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Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 16 augustus 1996

Met betrekking tot de parlementaire behandeling van de wetsvoor-
stellen Pemba, WAZ, Wajong en Invoeringswet deel ik u het volgende
mede. Het kabinet heeft besloten de invoeringsdatum van deze wetsvoor-
stellen met een jaar uit te stellen tot 1 januari 1998. De reden daarvoor is
dat het kabinet na een grondige beoordeling van de inbreng van de
Kamer en aanvullend uitvoerings-technisch commentaar van het Tica tot
de conclusie is gekomen dat bij invoering per 1 januari 1997 een
zorgvuldige parlementaire behandeling en een adequaat invoeringstraject
niet langer gewaarborgd kunnen worden.
Invoering halverwege het jaar acht het kabinet ongewenst. Het gaat hier

om ingrijpende wetsvoorstellen, met vele consequenties voor het systeem
van belasting- en premieheffing. Invoering halverwege het jaar zou
aanpassing vergen van vrijwel alle geautomatiseerde administratie-
systemen en daarmee leiden tot aanzienlijke maatschappelijke kosten en
administratieve lasten voor bedrijven, uitvoeringsinstellingen van sociale
verzekeringen en belastingdienst.

Ik ben voornemens de nota’s naar aanleiding van het verslag bij de
Pemba, de WAZ en de Wajong, de nota’s van wijziging bij deze wetten,
alsmede de concept-amvb’s premiedifferentiatie en korting WAO-premie
gehandicapten, uiterlijk in de tweede helft van september aan uw Kamer
te doen toekomen. De nota naar aanleiding van het verslag Invoeringswet
en een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ontvangt u in de eerste helft
van oktober. Het kabinet vertrouwt er op hiermee van zijn kant bij te
dragen aan een gedegen parlementaire behandeling en een verantwoord
implementatie-proces. Gelet op de gewenste implementatietijd voor de
uitvoering ga ik er vanuit dat de Kamer een voortvarende parlementaire
behandeling zal bevorderen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
F. H. G. de Grave

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1995–1996

6K2432
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 698, nr. 7


