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In het voorstel van wet worden de volgende wi jzigingen aangebracht: 

I 

In artikel I, onderdeel A, word t artikel 5 van de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet gewijzigd als volgt: 

1 ° In het eerste lid vervalt het woord «passende». 
2° In het tweede lid vervalt het woord «passende». 
3° Het vi j fde lid wordt vervangen door: 
5. In het eerste lid word t 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 
bil l i jkheid kan worden opgedragen. In het tweede lid word t 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 bil l i jkheid kan 
worden opgedragen. 

4° In het zesde lid vervalt de zinsnede «voor hem passend te achten». 

In artikel II, onderdeel A, word t artikel 18 van de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering gewijzigd als volgt: 

1° In het eerste lid vervalt het woord «passende». 
2° In het tweede lid vervalt het woord «passende». 
3° Het vi j fde lid word t vervangen door: 
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 
bil l i jkheid kan worden opgedragen. In het tweede lid word t 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 bil l i jkheid kan 
worden opgedragen. 

4° In het zesde lid vervalt de zinsnede «voor hem passend te achten». 
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I 

III 

In artikel III wordt tussen «bij» en «wet» ingevoegd: of krachtens. 

Toelichting 

len II 

Zowel in het voorlopig verslag bij de nieuwe Werkloosheidswet (Kamer-
stukken II, 1985-1986, 19 261, nr. 7) als in het voorlopig verslag bij de 
voorgestelde wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is 
gebleken dat de modernisering van het arbeidsongeschiktheidscriterium 
en vooral het daarin opnemen van het begrip passende arbeid tot 
misverstand kan leiden. Het gaat hierbij om de relatie met het begrip 
passende arbeid in de nieuwe Werkloosheidswet. 

Teneinde te onderstrepen dat het in de voorgestelde wijziging van de 
AAW/WAO geenszins de bedoeling is het begrip passende arbeid 
inhoudelijk te wijzigen en mogelijke verwarring met het begrip passende 
arbeid zoals dat wordt geïntroduceerd in de nieuwe Werkloosheidswet te 
vermijden is in de memorie van antwoord de in artikel I en II gerealiseerde 
wijziging aangekondigd: in de nieuwe definitie van het arbeidsongeschikt-
heidscriterium wordt niet meer gesproken van «passende arbeid» maar 
van «arbeid». 

III 

Het tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wijziging van de 
AAW/WAO wordt op grond van het bij koninklijke boodschap van 23 
januari 1986 ingediende voorstel van een Invoeringswet stelselherziening 
(Kamerstukken II, 1985-1986, nr. 19 383) vastgesteld. Aangezien de 
Invoeringswet bepaalt dat het tijdstip van inwerkingtreding bij Koninklijk 
besluit wordt vastgesteld, is artikel III van de voorgestelde wijziging van 
de AAW/WAO in die zin gewijzigd dat inwerkingtreding bij of krachtens 
wet wordt geregeld. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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