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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 

 datum 23 november 2007 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31106 Wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering 

sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor 

volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting 

van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit 

arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte 

arbeidsongeschiktheidswetten) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 november 2007 aangenomen door de Tweede Kamer.  

SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 

stemden voor. 

 
 
Verworpen amendementen 
Diverse artikelen  

11→17 

Personen die in 2005 zijn herkeurd en na de herbeoordeling van de 

herbeoordeling het oude arbeidsongeschiktheidspercentage krijgen, worden pas 

per 22 februari 2007 financieel in de oude situatie hersteld. Personen die nog niet 

zijn herkeurd ondervinden geen nadeel.  

Dit amendement voorkomt een onderscheid als gevolg van het moment waarop 

personen herkeurd zijn in verband met de eenmalige herbeoordelingoperatie. 

Dit  amendement zorgt ervoor dat een eventueel hogere uitkering ingaat vanaf 

het moment dat de eenmalige herbeoordelingoperatie resulteerde in een lagere 

arbeidsongeschiktheidspercentage.  



 

 blad 2 

 

 

Deze wijziging voegt in het eerste punt van onderdeel III het woordje “of” in 

tussen de woorden “herzien” en “ingetrokken”. Verder herstelt deze wijziging de 

plaatsing van een aantal komma’s. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD  
 

 

Diverse artikelen  

8 

De herkeuringen voor de groep, geboren tussen 1 juli 1954 en 2 juli 

1959, wordt ongedaan gemaakt. De argumenten om de onbillijke 

keuringseisen voor deze groep af te schaffen gelden ook voor mensen 

geboren na 1 juli 1959. 

Dit amendement vergroot de groep tot personen geboren tussen 1 juli 

1954 en 2 juli 1989. Dekking ten laste van de arbeidsongeschiktheidsfondsen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 
 

Nieuwe artikelen IVb, IVc en IVd 

12→16 

Dit amendement zorgt er voor dat de verhoging tot 75% niet leidt tot een 

inhouding op aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van een 

verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds, die op basis van een 

invaliditeitspensioen of WAO- hiaatverzekering een aanvulling op een uitkering 

verstrekt. Dekking ten laste van de arbeidsongeschiktheidsfondsen. 

De wijziging van dit amendement is noodzakelijk ten gevolge van de Tweede Nota 

van Wijziging. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

 

Nieuwe artikelen IVb 

9→14 

Dit amendement wijzigt de Toeslagenwet zodanig dat de verhoging van 70% tot 

75% van de grondslag niet wordt gekort op de toeslag. Hiermee wordt bereikt dat 

de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die worden aangevuld tot het sociaal 

minimum, ook een inkomensverhoging krijgen. De wijziging van de Toeslagenwet 

krijgt terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

 

Artikel V 

10→15 

De verhoging van 70% tot 75% wordt door dit amendement met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2006 ingevoerd. De datum van de verhoging wordt hiermee 

gelijk aan de datum van invoering van de WIA, die voor volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikten  een uitkering van 75% van het laatste loon kent. Gelijke 

gevallen dienen gelijk behandeld te worden. Dekking ten laste van de 

arbeidsongeschiktheidsfondsen.  

De wijziging van dit amendement is noodzakelijk ten gevolge van de Tweede Nota 

van Wijziging. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

 


