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Het ontwerp van wet wordt als volgt gewi jz igd: , 

A. In de considerans word t voor «landurige» gelezen: langdurige. 

B. In artikel I worden de volgende wi jz igingen aangebracht: 

1. Onderdeel A, onder 4, wordt gelezen: 

Na het tot negende lid vernummerde zevende lid worden twee nieuwe le-
dentoegevoegd, lu idende: 

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. 

2. In onderdeel D word t in het tweede lid van het voorgestelde artikel 10 
na «f 61,73» een komma ingevoegd en wordt in het vierde l id, onder b, van 
dat artikel «eerdergenoemde» vervangen door: eerder genoemde. 

3. In onderdeel I word t in b. van de voorgestelde tweede volzin van het 
eerste l id van artikel 27 tussen «doch» en «geen» ingevoegd: in het jaar on-
middel l i jk daaraan voorafgaande. 

4. In onderdeel O word t na «12c» een komma ingevoegd. 

5. In onderdeel Q word t voor «indien artikel 33, 34, 35 of 36, derde l id, is 
toegep.'.it» gelezen: «Indien artikel 33, 34, 35 of 36, derde l id, is toegepast». 

6. In onderdeel Z word t na «artikel 21 , eerste l id, onder c» een komma in-
gevoegd. 

7. In onderdeel AA word t in het voorgestelde tweede lid van artikel 97 «de 
grondslagen, genoemd in artikel 10, tweede l id, zoals deze geldt voor uitke-
r ingsgerechtigden van 21 jaar en ouder, en» gelezen: de grondslag, ge-
noemd in artikel 10, tweede l id, zoals deze geldt voor uitkeringsgerechtigden 
van 21 jaar en ouder, en bij de grondslag, genoemd. 
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C. Het zevende l id, onder a, van het voorgestelde artikel III wo rd t gelezen: 
a. de in het eerste l id, onder a, bedoelde persoon en. 

D. In het derde lid van het voorgestelde artikel V word t na «artikelen 6, 
tweede lid» een komma ingevoegd. 

Toelichting 

B. 1. Ingevolge het eerste lid van het n ieuw voorgestelde artikel 6 van de 
AAW heeft de verzekerde slechts recht op toekenning van arbeidsongeschikt-
heidsui tker ing, indien hij o.a. in het jaar onmiddel l i jk voorafgaande aan de 
dag, waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, inkomen heeft verwor-
ven uit of in verband met het verr ichten van arbeid in het bedri j fs- en be-
roepsleven. In de praktijk kan de vaststel l ing van het inkomen in de bedoelde 
periode van een jaar moei l i jkheden opleveren en/of onbi l l i jkheden met zich 
brengen. Met name moet hier gedacht worden aan de inkomensvaststel l ing 
ten aanzien van degenen, die als zelfstandige werkzaam zijn. In de praktijk 
zal wanneer het zelfstandigen betreft, het bedoelde jaar slechts hoogst zel-
den samenval len met een boekjaar, dat betrekking heeft op het inkomen uit 
of in verband met arbeid. Een nauwkeurige berekening van het inkomen in 
het jaar, bedoeld in eerder genoemd artikel 6, eerste l id, zou derhalve een 
spl i tsing in boekjaren vereisen en noodzaken tot het opmaken van tussenba-
lansen, hetgeen tot hoge kosten zou kunnen leiden. Ten einde deze bezwa-
ren te ondervangen lijkt het wensel i jk om in deze geval len het inkomen te 
doen bepalen aan de hand van de ui tkomsten in het boekjaar voorafgaande 
aan dat, waar in de arbeidsongeschiktheid is opgetreden. Voorts zou een 
strikte toepassing van het eerste lid van meer genoemd artikel 6 tot onbil l i jk-
heden kunnen leiden. Zo wi jst de SER in zijn advies van 20 april j l . erop, dat 
de beoordel ing van het inkomen van als niet- loontrekkenden samen in een 
bedrijf werkende echtgenoten vanwege de relatief sterke inkomensmutat ies, 
welke zich bij het zelfstandig ondernemen (kunnen) voordoen , zich veelal 
over meer jaren zal moeten uitstrekken. Dit kan uiteraard ook het geval zijn, 
wanneer slechts een der echtgenoten als zelfstandige werkzaam is. Het lijkt 
ook daarom wenseli jk, dat van een inkomensvaststel l ing over de periode 
van een jaar onmiddel l i jk voorafgaande aan de dag, waarop de arbeidson-
geschiktheid is ingetreden, kan worden afgeweken. 

Het in verband met het vorenstaande voorgestelde nieuwe elfde lid van 
artikel 6 strekt er dan ook toe de mogel i jkheid te bieden om tot een soepele 
en bil l i jke ui tvoer ing te komen, hetgeen in het belang is van zowel de betrok-
kenen als de ui tvoer ingsorganen. 

De overige wi jz ig ingen zijn slechts van redactionele aard. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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