
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1974-1975 

13 2 3 1 Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Nr. 29 Amendementen van het lid Barendregt 

Ingezonden 9 september 1975 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor: 

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

I 
De tweede volzin van het derde lid wordt gelezen: 
De grondslag bedraagt voor: 
a. de gehuwde vrouw, wier voor werkzaamheden beschikbare tijd geduren-
de de 52 weken, onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van de arbeids-
ongeschiktheid, voor tenminste 600 doch minder dan 1000 uren in beslag 
werd genomen door arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven en die 21 jaar of 
ouder is, f 12,53; die 20 jaar is f 11,38; die 19 jaar is f 10,03 en die 18 jaar is 
f8,77; 
b. de gehuwde vrouw, wier voor werkzaamheden beschikbare tijd geduren-
de de 52 weken, onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van de arbeids-
ongeschiktheid, voor tenminste 1000 doch minder dan 2000 uren in beslag 
werd genomen door arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven en die 21 jaar of 
ouder is, f 25,06; die20 jaar isf 22,56; die 19 jaar is f 20,06 en die 18jaaris 
f 17,54; 
c. de uitkeringsgerechtigde van 18 jaar, op wie het bepaalde onder a of b 
niet van toepassing is, f 29,23; 
d. de uitkeringsgerechtigde van 19 jaar, op wie het bepaalde onder a of b 
niet van toepassing is, f 33,41; 
e. de uitkeringsgerechtigde van 20 jaar, op wie het bepaalde onder a of b 
niet van toepassing is, f 37,58. 

II 

Na het vierde lid wordt, onder vernummering van het bestaande vijfde lid tot 
zesde lid, een nieuw vijfde lid ingevoegd, luidende: 
5. Het bepaalde bij of krachtens artikel 9, derde lid, is van overeenkomstige 
toepassing met betrekking tot het bepaalde in het derde lid, tweede volzin, 
ondera en b. 
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Toelichting 

Aanvullend wordt voorgesteld een uitkering ineens bij huwelijk en bij her-
vatting van de samenwoning met haar echtgenoot van een duurzaam ge-
scheiden levende gehuwde vrouw. 

Barendregt 
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