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13 2 3 1 Algemene Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Nr. 26 Amendement van de leden Rietkerk en Van Aardenne 

Ingezonden 9 september 1975 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Artikel 12, tweede, derde en vierde lid, wordt gelezen: 
2. Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt, zoveel 
doenlijk, rekening gehouden met verkregen nieuwe bekwaamheden. 
3. Ingeval een verzekerde, aan wie met toepassing van het bepaalde in de 
vorige leden een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, er niet in 
slaagt zich met arbeid als bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, een zoda-
nig inkomen te verwerven dat te zamen met de arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring ten minste 80 % van de grondslag wordt bereikt, is de bedrijfsvereniging 
bevoegd de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vullen tot 80% van de 
grondslag. 
4. De in het vorige lid bedoelde aanvulling wordt verleend in de vorm van 
een afzonderlijke toeslag op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze toe-
slag wordt verleend gedurende een door de bedrijfsvereniging te bepalen ter-
mijn, welke niet meer zal bedragen dan drie jaren. De bedrijfsvereniging is 
bevoegd de bepaalde termijn telkenmale metten hoogste driejaren te ver-
lengen, indien de verzekerde na ommekomst van een termijn aantoont dat 
hij, ondanks inspanning van zijn kant, geen arbeid als bedoeld in artikel 5, 
eerste of tweede lid, heeft kunnen verkrijgen. 

Toelichting 

Ingevolge de op de stukken nrs. 24 en 25 voorgestelde leden 1 en 2 van arti-
kel 5 wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld op basis van ver-
minderde capaciteit tot het verrichten van passende arbeid, zonder rekening 
te houden met de vraag of de aanwezige restcapaciteit metterdaad in het ar-
beidsproces benut kan worden. In de voorgestelde leden 3 en 4 van artikel 
12 wordt in verband hiermede aan de bedrijfsvereniging bevoegdheid ver-
leend tot het verlenen van een aanvullende uitkering indien de verzekerde 
er, ondanks aanwezige restcapaciteit, niet in slaagt passende arbeid te vin-
den. 

Het bezwaar van artikel 12, tweede lid, sub a, van het wetsvoorstel is (zoals 
in de praktijk is gebleken bij de toepassing van het gelijkluidende artikel 21, 
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tweede lid, sub a, van de WAO) dat veelal moeilijk geconstateerd kan wor-
den of er nu wel of geen causaal verband bestaat tussen de arbeidsonge-
schiktheid en de verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid. 

In de voorgestelde leden 3 en 4 van artikel 12 wordt deze moeilijkheid on-
dervangen door wettelijke bepalingen, die dit verband duidelijker leggen dan 
de in het wetsontwerp voorgestelde leden 3 en 4. 

Rietkerk 
Van Aardenne 
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