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22824 Wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele andere
wetten strekkende tot herziening van het
arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden
van het uitkeringsrecht aan een termijn,
aanpassing van de arbeidsongeschiktheids–
uitkering aan de leeftijd alsmede invoering van
een stimuleringsmaatregel voor herintreding
van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing
beroep op de arbeidsongeschiktheids–
regelingen)

Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 september 1993

In antwoord op de vragen die op 16 september jl. bij de Regeling van
Werkzaamheden door het lid Brouwer (zie bijlage) zijn gesteld kan ik u
het volgende berichten.

Het overleg met de verzekeraars en de pensioenfondsen heeft geleid
tot een verschuiving van de uiterste datum voor aanmelding bij een
verzekeraar om een beroep te kunnen doen op het waarborgfonds ten
behoeve van mensen met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico.
Besloten is 1 december 1993 als uiterste aanmeldingsdatum te nemen.

Ik verwacht dat het wetsvoorstel dat het initiatief tot het oprichten van
een waarborgfonds mogelijk maakt, zeer spoedig bij uw Kamer zal
worden ingediend. Vanaf dat moment zal ook kunnen worden gestart
met de voorlichting. In tekst en toelichting bij het wetsvoorstel en in de
voorlichting zullen alle door mevrouw Brouwer en mevrouw Groenman
aan de orde gestelde vraagpunten aan de orde komen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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BIJLAGE Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 16 september 1993

Hierbij zend ik u het stenografisch verslag van het ordedebat van
heden toe. Met deze brief breng ik het verzoek van mevrouw Brouwer
over en vraag u mij te willen berichten of u aan dit verlangen kunt
voldoen.

Met vriendelijke groet,
W. J. Deetman
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De voorzitter: Ik geef het woord aan mevrouw Brouwer.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Mijnheer de voorzitter. Op verzoek
van mevrouw Groenman en mij zelf heeft de staatssecretaris van Sociale
Zaken ons vanmorgen een brief over het waarborgfonds gestuurd,
waarvoor dank. De brief is duidelijk en hij geeft ons ook wat meer infor–
matie. Het is de inzet van de staatssecretaris om de uiterste aanmel–
dingsdatum voor dit fonds te verschuiven tot na 1 oktober. Dit lijkt mij
heel verstandig, omdat er op dit moment nog niets voor het waarborg–
fonds geregeld is, zodat nog niet bekend is, waar en onder welke
voorwaarden men een beroep op dit fonds kan doen.

Er blijven natuurlijk nog wel wat vragen over. De belangrijkste politieke
vraag lijkt mij, wat de consequenties zullen zijn als de inzet van de
staatssecretaris niet wordt onderschreven door zijn onderhandelings–
partners. Mijn fractie heeft overwogen, vanmiddag over die vraag een
debat te voeren, maar het leek ons verstandiger om dit niet te doen,
omdat wij dan waarschijnlijk toch het antwoord zouden krijgen dat de
staatssecretaris morgen nog overleg voert, zoals hij ons al heeft laten
weten. Ik zou dan ook een voorstel willen doen overeenkomstig de
aanzet die de staatssecretaris in zijn brief geeft. De staatssecretaris zou
de Kamer zo spoedig mogelijk, dus begin volgende week, moeten laten
weten wat de resultaten zijn van het overleg dat hij morgen zal voeren.
En daarbij gaat het dan met name om de consequenties voor de aanmel–
dingsdatum. Ik ga er zonder meer van uit dat 1 oktober niet meer
haalbaar is, maar de politieke verantwoordelijkheid ligt bij de staatsse–
cretaris, dus wil ik er begin volgende week een brief over.

Mevrouw Groenman (D66): Voorzitter, ik ondersteun graag het
verzoek van mevrouw Brouwer, want het lijkt ookmij dat wij uiterlijk
maandag uitsluitsel omtrent die aanmeldingsdatum moeten hebben. En
overigens moet het mij van het hart dat ik het heel vreemd vind dat een
brief als die van de staatssecretaris eerst de media en daarna pas de
Kamer bereikt. Daar zat een half uur tussen en ik werd al door de radio
om commentaar gevraagd terwijl ik de brief nog helemaal niet had. Ik
weet niet precies wiens schuld dit is, maar het overkomt ons wel vaker
en het is gewoon hinderlijk.

De voorzitter: Op dit laatste kom ik straks nog terug; eerst even het
hoofdpunt afhandelen.

De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter, in de brief van vanmorgen maakt
de staatssecretaris duidelijk wat zijn inzet is, maar inderdaad blijven er
nog heel veel vragen over omtrent de afloop. Ik ondersteun het verzoek
van mevrouw Brouwer om uiterlijk volgende week maandag inzicht in het
verloop van de onderhandelingen te krijgen en heel kort daarna daarover
een debat te voeren, als dat nodig mocht blijken te zijn.

De voorzitter: Dan stel ik voor, het stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar de staatssecretaris van Sociale Zaken.

Daartoe wordt besloten.
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