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Bijiagen

1 Kamberbrief

2 Bijiage kamerbrief

3 Aanbiedingsformulier RFEIAanleiding
In bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer wordt de evaluatie aanpak van de

sociaaleconomische steunpakketten in verband met de coronacrisis

geactualiseerd De brief staat geagendeerd voor de CFEI van 22 november

Beslispunten
• Bent u akkoord met het agenderen van bijgevoegde update brief over de

evaluatie van de corona steunpakketten in de CFEI en RFEI

• Zo ja kunt u het bijgevoegde aanbiedingsformulier voor de RFEI alvast

ondertekenen

Toelichting
• Naar aanleiding van een toezegging aan de leden Snels en Bruins stuurde uw

voorganger de Tweede Kamer op 18 december 2020 een eerste uitwerking
van de beoogde evaluatieaanpak van de sociaaleconomische steunpakketten
in verband met de coronacrisis Op 26 november 2021 stuurde uw voorganger

een update naar de Tweede Kamer In de bijgevoegde brief wordt de

evaluatie aanpak wederom geactualiseerd
• De scope van de evaluatieaanpak omvat de meest omvangrijke generieke

steunmaatregelen op het terrain van SZW EZK en FIN Deze vormen de kern

van de steunpakketten en richten zich primair op het beperken van

baanverlies en bedrijvigheid als gevolg van de coronamaatregelen
• In de brief wordt tevens een synthese onderzoek toegezegd waarin

overkoepelende lessen worden getrokken Afhankelijk van de tijdige

totstandkoming van de onderliggende evaluates zal op zijn vroegst eind

2024 en uiterlijk eind 2025 een eerste synthesestudie naar de Tweede Kamer

gestuurd worden waarbij de focus zal liggen op de grootste

steunmaatregelen
• Het voornemen is om in de toekomst de Tweede Kamer updates te sturen via

de Strategische Evaluatie Agenda s SEA van de betrokken departementen
• De brief is tot stand gekomen in afstemming met de interdepartementale

werkgroep waarin SZW EZK en FIN zijn vertegenwoordigd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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