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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 20 november 2003 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

28978  Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale                         

verzekeringen 2003)  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 18 november 2003 zonder 

stemming aangenomen. De fractie van de PvdA is daarbij aantekening verleend. 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel XVII 

11→14 (Verburg c.s.) 

In de Wet beslistermijnen sociale verzekeringen is in 2001 bewust gekozen de beslistermijn 

einde-wachttijdbeoordeling WAO, WAZ en Wajong per 1 januari 2004 terug te brengen van 

13 weken naar 8 weken. Bij de invoering van de Wet verbetering poortwachter was dit 

bekend. Met dit amendement wordt aan deze keuze vastgehouden. Het streven moet erop 

gericht blijven een redelijke beslistermijn van maximaal 8 weken te laten gelden voor 

beschikkingen inzake arbeidsongeschiktheid en beschikkingen inzake 

reïntegratievoorzieningen voor niet-werknemers en zelfstandigen. 

De verkorte beslistermijnen REA worden volgens artikel XV, onderdeel N, reeds per 1 

januari 2004 ingevoerd. 

Aangenomen met algemene stemmen. 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel XXIII 

8 (Noorman-Den Uyl) 

De voorgestelde bepaling dat o.a. het UWV gegevens aan private verzekeraars mag 

verstrekken in verband met onder meer Pembaverzekeringen, vervalt ingevolge dit 

amendement. De werkgever verstrekt zelf, met schriftelijke instemming van de werknemer, 

de klantgegevens aan de private verzekeraar. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA en D66 

 

 

Artikel XXVIA 

9 (Noorman-Den Uyl) 

Dit amendement bepaalt dat in de Wet werk en bijstand geen vermogenstoets plaats heeft 

gedurende de eerste twaalf maanden nadat een loongerelateerde WW-uitkering is geëindigd in 

verband met hetbereiken van de geldende uitkeringsduur. 

Nu de vervolguitkering WW wordt afgeschaft bestaat de kans dat personen na afloop van de 

loongerelateerde WW-uitkering geen bijstand ontvangen en dus het eigen huis moeten opeten. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

 

Artikel XXVIA 

10 (Noorman-Den Uyl) 

Dit amendement bepaalt dat voor mensen in de IOAW, IOAZ, Anw, Wao, Waz en Wajong 

bij het recht op een lang-laag uitkering de vermogenstoets uit de IOAZ geldt in plaats van de 

vermogenstoets uit de Wet Werk en Bijstand. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie 


