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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
stimuleringsmaatregel voor herintreding van
arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep
op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

DERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 27 januari 1993

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel XXII wordt gewijzigd als volgt:
1e In het eerste lid vervalt «, vierde».
2e Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Artikel F9, vierde lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet en

artikel F7, vierde lid, van de Spoorwegpensioenwet, zoals die artikelen
luidden op de dag, voorafgaande aan die waarop de artikelen V en VI van
deze wet in werking treden, blijven van toepassing op de in het eerste
lid, onderdeel a, bedoelde persoon die op de dag waarop de artikelen V
en VI van deze wet in werking treden 50 jaar of ouder is.

Artikel XXVII wordt gewijzigd als volgt:
1e In het eerste lid vervalt «, derde».
2e Aan het artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Artikel E6, derde lid, van de Algemene militaire pensioenwet, zoals

dit artikel luidde op de dag, voorafgaande aan die waarop artikel VII van
deze wet in werking treedt, blijft van toepassing op de in het eerste lid,
onderdeel a, bedoelde persoon die op de dag waarop artikel VII van deze
wet in werking treedt 50 jaar of ouder is.
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Toelichting

Artikel III, onderdeel C, bepaalt dat de verdiscontering van
werkloosheid blijft gehandhaafd voor personen die op de datum van
inwerkingtreding van deze wet 50 jaar of ouder zijn. De hier voorgestelde
wijziging bewerkstelligt dat voor het overheidspersoneel deze maatregel
overeenkomstig gaat gelden.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Minister van Defensie,
A. L. ter Beek

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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