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B.  In te dienen evaluaties 

 

1. Pensioenknip 

Korte inhoud: 

Tot 1 januari 2014 bestaat de mogelijkheid om pensioen gesplitst in te kopen op grond 

van de Tijdelijke regeling pensioenknip. Aan de Tweede Kamer is toegezegd om de 

Kamer in de tweede helft van 2013 te laten weten of de regeling aanpassing of 

verlenging behoeft. 

Planning: Derde kwartaal 2013. 

 

2. Beleidsdoorlichting pensioenbeleid 

Korte inhoud: 

Zoals aangekondigd in de begroting 2013 zal volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften in 

de vorm van een beleidsdoorlichting een evaluatie worden gegeven van het beleid dat de 

afgelopen periode is gevoerd op het vlak van de aanvullende pensioenen. In deze 

beleidsdoorlichting zal ook worden ingegaan op vragen die aan de orde zijn in het licht 

van de maatschappelijke houdbaarheid van het huidige stelsel. 

Planning: Tweede kwartaal 2013. 

 

3. Tussentijdse evaluatie Gezond Bedrijf (samen met minister van VWS) 

Korte inhoud: Brief met resultaten van de pilotfase van het actieplan Gezond Bedrijf, en 

vooruitblik naar de tweede fase. 

Planning: Derde kwartaal 2013. 

4. Niet duurzaam maar wel volledig arbeidsongeschikt in de WGA 

Korte inhoud: 

Aanleiding voor dit onderzoek was de constatering in de WIA-evaluatie (Kamerstukken II, 

2010 – 2011, 32716, nr. 1) dat de groep niet–duurzaam volledig arbeidsongeschikten 

naar verhouding veel groter was dan bij de introductie van de WIA was verwacht. Het 

onderzoek is gericht op de achterliggende oorzaken hiervan. Het onderzoek is bijna 

afgerond en zal in het eerste kwartaal van 2013 aan de TK aangeboden worden. 

Planning: Eerste kwartaal 2013 

 

5. Beleidsdoorlichting artikel 10 TOG 

Korte inhoud: 

De beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders artikel 10 van de begroting staat  voor 

2013 gepland. 

Planning: Tweede kwartaal 2013 

 

6. Evaluatie hybride stelsel WGA 

Korte inhoud:  

Hoe heeft het hybride stelsel zich ontwikkeld? Hoe worden premies vastgesteld voor de 

publieke verzekering en voor private verzekeringen voor eigenrisicodragers?  

Planning: Derde kwartaal 2013  
 

7. Beleidsdoorlichting artikel 9 Nabestaanden 

Korte inhoud: 

De beleidsdoorlichting van de Anw is geschied in 2012.   

Planning: Eerste kwartaal 2013 

 

8. Beleidsdoorlichting artikel 1 Arbeidsmarkt 

Korte inhoud: De brief bevat de resultaten van de evaluatie van het begrotingsartikel 1: 

Arbeidsmarkt. 

Planning: Vierde kwartaal 2013. 

 


