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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 4 juni 2004 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29497  Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige 

andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering 

voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt 

worden (Wet einde toegang verzekering WAZ) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 3 juni 2004 aangenomen 

door de Tweede Kamer. D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en LPF stemden voor. 

 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I onderdeel Ca en O 

Artikel II onderdelen C, D, F, G, H, L, M 

Artikel IIIa onderdeel A 

9 (Smeets en Vendrik) 

Dit amendement dient ertoe om aan te sluiten bij het VN-vrouwenverdrag,  

artikel 11, lid 2, onder b (1979) dat in 1991 door Nederland is geratificeerd. 

Evenals voor alfahulpen en andere vrouwen met een arbeidsovereenkomst (zonder onder de 

werknemersverzekeringen te vallen) dient de publieke  bescherming voor zwangerschap voor 

zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en  meewerkende echtgenoten te blijven. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
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Artikel XI 

12 (Smeets) 

Inwerkingtreding per 1 juli 2004 stelt grote aantallen zelfstandigen voor een dilemma. 

Zelfstandigen moeten voor die datum een private verzekeringen hebben afgesloten om vanaf 

1 juli verzekerd te zijn tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Gelet op: 

- de korte resterende tijd tot 1 juli, 

- de wenselijkheid van een eenduidige en objectieve voorlichtingscampagne over de 

afschaffing van de WAZ 

- de tijd die zelfstandigen voor een oriëntatie op de markt nodig hebben en de tijd die 

verzekeraars nodig hebben om zelfstandigen te accepteren voor een private verzekering is het 

wenselijk om de wet niet eerder dan 1 oktober 2004 in werking te laten treden. Daarmee 

wordt voorkomen dat zelfstandigen onder de druk van de datum van 1 juli 2004 de eerste de 

beste offerte van verzekeraars moeten accepteren, om te voorkomen dat men niet verzekerd is, 

respectievelijk wordt voorkomen dat zelfstandigen onverzekerd zijn in de periode die ligt 

tussen 1 juli 2004 en het moment van acceptatie door een verzekeraar. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 

 

 

MOTIES 

 

10 (Smeets en Vendrik) over intrekking van het wetsvoorstel en ontwikkeling van 

alternatieven 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

11(Smeets en Vendrik) over de acceptatieplicht 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF 

 


