
29 497 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)

H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 11 oktober 2005

Naar aanleiding van een op 5 juli 2005 gevoerd mondeling overleg met de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (zie 29 497, G) heeft de
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 de minister bij
brief van 27 september 2005 nog enkele vragen voorgelegd.
De minister antwoordde bij brief van 30 september 2005.
Van deze briefwisseling brengt de commissie hiermee schriftelijk verslag
uit.

De griffier van de commissie,
B. Nieuwenhuizen

1 Leden: Van den Berg (SGP), Van Leeuwen
(CDA) (plv. voorzitter), Swenker (VVD), De
Wolff (GL), Kalsbeek-Schimmelpenninck, van
der Oije (VVD), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve
(OSF), Van Driel (PvdA) (voorzitter), Vedder-
Wubben (CDA), V. Dalen-Schiphorst (CDA),
Westerveld (PvdA) en Schouw (D66).
Plv. leden: Van Middelkoop (CU), Franken
(CDA), Biermans (VVD), Thissen (GL), Van den
Broek-Laman Trip (VVD), Slagter-Roukema
(SP), Terpstra (CDA), Nap-Borger (CDA),
Schuyer (D66), Noten (PvdA) en Leijnse
(PvdA).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Den Haag, 27 september 2005

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op
5 juli jl. met u mondeling van gedachten gewisseld over de Wet einde
toegang WAZ. Tijdens dit overleg hebt u een aantal toezeggingen gedaan,
o.a. omtrent het voorleggen van een aantal vragen aan de Commissie
Gelijke Behandeling (CGB).
De commissie verneemt graag hoever de uitvoering van die toezeggingen
is gevorderd en zou meer in het bijzonder graag de beschikking krijgen
over de CGB voorgelegde vragen en de daarop ontvangen antwoorden.

De voorzitter van de commissie,
S. J. van Driel
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2005

Op 5 juli jl. heb ik overleg gevoerd met de vaste commissie SZW van uw
Kamer over de bij de behandeling van het toenmalige voorstel van Wet
einde toegang verzekering WAZ door mij gedane toezeggingen.
In genoemd overleg heb ik een aantal toezeggingen gedaan over de
nadere raadpleging van de CGB en de ILO.

Bijgaand zend ik u de brieven die naar aanleiding hiervan, door of namens
mij zijn verzonden aan de CGB, respectievelijk de ILO.

Tevens zend ik u de brief die ik aan het Verbond van Verzekeraars heb
verzonden, waarin ik oproep tot voortvarende medewerking aan het thans
lopende hogere beroep.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

De bijlagen zijn ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder
griffienr. 132061.17.
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