit de Eerste Kamer (commissie voor Justitie en Veiligheid) kwam het verzoek 
het rapport over de Staat van de Uitvoering nog formeel te ontvangen. 

Geadviseerd besluit 
Aanbieding aan de Eerste Kamer van de Staat van de uitvoering (en bijbehorende 
Kamerbrief en overige bijlagen) conform bijgaande conceptbrief.  

Kern                                                                                                                                   
Op 18 januari jl. heeft u samen met de minister voor AP&P de Staat van de 
Uitvoering en de voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering aan de TK 
aangeboden. Met de bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de EK biedt u (op verzoek 
van de EK) de eerder aan de TK aangeboden Kamerbrief met bijlagen over de 
Staat van de Uitvoering en de voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering in 
afschrift aan de EK aan.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
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Bijlagen 
 

 
 

Volgnummer Naam Actie Informatie 

1  EK-brief Staat van de 
Uitvoering 

 Kamerbrief aan de EK. 

2 TK-brief Staat van de 
Uitvoering  

 
I.o.m. SZW opgestelde 
gezamenlijke Kamerbrief aan de 
TK.  
Deze is op 18 januari jl. aan de TK 
aangeboden. 

3 Eindrapportage Staat 
van de Uitvoering 
2022 

Vastgestelde 
eindrapportage zoals 
besproken in MCU 

De bijgevoegde versie is 
vastgesteld door de Stuurgroep 
Staat van de Uitvoering en 
aanvaard in de MCU van 13 
december 2022. Deze is op 18 
januari jl. aan de TK aangeboden. 

4 Voortgang Werk aan 
Uitvoering 

Betreft bijlage zoals 
vastgesteld in MCU 

Door SZW aangeleverde versie. 
Deze is op 18 januari jl. aan de TK 
aangeboden. 

5 Stand van relevante 
zaken moties in het 
kader van Werk aan 
Uitvoering 

Betreft bijlage zoals 
vastgesteld in MCU bij 
voortgangsrapportage 
WaU 

Door SZW aangeleverde versie. 
Deze is op 18 januari jl. aan de TK 
aangeboden. 
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