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18 664 Nadere wijziging van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de 
Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening 
en enige andere daarmee verband houdende wetten 
(verlaging van uitkeringspercentages) 

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
6 december 1984 

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 verband 

met de noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector en 
als eerste stap in het kader van de herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid te komen tot een verlaging van de uitkeringspercentages voor 
een aantal sociale zekerheidswetten; 

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

A. Artikel 21, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt per dag, de zaterdagen 

en zondagen niet meegerekend, bij een arbeidsongeschiktheid van: 

15-25% 9 % van 100/107,5 maal het dagloon; 
25 -35% 17,5% van 100/107,5 maal het dagloon; 
3 5 - 4 5 % 26,5% van 100/107,5 maal het dagloon; 
4 5 - 5 5 % 35 % van 100/107,5 maal het dagloon; 
55 -65% 44 % van 100/107,5 maal het dagloon; 
6 5 - 8 0 % 57 % van 100/107,5 maal het dagloon; 
80% of meer 70 % van 100/107,5 maal het dagloon. 

B. In artikel 45, eerste lid, wordt «90%» vervangen door: 80%. 

ARTIKEL II 

A. In afwijking van artikel 21, eerste lid, van de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering bedraagt gedurende de periode van de datum van 
inwerkingtreding van deze wet tot 1 juli 1985 voor degene, die tenminste 
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vanaf 1 januari 1983 tot 1 januari 1985 onafgebroken recht heeft gehad op 
een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
die op laatstgenoemde datum de leeftijd van tenminste 50 jaar heeft bereikt, 
de uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 
dag, de zaterdagen en zondagen niet meegerekend, bij een arbeidsongeschikt-
heid van: 

15-25% 9,1% van 100/107,5 maal het dagloon; 
25 -35% 18,1% van 100/107,5 maal het dagloon; 
35 -45% 27,2% van 100/107,5 maal het dagloon; 
45 -55% 36,2% van 100/107,5 maal het dagloon; 
55-65% 45,3% van 100/107,5 maal het dagloon; 
65 -80% 58,9% van 100/107,5 maal het dagloon; 
80% of meer 72,5% van 100/107,5 maal het dagloon. 

B. In afwijking van artikel 45, eerste lid, van de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering wordt gedurende de periode van de datum van 
inwerkingtreding van deze wet tot 1 juli 1985 voor degene, die tenminste 
vanaf 1 januari 1983 tot 1 januari 1985 onafgebroken recht heeft gehad op 
een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
die op laatstgenoemde datum de leeftijd van tenminste 50 jaar heeft bereikt, 
indien hij al dan niet tijdelijk inkomsten uit arbeid geniet, welke meer 
bedragen dan evenredig is aan zijn nog bestaande arbeidsgeschiktheid, 
terwijl er nochtans geen gronden aanwezig zijn om de arbeidsongeschikt-
heidsuitkering in te trekken of te herzien, de uitbetaling van de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering verminderd met het bedrag, waarmee de som van zijn 
uitkering en die inkomsten per dag 87,5% van 100/107,5 maal het dagloon, 
waarnaar zijn uitkering is berekend, overschrijdt. 

ARTIKEL III 

Voor de vaststelling van het minimumdagloon als bedoeld in artikel V van 
de wet van 29 december 1982, Stb. 737, wordt uitgegaan van een uitkerings-
percentage van 70 bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer. 

ARTIKEL IV 

De Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) wordt gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 12c wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tweede lid wordt na de woorden «doorgaans meer bedraagt 

dan» ingevoegd: 87,5% van. 
2. In het derde lid wordt «100/80» vervangen door: 100/70. 

B. In artikel 29 wordt «ten minste 80%» vervangen door: 70%. 

C. In artikel 38 wordt «80%» vervangen door: 70%. 

D. In artikel 42h, eerste lid, wordt «100%» respectievelijk «90%» vervangen 
door: 90% respectievelijk 80%. 

E. Artikel 42j wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt «100%» vervangen door: 90% en «90%» 

telkens vervangen door: 80%. 
2. In het tweede lid wordt «100» telkens vervangen door: 90, «90» 

vervangen door: 80 en «90» vervangen door: 80%. 
3. In het derde lid wordt «80%» telkens vervangen door: 70%. 
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ARTIKEL V 

De Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) wordt gewijzigd als 
volgt: 

A. Artikel 5c wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tweede lid wordt na de woorden «doorgaans meer bedraagt 

dan» ingevoegd: 87,5% van. 
2. In het derde lid wordt «100/75» vervangen door: 100/70. 

B. In artikel 16 wordt «75%» vervangen door: 70%. 

C. In artikel 30a, eerste lid, wordt «85%» vervangen door: 80%. 

D. In artikel 30c wordt «85%» respectievelijk «75%» telkens vervangen 
door: 80% respectievelijk 70%. 

ARTIKEL VI 

De wet van 29 december 1982 (Stb. 737) wordt gewijzigd als volgt: 

A. Artikel III wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het derde lid worden de onderdelen c en d vervangen door drie 

nieuwe onderdelen, luidende: 
c. gedurende het daarop volgende jaar niet lager dan 115% van het 

minimumloon; 
d. gedurende het daarop volgende halfjaar niet lager dan 107,5% van 

het minimumloon; 
e. op de dag volgende op het onder d bedoelde tijdvak niet lager dan het 

minimumloon. 
2. Het vierde lid wordt vervangen door: 
4. In het derde lid wordt onder minimumloon verstaan het op31 december 

1983 geldende minimumloon, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, 
van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), dan 
wel, indien het een werknemer beneden de leeftijd van 23 jaar betreft, het 
krachtens artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van die wet, voor hem 
op 31 december 1983 geldende minimumloon, vermeerderd met de hem 
op grond van zijn leeftijd toekomende verhoging, gebaseerd op het 
minimumloon per die datum, beide vermeerderd met de vakantiebijslag als 
bedoeld in artikel 15 van die wet. 

B. In artikel X, tweede lid, onderdeel a, wordt «het eerste jaar» vervangen 
door: de eerste twee jaar. 

ARTIKEL VII 

A. De Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1969, 483) wordt gewijzigd 
als volgt: 

In artikel 6, eerste lid, onder a, wordt «80 pet.» vervangen door: 70%, «75 
pet.» door: 66% en «70 pet.» door: 61%. 

B. De Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1969, 483) wordt 
gewijzigd als volgt: 

In artikel 6, eerste lid, onder a, wordt «80 pet.» vervangen door: 70%, «75 
pet.» door: 66% en «70 pet.» door: 61%. 

ARTIKEL VIII 

De artikelen 6 en 8 van de wet van 22 december 1983 (Stb. 674) vervallen. 
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ARTIKEL IX 

Met betrekking tot het bepaalde in de artikelen I en II van deze wet behoeft 
schriftelijke kennisgeving van een beslissing als bedoeld in artikel 87, eerste 
lid, aanhef en onder a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
inzake verlaging van het uitkeringspercentage slechts plaats te vinden, 
indien de belanghebbende zulks verzoekt. 

ARTIKEL X 

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1985. 

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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