
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1974-1975 

1 3 2 3 1 Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Nr. 12 Tweede nota van wijzigingen 
Ingezonden 5 september 1975 

A. Na artikel 48 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 48a 

Indien over een tijdvak, waarover krachtens de Algemene Bijstandswet 
reeds bijstand in de noodzakelijke kosten van het bestaan is verleend, nader-
hand een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend is de bedrijfs-
vereniging bevoegd de arbeidsongeschiktheidsuitkering over dat tijdvak tot 
ten hoogste het bedrag van die bijstand in plaats van aan degene, aan wie 
de arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, zonder diens machtiging 
uit te betalen aan de gemeente, welke de bijstand verleende. 

B. In artikel 63, eerste lid, wordt na '37', ingevoegd: 38,. 

C. In artikel 94, derde lid wordt 'artikel 8' vervangen door: de artikelen 6, 
eerste lid, 8. 

Toelichting 

A. Dit nieuwe artikel biedt de mogelijkheid tot verrekening van arbeidson-
geschiktheidsuitkering met bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet. 

Wordt een AAW-uitkering met terugwerkende kracht toegekend over een 
periode, waarover reeds bijstand werd verstrekt, en zou de betrokkene de 
dientengevolge te veel uitgekeerde bijstand niet in der minne aan de desbe-
treffende gemeente willen terugbetalen, dan zou de gemeente die bijstand 
zonder nadere voorziening - slechts langs gerechtelijke weg van betrokkene 
kunnen terugvorderen. 

Deze moeizame procedure kan worden voorkomen door de voorgestelde 
bepaling. De bedrijfsvereniging wordt daarin de bevoegdheid verleend om 
in dergelijke gevallen de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot ten hoogste 
het bedrag van de verleende bijstand uit te betalen aan de gemeente ter ver-
rekening van die bijstand. 

Opgemerkt wordt nog, dat bezien zal worden of en zo ja in welke andere 
sociale voorzieningswetten een analoge bepaling ware op te nemen. 
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B. Indien een bedrijfsvereniging een beslissing wil nemen ingevolge één 
van de in het eerste lid van artikel 63 genoemde artikelen, dient zij eerst ad-
vies te vragen aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst. 

Het gaat daarbij met name om artikelen waarbij arbeidsongeschiktheid of 
revalidatievoorzieningen en voorzieningen ter verbetering van levensorrv 
standigheden aan de orde zijn. 

In de betreffende opsomming van artikelen is abusievelijk niet opgenomen 
artikel 38. In artikel 38 gaat het om een aantal geval len van heropening van ar-
beidsongeschiktheidsuitkering, waarbij ook de mate van arbeidsongeschikt-
heideen rol speelt. 

C. Bij de vorige nota van wijziging heeft artikel 94 een andere redactie ge-
kregen. Daarbij is verzuimd van de oude redactie van artikel 94, eerste lid, 
over te nemen in het nieuwe derde lid: artikel 6, eerste lid. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
P. J. J . Mertens 
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