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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) 

Bij kabinetsmissiven van 24 juni 
1985 en 17 september 1985, nrs. 71 en 
51, heeft Uwe Majesteit, op voordracht 
van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, L. de 
Graaf, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting, houdende nadere wijziging 
van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet en de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering (nadere 
regeling in verband met verminderde 
gelegenheid tot het verkrijgen van 
arbeid). 

1. In de toelichting wordt uiteen-
gezet hoe door verschillende oorzaken 
de werkloosheidscomponent in de 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
in de loop der jaren aanzienlijk is 
toegenomen: de drastisch verslechter-
de situatie op de arbeidsmarkt, de 
aanzuigende werking van de betere 
uitkeringsrechten in de arbeidsonge-
schiktheidsregelingen en de praktijk 
van de uitvoeringsorganen die bij 
werkloosheid van gedeeltelijk ar-
beidsongeschikten uitgaan van het 
vermoeden, dat er een causaal 
verband is tussen de aanwezige 
werkloosheid en de handicap (daarbij 
een ruimere uitleg gevend aan de 
toepasselijke wettelijke bepalingen 
dan de wetgever heeft bedoeld). Het 
kabinet is van mening dat de positie 
van gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
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in vergelijking met die van werklozen 
niet zodanig verschillend is dat voor 
hen verschillende uitkeringsregimes 
moeten (blijven) gelden (memorie van 
toelichting, blz. 15). 

De Raad van State heeft er begrip 
voor dat er een wettelijke regeling 
wordt voorgesteld om in de gegroeide 
situatie wijziging te brengen. Hij 
vraagt zich echter af of men hierbij zo 
ver moet gaan dat bij de vaststelling 
van de mate van arbeidsongeschikt-
heid de vraag, of de verzekerde de 
voor hem passend te achten arbeid 
feitelijk kan verkrijgen, geheel en al 
buiten beschouwing wordt gelaten, 
zoals thans wordt voorgesteld. 
Hiermee zou een eind worden 
gemaakt aan een in 1921 uitdrukkelijk 
in de ongevallenwetten geschapen 
mogelijkheid om juist wèl in zekere 
mate (de wettekst sprak van «zoveel 
doenlijk») rekening te houden met de 
mogelijkheid van de gehandicapte om 
arbeid te verkrijgen. Als het in 
redelijke mate zou vaststaan dat een 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte ook 
bij een krappe arbeidsmarkt de voor 
hem passend te achten arbeid in feite 
niet zou kunnen verkrijgen, zodat er 
wel verband is tussen zijn werkloos-
heid en zijn handicap, komt het de 
Raad voor dat er wèl een rechtvaardi-
ging zou zijn voor een verschillend 
uitkeringsregime voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten vergeleken met 
werklozen. Vooral voor degenen 

onder de gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten die het slachtoffer zijn 
geworden van een bedrijfsongeval of 
van een beroepsziekte lijkt het een 
hard gelag om in de zojuist geschetste 
situatie een gedeeltelijke werkloos-
heidsuitkering te moeten gaan 
ontvangen nu deze op den duur toch 
moet uitlopen op een uitkering op 
minimumniveau (een bijstandsuitke-
ringof een andere uitkering), waarvoor 
bovendien een inkomenstoets zal 
gelden. Het nog blijven ontvangen 
van een gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheidsuitkering heeft dan weinig 
materiële betekenis meer. 

Het college houdt er rekening mee 
dat de verwachte invoering van de 
«Wet arbeid gehandicapte werkne-
mers» (WAGW) met ingang van 1 
januari 1986 ertoe zal kunnen leiden 
dat het aantal gevallen waarin de 
werkloosheid van gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten verband houdt met 
hun handicap zal verminderen, 
misschien zelfs in belangrijke mate zal 
verminderen, maar hij acht het 
onwaarschijnlijk dat deze gevallen 
niet meer zullen voorkomen. In ieder 
geval is over dit effect tevoren niets 
met zekerheid te zeggen. De Raad 
bepleit dan ook enige beperking aan 
te brengen in het voorschrift, dat bij 
de vaststelling van de mate van de 
arbeidsongeschiktheid buiten be-
schouwing wordt gelaten of de 
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verzekerde de voor hem passend te 
achten arbeid feitelijk kan verkrijgen. 
Dit zou wellicht kunnen worden 
gerealiseerd door het aanbrengen van 
wijzigingen in de tekst van de huidige 
artikelen 21, tweede lid, onder a, Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (WAO) en 12, tweede lid, onder a, 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW). Deze wijzigingen zouden bij 
voorbeeld tot uitdrukking kunnen 
brengen dat de bewijslast ter zake niet 
eenzijdig berust bij de bedrijfsvereni-
gingen en dat de gevolgen van hoge 
(of: conjuncturele en structurele) 
werkloosheid buiten beschouwing 
moeten worden gelaten. Een andere 
mogelijkheid zou misschien zijn tot 
uitdrukking te brengen dat bij vermin-
derde gelegenheid tot het verkrijgen 
van arbeid als gevolg van de handicap 
van betrokkene een zogenaamd 
opstapje wordt gegeven van maximaal 
10 of 20%, zoals in de bestaande 
jurisprudentie wel wordt gehanteerd. 

2. De voorgestelde afschaffing van 
de verdiscontering van de werkloos-
heid in de arbeidsongeschiktheidsuit-
keringen zal de uitvoering van het 
stelsel van sociale zekerheid niet 
eenvoudiger maken. Immers voor het 
deel dat de gehandicapte als werkloos 
is aan te merken, zal de nieuwe 
Werkloosheidswet (WW) gaan gelden 
(met onder meer een arbeidsverleden-
eis, een uitkeringsduur welke 
afhankelijk is van de leeftijd, een 
halfjaarlijkse vermindering van de aan 
het loon gerelateerde uitkering en een 
vervolguitkering welke is gerelateerd 
aan het minimumloon), zo nodig de 
Toeslagenwet (toets op het inkomen 
van de leefeenheid) en uiteindelijk de 
Algemene Bijstandswet (ABW) 
(middelentoets) of de Wet inkomens-
voorziening oudere werkloze werkne-
mers (IOW) (toets op het inkomen van 
de leefeenheid). Betrokkene krijgt 
derhalve met sterk verschillende 
uitkeringsregimes en met verschillen-
de uitvoeringsorganen (bedrijfsvereni-
gingen, Gemeenschappelijke Medi-
sche Dienst, gemeentelijke sociale 
diensten) te maken. Meerdere uitkerin-
gen zullen tegelijkertijd kunnen 
worden verstrekt (zoals AAW, WAO, 
WW en eventueel Toeslagenwet 
alsmede AAW, WAO en ABW). Het 
college wil erop wijzen dat dit een 
goede begeleiding van de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten zal bemoeilijken. 
Hij dringt er daarom op aan dat de 
nodige maatregelen zullen worden 
genomen om een goede onderlinge 
afstemming van de werkzaamheden 
van de diverse betrokken uitvoerings-

organen op dit gebied te verwezenlij-
ken en dat de toelichting aan dit 
probleem ook meer aandacht zal 
geven. Dit lijkt te meer wenselijk nu 
ook in de nieuwe WW voor bedrijfs-
verenigingen de mogelijkheid in het 
leven wordt geroepen (artikelen 71 en 
volgende) om voorzieningen te treffen 
tot behoud, herstel of ter bevordering 
van de arbeidsgeschiktheid met het 
oog op de herindeling in het arbeids-
proces. 

3. Op bladzijde 20 van de toelichting 
worden de hoofdlijnen geschetst van 
het ontwerp-WAGW in zijn huidige 
vorm. Het lijkt wenselijk hierbij te 
vermelden dat het alsnog opleggen 
van een quotumpercentage slechts 
drie jaren na het in werking treden 
van die wet zal kunnen geschieden. 

4. De Raad acht het wenselijk dat 
bij de overgangsregeling een motive-
ring wordt gegeven van de keuze voor 
de leeftijd van 30 jaar als de grens 
waarboven geen herbeoordeling van 
de arbeidsongeschikten op de 
aanwezigheid van een werkloosheids-
component plaatsvindt. 

5. Voor enkele redactionele kantte-
keningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende 
bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies nr. 
W12.85.0321/23.5.31 van de Raad van 
State van 26 september 1985 

- In het voorgestelde artikel 5, 
tweede lid, AAW, en artikel 18, 
tweede lid, WAO, ware de zinsnede 
«Degene, die op en sedert het tijdstip, 
dat zijn verzekering een aanvang 
neemt, in de zin van het eerste lid 
reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
is» te vervangen door: Degene die op 
en sedert het tijdstip dat zijn verzeke-
ring een aanvang neemt, reeds 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de 
zin van het eerste lid. Voorts ware in 
deze artikelleden de zinsnede «die in 
dezelfde mate arbeidsongeschikt in de 
zin van het eerste lid zijn» te vervangen 

door: die in dezelfde mate arbeidson-
geschikt zijn in de zin van het eerste 
lid. 

- In het voorgestelde artikel 18, 
derde lid, WAO, ware «het het tweede 
lid» te vervangen door: het tweede 
lid. 

- Het voorgestelde artikel 5, vijfde 
lid, AAW, ware niet in alinea's te 
verdelen (punt 27 van de Aanwijzingen 
voor de wetgevingstechniek). 

In artikel 5, vijfde lid, AAW, en 
artikel 18, vijfde lid, WAO, ware de 
zinsnede «die met het oog op zijn 
opleiding en vroeger beroep hem ... 
opgedragen» te vervangen door: die 
hem met het oog op zijn opleiding en 
vroeger beroep ... opgedragen. Voorts 
ware in deze artikelen «Passende 
arbeid, bedoeld in ...» telkenmale te 
vervangen door: Passende arbeid als 
bedoeld in ... (punt 7 van de Aanwij-
zingen voor de wetgevingstechniek). 
Daarnaast ware in deze artikelen in de 
tweede volzin de komma tussen 
«arbeid» en «die» te schrappen. 

- In het licht van de punten 14 en 
71 van de Aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek verdient het de 
voorkeur om in artikel 5, tiende lid, 
AAW, en in artikel 18, negende lid, 
WAO, het woord «Ons» niet te 
gebruiken. Wellicht kan dit woord 
zelfs achterwege blijven. 

- In de toelichting ware «regering» 
telkenmale te vervangen door: 
kabinet. 
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