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22824 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 uïtkeringsrecht 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)

B OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE
RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I VOORSTEL VAN WET

- In artikel I onder B is in artikel
18, eerste en tweede lid, het woord
gangbare geschrapt en is in het
vijfde lid «gangbare» vervangen
door: de eerstgenoemde.

- In artikel I onder D is in de
aanhef van artikel 21 a de zinsnede
«De loondervingsuitkering wordt in
aanmerking genomen voor degene»
vervangen door: De duur van de
loondervingsuitkering is voor
degene.

- In artikel I onder D is in artikel
21b, eerste lid, de zinsnede «wordt
de vervolguitkering in aanmerking
genomen» vervangen door: bestaat
recht op vervolguitkering en is in het
derde lid voor arbeidsongeschikt–
heidsuitkering toegevoegd «een» en
is in het vijfde lid voor arbeidsonge–
schiktheidsuitkering tweemaal toege–
voegd «de».

- In artikel I onder K is in artikel
44, eerste lid, aanhef en onder a en
b alsmede in het tweede lid
gangbare arbeid telkens vervangen
door: de in artikel 18, vijfde lid,
bedoelde arbeid

- In artikel II onder A is in artikel

5, eerste en tweede lid, het woord
gangbare geschrapt en is in het
vijfde lid «gangbare» vervangen
door: de eerstgenoemde.

- In artikel II onder A is de
wijziging van het zevende lid van
artikel 5 vervallen.

- In artikel II onder G wordt in
artikel 33, eerste lid, aanhef en
onder a en b alsmede in het tweede
lid gangbare arbeid telkens
vervangen door: de in artikel 5, vijfde
lid, bedoelde arbeid.

- In artikel III onder C is in het
artikel veranderd in: artikel 52.

- In artikel V onder E is uit artikel
F 9, tweede lid, eerste en tweede
volzin het woord «gangbare»
verwijderd. In de derde volzin is in
verband met het vervallen van het
woord «gangbare» een redactionele
wijziging doorgevoerd. Oorspron–
kelijk luidde deze volzin: Als
gangbare arbeid wordt niet aange–
merkt arbeid in een dienstbetrekking
krachtens de Wet Sociale Werkvoor–
ziening (Stb. 1967, 687).

- In artikel V onder E is uit artikel
F 9, derde lid, het woord «gangbare»
geschrapt.

- In artikel V onder F is artikel

F 9b gewijzigd. Oorspronkelijk luidde
dit artikel:

1. Indien na toepassing van de
artikelen F 9 en F 9a het invaliditeits–
pensioen minder bedraagt dan het
minimumloon wordt dit invaliditeits–
pensioen uiterlijk tot de eerste dag
van de maand waarin de betrokkene
de leeftijd van 65 jaar bereikt
verhoogd tot het minimumloon. Deze
verhoging bedraagt niet meer dan
het verschil tussen het invaliditeits–
pensioen en de middelsom waarnaar
deze is berekend en tevens niet meer
dan 30% van het minimumloon.

2. Indien het invaliditeitspensioen
is toegekend uit een deeltijdbe–
trekking of uit een samenstel van
betrekkingen, wordt bij toepassing
van het eerste lid het bedrag van de
middelsom en het bedrag van het
minimumloon vermenigvuldigd met
de deeltijdfactor, onderscheidenlijk
met de som van de deeltijdfactoren.

- In artikel V onder K is artikel
J 19 gewijzigd. Oorspronkelijk luidde
dit artikel:

Indien degene die recht heeft op
een invaliditeitspensioen, inkomsten
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uit arbeid geniet die bestaan uit loon
ingevolge de Wet Sociale Werkvoor–
ziening en de te harer uitvoering
genomen besluiten, of inkomsten
geniet in verband met die arbeid, en
de som van dat pensioen, waaronder
begrepen de eventuele aanvulling,
bedoeld in artikel F 9 en dat loon of
die inkomsten omgerekend op
jaarbasis 100% van de middelsom
die heeft gegolden, of zou hebben
gegolden bij toepassing van artikel
F 9, zesde lid, vijfde volzin, of
zevende lid - zo nodig aangepast
overeenkomstig de regelen vastge–
steld bij algemene maatregel van
bestuur bedoeld in artikel A 8 -
overschrijdt, wordt dat pensioen
voor zoveel mogelijk verminderd met
het bedrag van die overschrijding.

- In artikel V onder L is uit artikel
J 20, eerste lid, eerste volzin het
woord «gangbare» geschrapt. In de
vijfde volzin is de zinsnede «als
gangbaar aangemerkt» vervangen
door: aangemerkt als arbeid, bedoeld
in artikel F 9, tweede lid, tweede
volzin.

- In artikel V onder M is artikel
K 2, tweede lid, ten 1° gewijzigd.
Oorspronkelijk luidde dit onderdeel:
Het woord «passende» wordt
vervangen door: gangbare.

- In artikel VI zijn in de onderdelen
B, C en D de artikelen C 6, tweede
lid, D 4, zesde lid, en E 1, derde lid
in alfabetische volgorde gerang–
schikt.

- In artikel VI onder E is uit artikel
F 7, tweede lid, eerste en tweede
volzin het woord «gangbare»
verwijderd. In de derde volzin is in
verband met het vervallen van het
woord «gangbare» een redactionele
wijziging doorgevoerd. Oorspron–
kelijk luidde deze volzin: Als
gangbare arbeid wordt niet aange–
merkt arbeid in een dienstbetrekking
krachtens de Wet Sociale Werkvoor–
ziening (Stb. 1967, 687).

- In artikel VI onder E is uit artikel
F 7, derde lid, het woord «gangbare»
geschrapt.

- In artikel VI onder F is artikel
F 7b gewijzigd. Oorspronkelijk luidde
dit artikel:

1. Indien na de toepassing van de
artikelen F 7 en F 7a het bedrag van
het invaliditeitspensioen, verhoogd
met inkomsten uit of in verband met
arbeid, minder bedraagt dan het
minimumloon wordt dit bedrag
uiterlijk tot de eerste dag van de
maand waarin de betrokkene de
leeftijd van 65 jaar bereikt verhoogd
tot het minimumloon. Deze

verhoging bedraagt niet meer dan
het verschil tussen het invaliditeits–
pensioen en de middelsom waarnaar
deze is berekend en tevens niet meer
dan 20% van het minimumloon.

2. Indien het invaliditeitspensioen
is toegekend uit een deeltijdbe–
trekking of uit een samenstel van
betrekkingen, wordt bij toepassing
van het eerste lid het bedrag van de
middelsom en het bedrag van het
minimumloon vermenigvuldigd met
de deeltijdfactor, onderscheidenlijk
met de som van de deeltijdfactoren.

- In artikel VI onder K is artikel
J 19 gewijzigd. Oorspronkelijk luidde
dit artikel:

Indien degene die recht heeft op
een invaliditeitspensioen, inkomsten
uit arbeid geniet, die bestaan uit loon
ingevolge de Wet Sociale Werkvoor–
ziening en de te harer uitvoering
genomen besluiten, of inkomsten
geniet, in verband met die arbeid, en
de som van dat pensioen, waaronder
begrepen de eventuele aanvulling
bedoeld in artikel F 7 en dat loon of
die inkomsten omgerekend op
jaarbasis 100% van de middelsom
die heeft gegolden, of zou hebben
gegolden bij toepassing van artikel
F 7, zesde lid, vijfde volzin, of
zevende lid - zo nodig aangepast
overeenkomstig de regelen vastge–
steld bij algemene maatregel van
bestuur bedoeld in artikel A 8 -
overschrijdt, wordt dat pensioen
voor zoveel mogelijk verminderd met
het bedrag van die overschrijding.

- In artikel VI onder L is uit artikel
J 20, eerste lid, eerste volzin het
woord «gangbare» geschrapt. In de
vijfde volzin is de zinsnede «als
gangbaar aangemerkt» vervangen
door: aangemerkt als arbeid, bedoeld
in artikel F 9, tweede lid, tweede
volzin.

- In artikel VI onder M is artikel
K 2, tweede lid, ten 1° gewijzigd.
Oorspronkelijk luidde dit onderdeel:
Het woord «passende» wordt
vervangen door: gangbare.

- In artikel VII onder B is uit artikel
E 6, eerste volzin het woord
gangbare geschrapt, in de tweede
volzin is «gangbare» vervangen door
«de eerstgenoemde» en in de derde
volzin is «als gangbare arbeid wordt
niet aangemerkt» vervangen door
«onder deze arbeid wordt niet
begrepen».

- In artikel VII onder I luidde de
toevoeging aan artikel G 1, de onder–
delen g en h: tenzij er op het

moment van overlijden aanspraak
bestond op een pensioen uit hoofde
van ziekte of gebreken.

- In artikel VII onder Q is in artikel
V 4, vijfde lid, eerste volzin,
«gangbaar» vervangen door «arbeid,
bedoeld in artikel E 6, tweede lid,
tweede volzin,» en luidde de laatste
volzin: Na afloop van de bedoelde
periode wordt die in de eerste volzin
bedoelde arbeid als gangbare aange–
merkt.

- In artikel XX luidde het laatste
gedeelte van het tweede lid na
onderdeel c: wordt ten aanzien van
deze persoon onder gangbare arbeid
in het eerste lid van genoemde
artikelen 33 en 44 verstaan, arbeid
als bedoeld in artikel 18, vijfde lid,
van de Wet op de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering, zoals dit
artikel luidde op de dag, vooraf–
gaande aan die waarop deze wet in
werking treedt, met dien verstande
dat ten aanzien van de persoon,
bedoeld in onderdeel a en b laatst–
bedoelde arbeid in aanmerking wordt
genomen tot aan de nadere datum,
bedoeld in artikel XVII, derde lid.

- Na artikel XXIII is een nieuw
artikel XXIV tussengevoegd.

- Aan artikel XXV (oorspronkelijk
artikel XXIV) is een tweede lid toege–
voegd.

- Na artikel XXVIII (oorspronkelijk
artikel XXVII) is een nieuw artikel
XXIX toegevoegd.

- In artikel XXX (oorspronkelijk
artikel XXVIII) is in het eerste lid «die
artikelen» gewijzigd in «dat artikel».

Tevens is er een tweede lid aan
toegevoegd.

II MEMORIE VAN TOELICHTING

Hoofdstuk 1 Algemeen deel

S 1.1

Aan het eind van § 1.1 zijn de
twee laatste alinea's luidende: «Ook
in 1991 is het AAW/WAO-volume

van het voorliggende
wetsvoorstel.» vervangen door: «Het
volumebeeld in de jaren 1991-1992

van het voorliggende
wetsvoorstel.».

S 1.3

In de eerste alinea zijn de zinnen:
«Het kabinet bereidt van de
sociale verzekeringen. Het kabinet
zal in de zomer van 1992
afronden.» vervangen door: «Het
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kabinet bereidt een voorstel terzake
voor.»

§ 1.6

In de tweede almea is de zin:
«Naar verwachting zal deze
commissie in de loop van juli 1992
van advies dienen.» vervangen door
de passage: «Deze commissie heeft
in haar uitspraak van algemene
invaliditeit.»

Hoofdstuk 2

§2.2

Aan het eind van de eerste alinea
is de volgende zin weggelaten: «Het
kabinet verbod op een aids– en
erfelijkheidstest.»

De tweede alinea, tweede volzin,
dient gelezen te worden als: «Aan de
hand van de resultaten daarvan zal
de overheid besluiten of nadere
voorschriften nodig zijn.»

§2.3

In de tweede alinea, derde volzm,
is de zinsnede: «Ovengens is
momenteel een amvb in voorbe–
reiding» vervangen door: «Per 1
januari 1993 treedt een amvb in
werking».

Hoofdstuk 3

§3.2

In de eerste alinea is de laatste
volzin, luidende: «Ook is verzocht om

te verwachten financiële
effecten» vervangen door: «Op 21
juli 1992 heeft de SVr aan dit
verzoek voldaan uit de
GMD-variant naar voren komt.»

§ 3.3.1

In de vijfde alinea is de passage
luidende: «Het kabinet stelt voor
kernpunt van de wijziging is.»
vervangen door: «Het kabinet stelt
voor de omschrijving «alle algemeen
geaccepteerde arbeid waartoe de
werknemer (c.q. de verzekerde) met
zijn krachten en bekwaamheden in
staat is» in te voeren.»

Hoofdstuk 4

§4.3.1

Na de derde alinea is een passage
opgenomen luidende: «Hierbij heeft
het kabinet in het kader van
AWBZ.»

§ 4.3.2

In de vierde alinea is de passage:
«Hierbij zal dan voor verschillende
groepen naarmate men ouder
is.» vervangen door: «Het arbeidsver–
leden wordt immers van het
feitelijk arbeidsverleden worden
uitgegaan.»

Hoofdstuk 5

§5.3

In de eerste alinea is de zin:
«Voorstellen met betrekkmg tot
artikelen 24 AAW en 34 WAO.»
vervangen door: «Dit wetsvoorstel
strekt gecontinueerd zal zien.»

Hoofdstuk 6

Waar in dit hoofdstuk gesproken
wordt van «gangbare arbeid» is dit
begrip vervangen door «arbeid in de
zin van het nieuwe arbeidsonge–
schiktheidscriterium» .

§6.2

In de tweede alinea is de laatste
zin luidende: «Het kabinet heeft
maatschappelijke reacties in zou
gaan» vervangen door: «Het kabinet
heeft nadere besluitvorming in
zou gaan.»

Hoofdstuk 7

§7.2

Na de derde alinea is een zin
toegevoegd, luidende: «Het kabinet
heeft bij brief van 13 september
1991 de normale indexatie gaan
volgen vanaf dat moment.»

§7.3

Na de derde alinea is een passage
toegevoegd, luidende: «Het kabinet
realiseert zich (zie hoofdstuk 8)
opgenomen.»

In de zesde alinea, aan het eind
van de vierde volzin, is de passage:
«, een en ander op basis van een

symmetrische herbeoordeling»
weggelaten.

Aan het eind van de zevende
alinea is de passage: «Wanneer het
er na verloop echter niet vanuit»
vervangen door: «De uitvoering van
de maatregelen naar de arbeids–
markt uitgaat.»

Hoofdstuk 8

§8.3

In de eerste alinea is na de zin:
«Bovendien wordt deze groep,
invoering van het nieuwe arbeidson–
geschiktheidscriterium.» een zin
toegevoegd luidende: «De totale
doelgroep op de arbeidsmarkt.».

§ 8.4

In tweede alinea, is na de eerste
volzin een passage toegevoegd
luidende: «Deze afgebakende,
relatief korte, periode worden
geëvalueerd.».

Hoofdstuk 9

§9.2

In de eerste alinea, tweede volzin,
is de zinsnede «gangbare arbeid» en
in de derde volzin de zinsnede «Dat
wil zeggen» vervallen. In verband
hiermede zijn deze volzinnen samen–
gevoegd.

§ 9.4

De voorlaatste volzin is gewijzigd.
Deze zin luidde: De met de herplaat–
singstoelage-regeling beoogde
garantie - niet minder te genieten
dan aan invaliditeitspensioen zou zijn
genoten - blijft evenwel onverkort
bestaan.

§9.7

In de eerste alinea is de zin
«Voorts zal worden geregeld dat de
som van het invaliditeitspensioen en
het wachtgeld het laatstgenoten
inkomen niet te boven gaat». na het
woord «wachtgeld» tussengevoegd:
70% van.

Hoofdstuk 10

§ 10.1

Aan de eerste alinea is toegevoegd
de passage: «De omvang van het
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aantal arbeidsongeschikten
zeker niet mocht verslechteren.

In de tweede alinea is het «begnp
gangbare arbeid» vervangen door:
nieuwe arbeidsongeschiktheidscri–
terium.

S 10.2

Titel: «begrip gangbare arbeid» is
vervangen door: nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium.

In de eerste alinea is het «begrip
gangbare arbeid» twee keer
vervangen door: meuwe arbeidson–
geschiktheidscriterium.

Aan het eind van de eerste alinea
de zinsnede « zal de SVr zich
alsnog buigen beide bereke–
ningswijzen» vervangen door:

heeft de SVr zich gebogen
uit de GMD-variant naar voren

komt.
In de tweede alinea, eerste regel is

na «Het kabinet is» toegevoegd: met
de SVr.

In de tweede alinea is het «begrip
gangbare arbeid» vervangen door:
nieuwe arbeidsongeschiktheidscri–
terium.

§ 10.3

Na de derde alinea is een passage
over aanvullende verzekeringen
toegevoegd: Aanvullende verzeke–
ringen in de particuliere sfeer....
vervlakking optreedt.

S 10.4

In de eerste alinea is het «begrip
gangbare arbeid» vervangen door:
nieuwe arbeidsongeschiktheidscri–
terium.

S 10.5

In de eerste alinea, regel 3 is
«introductie» vervangen door:
verruiming en is «gangbare arbeid»
vervangen door: «arbeid».

§ 10.7

Na de tabel in de eerste alinea is
een nadere onderbouwing van de
administratiekosten toegevoegd,
door middel van de volgende
passage:

In onderstaande tabel in
overeenstemming met de SVr-becij–
feringen.

In tabel 2 is «Introductie gangbare
arbeid» vervangen door: Verruiming
begrip arbeid.

In tabel 3 is «Gangbare arbeid»
vervangen door: Verruiming begrip
arbeid.

Hoofdstuk 11

S 11.3

Na de volzin: «Echter, mede op
basis van lAO-Verdragsverplich–
tingen mogelijk is.» is de volgende
volzin toegevoegd: «Een verzoek om
assistentie met de vertegenwoor–
digers van het IAB.»

§ 11.4

Na de volzin: «Het betreffende
indexeringsvoorschrift is voorge–
schreven». is de volgende volzin
toegevoegd: «Zo is ook door het
Comité van Onafhankelijke deskun–
digen in de kosten van levenson–
derhoud.»

Aan het slot van § 11.4 is een
passage toegevoegd luidende:
«Overleg met het IAB die
voldoet aan de lage norm.»

Hoofdstuk 12

§ 12.1

Aan het eind van de tweede alinea
is een zin toegevoegd, luidende: «Bij
herbeoordeling om de drie jaar zal
dit aantal nog verder oplopen»

In de vijfde alinea zijn aan het eind
van de tweede en derde zin respec–
tievelijk de bedragen
(115.000/350.000) en
(160.000/350.000) komen te
vervallen.

ARTIKELSGEWIJS

- In de toelichting op artikel I,
onderdeel B, onder leden 1 en 2, is
de passage beginnende met «Voorts
wordt de eerstgenoemde arbeid» en
eindigend met «het begrip
«passende arbeid» in de werkloos–
heidsregelingen» weggelaten.

- In de toelichting op artikel I,
onderdeel B, onder lid 5, is de zin
«Het kabinet geeft de voorkeur aan
een iets andere formulering»
gewijzigd in: Het kabinet is het op
zich eens met dit voorstel, maar
geeft de voorkeur aan een iets
andere formulering. Tevens is de
passage die hierna volgde «In de

eerste twee leden van artikel
18 ieder een verschil–
lende betekenis» vervangen door: In
het vijfde lid in staat is.
Tevens is de passage «De term
«algemeen geaccep–
teerde» gangbaar gezien zijn
arbeidsverleden». Hiernaast is in dit
onderdeel de term «gangbare
arbeid» vervangen door: algemeen
geaccepteerde arbeid.

- In de toelichting op artikel I,
onderdeel D, is «de leeftijdstoeslag»
veranderd in «de bovenminimale
component» en is de passage
«Duidelijk is dat personen in
aanmerking komen» weggelaten.

- In de toelichting op artikel I,
onderdeel J, is de zin «De
verwijzing vrijwillig
WAO-verzekerden.» weggelaten.

- In de toelichting op artikel I,
onderdelen K, L en M, zijn wijzi–
gingen aangebracht verband
houdende met het vervangen van
«gangbare arbeid» in «algemeen
geaccepteerde arbeid overeen–
komend met iemands krachten en
bekwaamheden».

- In de toelichting op artikel II,
onderdeel A, is de zin «Voorts is van
de gelegenheid aan te
passen.» weggelaten.

- In de toelichting op artikel V,
onderdeel E, is de passage «In het
tweede lid, laatste volzin, wordt
arbeid verricht in een dienstbe–
trekking krachtens de Wet Sociale
Werkvoorziening kan het hiervoor
geschetste WAO-probleem zich hier
niet voordoen» toegevoegd.

- In de toelichting op artikel V,
onderdeel G, is de tweede almea
gewijzigd. Oorspronkelijk luidde
deze: In het eerste lid van artikel
F 10 wordt in afwijking van de
overeenkomstige WAO-bepaling
gehandhaafd dat het bestuur de
aanvulling voor de eerste maal
ambtshalve toekent Vandaar dat
de aanvulling voor de eerste keer
ambtshalve wordt toegekend.

- De toelichting op artikel V,
onderdeel H, is gewijzigd. Oorspron–
kelijk luidde deze: Dit voorschrift
behoeft geen nadere toelichting.

- De toelichting op artikel V,
onderdeel M, is gewijzigd. Oorspron–
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kelijk luidde deze: De verdiscontering
van werkloosheid bij het schade–
begrip algemene invaliditeit.

- In de toelichting op artikel VI is
in de eerste alinea de zinsnede
«worden de onderdelen D en F
toegelicht» gewijzigd in de zinsnede:
worden de onderdelen C en F toege–
licht.

- In de toelichting op de artikelen
VIII t/m XV is in de tweede alinea
drie keer «WAO» gewijzigd in
«AAW/WAO» en is de passage «Het
overgangsrecht van deze
wet het voorliggende
wetsvoorstel.» weggelaten.

- In de toelichting op artikel IX is
in de laatste zin «gangbare arbeid»
vervangen door «algemeen geaccep–
teerde arbeid».

- In de toelichting op artikel XV is
in de laatste zin «vier weken»
gewijzigd in «één maand».

- In de toelichting op artikel XIX is
in de tweede zin tussen «tijd» en
«via» ingevoegd: eventueel.

- In de toelichting op de artikelen
XXI, XXII, XXIII, XXIV, en XXV is de
laatste volzin van de eerste alinea
gewijzigd. Oorspronkelijk luidde
deze: Kortheidshalve wordt naar de
betreffende toelichting (artikel XVI),
alsmede naar de artikelsgewijze
toelichting bij artikel V verwezen.

- De laatste alinea van de artikels
gewijze toelichting is gewijzigd.
Oorspronkelijk luidde deze: De
artikelen XXIV tot en met XXVII
vormen de pendant bij de
overgangsbepalingen inzake de
Algemene burgerlijke pensioenwet
en de Spoorwegpensioenwet.
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