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13 2 3 1 Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Nr. 36 Amendementen van de leden Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers 

Ingezonden 10 september 1975 

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 
Artikel 9 vervalt. 
II 
Artikel 10, tweede lid, onder a, wordt gelezen: 
a. een gehuwde die een inkomen uit arbeid heeft dat meer bedraagt dan de 
helft van het inkomen van beide partners tesamen. 

III 
In artikel 10 wordt, onder vernummering van de volgende leden, een nieuw 
derde lid ingevoegd, luidende: 
3. De in het eerste lid bedoelde grondslag bedraagt voor een gehuwde, die 
geen eigen inkomsten uit arbeid heeft, f 16,49. 

IV 
In artikel 32, eerste lid, vervalt het gestelde onder b en c. 

V 
In artikel 32, tweede lid, vervalt het gestelde onder b en c. 

VI 
Artikel 38 vervalt. 

Toelichting 

Deze amendementen strekken ertoe de gehuwde vrouw dezelfde rechten te 
geven op grond van deze wet als de man. Wij stellen voorin artikel 10 drie 
verschillende grondslagen te introduceren, te weten een 'gehuwden'-
grondslag, die wordt gehanteerd voor diegene die méér dan de helft van het 
gezinsinkomen verdient; 

een grondslag voor ongehuwden en die gehuwden die minder dan de 
helft van het gezinsinkomen verdienen (waaronder dus ook de vrouwen die 
meewerken in eigen bedrijf); 
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en een grondslag voor die gehuwden (man of vrouw) die geen eigen in-
komsten uit arbeid hebben, en waarvan mag worden aangenomen dat zij in 
het algemeen in overwegende mate het huishouden zullen verzorgen. 

De eerste en tweede grondslag zijn gelijk aan die die in het wetsontwerp 
wordt voorgesteld. De laatste grondslag is gesteld op het verschil tussen de 
grondslag voor gehuwden die tevens kostwinner zijn (meer dan de helft van 
het gezinsinkomen verdienen) en de grondslag voor ongehuwden. 

Van der Lek 
Van der Heem-Wagemakers 
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