
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1974-1975 

13 2 3 1 Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Nr. 15 Amendementen van het lid Staneke 
(Ingezonden 8 september 1975) 

Ondergetekende heeft de eer de navolgende amendementen voor te stellen. 

I 

In artikel 1 vervallen het tweede en derde lid, waarna het vierde iid wordt 
vernummerd tot tweede lid. 

Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 9 
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6 en 8, eerste lid, heeft geen 
recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering de vrouw, die 
recht heeft op een weduwenpensioen of een tijdelijke weduwenuitkering in-
gevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet. 

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het tweede lid wordt gelezen: 
2. De in het eerste lid bedoelde grondslag bedraagt voor een uitkeringsge-
rechtigde, die een eigen kind of pleegkind heeft dat jonger is dan 18 jaar en 
dat tot zijn huishouden behoort of grotendeels op zijn kosten wordt onder-
houden f 58,25. 
b. Het vierde lid wordt gelezen: 
4. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt als pleeg-
kind aangemerkt een kind, dat als een eigen kind wordt onderhouden en op-
gevoed. 

IV 

In het eerste en tweede lid van artikel 32 vervallen de onderdelen b en c, 
waarna onderdeel d wordt verletterd tot onderdeel b. 

Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13 231, nr. 15 1 



V 

In artikel 37, zevende lid, vervalt 'een gehuwde vrouw, alsmede'. 

VI 

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het eerste lid vervalt. 
b. De leden 2, 3 en 4 worden vernummerd tot onderscheidenlijk de leden 1, 
2 en 3. 
c. In het nieuwe eerste lid wordt 'onder d' gewijzigd in 'onder b'. Voorts ver-
vallen de woorden 'alsmede de vrouw op wie het bepaalde in de tweede vol-
zin van het vorige lid van toepassing is,'. 
d. In het nieuwe tweede lid vervalt 'de betrokkene geen gehuwde vrouw 
meer is, onderscheidenlijk met ingang van welke'. 

VII 

Art. 48 wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het tweede lid wordt 'art. 1, vierde lid' gewijzigd in 'art. 1, tweede lid', 
b. in het derde en vierde lid wordt '9, onder b.' telkens gewijzigd in '9'. 

VIII 

In artikel 60, eerste lid, onder d, wordt 'als bedoeld in artikel 9, onder a,' ge-
wijzigd in 'die een gehuwde vrouw is en'. 

IX 

In artikel 79, derde lid vervalt ' 1 , tweedeen derde lid,'. 

Toelichting 

Deze amendementen strekken ertoe om ook de gehuwde vrouw, die thuis 
werkt of werkt in een eigen bedrijf geen vennootschap zijnde, als gelijkbe-
rechtigde in de A.A.W. verzekering op te nemen. 

Staneke 
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