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BIJLAGE III 

SOCIALE VERZEKERINGSRAAD 

's-Gravenhage, 18 mei 1979 

Advies van de Sociale Verzekeringsraad aan de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken, betreffende de aanwijzing van de bevoegde bedri j fsvereniging voor 
de ui tvoer ing van de A lgemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien van 
de gehuwde vrouw. 

1. Inleiding 

Met bi jgevoegde brief van 17 januari 1979, kenmerk nr. 56 657, Directie 
Soc. Verz., Afdel ing WV, heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken zich tot 
de Raad gewend met het verzoek hem van advies te dienen met betrekking 
tot de aanwijzing van de bevoegde bedri j fsvereniging voor de uitvoering 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien van de in het ei-
gen bedrijf van de echtgenoot meewerkende gehuwde vrouw. 

Na voorbereiding door zijn commissie arbeidsongeschiktheidsverzekerin-
gen heeft de Raad deze aangelegenheid in zijn vergadering van 19 april 1979 
behandeld. 

2. Toelichting 

Ingevolge het bepaalde in artikel 61 , lid 1, onder d, van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet is de Bedri j fsvereniging voor Detailhandel, A m -
bachten en Huisvrouwen bevoegd tot toepassing van de genoemde wet ten 
aanzien van de gehuwde vrouw, die in het eigen bedrijf van de echtgenoot 
meewerkt. 

Met zijn brief van 31 december 1975 heeft de ambtsvoorganger van de 
huidige bewindsman eveneens de vraag aan de Raad voorgelegd of met 
toepassing van artikel 6 1 , derde lid van de wet een aanwijzing van een ande-
re bedri j fsvereniging dan de genoemde voor de bedoelde categorie van ver-
zekerden zou dienen plaats te vinden. 
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Na ampele bespreking in zijn vergader ingen van 16 september en 21 okto-
ber 1976 heeft de Raad op 11 november 1976 het gevraagde advies uitge-
bracht. Daarin heeft de Raad als zijn standpunt te kennen gegeven dat op 
voorhand geen aanleiding leek te bestaan ten aanzien van de bedoelde 
groep van verzekerden een van de bestaande wettel i jke bepalingen afwi j-
kende regeling te treffen Genoemd standpunt was mede ingenomen onder 
overweging dat - voor zover het de Raad bekend was - door of namens de 
betrokken verzekerden n immer om een dergeli jke regeling was gevraagd. 

Naar aanleiding van een verzoek van de Bedri j fsvereniging voor het Agra-
risch Bedrijf aan de Raad om op het genoemde standpunt terug te komen en 
alsnog het uitgebrachte advies te herzien heeft de Raad zich in zijn vergade-
ringen van 17 maart en 26 mei 1977 nogmaals met deze kwestie beziggehou-
den. De Raad besloot niet op het verzoek in te gaan. 

3 Hernieuwd verzoek 

Met haar brief van 21 december 1978 heeft de Bedri j fsvereniging voor de 
Gezondheid, Geestelijke en Maatschappeli jke Belangen zich tot de Minister 
van Sociale Zaken gewend en als opvatt ing van haar bestuur weergegeven 
dat ten aanzien van de in het eigen bedrijf van de echtgenoot meewerkende 
gehuwde vrouw die bedri j fsvereniging bevoegd dient te zijn die ook be-
voegd is ten aanzien van de echtgenoot. 

De bedri j fsvereniging voert daarbij de volgende argumenten aan: 
- de wijze waarop bij de invoering van de Algemene Arbeidsongeschikt-

heidswet ten aanzien van deze categorie van verzekerden de Bedri j fsvereni-
ging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen de bevoegde bedri j fs-
vereniging is gebleven; de bedri j fsvereniging verwijst daarbij speciaal naar 
de hiervoor aangehaalde adviesaanvrage van de Staatssecretaris van Soci-
ale Zaken d.d. 31 december 1975; 

- het feit dat de Regering het voornemen heeft het aandeel in het geza-
menlijk inkomen een element ter bepaling van de hoogte van de toe te ken-
nen uitkering te doen zijn, en het toepassen van kort ing op de ui tkering van 
één der echtgenoten indien zij beiden recht op een uitkering ingevolge de AI-
gemene Arbeidsongeschiktheidswet hebben. 

4 Overwegingen 

Het argument betreffende de wijze waarop de Bedri j fsvereniging voor De-
tai lhandel, Ambachten en Huisvrouwen als bevoegde bedri j fsvereniging is 
aangewezen gebleven spreekt de Raad niet aan. De betreffende beslissing is 
destijds genomen na inwinnen van een advies dat na ampele discussie en 
overweging was tot stand gekomen. De Raad ziet dan ook niet in om welke 
reden de wijze van totstandkoming van bedoelde beslissing zou kunnen 
worden aangegrepen om die beslissing thans te herroepen. 

Het tweede en het derde argument betrekking hebbende op de vaststel-
ling van het aandeel in het gezamenlijk inkomen resp. de toepassing van een 
korting in verband met toekenning van een uitkering ingevolge de Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet aan beide echtgenoten, spreken de Raad 
echter wel aan. De voor een en ander benodigde gegevens dienen te worden 
verzameld t i jdens het normale aan de eventuele toekenning van een AAW-
uitkering voorafgaande onderzoek. De Raad meent dat de funct ionarissen 
van vakbedri j fsverenigingen in het algemeen voldoende op de hoogte zijn 
van de gang van zaken in de bedrijfstak waarvoor zij werkzaam zijn en dat zij 
van meet af aan het bestuur van die bedri j fsvereniging op adequate wijze 
kunnen adviseren, terwi j l ook dat bestuur geacht kan worden de nodige ken-
nis te hebben van de bedrijfstak waarvoor zijn bedri j fsvereniging de sociale 
verzekeringswetten uitvoert, waardoor de mogel i jkheid van het nemen van 
beslissingen, waarbi j vergissingen in het spel zijn en/of bepaalde feitel i jkhe-
den of omstandigheden niet onderkend zijn, tot een m in imum is geredu-
ceerd. 
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De Raad is voorts van mening dat het verzorgen van het totale verzeke-
ringspakket ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien 
van de in het eigen bedrijf van de echtgenoot meewerkende gehuwde vrouw 
door een andere bedri j fsvereniging dan de vakbedri j fsvereniging zou indrui-
sen tegen de tot nog toe gevolgde indelingssystematiek. Het verzekerd doen 
zijn van genoemde groep van verzekerden bij een andere bedri j fsvereniging 
dan de vakbedr i j fsvereniging, uitsluitend op grond van het feit dat het gaat 
om gehuwde v rouwen die in het eigen bedrijf van de echtgenoot en niet in 
loondienst werkzaam zijn, zou leiden tot een ongewenste categorale inde-
l ing. 

Deze laatste overweging geldt overigens evenzeer voor de bepaling van 
de bedri j fsvereniging die bevoegd is tot toepassing van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet ten aanzien van de gehuwde man die in het eigen 
bedrijf van zijn echtgenote werkzaam is. Met toepassing van artikel 61 , lid 1, 
onder e van de wet is ten aanzien van die groep van verzekerden de Nieuwe 
Algemene Bedri j fsvereniging bevoegd. 

Bij de vaststel l ing van het thans uit te brengen advies heeft de Raad ervan 
kennis genomen dat bli jkens de brief van de Staatssecretaris van Sociale Za-
ken de Nederlandse Chr isten-Vrouwenbond, de Nederlandse Bond van Plat-
te landsvrouwen en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen aan ge-
noemde bewindsman hebben te kennen gegeven dat zij prijs stellen op 
handhaving van de tot nog toe bestaande toestand, hetgeen inhoudt dat de 
Bedri j fsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen ten aan-
zien van de onderhavige groep van verzekerden als bevoegde bedrijfsver-
eniging blijft optreden. 

De Raad is evenwel van mening dat, nu het in de toekomst niet alleen gaat 
om het verstrekken van voorzieningen doch evenzeer om het toekennen van 
het recht op uitkering en het vaststellen van het bedrag van die - eventueel 
gereduceerde - ui tkering, aan de wens van genoemde organisaties niet te-
gemoet kan worden gekomen. De Raad heeft daarbij uitgesproken dat de be-
voegdheid van de eerdergenoemde bedri j fsvereniging zich niet verder uit-
strekt dan het onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven dat haar in de ln-
del ingsbeschikking is toegewezen, alsmede over de huisvrouwen die niet op 
andere wijze ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet verze-
kerd zijn tegen inkomstenderv ing tengevolge van langdurige arbeidsonge-
schiktheid. 

5. Advies 

Hoewel de betrokken organisaties zich hebben uitgesproken voor verzeke-
ring ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet van de in het eigen 
bedrijf van de echtgenoot meewerkende gehuwde v rouwen bij de Bedrijfs-
vereniging voor Detai lhandel, Ambachten en Huisvrouwen meent de Raad 
op grond van vorenstaande overwegingen te moeten terugkomen op zijn 
eerder advies tot onverkorte handhaving van genoemde bedri j fsvereniging 
als bevoegde bedri j fsvereniging voor de ui tvoering van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet ten aanzien van de in het eigen bedrijf van de echt-
genoot meewerkende gehuwde vrouw, zoals in artikel 6 1 , lid 1, onder d van 
die wet is bepaald. 

De Raad stelt zich voorts op het standpunt dat zijn beslissing tevens con-
sequenties zou dienen te hebben voor de bepaling van de bedri j fsvereniging 
die bevoegd is tot toepassing van de onderhavige wet ten aanzien van de 
gehuwde man die in het eigen bedrijf van zijn echtgenote werkzaam is, wel -
ke bedri j fsvereniging thans krachtens artikel 61 , lid 1, onder e van de wet de 
Nieuwe Algemene Bedri j fsvereniging is. 

De Raad heeft onderkend dat nu de Bedri j fsvereniging voor Detailhandel, 
Ambachten en Huisvrouwen gedurende een aantal jaren voor wat betreft de 
voorzieningen de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien van de 
onderhavige groep gehuwde vrouwen heeft toegepast en voorts ten behoe-
ve van die groep een groot aantal aanvragen in behandel ing heeft, over-
gangsmaatregelen gewenst zijn ten einde een soepele overdracht van de 
werkzaamheden te bevorderen en tevens te voorkomen dat voor de verze-
kerden nadelige gevolgen zouden ontstaan. 
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Gelet op de t i jdsduur die gemoeid is met het overleg met de betrokken uit-
voer ingsorganen en het verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
om op korte termi jn advies uit te brengen, heeft de Raad bij het opstel len 
van zijn advies - speciaal waar het betreft de ingangsdatum van eventuele 
wi jz ig ingen en overgangsmaatregelen - nog geen rekening kunnen houden 
met de bij bedoelde ui tvoeringsorganen ter zake levende gevoelens. 

Dit geldt evenzeer voor een eventuele regeling met betrekking tot de ver-
zekering van de gehuwde mannen die in het eigen bedri j f van de echtgenote 
werkzaamheden verr ichten. 

Tot het overleg over deze materie zijn inmiddels init iat ieven genomen. 
De Raad adviseert de Staatssecretaris van Sociale Zaken te bevorderen 

dat de in het eigen bedrijf van de echtgenoot meewerkende gehuwde vrouw 
voor de toepassing van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet is verze-
kerd bij de bedri j fsvereniging waarbi j ook haar echtgenoot is verzekerd. 

Hierbij laat de Raad in het midden of een en ander gerealiseerd dient te 
worden door middel van het stellen van nadere regelen met toepassing van 
artikel 61 , l id 3 van die wet, dan wel door middel van wi jz iging van de thans 
in artikel 61 , lid 1 opgenomen bepalingen. Bij de Raad is namelijk twi j fel ge-
rezen of het uit een oogpunt van wetssystematiek mogel i jk en wenseli jk is 
om met toepassing van artikel 61 , lid 3 der wet de in artikel 61 , lid 1 gegeven 
regelen te wijzigen op een zodanige wijze als waartoe hij thans adviseert. 

De Raad zal met betrekking tot de aangelegenheden waarover hij nog 
overleg pleegt, op zo kort mogel i jke termi jn advies u i tbrengen. 

6. Samenvatting 

Voor de toepassing van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten 
aanzien van de in het eigen bedrijf van haar echtgenoot meewerkende ge-
huwde vrouw is de Bedri j fsvereniging voor Detai lhandel, Ambachten en 
Huisvrouwen bevoegd. 

De Bedri j fsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappeli j-
ke Belangen heeft aan de Minister van Sociale Zaken verzocht, geli jkt i jdig 
met het wetsvoorstel , waarbi j de aanspraken op uitkering ingevolge de AI-
gemene Arbeidsongeschiktheidswet voor de gehuwde v rouw worden gere-
geld, te bepalen dat ten aanzien van de onderhavige categorie van gehuwde 
v rouwen dezelfde bedri j fsvereniging bevoegd is als die, welke bevoegd is 
ten aanzien van de echtgenoot, waardoor ook andere bedri j fsverenigingen 
dan de Bedri j fsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen 
bevoegd kunnen zijn 

Dit verzoek was aanleiding voor de Staatssecretaris van Sociale Zaken om 
met brief van 17 januari 1979 aan de Sociale Verzekeringsraad te verzoeken 
hem over deze aangelegenheid van advies te dienen. 

De Raad heeft eerder (in 1976 en 1977) na ampele discussie zich uitgespro-
ken voor handhaving van de in de wet opgenomen aanwi jz ing van de Be-
dr i j fsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen als bevoeg-
de bedri j fsvereniging ten aanzien van genoemde groep van vrouwen. 

De Raad acht thans echter, nu het niet alleen gaat o m het verstrekken van 
voorzieningen doch evenzeer om het toekennen van ui tker ingen, waarvan 
de hoogte mede afhankelijk kan zijn van het aandeel van de vrouw in het ge-
zamenli jke inkomen en van een eventuele uitkering ingevolge genoemde 
wet welke de echtgenoot geniet, een dergelijke handhaving minder ge-
wenst. Daarbij is van doorslaggevende betekenis geweest dat een doorbre-
king van het tot nog toe gevolgde indelingsbeleid van de Raad als gevolg 
van een categorale indeling van alle in het eigen bedrijf van haar echtgenoot 
meewerkende gehuwde vrouwen naar de mening van de Raad niet juist ge-
acht moet worden. 

Als consequentie van deze opvatt ing meent de Raad dat ook ten aanzien 
van de gehuwde man die in het eigen bedrijf van de echtgenote meewerkt 
wel l icht bepaald zou dienen te worden dat een vakbedri j fsvereniging be-
voegd is tot toepassing van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Dit 
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houdt in dat dan niet langer de krachtens het bepaalde in artikel 6 1 , lid 1, on-
der e van die wet bevoegde Nieuwe Algemene Bedri j fsvereniging als verze-
keraar voor die categorie van verzekerden zou optreden, doch de bedrijfs-
vereniging die ook bevoegd is ten aanzien van de echtgenote. 

Inmiddels zijn tot het overleg met de ui tvoer ingsorganen over deze mate-
rie init iat ieven genomen. 

Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken word t geadviseerd de thans be-
staande situatie waar in de Bedri j fsvereniging voor Detai lhandel, Ambachten 
en Huisvrouwen krachtens het bepaalde in artikel 6 1 , lid 1 onder d van de AI-
gemene Arbeidsongeschiktheidswet bevoegd is tot ui tvoering van die wet 
ten aanzien van de in het eigen bedrijf van de echtgenoot meewerkende ge-
huwde vrouw, te wijzigen. Dit advies houdt in dat aan de bewindsman wordt 
geadviseerd om te bevorderen dat wordt bepaald dat voor de ui tvoer ing van 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien van genoemde groep 
van vrouwen die bedri j fsvereniging bevoegd wordt verklaard die ook be 
voegd is ten aanzien van de echtgenoot. 

W. J. E. van den Bos, voorzitter 
G. J. Oosterhuis, algemeen secretaris 
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BIJLAGE IV SOCIALE VERZEKERINGSRAAD 

Aan de heer Staatssecretaris van Sociale Zaken 

s-Gravenhage, 4 juli 1977 

Onderwerp: toepassing artikel 40 WAO (herziening dagloon bij toeneming 
arbeidsongeschiktheid) 

Excellentie, 

Onder verwijzing naar uw bovenvermelde brief waar in u het oordeel van 
de Raad vraagt over het in de bijlage van die brief door het voormal ig Over-
legorgaan van de drie vakcentrales gesignaleerde gevolg van toepassing 
van artikel 40 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, te weten 
het verloren gaan van oude WAO-uitkeringsrechten bij toeneming van de 
arbeidsongeschiktheid en de daaruit voor de betrokkene voortv loeiende 
aanzienlijke achteruitgang in inkomen, delen wi j u allereerst het volgende 
mede. Dat uw schri jven eerst thans wordt beantwoord is, afgezien van het-
geen aan werkzaamheden van de Raad voor tkwam uit de inwerkingtreding 
van de AAW, waardoor andere werkzaamheden zijn vertraagd, gelegen in de 
omstandigheid dat het overleg waarbi j is gezocht naar een passende maat-
regel ter betere regel ing van de situatie als bedoeld in artikel 40 van de WAO 
langdur ig is geweest. 

Uitgangspunten 

De Raad is er bij het zoeken naar een oplossing van uitgegaan, dat: 
- een gewijzigd artikel 40 zich ook zal dienen uit te strekken tot gevallen 

waar in het met de restcapaciteit verdiende dagloon, lager is dan het dag-
loon, dat aan de WAO-ui tker ing reeds ten grondslag lag; 

- een hernieuwde dagloonvaststel l ing in ieder geval niet eerder plaats-
vindt dan met ingang van de dag na de laatste dag waarover ter zake van de 
toegenomen arbeidsongeschiktheid over de maximale periode van 52 we-
ken wettel i jke ziekengelduitkering is genoten. De terugval in inkomen doet 
zich namelijk nooit eerder voor dan nadat de toegenomen arbeids-
ongeschiktheid onafgebroken dan wel met onderbreking van minder dan 
een maand 52 weken heeft geduurd en het ter zake van de toegenomen 
arbeidsongeschiktheid toegekende ziekengeld wegens het bereiken van de 
maximale ui tker ingstermi jn is beëindigd; 

- geen hernieuwde dagloonvaststel l ing plaatsvindt als de uitkomst daar-
van een lager resultaat geeft dan het bedrag van de WAO-ui tker ing, welke is 
herberekend naar een hoger uitkeringspercentage van het oude WAO-dag-
loon; 

- voor de vaststel l ing van het WAO-dagloon in het kader van een nieuw 
artikel 40 WAO het op grondslag van de met de resterende arbeidscapaciteit 
verworven inkomsten en met toepassing van de Dagloonregelen WAO ver-
kregen dagloongegevens wordt verhoogd met een percentage van het dag-
loon, hetwelk aan de lopende WAO-uitkering reeds ten grondslag lag. Op 
deze wijze word t de lopende WAO-uitker ing op basis van het oude dagloon 
ingebouwd in een WAO-uitker ing op basis van het nieuwe dagloongegeven, 
te zamen de nieuwe WAO-uitker ing vormend. 

De Raad is van oordeel, dat een wi jz iging van artikel 40 WAO zich dient te 
beperken tot gevallen van toeneming van arbeidsongeschiktheid tot 
80-100%. Hieraan heeft de overweging ten grondslag gelegen dat voor de 
vaststell ing van het loon dat met de afgenomen restcapaciteit kan worden 
verdiend ui tgangspunt is het loon dat bij vol ledige validiteit kan worden ver-
diend. Er is dan geen plaats voor een maatregel, waarbi j in geval van tot 
maximaal 65 -80% toegenomen arbeidsongeschiktheid het dagloon van de 
lopende WAO-ui tker ing wordt verenigd met het dagloon ont leend aan de ti j-
dens het genot van deze uitkering met de restcapaciteit verworven verdien-
sten. 
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Alsdan zou namelijk toepassing van het gewijzigde artikel 40 WAO ertoe 
leiden dat de oude WAO-uitker ing en de WAO-uitkering naar rato van de 
door de toegenomen arbeidsongeschiktheid weggeval len verdiensten te za-
men met de uit de restcapaciteit te verwerven verdiensten hoger zijn dan het 
inkomen uit WAO-uitker ing en verdiensten vóór de toeneming van de 
arbeidsongeschiktheid. 

Rekening houdend met het vorenstaande zijn in samenwerking met de Fe-
deratie van Bedri j fsverenigingen concept-teksten van een gewijzigd artikel 
40 WAO en een gewijzigd artikel 16 dagloonregelen WAO samengesteld die 
u als bij lage bij deze brief aantreft. 

Door de Raad gekozen systeem 

Gelet op de eerdergenoemde uitgangspunten van de Raad wordt ten aan-
zien van de totstandkoming van de in de bijlage weergegeven teksten nog 
het volgende opgemerkt 

Aanvankeli jk werd voor de toepassing van een gewijzigd artikel 40 WAO 
een sommer ing van ziekengeld en oude WAO-uitkering als een oplossing 
van de problematiek van het wegval len van oude rechten gezien. Bij nadere 
beschouwing heeft de Raad gemeend hiertoe niet te moeten adviseren. Im-
mers door het laatstelijk genoten ziekengeld mede in aanmerking te nemen 
bij een hernieuwde vaststell ing van het WAO-dagloon zal het op deze wijze 
verkregen dagloon geen zuiver WAO dagloon meer kunnen zijn. 

Gezien de onderl ing verschil lende afwijkingen van het loonbegrip in de 
door de Raad vastgestelde dagloonregelen ZW en WAO kan het loon in de 
laatste met de restcapaciteit verr ichte dienstbetrekking voor de dagloonbe-
rekening WAO een andere uitkomst geven dan voor de dagloonberekening 
ZW; enerzijds brengt men specifieke ZW-dagloonelementen (vakantietoe-
slag) in het WAO-dagloon en anderzijds houdt men specifieke WAO-dagloon 
elementen (gratificaties) daar buiten. Derhalve meent de Raad dat het juis-
ter is uitsluitend aan de hand van de dagloonregelen WAO - met als uit-
gangspunt het met de restcapaciteit verdiende loon - een nieuw WAO-dag-
loongegeven te bepalen; daarnaast moet er een maatregel komen, waarme-
de wordt bereikt dat het bedrag van de op het t i jdstip van de toeneming van 
arbeidsongeschiktheid reeds lopende WAO-uitkering niet verloren gaat 
maar behouden blijft. Daartoe dient de reeds lopende WAO-uitker ing te wor-
den herleid tot dagloon, hetwelk vervolgens bij het WAO-dagloongegeven, 
dat als basis het loon uit de restcapaciteit heeft, wordt gevoegd. 

Beide componenten samen vormen aldus het nieuwe WAO-dagloon. Op 
deze wijze blijft men geheel binnen het kader van de WAO als de alsdan uit-
sluitend van toepassing zijnde wet met daarin als een te aanvaarden gege-
ven zowel de dagloonregelen WAO als de schatt ingsmethodiek, ook al is de-
ze laatste geglobaliseerd. 

Naar de mening van de Raad is het zo juist omschreven systeem, dat eer-
der in het vroegere artikel 17 van de dagloonregelen WAO is gehanteerd, de 
beste oplossing om de door het voormal ig Overlegorgaan van de drie Vak-
centrales aangevoerde bezwaren tegen de consequenties van de toepassing 
van het huidige artikel 40 WAO weg te nemen. 

In dit systeem wordt bij toeneming van de arbeidsongeschiktheid op 
grond van de laatste verdiensten een nieuw WAO-dagloon berekend. Het 
bedrag van de reeds lopende WAO-uitkering blijft behouden voor de uitke-
ringsgerechtigde door het laatstbedoelde nieuwe WAO-dagloon te verho-
gen met een bepaalde toeslag. 

Deze toeslag wordt uitgedrukt in een percentage van he* dagloon, hetwelk 
ten grondslag ligt aan de WAO-uitkering zoals deze gold laatstelijk voor de 
toeneming van de arbeidsongeschiktheid. 
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Deze percentages worden op de volgende wijze gevonden: 

Aanvankeli|ke mate Aanvankeh|k Toeslagperc. van oude 
van arbeidsongeschikt" uitkennqs- WAO-dagloon vóór toener 
heid percentage arbeidsongeschiktheid 

15 -25 ' 10 10 /107x107 /80 1 8 12' 
2 5 - 3 5 20 20/107 x 107/80 = 2/8 25 
35 45 30 3 0 ' 1 0 7 x 1 0 7 / 8 0 = 3/8 37 ' : 
45 55 40 40/107 x 107/80 - 4/8 50 
5 5 - 6 5 ' 50 5 0 / 1 0 7 x 1 0 7 / 8 0 5/8 6 2 ' : 
6 5 - 8 0 65 65/107 x 107/80 * 6,5/8 = 8V4 

Met hantering van deze toeslagpercentages wordt in feite de aanvankelij-
ke WAO uitkering in een nieuwe WAO-ui tker ing, waaraan de met de restca-
paciteit verkregen verdiensten ten grondslag l iggen, geïntegreerd. 

Hoewel door de grove indel ing in arbeidsongeschiktheidsklassen ingevol-
ge de WAO de uiteindeli jke u i tkomst zal kunnen afwijken van het inkomen, 
dat de uitkeringsgerechtigde laatstelijk uit ziekengeld en WAO-uitker ing sa-
men genoot merkt de Raad op dat deze grove indeling niet alleen geldt voor 
de WAO-uitker ingsgerecht igde ten aanzien van wie artikel 40 WAO toepas-
sing vindt, doch voor iedere WAO-ui tker ingsgerecht igde. 

Zoals u uit de bi jgevoegde concepttekst van artikel 40 WAO zal blijken 
geeft het vierde lid de Minister van Sociale Zaken de bevoegdheid nadere re-
gelen te stellen. 

Van deze bevoegdheid zal naar de mening van de Raad gebruik kunnen 
worden gemaakt t a v personen die in WSW-verband werken en op wie arti-
kel 46 WAO wordt toe lepast. In die situatie blijft het arbeidsongeschiktheids-
percentage ges ft.'ld op 80-100, doch vindt kort ing op de WAO-uitker ing 
plaats, zodat aan WSW-loon en WAO-ui tker ing te zamen 90% van het dag 
loon word t verkregen Zoals bekend is in de praktijk het WSW-loon veelal 
hoger dan het bedrag van de WSW-loonschaal die voor betrokkene geldt, 
zodat een hoger totaal- inkomen word t verkregen dan 90 % van het WAO-
dagloon. 

Moet de betrokkene wegens vol ledige arbeidsongeschiktheid voor zijn 
WSW arbeid, die arbeid staken dan valt hij terug op 80% van zijn (oude) 
WAO-dagloon. Artikel 40 WAO kan niet worden toegepast omdat betrokkene 
niet «méér arbeidsongeschikt» wordt . 

Op basis van het voorgestelde vierde lid van artikel 40 WAO zal bij uitvoe-
r ingsmaatregel kunnen worden bepaald, dat ook in die situatie de dagloon-
herziening plaatsvindt, zodat het dagloon kan worden berekend naar het 
werkeli jk verdiende (hogere) WSW- loon. Op grond van het voorgestelde 
vierde lid kunnen bovendien desgewenst regelen worden gegeven m.b.t. de 
dagloonvaststel l ing bij herziening i.v.m. toeneming van arbeidsongeschikt-
heid voor degenen, die hun restcapaciteit in deelarbeid benutten. 

Garantieregeling OW 

Ten aanzien van de door het voormal ig over legorgaan gemaakte opmer-
kingen over het bij toepassing van artikel 40 WAO verloren gaan van gega-
randeerde OW-uitkeringen word t het volgende opgemerkt . Bij toepassing 
van de garantieregel ing OW gaat het om gevallen waar in aan de WAO zelf 
geen of lagere uitkeringsrechten dan het OW-ui tker ingsbedrag kunnen wor-
den ont leend; slechts dank zij de bi jzondere regeling in het overgangsrecht 
WAO blijft de OW-uitkering en wel op het niveau van 30 juni 1967 behouden. 
De Raad meent daarom ten aanzien van deze categorie, waarvan de omvang 
niet alleen door natuurli jke oorzaak maar ook door de index-verhoging van de 
eventuele WAO uitkering afneemt geen maatregel ter verbeter ing van hun 
uitkeringsposit ie te moeten aanbevelen. 
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De Raad adviseert u een wi jz iging van artikel 40 van de WAO te bevorde-
ren conform de bi jgevoegde concept tekst. Tevens gaat hierbij een reeds 
door de Raad aanvaarde tekst tot vaststell ing van een wi jzigingsbesluit van 
zijn Dagloonregelen WAO. Na totstandkoming van de geadviseerde wijzi-
ging van artikel 40 van de WAO zal een conform deze tekst vastgesteld be-
sluit aan u ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Hoogachtend. 

De Sociale Verzekeringsraad, 

W. J. E. van den Bos, voorzitter 
G. J. Oosterhuis, algemeen secretaris 

Concept-tekst artikel 40 WAO 

1. Indien ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid tot 80% of 
meer herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering alsmede toeken-
ning van ziekengeld krachtens de Ziektewet heeft plaatsgevonden, vindt met 
ingang van de dag na de beëindiging van het ziekengeld op grond van het 
bepaalde in artikel 29, leden 2 en 5, van de Ziektewet, hernieuwde vaststel-
ling van een dagloon plaats overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens 
artikel 14. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt in artikel 
14, eerste l id, in plaats van de woorden «ware hij niet arbeidsongeschikt» 
gelezen «ware zijn arbeidsongeschiktheid niet toegenomen» en voorts in 
plaats van de woorden «gerekend naar het loonpeil op de dag van ingang 
van de arbeidsongeschiktheidsuitkering» gelezen «gerekend naar het loon-
peil op de dag, met ingang waarvan op grond van het bepaalde in artikel 40, 
eerste l id, hernieuwde vaststell ing van een dagloon plaatsvindt». 

3. De in het eerste l id bedoelde hernieuwde vaststell ing van een dagloon 
blijft achterwege, indien dat leidt tot een lager dagloon dan het dagloon, dat 
laatstelijk aan de uitkering ten grondslag werd gelegd. 

4. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in dit artikel nadere 
en zo nodig afwijkende regelen stellen. 

Wijziging Dagloonregelen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Nr. 

De Sociale Verzekeringsraad, 

Gelet op het bepaalde in artikel 14 van de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering; 

Besluit: 

Artikel I 

De dagloonregelen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als be-
doeld in artikel 14, eerste en tweede lid van die wet, vastgesteld bij zijn be-
sluit van 20 april 1967, nr. 61 524 (Stcrt. 1967/126), zoals deze sindsdien zijn 
gewijz igd, worden nader als volgt gewijz igd: 

Artikel 16 word t gewijzigd als volgt : 

A Voor de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst; 
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B. Het bepaalde onder sub d. wordt gewijzigd als vo lg t : 
in artikel 4, vierde l id, in de artikelen 5 en 8 en in artikel 11, eerste, tweede 

en derde l id, in plaats van de woorden «de dag van ingang van de arbeids-
ongeschiktheidsuitkering» wordt gelezen «de dag met ingang waarvan op 
grond van het bepaalde in artikel 40 hernieuwde vaststel l ing van een dag-
loon plaatsvindt»; 

C. Toegevoegd wordt een tweede l id, lu idende: 

2. Bij hernieuwde vaststel l ing van een dagloon, als bedoeld in het vor ige 
lid wordt het overeenkomstig het bepaalde in het vor ige lid berekende be-
drag verhoogd met het percentage van het onmiddel l i jk aan de hernieuwde 
vaststell ing voorafgaande geldende dagloon, dat in de navolgende tabel is 
vermeld bij de mate van arbeidsongeschiktheid, waarnaar de ui tkering vóór 
de hernieuwde vaststell ing was berekend. 

"'..... v,m ui beidsonge Percentage van het dagloon 
schiktheid 

15 2b ' 2 ' 
2 5 - 3 5 25 
35 45 37' 
4 5 - 5 5 50 
55 65' 62' 
65 -80 81' 

Art ikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de (dag van ingang van wijzi-
ging van artikel 40 WAO). 

's-Gravenhage, 

De Sociale Verzekeringsraad, 

W. J. E. van den Bos, voorzitter 
G. J Oosterhuis, algemeen secretaris 
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