
 

 

Blad 1/8 

Toezeggingen 
 

 

NR. Omschrijving Vindplaats Stand van zaken / Knelpunten 

1. 1
. 
De staatssecretaris ontvangt in augustus de 
rapportage van de Inspectie over de beveiliging 
bij gemeenten van gegevens die zij betrekken uit 
SUWI net en zendt dit vervolgens aan de Tweede 
Kamer 

14-02-2013  AO SUWI ISZW is bezig met het onderzoek 

2.  De staatsecretaris informeert de Kamer over de 
resultaten van de acties in het kader van de 
nasleep van de herzieningsoperatie voor vanuit de 
WW gestarte zelfstandigen (gratie, afschermen 
gegevens schadeloosstelling). Zodra dit definitief 
is afgewikkeld zal zij de Tweede Kamer hierover 

informeren. 

14-02-2013  AO SUWI Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 
d.d. 6 juni 2013 (Kamerstukken II 2012-
2013, 31 311, nr. 100) 

3.  Na de vorstperiode wordt een overzicht aan de 
Tweede Kamer  verstrekt over de situaties waarin 
sprake is van fraude en welke maatregelen hierin 

genomen zijn door UWV. 

14-02-2013  AO SUWI Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 
d.d. 24 juni 2013 

4.  De minister komt terug op de rol van UWV bij 
emigratie (casus Ulenbelt waarbij Nederlanders 
via een Belgische ondernemer in Bulgarije te werk 
worden gesteld) 

14-02-2013  AO SUWI Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 
d.d. 2 mei 2013 (Kamerstukken II 2012-
2013, 26 448, nr. 491) 

5.  De minister heeft toegezegd dat de 

releasekalender van UWV met de Kamer wordt 
gedeeld 

14-02-2013  AO SUWI Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 

d.d. 2 mei 2013 (Kamerstukken II 2012-
2013, 26 448, nr. 491) 

6.  De minister houdt de Kamer op de hoogte over de 
voortgang van het overleg met Marokko over het 

aanpassen van het sociale zekerheidsverdrag. 

14-02-2013  AO SUWI Rapportage over aanpassen sociale 
zekerheidsverdragen wordt vóór 1 juli  2013 

naar de Kamer verzonden. Indien informatie 

beschikbaar is m.b.t. de onderhandelingen 
met Marokko over het aanpassen van het 
sociale zekerheidsverdrag wordt dit in de 
rapportage meegenomen 
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7.  De staatssecretaris zegt toe binnen twee maanden 
terugkoppeling te geven over haar gesprekken 
met non profit re-integratiebureaus over hun 
ervaringen met de dienstverlening van UWV en 
gemeenten. 

14-02-2013  AO SUWI Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 
d.d. 2 mei 2013 (kamerstukken II 2012-
2013, 26 448, nr. 491) 

8.  G-rekening voor uitzendbureaus 17-03-2013  Voortgangsbrief aanpak malafide 
uitzendbureaus 

Er komt een wetswijziging waardoor niet-
gecertificeerde uitzendbureaus een g-
rekening moeten openen. Wetswijziging 

treedt in werking m.i.v. 1-1-2015. 

9.  De Staatssecretaris zal voor 5 juli 2013 met 
gemeenten en andere betrokken partijen 
verkennen hoe de rol van gemeenten bij 
vroegsignalering van problematische schulden kan 
worden versterkt en daarvoor met concrete 
voorstellen komen. 

Kamerbrief van 2 april 2013 inzake toezeggingen 
AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken 
II, 2012-2013, 24 515, nr. 254). 

De Tweede Kamer zal nog voor 5 juli worden 
geïnformeerd over de afwikkeling van deze 
toezegging. Planning: 5 juli 2013. 
 

10.  De Staatssecretaris vraagt voor 5 juli 2013 aan de 
minister van Financiën of en zo ja welke 
mogelijkheden er zijn om de gegevens die zijn 

opgenomen in de kredietregistratie van het BKR 
uit te breiden. 

Kamerbrief van 2 april 2013 inzake toezeggingen 
AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken 
II, 2012-2013, 24 515, nr. 254). 

De Tweede Kamer zal nog voor 5 juli worden 
geïnformeerd over de afwikkeling van deze 
toezegging. Planning: 5 juli 2013. 

 

11.  De Staatssecretaris zegt toe dat er voor 31 

december 2013 een derde meting van 
'huishouden in de rode cijfers' zal plaatsvinden. 

Kamerbrief van 2 april 2013 inzake toezeggingen 

AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken 
II, 2012-2013, 24 515, nr. 254). 

Voor 31 december 2013 is een derde meting 

van ‘huishoudens in de rode cijfers’ voorzien. 
De Kamer zal daarover dan bericht worden. 
Planning: 31 december 2013. 

12.  Voor 31 december 2013 zal de Staatssecretaris 
een besluit nemen over het niveau van de 

algemene ouderdomsverzekering voor 
alleenstaanden in 2014 in Caribisch Nederland. 

Kamerbrief van 2 april 2013 inzake toezeggingen 
AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken 

II, 2012-2013, 24 515, nr. 254). 

Dit zal o.a. onderwerp van gesprek zijn 
tijdens het komende werkbezoek van de 

Staatssecretaris aan Caribisch Nederland en 
tijdens de CN-week in oktober. Daarna zal de 
Staatssecretaris met een reactie komen. 

Planning: 31 december 2013 

13.  De Staatssecretaris zal zich voor 1 november 
2013 beraden op de suggestie van Saba om het 

wettelijk minimumloon alleen voor Saba te 
verhogen. 

Kamerbrief van 2 april 2013 inzake toezeggingen 
AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken 

II, 2012-2013, 24 515, nr. 254). 

Dit zal o.a. onderwerp van gesprek zijn 
tijdens het komende werkbezoek van de 

Staatssecretaris aan Caribisch Nederland en 
tijdens de CN-week in oktober. Daarna zal de 
staatssecretaris met een reactie komen.  
Planning: 1 november 2013 
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14.  De Staatssecretaris zal samen met de 
Staatssecretaris van Economische Zaken een 
gesprek faciliteren tussen de Stichting 
voedselbanken Nederland en de Alliantie 
verduurzaming voedsel. 

Kamerbrief van 2 april 2013 inzake toezeggingen 
AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken 
II, 2012-2013, 24 515, nr. 254). 

De Tweede Kamer zal voor 5 juli worden 
geïnformeerd over de afwikkeling van deze 
toezegging.  
Planning: 5 juli 2013. 
 

15.  De Staatssecretaris zal in de verzamelbrief die 
voor 1 juli 2013 naar de Tweede Kamer gaat 
gemeenten oproepen aandacht te besteden aan 

succesvolle samenwerkingsverbanden tussen 
bedrijfsleven en voedselbanken. 

Kamerbrief van 2 april 2013 inzake toezeggingen 
AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken 
II, 2012-2013, 24 515, nr. 254). 

Planning is hieraan in een verzamelbrief aan 
gemeenten aandacht te besteden. De Tweede 
Kamer ontvangt een afschrift van deze 

verzamelbrief.  
Planning: vóór zomerreces 2013. 

16.  De Staatssecretaris zal samen met de 
Staatssecretaris van V&J de Tweede Kamer voor 
31 december 2013 informeren over de nadere 
uitwerkingen en concretiseringen van de reactie 
op de aanbevelingen gedaan in het rapport Paritas 
Passé (w.o. de uitwerking en concretisering van 

de rijksincassovisie). 

Kamerbrief van 8 april 2013 inzake 
kabinetsstandpunt rapport Paritas Passé 
(Kamerstukken II, 2012-2013, 24 515, nr. 255). 

Voor 31 december 2013 zal de Kamer 
geïnformeerd worden over de nadere 
uitwerkingen van het rapport Paritas Passé. 
Planning: 31 december 2013. 
 

17.  Het kabinet gaat in overleg met de KBvG werk 

maken van een beslagregister. Tevens zal het 
kabinet de Tweede Kamer voor 5 juli 2013 
informeren over de uitkomsten van de prognose 
van de KBvG over een ontwerp van de inrichting 

van een beslagregister en begroting van de 
kosten. 

Kamerbrief van 8 april 2013 inzake 

kabinetsstandpunt rapport Paritas Passé 
(Kamerstukken II, 2012-2013, 24 515, nr. 255). 

De Tweede Kamer zal nog voor 5 juli worden 

geïnformeerd over de afwikkeling van deze 
toezegging.  
Planning: 5 juli 2013. 
 

18.  Voor de zomer stuurt de minister informatie naar 
de Tweede Kamer over een mogelijke pilot in de 
champignonsector, in navolging van het voorbeeld 

in Zweden (ID06). 

25-04-2013  AO Arbeidsmigratie Agendapunt: 
Migrantenmonitor 2007-2012 Brief van 7 maart 
2013  29407-162Agendapunt: Vrij verkeer van 

werknemers met Kroatië Brief van 15 maart 2013 
29407-164Agendapunt: voortgang van de aanpak 

van malafide uitzendbureaus (AMU)Brief van17 
maart 2013 17057-427Agendapunt: Reactie op 
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in 
zaken tussen EU-burgers en een aantal 
gemeenten, waarbij de gemeenten in het ongelijk 

zijn gesteld Brief van 28 maart 2013 - 30545-
118Agendapunt: Aanpak schijnconstructies Brief 
van 11 april 2013 -17050-428 

Planning: vóór zomerreces 
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19.  De minister zal de Tweede Kamer halfjaarlijks 
informeren over de voortgang van de aanpak van 
schijnconstructies 

25-04-2013  AO Arbeidsmigratie Agendapunt: 
Migrantenmonitor 2007-2012 Brief van 7 maart 
2013  29407-162Agendapunt: Vrij verkeer van 
werknemers met Kroatië Brief van 15 maart 2013 
29407-164Agendapunt: voortgang van de aanpak 

van malafide uitzendbureaus (AMU)Brief van17 
maart 2013 17057-427Agendapunt: Reactie op 
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in 

zaken tussen EU-burgers en een aantal 
gemeenten, waarbij de gemeenten in het ongelijk 
zijn gesteld Brief van 28 maart 2013 - 30545-
118Agendapunt: Aanpak schijnconstructies Brief 

van 11 april 2013 -17050-428 

Planning: Voortgangsbrief voor 1 november 
2013 naar TK. 
 

20.  De Staatssecretaris zegt toe dat in de 
eerstkomende verzamelbrief aan gemeenten 
aandacht zal worden besteed aan zzp-ers met 
schulden. 

21-05-2013  Mondelinge vraag van het lid 
SCHOUTEN (ChristenUnie) over het bericht dat 1 
op de 7 Nederlanders betaalproblemen heeft 
(Nu.nl, 17 mei 2013) 

Planning is hieraan in een verzamelbrief aan 
gemeenten aandacht te besteden. De Tweede 
Kamer ontvangt een afschrift van deze 
verzamelbrief.  

Planning: vóór zomerreces 2013. 

21.  De Staatssecretaris zegt toe dat de Tweede Kamer 
voor de zomer geïnformeerd zal worden over de 
stand van zaken van het breed moratorium. 

21-05-2013  Mondelinge vraag van het lid 
SCHOUTEN (ChristenUnie) over het bericht dat 1 
op de 7 Nederlanders betaalproblemen heeft 
(Nu.nl, 17 mei 2013) 

De Tweede Kamer zal nog voor het 
zomerreces worden geïnformeerd over de 
stand van zaken van het breed moratorium: 
Planning: voor zomerreces 2013. 

22.  De Staatssecretaris zegt toe in de verzamelbrief 
aan gemeenten het rapport "Werken met 
beperkingen"onder de aandacht te brengen en 
daarbij gemeenten te verzoeken hun inzet voor de 
re-integratie van kansarme WWB-ers te verhogen. 

22-05-2013  AO Arbeidsmarktbeleid Agendapunt: 
uitkomst van het verzoek van Sierofor B.V. aan 
UWV tot het verlenen van een aantal 
ontslagvergunningen wegens het uitbesteden van 
werkzaamheden. Brief van 18 maart 
2013Z04695Agendapunt: Aanbieding van het 

rapport Werken met beperkingen. Brief van 18 

maart 2013 -29544-441Agendapunt: Getroffen 
maatregelen door het UWV tegen specifieke 
jobcoachorganisatie Brief van 20 maart 2013  -
28719-80Agendapunt: Driejaarstermijn 
jobcoaching. Brief van 29 maart 2013 -28719-
81Agendapunt: Reactie op het verzoek van de 

Commissie over de situatie bij het bedrijf Prins 
Dokkum Brief van 18-04-2013 
2013Z07972Agendapunt: Kabinetsaanpak van de 
werkgelegenheid in samenhang met de 

verplichting aan Europa om te rapporteren over 

Planning: vóór zomerreces 2013. 
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een banenplan. Brief van 23 april 2013 29544-
445Agendapunt: Stages in het MBO door jongeren 
zonder verblijfstitel Brief van 13 mei 2013, 2-
13Z09183 

23.  De minister zal onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om illegale jongeren in het 
land van herkomst stage te laten lopen bij 
terugkeer. 

22-05-2013  AO Arbeidsmarktbeleid Agendapunt: 
uitkomst van het verzoek van Sierofor B.V. aan 
UWV tot het verlenen van een aantal 
ontslagvergunningen wegens het uitbesteden van 
werkzaamheden. Brief van 18 maart 

2013Z04695Agendapunt: Aanbieding van het 
rapport Werken met beperkingen. Brief van 18 
maart 2013 -29544-441Agendapunt: Getroffen 
maatregelen door het UWV tegen specifieke 
jobcoachorganisatie Brief van 20 maart 2013  -
28719-80Agendapunt: Driejaarstermijn 
jobcoaching. Brief van 29 maart 2013 -28719-

81Agendapunt: Reactie op het verzoek van de 
Commissie over de situatie bij het bedrijf Prins 
Dokkum Brief van 18-04-2013 

2013Z07972Agendapunt: Kabinetsaanpak van de 
werkgelegenheid in samenhang met de 
verplichting aan Europa om te rapporteren over 
een banenplan. Brief van 23 april 2013 29544-

445Agendapunt: Stages in het MBO door jongeren 
zonder verblijfstitel Brief van 13 mei 2013, 2-
13Z09183 

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 
d.d. 26 juni 2013 

24.  De minister zegt toe dat het advies van de 
Stichting van de Arbeid over driehoeksrelaties zo 

mogelijk al gaat meelopen in wetsvoorstel ontslag 
flex, zonodig bij nota van wijziging. 

22-05-2013  AO Arbeidsmarktbeleid Agendapunt: 
uitkomst van het verzoek van Sierofor B.V. aan 

UWV tot het verlenen van een aantal 
ontslagvergunningen wegens het uitbesteden van 

werkzaamheden. Brief van 18 maart 
2013Z04695Agendapunt: Aanbieding van het 
rapport Werken met beperkingen. Brief van 18 
maart 2013 -29544-441Agendapunt: Getroffen 
maatregelen door het UWV tegen specifieke 

jobcoachorganisatie Brief van 20 maart 2013  -
28719-80Agendapunt: Driejaarstermijn 
jobcoaching. Brief van 29 maart 2013 -28719-
81Agendapunt: Reactie op het verzoek van de 
Commissie over de situatie bij het bedrijf Prins 

Dokkum. Brief van 18-04-2013 

Advies Stichting komt uiterlijk 01-10-2013. 
Wetsvoorstel wordt aan TK gestuurd. 

Planning: november 2013 
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2013Z07972Agendapunt: Kabinetsaanpak van de 
werkgelegenheid in samenhang met de 
verplichting aan Europa om te rapporteren over 
een banenplan. Brief van 23 april 2013 29544-

445Agendapunt: Stages in het MBO door jongeren 
zonder verblijfstitel Brief van 13 mei 2013, 2-
13Z09183 

25.  Minister zal Tweede Kamer voor de zomer 
informeren over de stand van zaken van het 

wetsvoorstel van het ministerie van V&J inzake 
wijziging van de Faillissementswet en bestrijding 
faillissementsfraude, en over de pre-pack 
methode 

22-05-2013  AO Arbeidsmarktbeleid Agendapunt: 
uitkomst van het verzoek van Sierofor B.V. aan 

UWV tot het verlenen van een aantal 
ontslagvergunningen wegens het uitbesteden van 
werkzaamheden. Brief van 18 maart 
2013Z04695Agendapunt: Aanbieding van het 
rapport Werken met beperkingen. Brief van 18 
maart 2013 -29544-441 Agendapunt: Getroffen 
maatregelen door het UWV tegen specifieke 

jobcoachorganisatie Brief van 20 maart 2013  -
28719-80Agendapunt: Driejaarstermijn 
jobcoaching. Brief van 29 maart 2013 -28719-

81Agendapunt: Reactie op het verzoek van de 
Commissie over de situatie bij het bedrijf Prins 
Dokkum.  Brief van 18-04-2013 
2013Z07972Agendapunt: Kabinetsaanpak van de 

werkgelegenheid in samenhang met de 
verplichting aan Europa om te rapporteren over 
een banenplan. Brief van 23 april 2013 29544-
445Agendapunt: Stages in het MBO door jongeren 
zonder verblijfstitel Brief van 13 mei 2013, 2-
13Z09183 

Planning: 
De Tweede Kamer ontvangt vóór het 

zomerreces een brief van min. V&J 

26.  In de evaluatie van de Wet versterking bestuur 

pensioenfondsen worden ook de onderwerpen 
visitatiecommissie, diversiteit en de bevindingen 
van DNB over onder meer bestuursleden zonder 
stemrecht meegenomen. 

22-05-2013  Vervolg plenaire behandeling 

Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen 
(13 182): re- en dupliek (aansluitend derde 
termijn) 

Streven is de evaluatie inclusief de hier 

benoemde onderdelen rond de jaarwisseling 
van 2016-2017 aan de Kamer te doen 
toekomen. De evaluatie start 3 jaar na 
inwerkingtreding van de wet versterking 
bestuur pensioenfondsen.  

27.  Minister zal met de lokale autoriteiten in contact 
treden en zich op de hoogte laten stellen van hun 
activiteiten en informeren of zij een rol voor hem 
zien weggelegd. Minister zal TK hierover 
informeren (Prins Dokkum). 

22-05-2013  AO Arbeidsmarktbeleid Agendapunt: 
uitkomst van het verzoek van Sierofor B.V. aan 
UWV tot het verlenen van een aantal 
ontslagvergunningen wegens het uitbesteden van 
werkzaamheden. Brief van 18 maart 

2013Z04695Agendapunt: Aanbieding van het 

Planning: Brief voor de zomer 2013 naar de 
Tweede Kamer 
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rapport Werken met beperkingen. Brief van 18 
maart 2013 -29544-441Agendapunt: Getroffen 
maatregelen door het UWV tegen specifieke 
jobcoachorganisatie Brief van 20 maart 2013  -

28719-80Agendapunt: Driejaarstermijn 
jobcoaching. Brief van 29 maart 2013 -28719-
81Agendapunt: Reactie op het verzoek van de 
Commissie over de situatie bij het bedrijf Prins 
Dokkum. Brief van 18-04-2013 

2013Z07972Agendapunt: Kabinetsaanpak van de 
werkgelegenheid in samenhang met de 

verplichting aan Europa om te rapporteren over 
een banenplan. Brief van 23 april 2013 29544-
445Agendapunt: Stages in het MBO door jongeren 
zonder verblijfstitel Brief van 13 mei 2013, 2-
13Z09183 

28.  Minister geeft na de zomer zijn reactie op de 
voorstellen van het NVAB (m.b.t. het tekort aan 
bedrijfsartsen) en neemt daarin het voorstel voor 

een opleidingsfonds mee. De Minister betrekt in 
zijn reactie ook het tekort aan verzekeringsartsen. 

Verslag AO Arbo 23 mei 2013 Planning: september 2013 

29.  Minister informeert de Kamer nader over de 

arbeidsomstandigheden van zelfstandigen en 
flexwerkers; Minister verwijst naar de binnenkort 
te verschijnen Arbobalans 2012.  

Verslag AO Arbo 23 mei 2013 

 

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 

d.d. 29 mei 2013 (Kamerstukken II, 25 883, 
nr. 220) 
 

30.  Minister informeert TK in het najaar 2013 over zijn 
plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting. 

Verslag AO Arbo 23 mei 2013 Planning: oktober 2013 

31.  Minister informeert TK over voorstel(len) om 
nationale kop(pen) te schrappen, op moment dat 
dit aan de orde is. 

Verslag AO Arbo 23 mei 2013 Toezegging wordt ingevuld in voorkomende 
gevallen van voornemens tot schrappen. 

32.  In het kader van de herziening van de 
pensioencommunicatie wordt bezien of digitale 

communicatie van “kruimelpensioenen” mogelijk 
is. Het wetsvoorstel over pensioencommunicatie 
kan de TK  eind 2013 tegemoet zien. 

30-05-2013  AO Pensioenonderwerpen 
Agendapunt: beantwoording vragen van de leden 

van de vaste commissie voor SZW over 
rekenrente en uitvoeringskosten - 32043-151Brief 
van 1 maart 2013Agendapunt: Afschrift van het 
Beleidsdocument API - 32043-150Brief van- 28 
februari 2013Agendapunt: Kabinetsreactie op het 
SER-advies 'ZZPérs in beeld' en aanbieding van 

het onderzoeksrapport  'Pensioen van 
zelfstandigen.  'Brief van 18 maart 2013  31311-

97 

Planning: 
Het wetsvoorstel over pensioencommunicatie, 

waarvan digitale communicatie onderdeel 
uitmaakt, zal aan het einde van 2013 aan de 
Tweede Kamer worden aangeboden. 
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33.  De staatssecretaris stuurt na het zomerreces 2013 
een brief aan de TK over de meerwaarde van de 
API. Onderdeel van de brief zal ook zijn de 
“doelverschuiving” van de PPI en de 

doorontwikkeling van de Multi-opf. 

30-05-2013  AO Pensioenonderwerpen 
Agendapunt: beantwoording vragen van de leden 
van de vaste commissie voor SZW over 
rekenrente en uitvoeringskosten - 32043-151Brief 

van 1 maart 2013Agendapunt: Afschrift van het 
Beleidsdocument API - 32043-150Brief van- 28 
februari 2013Agendapunt: Kabinetsreactie op het 
SER-advies 'ZZPérs in beeld' en aanbieding van 
het onderzoeksrapport  'Pensioen van 

zelfstandigen' Brief van 18 maart 2013  31311-97 

Planning: 
Derde kwartaal 2013 

34.  In de eerste week van juli 2013 bij de start van de 
internetconsultatie stuurt de staatssecretaris het 
voorontwerp van het wetsvoorstel FTK/invaren 
naar de TK. Hetzelfde geldt voor de brief over het 
overgangsjaar 2014. 

30-05-2013 AO Pensioenonderwerpen 
Agendapunt: beantwoording vragen van de leden 
van de vaste commissie voor SZW over 
rekenrente en uitvoeringskosten - 32043-151Brief 
van 1 maart 2013Agendapunt: Afschrift van het 
Beleidsdocument API - 32043-150Brief van- 28 

februari 2013Agendapunt: Kabinetsreactie op het 
SER-advies 'ZZPérs in beeld' en aanbieding van 
het onderzoeksrapport  'Pensioen van 

zelfstandigen' Brief van 18 maart 2013  31311-97 

Planning: 
Internetconsultatie start  8 juli. TK wordt 
geïnformeerd.  
 

35.  De Staatssecretaris geeft in de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel FTK de samenhang 

aan met de ontwikkelingen rond het 
Witteveenkader 

30-05-2013 AO Pensioenonderwerpen 
Agendapunt: beantwoording vragen van de leden 

van de vaste commissie voor SZW over 
rekenrente en uitvoeringskosten - 32043-151Brief 
van 1 maart 2013Agendapunt: Afschrift van het 
Beleidsdocument API - 32043-150Brief van- 28 
februari 2013Agendapunt: Kabinetsreactie op het 
SER-advies 'ZZPérs in beeld' en aanbieding van 

het onderzoeksrapport  'Pensioen van 
zelfstandigen' Brief van 18 maart 2013  31311-97 

Planning: 
Het wetsvoorstel FTK wordt voor het 

kerstreces 2013 bij de Tweede Kamer 
ingediend. 
 
 

36.  De staatssecretaris zal binnenkort met Shell  

spreken over de nieuwe pensioenregeling 
 

30-05-2013 AO Pensioenonderwerpen 
Agendapunt: beantwoording vragen van de leden 
van de vaste commissie voor SZW over 
rekenrente en uitvoeringskosten - 32043-151Brief 

van 1 maart 2013Agendapunt: Afschrift van het 
Beleidsdocument API - 32043-150Brief van- 28 
februari 2013Agendapunt: Kabinetsreactie op het 
SER-advies 'ZZPérs in beeld' en aanbieding van 
het onderzoeksrapport  'Pensioen van 
zelfstandigen' Brief van 18 maart 2013  31311-97 

Op 10 juni 2013 heeft een gesprek met Shell 

plaatsgevonden. TK wordt geïnformeerd, 

planning 3e kwartaal 

 


