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GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 
10 december 1979 

Wi j Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz.; enz.; enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is de Algeme-

ne Arbeidsongeschiktheidswet zodanig te wi jz igen dat aan mannen en vrou-
wen bij inkomensderv ing wegens langdur ige arbeidsongeschiktheid onder 
dezelfde voorwaarden recht op ui tkering word t toegekend en in verband 
daarmede enige wi jz ig ingen aan te brengen in de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering en de Ziektewet; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1977,496) word t gewi j -
zigd als vo lg t : 

A 

Artikel 6 word t gewi jz igd als vo lgt : 

1. Het eerste lid word t gelezen: 
1. Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitker ing heeft: 
a. de verzekerde van 17 jaar of ouder die arbeidsongeschikt word t indien 

hij in het jaar onmiddel l i jk voorafgaande aan de dag, waarop de arbeidson-
geschiktheid is ingetreden, inkomen heeft verworven uit of in verband met 
het verr ichten van arbeid in het bedri j fs- en beroepsleven; 

b. de verzekerde, die op de dag, waarop hij 17 jaar word t , arbeidsonge-
schikt is; 

zodra hij onafgebroken 52 weken arbeidsongeschikt is geweest, indien hij 
na af loop van deze periode nog arbeidsongeschikt is. 

2. Onder ve rnummer ing van het tweede tot en met het zevende lid tot het 
vierde tot en met het negende lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, lui-
dende: 
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2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid, onder a, wordt 
de verzekerde geacht geen inkomen te hebben verworven, indien dit inko-
men minder bedroeg dan 15% van het bedrag, dat wordt gevonden door het 
bedrag, genoemd in artikel 10, vierde lid, zoals dat gold op de dag, waarop 
de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, te vermenigvuldigen met 260. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, 
dat verzekerden dan wel groepen van verzekerden die in het jaar onmiddel-
lijk voorafgaande aan de dag, waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetre-
den geen inkomen hebben verworven als bedoeld in de vorige leden, zo no-
dig onder daarbij te stellen voorwaarden, geacht worden een inkomen te 
hebben verworven, als bedoeld in die leden. 

3. In het tot vierde lid vernummerde tweede lid wordt «in het vorige lid» 
vervangen door: in het eerste lid. 

4. Na het tot negende lid vernummerde zevende lid worden drie nieuwe le-
den toegevoegd, luidende: 

10. Door Onze Minister worden met betrekking tot de bepaling van het in-
komen als bedoeld in de vorige leden nadere regelen gesteld. 

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

12. Een ontwerpvan een besluit tot wijziging of intrekking van: 
a. een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het derde lid 
b. een krachtens de onder a bedoelde algemene maatregel van bestuur 

door Onze Minister genomen besluit, 
wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. 

Een voordracht tot wijziging of intrekking van de algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in de vorige volzin, onder a, wordt Ons niet gedaan en 
de vaststelling van een wijziging of intrekking van een besluit als bedoeld in 
de vorige volzin, onder b, geschiedt niet eerder dan nadat twee maanden na 
die bekendmaking zijn verstreken. 

B 

In het eerste lid van artikel 7 wordt «Artikel 6, zesde lid» vervangen door: 
Artikel 6, achtste lid. 

C 

Artikel 9 wordt gelezen: 

Artikel 9 

1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 en 8 eerste lid, heeft de 
vrouw, die recht heeft op een weduwenpensioen of een tijdelijke weduwen-
uitkering ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet geen recht op 
toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering zolang zij recht heeft op 
dat weduwenpensioen of die tijdelijke weduwenuitkering. 

2. Voor de toepassing van dit artikel en van de artikelen 37 en 38 wordt de 
uitkering ineens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Algemene Wedu-
wen- en Wezenwet geacht te zijn verleend over een periode van een jaar en 
wordt de uitkering ineens als bedoeld in het tweede en het derde lid van dat 
artikel geacht te zijn verleend over de periode waarover zij is berekend. In af-
wijking van het bepaalde in laatstgenoemd artikel wordt voor de toepassing 
van dit artikel en de artikelen 37 en 38 het recht op weduwenpensioen of tij-
delijke weduwenuitkering eerst geacht te zijn geëindigd na afloop van de in 
de vorige volzin bedoelde periode. 
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D 

Artikel 10 wordt gelezen: 

Artikel 10 

1. Voor de vaststelling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt een 
grondslag. 

2. De in het eerste lid bedoelde grondslag bedraagt f 61,73, met dien ver-
stande, dat de grondslag voor een uitkeringsgerechtigde van 20 jaar f 55,56, 
van 19 jaar f 49,39 en van 18 jaar f 43,22 bedraagt. 

3. In afwijking van het tweede lid bedraagt de grondslag f 74,76 voor: 
a. een gehuwde uitkeringsgerechtigde, indien de som van het inkomen uit 

of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van hemzelf en van 
zijn echtgenoot op de dag, waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuit-
kering ontstaat, meer bedraagt dan 15% doch niet meer dan 30% van het be-
drag van de op eerder genoemde dag geldende grondslag als bedoeld in de 
aanhef van het vierde lid; 

b. een ongehuwde uitkeringsgerechtigde, die een eigen kind of pleegkind 
heeft dat jonger is dan 18 jaar en dat tot zijn huishouden behoort of groten-
deels op zijn kosten wordt onderhouden, indien zijn inkomen uit of in ver-
band met zijn arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven op de dag, waarop het 
recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat, meer bedraagt dan 15% 
doch niet meer dan 30% van het bedrag van de op eerder genoemde dag 
geldende grondslag als bedoeld in de aanhef van het vierde lid. 

4. In afwijking van het tweede lid bedraagt de grondslag f 87,79 voor: 
a. een gehuwde uitkeringsgerechtigde, indien de som van het inkomen 

uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven van hemzelf en 
van zijn echtgenoot op de dag waarop het recht op arbeidsongeschiktheids-
uitkering ontstaat, niet meer bedraagt dan 15% van het bedrag van de op 
eerder genoemde dag geldende grondslag als bedoeld in de aanhef van dit 
lid, 

b. een ongehuwde uitkeringsgerechtigde, die een eigen kind of pleegkind 
heeft dat jonger is dan 18 jaar en dat tot zijn huishouden behoort of groten-
deels op zijn kosten wordt onderhouden, indien zijn inkomen uit of in ver-
band met zijn arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven op de dag, waarop het 
recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat, niet meer bedraagt dan 
15% van het bedrag van de op eerder genoemde dag geldende grondslag als 
bedoeld in de aanhef van dit lid. 

5. In afwijking van de vorige leden wordt, indien een uitkeringsgerechtig-
de in het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de dag, waarop zijn arbeidson-
geschiktheid is ingetreden niet in een voor zijn beroep normaal te achten 
duur arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven heeft verricht en mede als ge-
volg daarvan minder inkomen heeft verworven dan een bedrag ter grootte 
van 260 maal het bedrag van de grondslag, welke zonder toepassing van dit 
lid voor hem zou gelden op de dag waarop de arbeidsongeschiktheid is in-
getreden, als grondslag beschouwd, hetgeen de uitkeringsgerechtigde vol-
gens door Onze Ministerte stellen regelen gedurende eerder bedoeld jaar 
geacht wordt gemiddeld per dag aan inkomen te hebben verworven. 

6. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens dit artikel wordt: 
a. als echtgenoot aangemerkt de man of vrouw, met wie de betrokkene 

gehuwd is en van wie deze niet duurzaam gescheiden leeft; 
b. als gehuwd niet aangemerkt de gehuwde man onderscheidenlijk de ge-

huwde vrouw die duurzaam gescheiden van zijn echtgenote onderscheiden-
lijk haar echtgenoot leeft; 

c. als ongehuwd mede aangemerkt de gehuwde man onderscheidenlijk 
de gehuwde vrouw die duurzaam gescheiden van zijn echtgenote onder-
scheidenlijk haar echtgenoot leeft; 

d. als pleegkind aangemerkt een kind, dat als een eigen kind wordt onder-
houden en opgevoed. 
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7. Door Onze Minister worden met betrekking tot de bepal ing van het in-
komen als bedoeld in het derde tot en met het vi j fde lid nadere regelen 
gesteld. 

8. Onze Minister kan met betrekking tot arbeid van normaal te achten 
duur als bedoeld in het vi j fde lid nadere regelen stel len. 

9. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in dit artikel nadere 
en zo nodig afwi jkende regelen stellen. 

E 

Na artikel 10 word t een nieuw artikel ingevoegd, lu idende: 

Artikel 10a 

1. Onverminderd het bepaalde in het vierde lid word t de grondslag op 
aanvraag of ambtshalve verhoogd of verlaagd met ingang van de dag, waar-
op de ui tker ingsgerecht igde ingevolge het bepaalde in artikel 10 voor een 
hogere of lagere grondslag in aanmerking komt. 

2. Ten aanzien van de gehuwde uitkeringsgerechtigde word t telkens na 
af loop van een door Onze Minister te bepalen periode de som van het inko-
men per dag uit of in verband met arbeid van hemzelf en van zijn echtgenoot 
opnieuw vastgesteld. Het bepaalde bij of krachtens artikel 10, zevende l id, is 
van overeenkomst ige toepassing. 

3. Ten aanzien van de ongehuwde uitkeringsgerechtigde, die een eigen 
kind of pleegkind heeft, dat jonger is dan 18 jaar en dat tot zijn huishouden 
behoort of grotendeels op zijn kosten word t onderhouden, word t telkens na 
af loop van een door Onze Minister te bepalen periode zijn inkomen per dag 
uit of in verband met zijn arbeid opn ieuw vastgesteld. Het bepaalde bij of 
krachtens artikel 10, zevende l id, is van overeenkomst ige toepassing. 

4. Indien de in het tweede en het derde lid bedoelde vaststel l ing gelet op 
artikel 10, tweede tot en met vi j fde l id, en het bepaalde bij of krachtens arti-
kel 10, zevende l id, daartoe aanleiding geeft, word t de grondslag verhoogd 
of ver laagd met ingang van de dag na af loop 

van de in het tweede en het derde lid bedoelde periode. Indien de uitkerings-
gerechtigde met ingang van een dag, gelegen in de periode, bedoeld in de 
vor ige volzin, gelet op artikel 10, derde tot en met v i j fde l id, in aanmerking 
komt voor een hogere grondslag, word t deze in afwi jk ing van die volzin op 
aanvraag of ambtshalve verhoogd met ingang van die dag. Artikel 25, twee-
de l id, is van overeenkomst ige toepassing. 

5. Voor de toepassing van het bepaalde in de vor ige leden word t : 
a. in artikel 10, derde en vierde l id , in plaats van : «op de dag, waarop het 

recht op arbeidsongeschiktheidsuitker ing ontstaat» gelezen: «op de dag, 
waarop hij bij of krachtens het bepaalde in artikel 10a voo reen hogere of la-
gere grondslag in aanmerking komt» ; 

b. als echtgenoot aangemerkt de man of v rouw met wie de betrokkene 
gehuwd is en van wie deze niet duurzaam gescheiden leeft; 

c. als gehuwd niet aangemerkt de gehuwde man onderscheidenl i jk de ge-
huwde v rouw, die duurzaam gescheiden van zijn echtgenote onderschei-
denli jk haar echtgenoot leeft; 

d. als ongehuwd mede aangemerkt de gehuwde man onderscheidenl i jk 
de gehuwde v rouw, die duurzaam gescheiden van zijn echtgenote onder-
scheidenli jk haar echtgenoot leeft; 

e. als pleegkind aangemerkt een kind, dat als een eigen kind word t onder-
houden en opgevoed. 

F 

In het eerste, tweede, derde, vierde, vi j fde en achtste lid van artikel 11 
word t «en derde lid» telkens vervangen d o o r : , derde en vierde l id , en be-
doeld bij of krachtens het vi j fde lid van dat artikel. 
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G 

Na artikel 12 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 12a 

1. Indien beide echtgenoten recht hebben op een arbeidsongeschiktheids-
uitkering en de som van deze uitkeringen meer bedraagt dan 80% van de 
grondslag als genoemd in artikel 10, vierde lid, wordt op het uitte betalen 
bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van ieder van hen een zoda-
nige evenredige beperking toegepast, dat de som van beide bedragen gelijk 
is aan 80% van de eerder bedoelde grondslag. Bij de toepassing van de vori-
ge volzin blijft een verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering als be-
doeld in artikel 13 buiten beschouwing. 

2. Indien één van beide echtgenoten overlijdt en op de dag voorafgaande 
aan de dag van overlijden of, indien artikel 40 is toegepast, op de laatste dag 
van de maand, voorafgaande aan de dag van overlijden, het bepaalde in de 
eerste volzin van het vorige lid toepassing vond, is het aldaar bepaalde van 
overeenkomstige toepassing ingeval van samenloop van de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering van de langstlevende der echtgenoten met de uitkering 
als bedoeld in artikel 44. Bij de toepassing van de vorige volzin blijft een ver-
hoging van de uitkering als bedoeld in het derde lid van laatsgenoemd arti-
kel buiten beschouwing. 

Artikel 12b 

1. Indien aan een gehuwde uitsluitend op grond van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 8 of 90, eerste lid, onder b, en tweede lid, geen arbeids-
ongeschiktheidsuitkering is toegekend onderscheidenlijk op grond van het 
bepaalde bij of krachtens artikel 36, vijfde en zesde lid, slechts een gedeelte-
lijke arbeidsongeschiktheidsuitkering is uitbetaald, wordt over tijdvakken 
gelegen na 31 december 1979 voor de toepassing van het vorige artikel ge-
acht hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering te zijn toegekend, alsof het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 of 90, eerste lid, onder b, en tweede 
lid, niet was toegepast, onderscheidenlijk geacht hem een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering te zijn uitbetaald alsof het bepaalde bij of krachtens arti-
kel 36, vijfde en zesde lid, niet was toegepast. 

2. De uitkering door het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds als be-
doeld in artikel 8, derde lid, bedraagt voor de in het eerste lid bedoelde per-
soon, ten aanzien van wie het bepaalde in het vorige artikel is toegepast, niet 
meer dan het bedrag, dat ingevolge dat artikel aan hem zou toekomen, in-
dien de artikelen 8, 36, vijfde en zesde lid, en 90, eerste lid, onder b, en twee-
de lid, niet waren toegepast. 

Artikel 12c 

1. Indien een gehuwde man recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar een 
arbeidsongeschiktheid van 25% of meer over een dag, gelegen na 31 de-
cember 1979, doch uitsluitend op grond van artikel 90, eerste lid, onder a, 
geen recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge deze 
wet, en zijn echtgenote over die dag recht heeft op arbeidsongeschiktheids-
uitkering ingevolge deze wet, wordt voor de toepassing van artikel 12a de 
gehuwde man geacht een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge deze 
wet te zijn toegekend, berekend naar de grondslag als bedoeld in artikel 10, 
vierde lid, en naar een arbeidsongeschiktheidspercentage, waarnaar zijn uit-
kering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is bere-
kend. Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de echtgeno-
te is artikel 12a van overeenkomstige toepassing. 
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2. Indien een gehuwde vrouw ter zake van arbeidsongeschiktheid, inge-
treden voor 1 oktober 1975, recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering 
ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar een arbeids-
ongeschiktheid van 25% of meer over een dag, gelegen na 31 december 
1979, en haar echtgenoot over die dag recht heeft op arbeidsongeschiktheids-
uitkering ingevolge deze wet, wordt voor de toepassing van artikel 12a de 
gehuwde vrouw geacht een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de-
ze wet te zijn toegekend, berekend naar een grondslag ter grootte van het 
voor haar krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering gel-
dende dagloon, doch ten hoogste naar de grondslag, als bedoeld in artikel 
10, vierde lid, en naar een arbeidsongeschiktheidspercentage, waaarnaar 
haar uitkering ingevolge laatstgenoemde wet is berekend. Ten aanzien van 
de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de echtgenoot is artikel 12a van 
overeenkomstige toepassing. 

3. Onze Minister kan met betrekking tot de artikelen 12a, 12b en dit artikel 
nadere en zo nodig afwijkende regelen stellen. 

H 

Artikel 21 wordt gelezen: 

Artikel 21 

1. De bedrijfsvereniging is voorts bevoegd met betrekking tot uit deze wet 
voortvloeiende aanspraken geheel of ten dele, tijdelijk of blijvend, buiten 
aanmerking te laten: 

a. algehele arbeidsongeschiktheid, welke bestond op het tijdstip, dat de 
verzekering een aanvang nam; 

b. arbeidsongeschiktheid, welke bestond op het tijdstip, waarop de be-
trokkene een inkomen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, en tweede 
lid, ging verwerven; 

c. arbeidsongeschiktheid, welke binnen een half jaar na het tijdstip, dat de 
verzekering een aanvang nam, is ingetreden, terwijl de gezondheidstoe-
stand van de betrokkene ten tijde van de aanvang van zijn verzekering het in-
treden van arbeidsongeschiktheid binnen een halfjaar kennelijk moest doen 
verwachten; 

d. arbeidsongeschiktheid, welke binnen een half jaar na het tijdstip, waar-
op de betrokkene een inkomen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, en 
tweede lid, ging verwerven, is ingetreden, terwijl de gezondheidstoestand 
van de betrokkene ten tijde van het gaan verwerven van dit inkomen het in-
treden van arbeidsongeschiktheid binnen een halfjaar kennelijk moest doen 
verwachten. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onder b en d, wordt met het tijd-
stip, waarop de betrokkene een inkomen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, 
onder a, en tweede lid, ging verwerven, gelijkgesteld het tijdstip, waarop de 
betrokkene krachtens het derde lid van dat artikel geacht wordt een zodanig 
inkomen te zijn gaan verwerven. 

3. De in het eerste lid, onder c en d, bedoelde bevoegdheid strekt zich me-
de uit tot toeneming van de arbeidsongeschiktheid, voor zover deze toene-
ming kennelijk is voortgekomen uit dezelfde oorzaak als de arbeidsonge-
schiktheid welke binnen een half jaar na de aanvang van de verzekering dan 
wel na het gaan verwerven van het inkomen is ingetreden. 

4. Het bepaalde in de vorige leden blijft buiten toepassing ten aanzien van 
degene als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, indien hij gedurende de 
zes jaren onmiddellijk voorafgaande aan het 17e levensjaar binnen het Rijk 
heeft gewoond. 
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5. Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan de bedri j fs-
verenig ing gegeven bevoegdheid nadere regelen stel len. 

Artikel 27 word t gewi jz igd als vo lg t : 

1. De tweede volzin van het eerste lid word t gelezen: De in de vor ige vo l -
zin bedoelde herziening heeft niet plaats, indien de toeneming kenneli jk is 
voor tgekomen uit een andere oorzaak dan die, waarui t de ongeschiktheid ter 
zake waarvan uitkering word t genoten, is voor tgekomen en de belangheb-
bende bij het intreden van de toeneming van de arbeidsongeschiktheid: 

a. hetzij niet verzekerd is; 
b. hetzij verzekerd is doch in het jaar onmiddel l i jk daaraan voorafgaande 

geen inkomen als bedoeld bij of krachtens artikel 6 heeft verworven noch ge-
acht word t te hebben verworven. 

2. In het tweede lid word t «het tweede lid» vervangen door: het vierde l id. 
Voorts word t «het zesde lid» vervangen door : het achtste l id. 

J 

Na artikel 29 word t een nieuw artikel ingevoegd, lu idende: 

Artikel 29a 

1. Indien ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid tot 80% of 
meer herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft plaatsgevon-
den, v indt ten aanzien van de uitkeringsgerecht igde wiens arbeidsonge-
schiktheidsuitkering is vastgesteld met toepassing van een grondslag als be-
doeld in artikel 10, vi j fde l id, hernieuwde vaststel l ing van een grondslag 
plaats overeenkomst ig het bepaalde bij of krachtens artikel 10, mits dat leidt 
tot een hogere grondslag dan die, welke laatstelijk aan de arbeidsongeschikt-
heidsuitkering ten grondslag werd gelegd. 

Ten aanzien van degene voor wie tezelfderti jd het bepaalde in artikel 40 
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering word t toegepast v indt 
de in de vor ige volzin bedoelde hernieuwde vaststell ing eerst plaats indien 
en zodra de in dat artikel bedoelde hernieuwde vaststel l ing van het dagloon 
plaatsvindt. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vor ige lid word t in artikel 
10, vi j fde l id, in plaats van : «arbeidsongeschiktheid is ingetreden» telkens 
gelezen: «arbeidsongeschiktheid is toegenomen», en voor ts in het derde en 
vierde l id, in plaats van : «op de dag, waarop het rechtop arbeidsongeschikt-
heidsuitkering ontstaat» gelezen: «op de dag, waarop het recht op her-
n ieuwde vaststel l ing van de grondslag ontstaat». 

3. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in dit artikel nadere 
en zo nodig afwi jkende regelen stellen. 

K 

In het eerste en het tweede lid van artikel 32 vervallen de onderdelen b en 
c. Voorts word t in deze leden het onderdeel d verletterd tot onderdeel b, 
waarna in het tot onderdeel b verletterde onderdeel d van het tweede lid 
«onder d» word t vervangen door: onder b. 

L 

Artikel 36 word t gewijzigd als vo lgt : 

Onder ve rnummer ing van het derde en vierde lid tot v i j fde en zesde l id 
worden het tweede, derde en vierde l id gelezen: 
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2. Indien de echtgenoot van degene, aan wie arbeidsongeschiktheidsuit-
kering is toegekend, aanspraak heeft op ouderdomspensioen ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet , wo rd t de arbeidsongeschiktheidsuitkering 
slechts uitbetaald, indien en voor zover deze het bedrag van het ouderdoms-
pensioen van de echtgenoot overtreft. Het bepaalde in de vor ige volzin is 
van overeenkomstige toepassing, indien er na het overl i jden van een der 
echtgenoten bij de langstlevende der echtgenoten sprake is van samenloop 
van een arbeidsongeschiktheidsui tker ing, onderscheidenl i jk een uitkering 
als bedoeld in artikel 44, eerste l id, onder a, en een uitbetal ing ingevolge art i-
kel 15, eerste l id, van de A lgemene Ouderdomswet , onderscheidenli jk een 
ouderdomspensioen, dat in verband met de toepassing van artikel 14, vierde 
l id , van die wet niet word t herzien. 

Artikel 10, zesde l id, onder a, is van overeenkomst ige toepassing. 
3. Voor de toepassing van het bepaalde in de vor ige leden word t onder 

arbeidsongeschiktheidsuitker ing onderscheidenl i jk wezenpensioen of 
ouderdomspensioen tevens verstaan de vakant ieui tker ing, waarop uit 
hoofde van die arbeidsongeschiktheidsuitker ing, onderscheidenl i jk dat we-
zenpensioen of ouderdomspensioen recht bestaat, voor zover die vakantie-
uitkeringen over dezelfde perioden zijn berekend. 

4. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in het tweede en 
derde lid nadere regelen stel len. 

M 

In artikel 37 worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht: 

1. In het zesde lid word t «6, vierde lid» vervangen door: 6, zesde l id. 
2. In het zevende lid verval len de woorden «een gehuwde v rouw, alsme-

de». 

N 

In artikel 38 worden de volgende wi jz ig ingen aangebracht: 

1. Het eerste lid vervalt. 
2. Het tweede lid word t ve rnummerd tot eerste lid en word t gelezen: 
1. De v rouw, wier arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met het be-

paalde in artikel 32, eerste l id , onder b, is ingetrokken, heeft, indien zij sedert 
de dag, waarop de intrekking plaatsvond, onafgebroken arbeidsongeschikt 
is geweest aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitke-
r ing, indien zij geen recht meer heeft op het weduwenpensioen of de t i jdel i j -
ke weduwenui tker ing ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet. 

3. Het derde lid word t ve rnummerd tot tweede lid waarna de woorden 
«met ingang van welke de betrokkene geen gehuwde v rouw meer is, onder-
scheidenlijk met ingang van welke zij geen recht meer heeft», worden ver-
vangen door: met ingang van welke de betrokkene geen recht meer heeft. 

4. Het vierde lid word t ve rnummerd tot derde l id, waarna in dat l id : «6, 
vierde lid» word t vervangen door: 6, zesde l id. 

O 

In de aanhef van het eerste l id van artikel 44 word t tussen «wordt» en «de 
uitkering» ingevoegd: 

, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de artikelen 12a, 12b en 12c,. 

P 

Artikel 48 word t gewi jz igd als volgt : 

1. Onder vernummer ing van het derde, vierde en vi j fde lid tot vierde, vijf-
de en zesde lid wordt een nieuw derde l id ingevoegd, lu idende: 
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3. Indien over een t i jdvak, waarover reeds arbeidsongeschiktheidsuitkering 
is ui tbetaald, naderhand een arbeidsongeschiktheidsuitkering word t toege-
kend aan de echtgenoot, kan, indien in verband met het bepaalde in artikel 
12a te veel is ui tbetaald, de te veel betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering 
worden teruggevorderd dan wel in minder ing worden gebracht op de later 
uit te betalen termi jnen van beide arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

Artikel 10, zesde l id, onder a, is van overeenkomst ige toepassing. 
2. In het tot vierde lid vernummerde derde l id vervalt na: «artikel 8, 9»: 

, eerste l id, onder b, en word t : «36, eerste lid,» vervangen door: 36, eerste en 
tweede l id,. 

3. In het tot vi j fde lid vernummerde vierde lid vervalt na: «de artikelen 9»: 
, eerste l id, onder b, en word t : «36, eerste lid» vervangen door: 36, eerste en 
tweede l id,. 

4. In het tot zesde lid vernummerde vi j fde lid word t «en het vierde lid» 
vervangen door : , het vierde en het vi j fde l id. 

Q 

In het tweede lid van artikel 53 word t «Indien artikel 33, 34, 35 of 36, derde 
l id, is toegepast» vervangen door: indien artikel 12a, 33, 34, 35 of 36, vi j fde 
l id, is toegepast. 

R 

Artikel 61 word t gewi jz igd als volgt : 

1, Het eerste lid word t gelezen: 
1. De verzekerde, 
a. die in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft op arbeidson-

geschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering, is verzekerd bij de bedri j fsvereniging, tegenover welke hij die aan-
spraak heeft; 

b. als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede l id, onder a, op wie het be-
paalde onder a niet van toepassing is, is verzekerd bij de Bedri j fsvereniging 
voor Overheidsdiensten; 

c. die een bedrijf of beroep uitoefent en op wie het bepaalde onder a of b 
niet van toepassing is, is verzekerd bij de bedri j fsvereniging, waarbi j hij als 
werkgever ingevolge het bepaalde bij of krachtens artikel 7 van de Organisa-
t iewet Sociale Verzekering is aangesloten of zou zijn aangesloten, indien 
voor het bedrijf of beroep dat hij uitoefent, personeel in zijn dienst was; 

d. die medewerkt in het bedrijf of beroep van zijn echtgenoot en op wie 
het bepaalde onder a, b en c, niet van toepassing is, is verzekerd bij de be-
dr i j fsvereniging, waarbi j zijn echtgenoot ingevolge het bepaalde onder c en 
in het tweede lid verzekerd is of verzekerd zou zijn als het bepaalde onder a 
of b geen toepassing zou hebben gevonden; 

e. die een gehuwde v rouw is en op wie het bepaalde onder a, b, c of d niet 
van toepassing is, is verzekerd bij de Bedri j fsvereniging voor Detai lhandel, 
Ambachten en Hu isvrouwen; 

f. die niet behoort tot een onder a, b, c, d, of e bedoelde groep van verze-
kerden, is verzekerd bij de Nieuwe Algemene Bedri j fsvereniging. 

2. Aan het slot van het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, lu idende: 
4. Artikel 10, zesde l id, onder a, is van overeenkomstige toepassing ten 

aanzien van het bepaalde in het eerste l id, onder d. 

S 

Artikel 64 word t gewijzigd als volgt : 

1. In het eerste lid word t «artikel 6, eerste tot en met vierde lid,» vervan-
gen door: artikel 6, eerste, vierde, vi j fde en zesde l id,. 
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2. In het tweede lid word t onder ver let ter ing van de onderdelen b tot en 
met d in c tot en met e een nieuw onderdeel ingevoegd, lu idende: 

b. voor zover bij de beslissing word t beslist omtrent het inkomen als be-
doeld in artikel 6, dat is verworven. 

T 

In artikel 77, eerste l id, wo rd t «de dag, waarop artikel 6 in werk ing is getre-
den» vervangen door : 1 oktober 1976. 

U 

Art ikel 78, eerste l id, word t gewi jz igd als vo lgt : 

1. Tussen «aanspraak maakt op of in het genot is van arbeidsongeschikt-
heidsuitkering,» en «diens wettel i jke ver tegenwoordiger» word t inge-
voegd : diens echtgenoot,. 

2. Aan dit lid word t een volzin toegevoegd, lu idende: Artikel 10, zesde l id, 
onder a, is van overeenkomst ige toepassing. 

V 

Artikel 89 word t gewijzigd als vo lg t : 

1. Het eerste lid word t gelezen: 
1. De verzekerde, die voor 1 oktober 1976 de leeftijd van 17 jaar heeft be-

reikt en op die dag arbeidsongeschikt was, heeft recht op toekenning van ar-
beidsongeschiktheidsui tker ing: 

a. indien hij op 30 september 1976 onafgebroken 52 weken arbeidsonge-
schikt was of 

b. zodra hij onafgebroken 52 weken arbeidsongeschikt is geweest indien 

2. In het tweede lid word t «de dag, waarop artikel 6 in werk ing is getre-
den» vervangen door : 1 oktober 1976. 

3. Het derde lid word t gelezen: 
3. Voor de toepassing van het bepaalde in de vor ige leden is artikel 6, 

vierde tot en met negende l id, van overeenkomst ige toepassing en is artikel 
9, eerste l id, zoals dat lid luidde tot 1 januari 1978, van toepassing. 

4. In het vierde lid word t «artikel 6 1 , eerste l id, onder c», vervangen door: 
artikel 6 1 , eerste l id, onder c of d. Voorts word t «indien hij op het t i jdst ip van 
inwerkingtreding van artikel 6 geen bedri j f of beroep uitoefent» vervangen 
door: indien hij op 1 oktober 1976 geen bedri j f of beroep uitoefende of niet 
medewerkte in het bedrijf of beroep van zijn echtgenoot. 

W 

Art ikel 90, eerste l id, word t gewi jz igd als vo lg t : 

1. Inde aanhef word t «over de dag, waarop artikel 6 in werk ing treedt» 
vervangen door: op 1 oktober 1976. 

2. In onderdeel a word t «recht heeft» vervangen door: recht had. 
3. In onderdeel b word t «aanspraak of uitzicht heeft» telkens vervangen 

door: aanspraak of uitzicht had en word t voorts «aanspraak heeft» vervan-
gen door: aanspraak had. 

Eerste Kamer, zitt ing 1979-1980,15 706, nr. 27 10 



X 

Artikel 91 word t gelezen: 

Artikel 91 

Het recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitker ing, geregeld in 
de artikelen 89 en 90, komt slechts toe aan de verzekerde, die: 

a. Nederlander is, 
b. op 1 oktober 1976 binnen het Rijk woonde en 
c. 1° hetzij gedurende het t i jdvak, gelegen tussen 1 januari 1975 en 1 okto-

ber 1976 binnen het Rijk heeft gewoond ; 
2° hetzij sedert 1 oktober 1970 gedurende zes jaren - al dan n ietonafge-

broken - binnen het Rijk, Sur iname of de Nederlandse Ant i l len heeft ge-
woond . 

Y 

Artikel 93 wordt gelezen: 

Artikel 93 

Ten aanzien van de verzekerde als bedoeld in artikel 6, eerste l id, onder a, 
zoals dat lid luidde tot 1 januari 1978, die arbeidsongeschikt is geworden na 
1 oktober 1976, doch voor 1 november 1976, worden voor het bepalen van 
de periode van 52 weken als bedoeld in dat l id mede in aanmerking geno-
men perioden van arbeidsongeschiktheid voorafgaande aan 1 oktober 1976. 
Artikel 6, vi j fde l id, en zevende tot en met negende l id, is van overeenkomst i -
ge toepassing. 

Z 

Artikel 94, tweede l id, word t gelezen: 

2. Het bepaalde in artikel 2 1 , eerste l id, onder c, onderscheidenli jk d, bli jft 
buiten toepassing ten aanzien van degene wiens arbeidsongeschiktheid is 
ingetreden voor 1 april 1977, indien hij gedurende het halve jaar, onmidde-
lijk voorafgaande aan het intreden van die arbeidsongeschiktheid, onafge-
broken verzekerd zou zijn geweest, indien deze wet toen reeds in werk ing 
zou zijn geweest, onderscheidenli jk een inkomen als bedoeld in artikel 6, 
eerste l id, onder a, en tweede l id, heeft verworven. 

AA 

Artikel 97 wordt gewijzigd als vo lgt : 

1. In het eerste lid word t «de dag, waarop artikel 6 in werking treedt,» ver-
vangen door: 1 oktober 1976. 

2. Het tweede lid word t gelezen: 
2. Wanneer met ingang van een dag gelegen na 1 oktober 1976 het uitke-

r ingsniveau behorende bij de grondslag, genoemd in artikel 10, tweede l id, 
zoals deze geldt voor ui tkeringsgerecht igden van 21 jaar en ouder, en bij de 
grondslag, genoemd in het vierde lid van dat art ikel, afwijkt van het uitke-
r ingsniveau van de Algemene Ouderdomswet , past Onze Minister die 
grondslagen aan, voor zoveel nodig, in afwi jk ing van artikel 11 , aan laatstbe-
doeld uitkeringsniveau. De overige grondslagen, genoemd dan wel bedoeld 
bij of krachtens artikel 10, worden alsdan door Onze Minister naarevenre-
digheid aangepast, eveneens voor zoveel nodig in afwi jk ing van artikel 11. 
Artikel 11 , vierde l id, is van overeenkomst ige toepassing. 
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BB 

In artikel 99 word t «de artikelen 6, tweede l id, onder a, en derde lid» ver-
vangen door: de artikelen 6, vierde l id, onder a, en vi j fde l id. 

ARTIKEL II 

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977,492) word t 
gewi jz igd als vo lg t : 

A 
Aan artikel 30 word t een nieuw lid toegevoegd, lu idende: 
4. Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan de bedri j fs-

verenig ing gegeven bevoegdheid nadere regelen stel len. 

B 
Art ikel 40 word t gelezen: 

Artikel 40 

1. Indien ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid tot 80% of 
meer herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitker ing alsmede toeken-
ning van ziekengeld krachtens de Ziektewet heeft p laatsgevonden, v indt 
wanneer de arbeidsongeschiktheid op de dag na de beëindig ing van het 
ziekengeld op g rond van het bepaalde in artikel 29, tweede en vi j fde l id, van 
de Ziektewet 80% of meer bedraagt, op die dag hern ieuwde vaststel l ing van 
een dagloon plaats overeenkomst ig het bepaalde bij of krachtens artikel 14, 
mits dat leidt tot een hoger dagloon dan hetwelk laatstelijk aan de arbeids-
ongeschiktheidsui tker ing ten grondslag werd gelegd. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vor ige l id word t 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 loonpei l op de dag van ingang 
van de arbeidsongeschiktheidsuitker ing» gelezen: «gerekend naar het loon-
peil op de dag, met ingang waarvan op grond van het bepaalde in artikel 40, 
eerste l id, hernieuwde vaststel l ing van een dagloon plaatsvindt». 

3. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in dit artikel nadere 
en zo nodig afwi jkende regelen stel len. 

C 

Art ikel 46a word t gewi jz igd als vo lg t : 

1. In het tweede lid word t «de artikelen 27, 28 en 29» vervangen door: de 
art ikelen 27, 28 en 29a. 

2. In het vi j fde l id word t «de artikelen 10 en 11 van de A lgemene Arbeids-
ongeschiktheidswet» vervangen door: de artikelen 10a, 11 en 12a van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. 

ARTIKEL III 

De Ziektewet (Stb. 1967,473) word t gewi jz igd als vo lg t : 

Aan artikel 44 word t een nieuw lid toegevoegd, lu idende: 
3. Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan de bedri j fs-

verenig ing gegeven bevoegdheid nadere regelen stel len. 
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ARTIKEL IV 

1. Ten aanzien van degene, die op 31 december 1977 17 jaar of ouder was 
en wiens arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór 1 januari 1978, worden , 
indien hij ter zake van die arbeidsongeschiktheid recht op arbeidsongeschikt-
heidsuitkering kan dan wel kon ont lenen aan de bepal ingen van de A lgeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet, de wi jz ig ingen van die wet als vervat in art i-
kel I van deze wet , behoudens onderdeel J , geacht voor de periode tot en 
met 31 december 1979 n ie t te hebben plaatsgevonden alsmede zolang na 
die datum als de betrokkene die alsdan: 

a. gehuwde man is, gehuwde man bl i j f t ; 
b. voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 10, tweede l id, onder b, 

van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die bepal ing luidde 
vóór de dag, waarop deze wet in werk ing treedt, aan die voorwaarden bli j f t 
vo ldoen; 

c. ongehuwd is en op wie het bepaalde onder b niet van toepassing is, on-
gehuwd bli jft en het bepaalde bij artikel 10, derde en vierde l id, onder b, van 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet niet op hem van toepassing is. 

2. Ten aanzien van: 
a. degene als bedoeld in artikel 6, eerste l id, onder b, van de Algemene 

Arbeidsongeschiktheidswet, die de leeft i jd van 17 jaar bereikt heeft op of na 
1 januari 1978, doch voor 1 januari 1979 en 

b. degene, die op 31 december 1978 17 jaar of ouder was en wiens arbeids-
ongeschiktheid is ingetreden op of na 1 januari 1978, doch voor 1 januari 
1979, is het bepaalde in het vor ige lid van overeenkomst ige toepassing. 

3. In afwi jk ing van het bepaalde in de vor ige leden zi jn, indien de in die le-
den bedoelde persoon op 1 januari 1979 gehuwde v rouw is onderscheiden-
l i j kna 1 januari 1979 gehuwde v rouw word t met ingang van 1 januari 1979 
onderscheidenl i jk met ingang van de da tum, waarop zij gehuwde v rouw 
word t , op haar van toepassing de bepal ingen van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet, zoals die met ingang van 1 januari 1978 luiden. 

4. In afwi jk ing van het bepaalde in de vor ige leden en onverminderd het 
bepaalde in het volgende lid is ten aanzien van : 

a. de in het eerste l id, onder a, bedoelde persoon en 
b. de in het tweede lid bedoelde persoon, die gehuwde man is, ingeval 

van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitker ing van hem en zijn echt-
genote het bepaalde bij of krachtens de artikelen 12a, 12b, 12c, 48, derde l id, 
en 53, tweede l id , van de A lgemene Arbeidsongeschiktheidswet van toepas-
sing. 

5. Indien de persoon als bedoeld in het vor ige lid over enige dag van het 
jaar 1979 recht heef top arbeidsongeschiktheidsuitker ing ingevolge de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet en zijn echtgenote over die dag eveneens 
recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitker ing ingevolge die wet word t , in-
dien de som van die uitkeringen meer bedraagt dan 80% van de grondslag 
als bedoeld in artikel 10, vierde l id , van de A lgemene Arbeidsongeschikt-
heidswet, zoals deze gold op eerder bedoelde dag, op het uit te betalen be-
drag van laatstbedoelde uitkering een zodanige beperking toegepast, dat de 
som van beide uitkeringen gelijk is aan 80% van eerder bedoelde grondslag. 
Bij de toepassing van de vor ige volzin blijft een verhoging van de arbeidson-
geschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 13 van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet buiten beschouwing. Art ikel 12b, eerste l id, en artikel 12c, 
eerste l id , van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet v inden over dagen, 
gelegen in 1979 overeenkomstige toepassing. 

6. Indien het vor ig lid is toegepast, word t onder het bedrag aan arbeids-
ongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 53, tweede l id, van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet verstaan het bedrag van de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering, nadat het vor ige lid toepassing heeft gevonden. 

7. In afwi jk ing van het bepaalde in het eerste en het tweede lid is ten aan-
zien van : 
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a. de in het eerste l id, onder a, bedoelde persoon en 
b. de in het tweede lid bedoelde persoon, die gehuwde man is, het be-

paalde bij of krachtens artikel 36, tweede, derde en vierde l id, van de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet van toepassing, indien zijn echtgenote op 
of na 1 januari 1980 recht verkri jgt op een ouderdomspensioen ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet . 

8. Indien er op 31 december 1979 sprake is van samenloop van arbeidson-
geschiktheidsuitkering ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
van een gehuwde man met een ouderdomspensioen ingevolge de Algeme-
ne Ouderdomswet van zijn echtgenote, bli jft bij overl i jden op of na 1 januari 
1980 van de gehuwde man of zijn echtgenote het bepaalde in artikel 36, 
tweede l id, tweede volz in, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
buiten toepass ing. 

9. Indien er op 31 december 1979 bij de langstlevende der echtgenoten 
sprake is van samenloop van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevol-
ge de A lgemene Arbeidsongeschiktheidswet onderscheidenl i jk een uitke-
ring als bedoeld in artikel 44, eerste l id, onder a, van die wet en een uitbeta-
ling ingevolge artikel 15, eerste l id, van de A lgemene Ouderdomswet onder-
scheidenli jk een ouderdomspens ioen, dat in verband met de toepassing van 
artikel 14, v ierde l id, van die wet niet is herzien, bli jft het bepaalde in artikel 
36, tweede l id , tweede volz in, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
buiten toepassing. 

10. Onze Minister kan met betrekking tot dit artikel nadere en zo nodig af-
wi jkende regelen stel len. 

11. Voor de toepassing van het bepaalde in de vor ige leden word t : 
a. onder gehuwde man of echtgenoot niet verstaan de gehuwde man, die 

duurzaam gescheiden van zijn echtgenote leeft; 
b. onder gehuwde v rouw of echtgenote niet verstaan de gehuwde v rouw, 

die duurzaam gescheiden van haar echtgenoot leeft; 
c. onder ongehuwde mede verstaan degene, die op grond van het bepaal-

de in artikel 1, tweede of derde l id, van de A lgemene Arbeidsongeschikt-
heidswet niet als gehuwde man onderscheidenl i jk gehuwde v rouw word t 
beschouwd. 

ARTIKEL V 

1. Ten aanzien van de in artikel 10, tweede tot en met vierde l id, van de AI -
gemene Arbeidsongeschiktheidswet genoemde grondslagen en de bij of 
krachtens artikel 10, vi j fde l id, van die wet bedoelde grondslagen voor de 
vaststel l ing van de ui tker ingen ingevolge die wet bl i jven de herzieningen 
met ingang van 1 jul i 1978,1 januari 1979 en 1 jul i 1979 op grond van het be-
paalde in de art ikelen 11 en 97 van meergenoemde wet achterwege. 

2. Met ingang van 1 jul i 1978 worden de in het eerste lid bedoelde grond-
slagen als vo lg t gewi jz igd: 

a. de in artikel 10, tweede l id, genoemde grondslagen worden vervangen 
door respectieveli jk: f 63,41, f 57,07, f 50,73 en f 44,39; 

b. d e i n artikel 10, derde l id, genoemde grondslag word t vervangen door : 
f 76,83; 

c. de in artikel 10, vierde l id, genoemde grondslag word t vervangen door : 
f 90,25. 

3. Met ingang van 1 januari 1979 worden de in het vor ige lid genoemde 
grondslagen als vo lg t gewi jz igd : 

a. de in artikel 10, tweede l id, genoemde grondslagen worden vervangen 
door respectieveli jk: f 64,65, f 58,19, f 51,72 en f 45,26; 

b. de in artikel 10, derde l id, genoemde grondslag word t vervangen door: 
f 78,32; 

c. de in artikel 10, vierde l id, genoemde grondslag word t vervangen door: 
f91,99. 
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4. Met ingang van 1 jul i 1979 worden de in het vor ige lid genoemde 
grondslagen als volgt gewi jz igd: 

a. de in artikel 10, tweede l id, genoemde grondslagen wo rden vervangen 
door respectieveli jk: f 65,85, f 59,27, f 52,68 en f 46,10; 

b. de in artikel 10, derde l id, genoemde grondslag word t vervangen door: 
f79 ,72 ; 

c. de in artikel 10, v ierde l id, genoemde grondslag wo rd t vervangen door : 
f 93,58. 

5. Met ingang van 1 oktober 1979 worden de in het vor ige l id genoemde 
grondslagen als volgt gewi jz igd : 

a. de in artikel 10, tweede l id, genoemde grondslagen wo rden vervangen 
door respectieveli jk: f 66,51, f 59,86, f 53,21 en f 46,56; 

b. de in artikel 10, derde l id, genoemde grondslag word t vervangen door : 
f 80 ,52 ; 

c. de in artikel 10, vierde l id, genoemde grondslag wo rd t vervangen door : 
f 94,52. 

6. De grondslagen als bedoeld bij of krachtens artikel 10, v i j fde l id, wor-
den met ingang van 1 jul i 1978 verhoogd met 2,72%, met ingang van 1 janu-
ari 1979 met 1,96%, met ingang van 1 jul i 1979 met 1,85% en met ingang van 
1 oktober 1979 met 1 % . 

7. Voor de eerste maal , dat artikel 11 van de A lgemene Arbeidsongeschikt-
heidswet toepassing v indt na 1 jul i 1979 word t in het tweede lid van dat art i-
kel onder «het indexcij fer der lonen, waarop de laatste herziening is geba-
seerd» verstaan: het indexcij fer der lonen op 30 apri l 1979. 

ARTIKEL VI 

1. De bepal ingen van de A lgemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die 
met ingang van 1 januari 1978 lu iden, werken terug ten aanzien van de ge-
huwde v rouw: 

a. wier arbeidsongeschiktheid is ingetreden in de periode van 1 oktober 
1975 tot en met 31 december 1977, of 

b. die vanaf de dag, waarop zij 17 jaar werd tot en met 31 december 1977 
onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest, indien zij u i ts lu i tend in verband 
met artikel 9, eerste l id, aanhef en onder a, al dan niet in verb ind ing met art i-
kel 89 van die wet, zoals die voor 1 januar 1978 luidde, geen recht op uitke-
ring had, met dien verstande dat aan eerstbedoelde bepal ingen geen recht 
op uitkering kan worden ont leend over t i jdvakken gelegen vóór 1 januari 
1979. 

Het bepaalde in de vor ige volzin v indt overeenkomst ige toepassing ten 
aanzien van de v rouw, wier arbeidsongeschiktheid is ingetreden vóór 1 ja-
nuari 1978 en wier arbeidsongeschiktheidsuitker ing in verband met het be-
paalde in artikel 32, aanhef en eerste lid onder b en c, van de A lgemene Ar-
beidsongeschiktheidswet, zoals die wet vóór 1 januari 1978 lu idde, is inge-
trokken. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vor ige l id word t onder ge-
huwde v rouw niet verstaan de gehuwde vrouw, die duurzaam gescheiden 
van haar echtgenoot leeft. 

3. Onze Minister stelt nadere regelen met betrekking tot de toepassing 
van de artikelen 6, tweede l id , en 10 van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet, zoals die met ingang van 1 januari 1978 lu iden, ten aanzien van 
de v rouwen als bedoeld in het eerste l id. 

ARTIKEL VII 

In afwi jk ing van het bepaalde in artikel IV, derde l id, en artikel VI, eerste l id , 
word t aan de aldaar bedoelde v rouwen, die over het jaar 1979 dan wel over 
enig t i jdvak in dat jaar recht hadden op arbeidsongeschiktheidsuitker ing in-
gevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, over het jaar 
1979 dan wel dat t i jdvak geen arbeidsongeschiktheidsuitker ing ingevolge de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet toegekend. 
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ARTIKEL VIII 

Ten aanzien van de v rouw die ingevolge de wi jz ig ingen, die bij deze wet in 
de A lgemene Arbeidsongeschiktheidswet zijn aangebracht al dan niet in ver-
b ind ing met de overige bepal ingen van deze wet , voor 1 januar i 1980aan-
spraak verkri jgt op arbeidsongeschiktheidsuitker ing, word t in artikel 25, 
tweede l id , van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in plaats van : 
«een jaar vóór de dag» gelezen: «twee jaar vóór de dag». 

ARTIKEL IX 

De tekst van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die met in-
achtneming van de daarin aangebrachte wi jz ig ingen per 1 januari 1980 komt 
te lu iden, wo rd t door de zorg van Onze Minister van Justi t ie in het Staats-
blad geplaatst. 

ARTIKEL X 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de dag na de datum van uitgif-
te van het Staatsblad, waar in zij word t geplaatst, en werkt terug tot 1 januari 
1978 behoudens de artikelen I, onderdelen G en J , en II, die terugwerken tot 
1 januari 1979 en artikel IX, dat in werk ing treedt met ingang van 1 januari 
1980. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autor i tei ten, colleges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
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