
 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 25 november 2005 

 

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: 

 

30238  Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten 

(Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24 november 2005 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel XXV Onderdeel B 

Artikel XXV Onderdeel La 

Artikel XXV Onderdeel M, punt 1 

Artikel XXV Onderdeel N 

9 (Omtzigt) 

Dit amendement heeft als doel de BIKK (Bijdrage in de kosten van kortingen) in de Wet 

financiering sociale verzekeringen te handhaven en niet te vervangen door rijksbijdragen die 

bij lagere regelgeving worden vastgesteld. De berekeningswijze voor de compensatie van de 

volksverzekeringsfondsen voor de fiscale kortingen is bij de Veegwet Belastingplan 2001 in 

de wet vastgelegd zodat er zicht blijft op deze compensatie die plaatsvindt tussen algemene 

middelen en premies. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP 

 

Artikel XXXVIII, onderdeel Ea 

Artikel XXXVIII, onderdeel Ob 

10 (Omtzigt) 

Dit amendement beoogt in lijn met de motie Omtzigt/Weekers (28219 nr. 22) een 

geïntegreerd verzekerdenbericht te introduceren waarmee de verzekerde jaarlijks kennis 

neemt van de betaalde premies en opgebouwde rechten.  

Artikel 33c van de Wet SUWI regelt het verzekeringsbericht, dat te zijner tijd kan integreren 
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met de arbeidsverledenbeschikking. Zolang de polisadministratie nog niet geheel gevuld is 

blijft de arbeidsverledenbeschikking noodzakelijk. Dit amendement voorziet er in die 

overgangsperiode die geregeld is in artikel 83i van de Wet SUWI te beperken. Voorgesteld 

wordt in het jaar 2009 over het jaar 2008 een verzekeringsbericht te verstrekken, dat de 

gegevens uit de arbeidsverledenbeschikking bevat. Voorafgaand daaraan kan het UWV al 

geleidelijk toewerken naar een dergelijk geïntegreerd verzekeringsbericht. De nadere 

bepalingen in het vijfde lid, om arbeidsverledenbeschikking en verzekeringsbericht op 

onderdelen op elkaar nader af te stemmen in de periode tot 2012 kunnen dan ook vervallen. 

Het is wenselijk, dat het verzekeringsbericht naast gegevens over loon, premies en 

verzekering voor de WW, ZW, of WAO/WIA ook informatie geeft over rechten op uitkering 

bij het intreden van het risico van werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 

Daartoe dient het artikel over het verzekeringsbericht te worden aangevuld. Dit wordt 

geregeld in het nieuwe tweede lid van artikel 33c. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, VVD, CDA, LPF, ChristenUnie, SGP en Groep 

Wilders 

 

 

 

MOTIES 

 

11 (Noorman-den Uyl) over de bevoegdheid van het UWV om het solliciteren voor een 

vacature om te zetten in mantelzorg dan wel het niet-solliciteren te sanctioneren 

Verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP 


