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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)

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 25 januari 1993

I

Artikel I, onderdeel D,wordt gewijzigd als volgt:
1°. Artikel 21 a wordt vervangen door:

Artikel21a

De duur van de loondervingsuitkering is voor degene, die op de datum
met ingang waarvan hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt
toegekend:

58 jaar of ouder is zes jaar;
53 jaar of ouder is drie jaar;
48 jaar of ouder is twee jaar;
43 jaar of ouder is anderhalf jaar;
38 jaar of ouder is èén jaar;
33 jaar of ouder is een half jaar, en
jonger is dan 33 jaar nihil.
2°. In het derde lid van artikel 21 b wordt «2,5» vervangen door «2» en

«18e» door «15e».

II

Artikel V, onderdeel E, onder 5°, wordt vervangen door:
5°. Het zesde lid wordt vervangen door:
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6. De aanvullingsgrondslag wordt vastgesteld op de middelsom
bedoeld in de vierde en vijfde volzin voor degene, die op de datum met
ingang waarvan hem een invaliditeitspensioen wordt toegekend:

58 jaar of ouder is gedurende zes jaar;
53 jaar of ouder is gedurende drie jaar;
48 jaar of ouder is gedurende twee jaar;
43 jaar of ouder is gedurende anderhalf jaar;
38 jaar of ouder is gedurende èén jaar;
33 jaar of ouder is gdurende een half jaar, en
jonger is dan 33 jaar gedurende nul jaar.
Na de in de eerste volzin bedoelde periode wordt de aanvullings–

grondslag vastgesteld op het minimumloon verhoogd met een
percentage van het verschil tussen de middelsom en het minimumloon,
welk percentage het produkt is van 2 maal het aantal verstreken jaren
tussen het 15e jaar en de leeftijd van betrokkene op de datum met
ingang waarvan hem het invaliditeitspensioen werd toegekend. Indien de
middelsom lager is dan het minimumloon dan wordt de aanvullings–
grondslag vastgesteld op de middelsom. De middelsom bedoeld in de
volzinnen een tot en met drie is de middelsom van berekeningsgrond–
slagen waarnaar het invaliditeitspensioen is berekend. Indien het
pensioen over meer dan een dienstlijn is berekend is de middelsom
bedoeld in de eerste volzin de middelsom van de berekeningsgrond–
slagen voor de laatste dienstlijn. De toepassing van artikel F11, tweede
lid, laat de datum van ingang van de in de eerste volzin bedoelde periode
onverlet.

III

Artikel VI, onderdeel E, onder 5°, wordt vervangen door:
5°. Het zesde lid wordt vervangen door:
6. De aanvullingsgrondslag wordt vastgesteld op de middelsom

bedoeld in de vierde en vijfde volzin voor degene, die op de datum met
ingang waarvan hem een invaliditeitspensioen wordt toegekend:

58 jaar of ouder is gedurende zes jaar;
53 jaar of ouder is gedurende drie jaar;
48 jaar of ouder is gedurende twee jaar;
43 jaar of ouder is gedurende anderhalf jaar;
38 jaar of ouder is gedurende èén jaar;
33 jaar of ouder is gdurende een half jaar, en
jonger is dan 33 jaar gedurende nul jaar.
Na de in de eerste volzin bedoelde periode wordt de aanvullings–

grondslag vastgesteld op het minimumloon verhoogd met een
percentage van het verschil tussen de middelsom en het minimumloon,
welk percentage het produkt is van 2 maal het aantal verstreken jaren
tussen het 15e jaar en de leeftijd van betrokkene op de datum met
ingang waarvan hem het invaliditeitspensioen werd toegekend. Indien de
middelsom lager is dan het minimumloon dan wordt de aanvullings–
grondslag vastgesteld op de middelsom. De middelsom bedoeld in de
volzinnen een tot en met drie is de middelsom van berekeningsgrond–
slagen waarnaar het invaliditeitspensioen is berekend. Indien het
pensioen over meer dan een dienstlijn is berekend is de middelsom
bedoeld in de eerste volzin de middelsom van de berekeningsgrond–
slagen voor de laatste dienstlijn. De toepassing van artikel F9, tweede lid,
laat de datum van ingang van de in de eerste volzin bedoelde periode
onverlet.
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IV

Artikel VII, onderdeel E, onder 3°, wordt vervangen door:
3°. Een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, luidende:
2. De aanvullingsgrondslag wordt vastgesteld op de pensioen–

grondslag voor degene, die op de datum met ingang waarvan hem een
pensioen uit hoofde van ziekten of gebreken wordt toegekend:

58 jaar of ouder is gedurende zes jaar;
53 jaar of ouder is gedurende drie jaar;
48 jaar of ouder is gedurende twee jaar;
43 jaar of ouder is gedurende anderhalf jaar;
38 jaar of ouder is gedurende één jaar;
33 jaar of ouder is gdurende een half jaar, en
jonger is dan 33 jaar gedurende nul jaar.
Na de in de eerste volzin bedoelde periode wordt de aanvullings–

grondslag vastgesteld op het minimumloon, verhoogd met een
percentage van het verschil tussen de pensioengrondslag en het
minimumloon, welk percentage het produkt is van 2 maal het aantal
verstreken jaren tussen het 15e jaar en de leeftijd van betrokkene op de
datum met ingang waarvan hem een pensioen uit hoofde van ziekten of
gebreken werd toegekend. Indien de pensioengrondslag lager is dan het
minimumloon, wordt de aanvullmgsgrondslag gesteld op de pensioen–
grondslag. Hetgeen in artikel U 3 is bepaald voor de datum van ingang
van de aanvulling laat de datum van ingang van de in de eerste volzin
bedoelde periode onverlet.

Artikel XVII wordt gewijzigd als volgt:
1°. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De artikelen 21, 22, 40, 48, 53 en 59b, vierde lid, van de Wet op de

arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals die artikelen luidden op de dag,
voorafgaande aan die waarop artikel I van deze wet in werking treedt,
blijven van toepassing op de persoon die:

a. op de dag, voorafgaande aan die waarop artikel I van deze wet in
werking treedt, recht had op uitkering op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaronder begrepen een uitkering
op grond van hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoor–
ziening militairen; of

b. op 25 januari 1993 ongeschikt is tot werken wegens ziekte dan wel
wiens ongeschiktheid tot werken wegens ziekte intreedt na deze datum
en tevens binnen een maand nadat een vóór die datum gelegen periode
van ongeschiktheid door herstel is geëindigd, en die nadat deze
ongeschiktheid 52 weken heeft geduurd, recht heeft op toekenning van
een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeids–
ongeschiktheidsverzekering.

De artikelen 21 a en 21 b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver–
zekering zijn op de onder a en b bedoelde personen niet van toepassing.

2°. In het tweede lid wordt de zinsnede «op de persoon die op de dag,
waarop artikel I van deze wet in werking treedt, 50 jaar of ouder is»
gewijzigd in: op de in het eerste lid bedoelde personen.

VI

Artikel XXII wordt gewijzigd als volgt:
1 °. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De artikelen F 9, vierde, vijfde en achtste lid en J 19 van de

Algemene burgerlijke pensioenwet en de artikelen F 7, vierde, vijfde en
achtste lid en J 19 van de Spoorwegpensioenwet, zoals die artikelen
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luidden op de dag, voorafgaande aan die waarop de artikelen V en VI van
deze wet in werking treden, blijven van toepassing op de persoon die:

a. op de dag voorafgaande aan die waarop de artikelen V en VI van
deze wet in werking treden, recht had op een aanvulling van zijn invalidi–
teitspensioen ingevolge de Algemene burgerlijke pensioenwet of de
Spoorwegpensioenwet; of

b. op 25 januari 1993 wegens ziekte verhinderd is zijn dienst te
verrichten en ter zake van die ziekte nadien, in verband met blijvende
ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking, recht heeft op
toekennmg van een invaliditeitspensioen verhoogd met een aanvulling
ingevolge de Algemene burgerlijke pensioenwet of de Spoorwegpen–
sioenwet;

2°. In het tweede lid wordt de zinsnede «op de persoon die op de dag,
voorafgaande aan die waarop de artikelen V en VI van deze wet in
werking treden, 50 jaar of ouder is» gewijzigd in: op de in het eerste lid
bedoelde personen.

VII

Artikel XXVII wordt gewijzigd als volgt:
1°. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De artikelen E 6, derde, vijfde en zesde lid en V 4 van de Algemene

militaire pensioenwet, zoals die artikelen luidden op de dag, vooraf–
gaande aan die waarop artikel VII van deze wet in werking treedt, blijven
van toepassmg op de persoon die:

a. op de dag voorafgaande aan die waarop artikel VII van deze wet in
werking treedt recht had op een aanvulling van zijn pensioen wegens
ziekten of gebreken ingevolge de Algemene militaire pensioenwet; of

b. op 25 januari 1993 wegens ziekte verhinderd is zijn dienst te
verrichten en ter zake van die ziekte nadien, in verband met blijvende
ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking, recht heeft op
toekenning van een pensioen wegens ziekten of gebreken verhoogd met
een aanvulling ingevolge de Algemene militaire pensioenwet;

2°. In het tweede lid wordt de zinsnede «op de persoon die op de dag,
voorafgaande aan die waarop artikel VII van deze wet in werking treedt,
50 jaar of ouder is» gewijzigd in: op de in het eerste lid bedoelde
personen.

VIII

De artikelen XVIII, XXIII en XXVIII vervallen.

Toelichting

Het kabinet heeft moeten onderkennen dat een meerderheid van de
leden van de Tweede Kamer niet kan instemmen met de, in wetsvoorstel
22 824 (het wetsvoorstel TBA) opgenomen, bevriezing van lopende
WAO-uitkeringen.

Het kabinet heeft eveneens geconstateerd dat een meerderheid van de
Kamer van mening is dat hoe dan ook een totaalpakket van maatregelen
noodzakelijk is dat voldoende budgettaire effecten heeft. Ook het kabinet
heeft steeds gewezen op de noodzaak van het oplossen van zowel de
sociale als de financieel-economische problematiek verbonden aan het
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Het volledig ontzien van bestaande WAO-uitkeringen heeft aanzienlijke
budgettaire consequenties. Het kabinet acht het onverantwoord om deze
bijstelling zonder meer te accepteren. Dit betekent dat compensatie
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moet worden gevonden door aanpassing van de regeling voor toekom–
stige arbeidsongeschikten. Tegelijkertijd betekent dit dat het evenwicht,
dat het kabinet heeft nagestreefd bij de vormgeving van het overgangs–
recht (een evenwicht tussen de beginselen van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid), wordt verstoord. Enerzijds wordt, door het accentueren
van de rechtszekerheid, de groep huidige WAO-gerechtigden niet langs
geleidelijke weg onder de nieuwe uitkeringsstructuur gebracht. Hierdoor
blijven ook gedurende zeer lange tijd twee uitkeringsregimes naast elkaar
bestaan. Anderzijds wordt bij het achterwege blijven van de bevriezing,
de aanpassing van de toekomstige regeling onvermijdelijk, met als
gevolg een nog grotere rechtsongelijkheid tussen huidige en toekomstige
arbeidsongeschikten.

Ondanks deze bezwaren verbonden aan de wijziging van het
overgangsrecht, wil het kabinet de wensen van de meerderheid van de
Tweede Kamer honoreren. Het kabinet stelt daartoe een totaalpakket van
aanpassingen van het wetsvoorstel voor in de onderhavige nota van
wijziging.

Het kabinet heeft hierbij ook betrokken het feit dat particuliere verze–
keraars hebben aangegeven dat werknemers die - op het moment dat
het wetsvoorstel in werking treedt - langdurig ziek zijn, slechts tegen
prohibitief hoge premies kunnen worden toegelaten tot aanvullende
WAO-verzekeringen. Los van dit zogeheten «inlooprisico», streven de
particuliere verzekeraars in beginsel naar volledige toegankelijkheid voor
collectiviteiten.

Het totaalpakket dat dient als alternatief voor de eerdere kabinetsvoor–
stellen ziet er als volgt uit.

a. De bevriezing van lopende WAO-uitkeringen blijft achterwege
De huidige groep van WAO-gerechtigden zal, wat betreft de duur en

hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de oude rechten
behouden. Zij krijgen wel te maken met de herbeoordeling op basis van
het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium en het van rechtswege
eindigen van de uitkering. De bevriezing achterwege laten, betekent dat
de grens van 50 jaar op dit punt van het overgangsrecht komt te
vervallen. Immers, alle huidige arbeidsongeschikten worden, wat betreft
de niveau– en duurmaatregelen ontzien, ongeacht de leeftijd.

b. Alle nieuwe gevallen worden gelijk behandeld
Als gevolg van het niet bevriezen, vervalt de logica achter de

50-jaarsgrens, voor personen die na inwerkingtreding van het
wetsvoorstel arbeidsongeschikt worden. Dit impliceert dat ook personen
die 50 jaar of ouder zijn, te maken krijgen met de loondervings– en de
vervolguitkering. Het benadrukken van het rechtszekerheidsbeginsel leidt
ertoe dat de rechten van «oude gevallen» blijven gehandhaafd maar dat
alle «nieuwe gevallen» ook volledig onder het nieuwe systeem ressor–
teren.

c. Verkorting loondervingsfase WAO
Anders dan vastgelegd in het wetsvoorstel, stelt het kabinet nu voor

dat de Ziektewetperiode wordt betrokken bij de bepaling van de duur van
de zogenaamde loondervingsfase. De loondervingsfase in de WAO wordt
derhalve met één jaar bekort. De loondervingsfase blijft voor
WAO-instromers tot 33 jaar beperkt tot de ZW-periode. De maximale
duur van de loondervingsfase WAO bedraagt 6 jaar. Personen die op
58-jarige leeftijd ziek worden en vervolgens in de WAO komen,
behouden tot hun 65e levensjaar een uitkering van 70% van het dagloon.
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d. Verlaging opbouwpercentage vervolguitkering
De opbouw van de vervolguitkering conform het wetsvoorstel TBA,

startte op 18-jarige leeftijd; de maximale opbouw zou zijn bereikt op
58-jarige leeftijd. Dit betekent derhalve 40 x 1,75%. Het kabinet stelt
voor om, overeenkomstig de AOW-opbouwsystematiek, over te stappen
naar een opbouwperiode van 50 jaar, startend vanaf het 15e leeftijdsjaar
en eindigend op het 65e levensjaar. Hieruit resulteert een opbouwper–
centage van 1,4 per jaar. Dit betekent dat WAO-instromers tot 30 jaar
een hogere opbouw realiseren dan in het eerdere kabinetsvoorstel.
Boven-30-jarige WAO-instromers realiseren daarentegen een lagere
opbouw.

De budgettaire effecten van de nota van wijziging zijn als volgt:

Bedragen x f 1 mln
–/– geeft besparing weer

Opbrengst TBA-wetsvoorstel
Financiële gevolgen nota van
wijziging:
waarvan:
"ontdooiing bestaande WAO-uitkeringen
"ontzien ZW gerechtigden vóór 26
januari 1993
"verkorting loondervingsfase nieuwe
gerechtigden
"verlaging vervolguitkering nieuwe
gerechtigden

Opbrengst gewijzigde TBA-voorstel

cumulatief
1993

95

0

0

20

-20

0

95

1994

-65

-5

20

115

-140

0

-70

1995

-790

5

110

130

-225

-10

-785

1996

-1 640

125

285

130

-260

-30

-1 515

1997

-2495

270

455

130

-265

-50

-2225

1998

-3090

380

590

125

-265

-70

-2710

1999

-3405

475

705

120

-265

-85

-2930

2000

-3640

565

805

120

-265

-95

-3075

t/m 2000

-15030

1815

2970

890

-1 705

-340

-13215

Onderdeelsgewijs

De wijzigingen vervat in onderdeel I betreffen de loondervings– en
vervolguitkering van diegenen die recht krijgen op een WAO-uitkering
vanaf het moment van inwerkingtreding wet. Uitgangspunt bij deze wijzi–
gingen is dat wordt voorzien in een loondervingsfase voor verschillende
leeftijdsgroepen met dien verstande dat het Ziektewetjaar zal worden
beschouwd als een onderdeel van deze loondervingsfase. Dit betekent
dat de duur van de loondervingsuitkering, ten opzichte van het oorspron–
kelijke voorstel, voor iedere categorie met éèn jaar is bekort. Een en
ander is geregeld in onderdeel I, onder 1°.

De wijziging vervat in onderdeel I, onder 2° strekt ertoe dat na de
loondervingsuitkering een vervolguitkering zal worden toegekend,
waarvan de hoogte zal worden bepaald door een opbouwsysteem
analoog aan de AOW, dat wil zeggen een opbouw van 1,4% per jaar
vanaf de leeftijd van 15 jaar tot 65 jaar (70% van 2 = 1,4%). De
wijziging vervat onder onderdeel I, onder 2° strekt daartoe.

De wijzigingen vervat in de onderdelen V en VIII vloeien voort uit het
voornemen de oude bepalingen van de WAO die betrekking hebben op
het uitkeringsniveau, in stand te laten voor personen die op het moment
van inwerkingtreding van het wetsvoorstel recht hebben op een
WAO-uitkering. De oude bepalingen van de WAO blijven ook van
toepassing op diegenen die voor 26 januari 1993 recht hadden op een
uitkering ingevolge de Ziektewet en die aansluitend recht krijgen op een
WAO-uitkering. Door de samentellingsregeling in de Ziektewet moet dit
niet alleen gelden voor personen die ziek zijn op 25 januari 1993, maar
ook voor personen die ziek worden na deze datum maar binnen een
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maand na de vorige ziekteperiode die lag voor deze datum. Het is
uiteraard wel vereist dat deze personen, die ziek zijn op 25 januari 1993
(of samentelgevallen) ten gevolge van dat specifieke ziektegeval een
beroep gaan doen op de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Anders zou
het zich kunnen voordoen dat men weliswaar ziek is op 25 januari 1993,
maar daarna gedurende een aantal jaren gewoon werkt en uiteindelijk in
de WAO terecht komt. Omdat men ziek was op 25 januari 1993 zou men
dan niet onder de nieuwe uitkeringsstructuur vallen. Dat is uiteraard niet
de bedoeüng

De wijziging vervat in onderdeel V impliceert dat er geen uitzonde–
ringspositie meer is voor personen die op het moment van inwerking–
treding van de wet 50 jaar of ouder zijn. Op deze personen zijn de
nieuwe bepalingen met betrekking tot de loondervings– en vervolguit–
kering van toepassing.

De wijzigingen in de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Spoorweg–
pensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet (vervat in de onder–
delen II tot en met IV), alsmede in de overgangsbepalingen met
betrekking tot deze wetten (vervat in de onderdelen VI tot en met VIII)
vloeien voort uit de wijzigingen in de WAO en regelen de doorwerking
naar die wetten.

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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