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Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet
financiering sociale verzekeringen)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 1 juli 2004 met algemene
stemmen aangenomen.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Diverse Artikelen
9→10→14→19 (Noorman-Den Uyl en Weekers)
Met dit amendement wordt geregeld dat voordat de inspecteur een beslissing neemt over het
eigen risico dragen en premie differentiatie van WAO, Ziektewet en marginale arbeid het
UWV wordt gehoord omdat de beslissing in overeenstemming met het UWV moet worden
genomen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de poortwachterrol van het UWV inzake WAO en
ziektewet overeind blijft evenals de verantwoordelijkheid voor reïntegratie en beperking WW.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Lazrak, VVD, ChristenUnie en
LPF
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

Artikel 4.1.3
11→15 (Omtzigt c.s.)
Dit amendement regelt dat de beslistermijn voor de premie-inning van in beginsel acht weken
overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht geldt voor beschikkingen op aanvraag
ingediend bij de inspecteur op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, te weten
de aanvragen, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 6 (korting arbeidsgehandicapte werknemer en
premievrijstelling bij marginale arbeid) en bij de aanvraag van een teruggaaf van te veel
betaalde premies. Voor de beslissing op dergelijke aanvragen geldt dus niet de voorgestelde
beslistermijn van één jaar conform artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Voor een aantal specifieke beschikkingen, zoals de beschikking over het verzekerd zijn, blijft
de bestaande beslistermijn van in beginsel dertien weken gelden.
Ook voor de aanvragen voor een teruggaaf van teveel betaalde ziekenfondspremie geldt de
beslistermijn van in beginsel acht weken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Er
geldt dus niet de voorgestelde beslistermijn van één jaar conform artikel 5a van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen. Voor de Ziekenfondswet is dit uitgewerkt in amendement 29 531,
10 op de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.
Wanneer de komende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het in dit
amendement toegevoegde artikellid overbodig maakt kan dat lid bij gelegenheid van de
wijziging van de Awr vervallen.
Aangenomen met algemene stemmen.
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