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19256 Nadere wijziging van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in 
verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen 
van arbeid) 

Nr. 10 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de 

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering nadere regels te stellen in verband met de door de 
arbeidsongeschiktheid verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van 
arbeid; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28) wordt gewijzigd 
als volgt: 

Artikel 5 wordt vervangen door: 

Artikel 5 

1. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die ten gevolge van 
ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te 
verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en 
ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of 
in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen. 

2. Degene die op en sedert het tijdstip dat zijn verzekering een aanvang 
neemt, reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van het eerste lid, 
wordt voor wat de door hem aan deze wet te ontlenen aanspraken betreft 
als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt aangemerkt, indien hij ten 
gevolge van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om 
met arbeid te verdienen, hetgeen soortgelijke personen, die in dezelfde 
mate arbeidsongeschikt zijn in de zin van het eerste lid, ter plaatse waar hij 
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arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met 
arbeid gewoonlijk verdienen. 

3. Indien de bij de aanvang van de verzekering aanwezige arbeids-
ongeschiktheid in de zin van het eerste lid naderhand is afgenomen vindt 
het tweede lid vervolgens overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat voor de aanvang van de verzekering in de plaats treedt het tijdstip 
waarop de arbeidsongeschiktheid in de zin van het eerste lid is afgenomen. 

4. Het tweede en derde lid vinden geen toepassing indien de betrokkene: 
a. bij de aanvang van de verzekering jonger was dan 17 jaar en hij 

gedurende de zes jaren onmiddellijk voorafgaande aan zijn 17e verjaardag 
in Nederland heeft gewoond; of 

b. uit hoofde van een vroegere verzekeringsperiode reeds een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering ontvangt. 

5. In het eerste lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan 
arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is 
berekend en die hem met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in 
billijkheid kan worden opgedragen. In het tweede lid wordt onder de 
eerstgenoemde arbeid verstaan arbeid die is berekend voor de bij de 
aanvang van de verzekering nog aanwezige krachten en bekwaamheden 
van de verzekerde en die hem met het oog daarop in billijkheid kan worden 
opgedragen. 

6. Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt 
buiten beschouwing gelaten of de verzekerde de arbeid feitelijk kan 
verkrijgen. 

7. Bij de toepassing van dit artikel wordt buiten beschouwing gelaten, 
hetgeen wordt of kan worden ontvangen voor arbeid verricht bij wijze van 
sociale werkvoorziening. 

8. Met ziekte worden zwangerschap en bevalling gelijkgesteld. 
9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking 

tot het bepaalde in dit artikel nadere en zo nodig afwijkende regels worden 
gesteld. 

10. Een ontwerp van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking 
van: 

a. een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het negende lid; 
b. een krachtens de in onderdeel a bedoelde algemene maatregel van 

bestuur door Onze Minister genomen besluit, 
wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Een voordracht 
tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in onderdeel a, wordt niet gedaan en de vaststelling, 
wijziging of intrekking van een besluit als bedoeld in onderdeel b, geschiedt 
niet eerder dan nadat twee maanden na die bekendmaking zijn verstreken. 

B 

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt, 

zoveel doenlijk, rekening gehouden met verkregen nieuwe bekwaamheden. 

2. Het derde en het vierde lid vervallen. 

C 

In artikel 21, vierde lid, wordt: «het 17e levensjaar» vervangen door: zijn 
17e verjaardag. 

D 

In artikel 23 vervalt: «12, derde en vierde lid,». 
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ARTIKEL II 

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A 

Artikel 18 wordt vervangen door: 

Artikel 18 

1. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die ten gevolge van 
ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te 
verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en 
ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of 
in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen. 

2. Degene die op en sedert het tijdstip dat zijn verzekering een aanvang 
neemt, reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van het eerste lid, 
wordt voor wat de door hem aan deze wet te ontlenen aanspraken betreft 
als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt aangemerkt, indien hij ten 
gevolge van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om 
met arbeid te verdienen, hetgeen soortgelijke personen, die in dezelfde 
mate arbeidsongeschikt zijn in de zin van het eerste lid, ter plaatse waar hij 
arbeid verricht of het laatste heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met 
arbeid gewoonlijk verdienen. 

3. Indien de bij de aanvang van de verzekering aanwezige arbeids-
ongeschiktheid in de zin van het eerste lid naderhand is afgenomen vindt 
het tweede lid vervolgens overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat voor de aanvang van de verzekering in de plaats treedt het tijdstip 
waarop de arbeidsongeschiktheid in de zin van het eerste lid is afgenomen. 

4. Het tweede en derde lid vinden geen toepassing indien bij de aanvang 
van de verzekering de betrokkene uit hoofde van een vroegere verzekerings-
periode reeds een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. 

5. In het eerste lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan 
arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is 
berekend en die hem met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in 
billijkheid kan worden opgedragen. In het tweede lid wordt onder de 
eerstgenoemde arbeid verstaan arbeid die is berekend voor de bij de 
aanvang van de verzekering nog aanwezige krachten en bekwaamheden 
van de werknemer en die hem met het oog daarop in billijkheid kan 
worden opgedragen. 

6. Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt 
buiten beschouwing gelaten of de werknemer de arbeid feitelijk kan 
verkrijgen. 

7. Met ziekte worden zwangerschap en bevalling gelijkgesteld. 
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking 

tot het bepaalde in dit artikel nadere en zo nodig afwijkende regels worden 
gesteld. 

9. Een ontwerp van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking 
van: 

a. een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het achtste lid; 
b. een krachtens de in onderdeel a bedoelde algemene maatregel van 

bestuur door Onze Minister genomen besluit, 
wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Een voordracht 
tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in onderdeel a, wordt niet gedaan en de vaststelling, 
wijziging of intrekking van een besluit als bedoeld in onderdeel b, geschiedt 
niet eerder dan nadat twee maanden na die bekendmaking zijn verstreken. 
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B 

Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het tweede lid wordt vervangen door: 
2. Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt, 

zoveel doenlijk, rekening gehouden met verkregen nieuwe bekwaamheden. 

2. Het derde en het vierde lid vervallen. 

C 

In artikel 32 vervalt: «21, derde en vierde lid,». 

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werking op een bij of krachtens wet te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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