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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
arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd
alsmede invoering van een
stimulerïngsmaatregel voor herintreding van
arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep
op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGEIMHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 december 1992

Naar aanleiding van de brief van de vaste Commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 1992 (zie bijlage) deel ik u
mede dat ik verwacht dat de nota naar aanleiding van het eindverslag u
niet eerder dan op 18 januari 1993 zal kunnen bereiken. De inhoud van
het eindverslag en de relatief beperkte politieke en ambtelijke inzet–
baarheid tijdens en rond de komende feestdagen zijn hier debet aan.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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BIJLAGE Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 9 december 1992

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de
Tweede Kamer heeft in haar procedurevergadering van 3 december
1992 de inbrengdatum voor het eindverslag bij het wetsvoorstel terug–
dringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Kamerstuk
22 824) bepaald op donderdag 17 december 1992.

De Kamer heeft bij de regeling van werkzaamheden op 3 december
1992 de wens uitgesproken het wetsvoorstel, aannemende dat de schrif–
telijke procedure met spoed wordt voortgezet, te behandelen in de eerste
week na het kerstreces.

De Commissie wijst U erop dat zij het daartoe noodzakelijk acht dat de
nota naar aanleiding van het eindverslag op uiterlijk 8 januari 1993 de
Kamer heeft bereikt.

De waarnemend griffier van de Commissie,
J. M. de Vries
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