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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)

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 25 januari 1993

In artikel I, onderdeel D, wordt in artike! 21 a tussen «hem» en
«arbeidsongeschiktheidsuitkering» ingevoegd: een.

II

In artikel I, onderdeel D, vervalt in artikel 21 b, eerste lid, de zinsnede
«in aanmerking genomen».

III

In artikel I, onderdeel G, wordt in artikel 34, tweede lid, onder a, na
«wet» een komma ingevoegd.

IV

In artikel I worden onder verlettering van onderdeel S in V drie nieuwe
onderdelen ingevoegd, luidende:

In artikel 87, tweede en derde lid, wordt «werkgever» vervangen door:
belanghebbende.
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Na artikel 87 wordt een nieuw artikel 87a ingevoegd, luidende:

Artikel 87a

Bij een beslissing ingevolge deze wet is belanghebbende degene op
wiens aanspraken de beslissing betrekking heeft of degene tot wie de
beslissmg met betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

U

In artikel 88 wordt «in het vorige artikel» vervangen door: in de
artikelen 87 en 87a.

In artikel II, onderdeel D, wordt in artikel 24, tweede lid, onder a, na
«wet» een komma ingevoegd.

VI

In artikel II wordt onder verlettering van onderdeel L in M een nieuw
onderdeel L ingevoegd, luidende:

Artikel 59i, tweede lid, wordt vervangen door:
2. Een geldelijke bijdrage is verschuldigd een jaar nadat een in het

eerste lid bedoeld recht is verkregen of zou zijn verkregen, tenzij de
persoon, bedoeld in dat lid:

a. wiens mate van arbeidsongeschiktheid is bepaald op minder dan
80%, voor zijn resterende verdiencapaciteit door de werkgever in de
gelegenheid wordt gesteld in zijn dienst passende arbeid te blijven
verrichten;

b. is overleden of
c. 65 jaar is geworden.

VII

In artikel II wordt aan het tot M verletterde onderdeel L een 3° toege–
voegd, luidende:

3°. De punt aan het slot van het tweede lid wordt vervangen door een
puntkomma, waarna een onderdeel g wordt toegevoegd, luidende:

g. ten aanzien van een beshssmg ingevolge artikel 59i, tweede lid,
betreffende een persoon als bedoeld onder b of c van dat lid of wiens
mate van arbeidsongeschiktheid is bepaald op 80% of meer.

VIII

In artikel II worden na het tot M verletterde onderdeel L twee nieuwe
onderdelen toegevoegd, luidende:

N

Na artikel 79 wordt een nieuw artikel 79a ingevoegd, luidende:
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Artikel 79a

Bij een beslissing ingevolge deze wet is belanghebbende degene op
wiens aanspraken de beslissing betrekking heeft of degene tot wie de
beslissing met betrekking tot een financiële verplichting is gericht.

In artikel 80, eerste lid, wordt «in het vorige artikel» vervangen door: in
de artikelen 79 en 79a.

IX

In artikel VII, onderdeel C, wordt «derde» vervangen door: vierde.

In artikel IX, eerste lid, wordt na de zinsnede «of de aanvulling van het
invaliditeitspensioen op grond van de Spoorwegpensioenwet»
ingevoegd:
, alsmede de verhoging op grond van artikel F 7b van die wet, .

XI

In artikel XIV worden de zinsneden «, S 1, S 2, S 3, S 4 en S 5 van de
Algemene burgerlijke pensioenwet» en «, S 1, S 2, S 3, S 4 en S 5 van
de Spoorwegpensioenwet» vervangen door: «en Hoofdstuk S van de
Algemene burgerlijke pensioenwet» respectievelijk «en Hoofdstuk S van
de Spoorwegpensioenwet».

XII

In artikel XVI, zevende lid, wordt «artikel F, onderdeel E,» vervangen
door: artikel II, onderdeel F, .

XIII

In artikel XVII, eerste lid, worden «59» en «de wet» vervangen door:
«59b» respectievelijk «deze wet».

XIV

In artikel XX, tweede lid, onder c, wordt «in artikel XVII, eerste lid,»
vervangen door: in artikel XVI, eerste lid, .

XV

In artikel XXI, tweede lid, wordt de komma na F 9b vervangen door:
en.

XVI

Onderdeel b van artikel XXIII wordt vervangen door:
b. de aanvullingsgrondslag wordt na afloop van de in de artikelen F 9,

zesde lid, eerste volzin, van de Algemene burgerlijke pensioenwet en F 7,
zesde lid, eerste volzin, van de Spoorwegpensioenwet bedoelde periode
niet lager vastgesteld dan op het bedrag van de middelsom waarnaar het
invaliditeitspensioen van betrokkene op de laatste dag van die periode
werd berekend.
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XVII

In artikel XXVI, vijfde lid, wordt «artikel F 6b» vervangen door:
artikel F 6.

XVIII

In artikel XXVIII wordt na «artikel VII» ingevoegd «van» en wordt
onderdeel b vervangen door:

b. de aanvullingsgrondslag wordt na afloop van de in artikel F 6,
tweede lid, eerste volzin, van de Algemene militaire pensioenwet
bedoelde periode niet lager vastgesteld dan op het bedrag van de pensi–
oengrondslag waarnaar het pensioen ter zake van ziekten of gebreken
van betrokkene op de laatste dag van die periode werd berekend.

XIX

Artikel XXXII wordt gewijzigd als volgt:
1°. In het eerste lid wordt na «Deze wet» ingevoegd: , met uitzon–

dering van artikel II, onderdeel L, .
2°. In het eerste lid vervalt het woord «en».
3°. Een nieuw derde lid wordt toegevoegd, luidende:
3. Artikel II, onderdeel L, treedt in werking met ingang van 1 maart

1993. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 28 februari 1993, treedt dit artikel in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin deze wet
wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 maart 1993.

Toelichting

De wijzigingen vervat in de onderdelen I tot en met III, V en IX tot en
met XVIII, alsmede de wijziging vervat in onderdeel XIX, onder 2°,
betreffen louter redactionele wijzigingen, voortkomende uit
type-technische omissies dan wel incorrecte verwijzingen.

De wijzigingen vervat in de onderdelen VI en VII en de daarmee
samenhangende wijzigingen vervat in onderdeel XIX onder 1° en 3°,
bevatten de reeds aangekondigde wijziging in het bonus/malus-systeem.

Er wordt een aantal groepen toegevoegd aan artikel 59i van de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet waarvoor na intreden van het
risico van arbeidsongeschiktheid geen geldelijke bijdrage behoeft te
worden betaald

Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid in de Tweede Kamer (Handelingen II, 1992-1993, 2 december
1992, nr. 11, p. 2210) is toegezegd een uitzondering op het bonus/
malus-systeem te creëren voor twee groepen personen waarbij objectief
en eenduidig is vast te stellen dat een geldelijke bijdrage niet de
bedoeling kan zijn.

Het betreft de arbeidsongeschikten die, voordat de geldelijke bijdrage
moet worden betaald, overlijden of de leeftijd van 65 jaar bereiken. Voor
beide groepen kan hoe dan ook geen inspanning van de werkgever tot
tewerkstelling worden verlangd. Een en ander is geregeld in onderdeelVI.

In onderdeel XIX is opgenomen dat de uitzondering op de geldelijke
bijdrage vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd of overlijden van
kracht wordt op dan wel terugwerkt tot 1 maart 1993. Vanaf dat moment
zullen de bedrijfsverenigingen de geldelijke bijdragen invorderen en
kunnen de genoemde uitzonderingen worden geëffectueerd.
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In artikel 64 AAW is geregeld bij welke beslissingen de bedrijfsver–
eniging verplicht advies moet vragen aan de GMD. In het tweede lid is
bepaald wanneer de bedrijfsvereniging deze verplichting niet heeft.
Onderdeel VII regelt dat aan het tweede lid wordt toegevoegd dat in een
aantal gevallen wanneer de vraag aan de orde komt of een werkgever de
geldelijke bijdrage van het bonus/malus-systeem moet betalen, geen
advies van de GMD vereist is.

Het advies van de GMD heeft vooral betrekking op de vraag of de
werkgever betrokkene in de gelegenheid stelt voor zijn resterende
verdiencapaciteit werk te verrichten. Deze vraag is niet aan de orde bij
de groepen die worden uitgezonderd. De gegevens die de bedrijfsver–
eniging nodig heeft voor de beoordeling of uitzondering van het betalen
van de geldelijke bijdrage aan de orde is, zijn voor deze groepen bij de
bedrijfsvereniging zelf voorradig en behoeven niet van de GMD te
worden verkregen. Deze gegevens betreffen de beëindiging van de
uitkering wegens overlijden of bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.

De groep personen die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, wordt ook
uitgezonderd van verplichte advisering. Bij deze groep zal de werkgever
altijd een geldelijke bijdrage moeten betalen. Een advies of betrokkene
eventueel voor zijn resterende verdiencapaciteit aan de slag gaat, is
daarom overbodig. Verplichte advisering voor deze personen zou
ongeveer 90 000 «papieren» adviezen op jaarbasis door de GMD
betekenen. Van de groep arbeidsongeschikten zijn er per jaar bij
benadering 10000 waarvan de uitkering wordt beëindigd wegens
overlijden en 30 000 wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Bij personen die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn en die, nadat de
geldelijke bijdrage verschuldigd is geworden, in een lagere arbeidsonge–
schiktheidsklasse worden ingedeeld moet de GMD wel advies geven
wanneer deze personen voor hun resterende verdiencapaciteit gaan
werken bij de werkgever. Dit advies kan worden gegeven een jaar nadat
betrokkene volledig arbeidsongeschikt is geworden maar ook eventueel
later wanneer de werkgever verzoekt tot restitutie omdat betrokkene in
dienst is gebleven en voor zijn resterende verdiencapaciteit arbeid
verricht.

De wijzigingen vervat in de onderdelen IV en VIII houden verband met
de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht. In de huidige
bepalingen van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt op verschillende wijze
geregeld aan wie de zogenoemde voor beroep vatbare beslissing moet
worden verzonden. Zo wordt in dit verband in artikel 87 WAO naast de
belanghebbende ook de werkgever genoemd.

Vooruitlopend op de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht
wordt thans nog uitsluitend de belanghebbende als geadresseerde van
de beslissing vermeld. Onder belanghebbende moet in dit verband
worden verstaan degene op wiens aanspraken de beslissmg betrekking
heeft of indien de beslissing een financiële verplichting betreft, degene
tot wie de beslissing is gericht.
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Deze definitiebepaling is neergelegd in artikel 87a WAO en 79a AAW
en beoogt de huidige kring van beroepsgerechtigden te codificeren. Deze
bepaüng stemt overeen met het belanghebbende begrip dat na invoering
van de Algemene Wet Bestuursrecht voor de sociale verzekeringswetten
zal 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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