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De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Naar aanleiding hiervan is op 28 september 2021 een brief gestuurd aan 
de Minister van Financiën. 

De Minister heeft op 7 december 2021 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Financiën 

Den Haag, 28 september 2021 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 juli 2021 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2022 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlmhl5pqzxmt&ministerie=vghyngkof7kh 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlmhnafgn0wb&ministerie=vghyngkof7kh 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 5 november 2021 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
verstreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

J.A. Bruijn 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 december 2021 

In uw brief van 28 september 2021 heeft u mij verzocht om een geactuali-
seerd overzicht te verstrekken met de stand van zaken van de door 
bewindspersonen van Financiën aan uw Kamer gedane toezeggingen 
waarvan de termijn volgens uw Kamer op 1 juli 2021 is verstreken. Hierbij 
stuur ik u, mede namens de Staatssecretarissen van Financiën, het 
geactualiseerde overzicht. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

De Minister van Financiën, 
W.B. Hoekstra
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