
Tweede Kamer der Staten-Generaal #■} 

Zitting 1974-1975 

13 231 Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Nr. 10 Amendement van de heer Nypels 
Ingezonden 4 september 1975 

De ondergetekende stelt de navolgende amendementen voor: 

I 
Artikel 8 vervalt. 

II 
In artikel 9 wordt 'de artikelen 6 en 8, eerste lid,' vervangen door: artikel 6. 

III 
In artikel 36 vervallen het derde en het vierde lid. 

IV 
Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het derde lid wordt 'de artikelen 8,9, onder b, of 36, eerste lid' vervan-
gen door: 9, onder b, of 36, eerste lid. 
2. In het vierde lid vervalt: na toekenning van een arbeidsongeschiktheids-
uitkering op grond van artikel 8 of. 

V 
In artikel 52, tweede lid, wordt 'artikel 33,34, 35 of 36, derde lid', vervangen 
door: artikel 33, 34 of 35. 

VI 
In artikel 56 vervalt het vierde lid. 

VII 
In artikel 58 vervalt: of op een pensioen onderscheidenlijk een uitkering in-
gevolge de in artikel 8 bedoelde wetten onderscheidenlijk regeling. 

VIM 
In artikel 60, eerste lid, onder b, wordt 'als bedoeld in artikel 8, eerste en 
tweede lid, onder a,' vervangen door: die aanspraak of uitzicht heeft op inva-
liditeitspensioen krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet of de 
Spoorwegpensioenwet, dan wel krachtens de Algemene militaire pensioen-
wet aanspraak of uitzicht heeft op pensioen ter zake van arbeidsongeschikt 
heid. 
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IX 
In artikel 72, tweede lid, wordt 'de in de artikelen 8, derde lid, en 35, derde 
lid, bedoelde uitkeringen' vervangen door: de in artikel 35, derde lid, bedoel-
de uitkeringen. 

X 
Artikel 94 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt: onder a,. 
2. Het derde lid vervalt. 

Toelichting 

Deze amendementen hebben tot doel te bepalen dat de groep ambtenaren 
op normale wijze, d.w.z. zoals de overige burgers, onder de werkingssfeer 
van de nieuwe wet wordt gebracht. Hiertoe wordt voorgesteld de uitvoerings-
technische uitzonderingen voor de groep van ambtenaren te laten verval-
len, waardoor de bestaande eigen overheidsregelingen niet meer zullen pre-
valeren. 

Nypels 
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