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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 
In artikel I worden na onderdeel D drie onderdelen toegevoegd, 

luidende: 

E 
Na artikel 33 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 33a 

1. Indien degene, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, 
inkomsten uit arbeid geniet, die minder bedragen dan evenredig is aan 
zijn nog bestaande arbeidsgeschiktheid, wordt betrokkene één arbeidson-
geschiktheidsklasse hoger ingedeeld dan de klasse die behoort bij zijn op 
dat moment bestaande mate van arbeidsongeschiktheid. 

2. De toepassing van het eerste lid vindt plaats over een aaneengesloten 
periode van maximaal twee jaar, die aanvangt op de eerste dag, waarover 
de inkomsten uit arbeid als bedoeld in het eerste lid worden genoten. 

F 
In artikel 34, derde lid, wordt «het bepaalde in dit en in het voorgaande 

artikel» vervangen door: dit artikel en de artikelen 33 en 33a. 

G 
In artikel 64, eerste lid, wordt tussen «33,» en «34» ingevoegd: 33a,. 

II 

In artikel II worden na onderdeel C drie onderdelen toegevoegd, 
luidende: 
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D 

Na artikel 44 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 44a 

1. Indien degene, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, 
inkomsten uit arbeid geniet, die minder bedragen dan evenredig is aan 
zijn nog bestaande arbeidsgeschiktheid wordt betrokkene één arbeidson-
geschiktheidsklasse hoger ingedeeld dan de klasse die behoort bij zijn op 
dat moment bestaande mate van arbeidsongeschiktheid. 

2. De toepassing van het eerste lid vindt plaats over een aaneengesloten 
periode van maximaal twee jaar, die aanvangt op de eerste dag, waarover 
de inkomsten uit arbeid als bedoeld in het eerste lid worden genoten. 

E 
In artikel 45, derde lid, wordt «het bepaalde in dit en in het voorgaande 

artikel» vervangen door: dit artikel en de artikelen 44 en 44a. 

F 
In artikel 71 , eerste lid, wordt tussen «44,» en «45» ingevoegd: 44a,. 

Bosman 
Nijhuis 
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