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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden

2
Vragen van de leden Jaarsma
(PvdA), Ginjaar (VVD), Van
Leeuwen (CDA), Van den Berg
(SGP), Hofstede (CDA), Bierman
(OSF), Hessing (D66), Ruers (SP),
Wolfson (PvdA), De Vries (CU),
Lodders-Elfferich (CDA), Swenker
(VVD), Kneppers-Heijnert (VVD) en
De Wolff (GL), op 15 oktober 2002
meegedeeld aan de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
over het toetsingskader
Overgangsrecht.
1
Bent u op de hoogte van de
behandeling van het Toetsingskader
Overgangsrecht (Eerste Kamer,
1999–2000, 25 900, nr 87b) en de
daaruit voortvloeiende
motie-Jaarsma c.s. inzake de
codificering van de uitgangspunten
inzake overgangsrecht bij wijzigingen
in de socialezekerheidswetgeving (EK
33 1549–1550)?
2
Is het Toetsingskader Overgangsrecht
inmiddels in paragraaf 4.14 van de
Aanwijzingen voor de Regelgeving
gecodificeerd?
3
Zo nee, wat is hiervan de reden? Bent
u voornemens de toezegging van de
toenmalige staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
de heer Hoogervorst, alsnog te
effectueren?
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Indien het antwoord op vraag 2
bevestigend luidt, zal het
Toetsingskader dan voluit van
toepassing zijn op de toekomstige
wijziging van de WAO-wetgeving?

gecodificeerd is in de Aanwijzingen
voor de Regelgeving, zal dit
toetsingskader wel worden
gehanteerd bij de nieuwe
WAO-regelgeving.

Antwoord
Antwoord van de heer De Geus
(minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) (Ontvangen
8 november 2002).
1
Ja.
2
Nee.
3
Het is de bedoeling dat de codificatie
van het toetsingskader in de
eerstkomende (zesde) wijziging van
de Aanwijzingen voor de Regelgeving
opgenomen wordt. Omdat de zesde
wijziging allerhande wijzigingen
omvat die van verschillende aard zijn,
kost het opstellen hiervan enige tijd.
Het streven is er op gericht dat eind
dit jaar de voorgenomen wijziging in
de ministerraad zal worden
besproken. Daarna volgt een
adviestraject bij de Raad van State.
Naar verwachting zal de zesde
wijziging in de eerste helft van 2003
in de Staatscourant gepubliceerd
worden.
4
Hoewel het Toetsingskader
Overgangsrecht dus nog niet
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