
Overzicht van voorstellen uit het Begrotingsakkoord en overige voorstellen 

 

1 Wetsvoorstel leeftijdsaanpassing AOW en het wetsvoorstel aanpassing wet 

mobiliteitsbonussen 

Volgende week zal de regering wetsvoorstellen aanhangig maken om de voorstellen, zoals 

beschreven in het Begrotingsakkoord te realiseren. Om de mensen die in 2013 65 jaar worden 

tijdig over de consequenties voor hen te kunnen informeren, een zorgvuldige uitvoering te kunnen 

garanderen en de gewenste besparingen te realiseren is een afrondende behandeling door beide 

Kamers voor het zomerreces noodzakelijk.  

2 Vervallen huishoudinkomenstoets 

Op verzoek van uw Kamer heb ik heden een wetsvoorstel (33 277) bij uw Kamer aanhangig 

gemaakt, waarin de huishoudinkomenstoets ongedaan wordt gemaakt. Aan de gemeenten is 

verzocht om te anticiperen op dit wetsvoorstel. Om gemeenten en burgers zo spoedig mogelijk 

zekerheid te bieden is behandeling door beide Kamers voor het zomerreces wenselijk.  

3 Maatregelen WW/ontslag 

Volgende week zend ik u een hoofdlijnennotitie over de uitwerking van de maatregelen op het 

gebied van de WW en het ontslagrecht, zoals deze zijn opgenomen in het Begrotingsakkoord. De 

totstandkoming van het wetsvoorstel wordt bespoedigd als de Tweede Kamer voor het zomerreces 

nog debatteert over deze hoofdlijnennotitie. In het najaar zal ik het wetsvoorstel naar de Tweede 

Kamer zenden. 

4 Wetsvoorstel Fraude aanpak 

Op 20 maart heb ik de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (33 207) 

aan de Tweede Kamer aangeboden. Om gemeenten de gelegenheid te geven tijdig te kunnen 

anticiperen en om besparingsverliezen te voorkomen, is een behandeling door de TK voor het 

zomerreces gewenst.  

5 Herziening beperking export kinderbijslag en kindgebonden budget 

Op 27 april heb ik de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele 

socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de 

Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of 

wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (33 162) bij uw Kamer 

ingediend. Gezien de inwerkingtreding op 1 januari 2013 is een spoedige behandeling gewenst. 

6 Modernisering Ziektewet 

Beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

vangnetters (33 241) is 1 januari 2013. Invoering van een onderdeel van het wetsvoorstel 

(wijziging van de financieringsstructuur van de ZW en WGA) vindt gefaseerd plaats vanaf 1 januari 

2013 en in latere jaren. 

Met het oog op de invoering van de onderdelen per 1 januari 2013 is het gewenst dat het 

wetsvoorstel voor het zomerreces door de Tweede Kamer wordt behandeld. Dit is mede van belang 

omdat per 1 januari 2013 al enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de financieringsstructuur 

van de Ziektewet. Werkgevers moeten voor 1 oktober 2012 een eventuele aanvraag voor 

eigenrisicodragerschap per 2013 hebben ingediend. Het is voor werkgevers van belang – om een 

goede afweging te kunnen maken – dat vóór 1 oktober duidelijkheid bestaat over de wijzigingen in 

wet- en regelgeving. 



 

 

7 Wetsvoorstel bevriezing kinderbijslag  

Nog voor de zomer zal ik een wetsvoorstel bij uw Kamer aanhangig maken met daarin voorstellen 

om de kinderbijslag per 01-01-2013 niet te indexeren. De invoeringsdatum en het risico op 

besparingsverliezen, maakt een spoedige behandeling door beide Kamers na het zomerreces 

wenselijk. 

8 Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV 

Nog voor de zomer zal ik een wetsvoorstel bij uw Kamer aanhangig maken met daarin voorstellen 

om regelingen bij het UWV te vereenvoudigen. De invoeringsdatum en het risico op 

besparingsverliezen, maakt een spoedige behandeling door beide Kamers na het zomerreces 

wenselijk. 

9 Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen SVB 

Nog voor de zomer zal ik een wetsvoorstel bij uw Kamer aanhangig maken met daarin voorstellen 

om regelingen bij de SVB te vereenvoudigen. De invoeringsdatum en het risico op 

besparingsverliezen, maakt een spoedige behandeling door beide Kamers na het zomerreces 

wenselijk. 


