
Amendementen zijn in de volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of 
overgenomen amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.  

 

 

[LOGO]  Den Haag, 26 november 1997    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25478 Vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten 

(Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 25 november 1997 met 
algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.  
 

Art 65 
Met dit amendement wordt beoogd belemmeringen voor het in dienst nemen van 
arbeidsgehandicapten personen (verder) weg te nemen. 
I 
Artikel 75a, derde lid, van de WAO Met de wijziging van artikel 75a, derde lid, van de WAO 
wordt bereikt dat een eigen risicodragende werkgever niet verantwoordelijk is voor het betalen van 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend aan een persoon die ten tijde van indiensttreding bij 
die werkgever arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet WEA was. Als voorwaarde wordt gesteld 
dat deze persoon vanaf de dag van indiensttreding tot aan het moment waarop een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend arbeidsgehandicapte is gebleven. Met andere 
woorden, het desbetreffende artikellid is niet van toepassing indien het een persoon betreft die 
tijdens het dienstverband met de werkgever niet langer arbeidsgehandicapte is en vervolgens ziek en 
arbeidsongeschikt wordt. In dat geval  is de eigen risicodragende werkgever wel verantwoordelijk 
voor betaling van de  arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voorts wordt als voorwaarde gesteld dat de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend binnen een periode van zes jaar na aanvang van 
de dienstbetrekking. 
Laatstgenoemde voorwaarde geldt niet indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend 
in aansluiting op een voordien op grond van de WAZ of de WAJONG toegekende uitkering. 
Artikel 76f, vierde lid van de WAO Met de wijziging van artikel 76f, vierde lid, onderdeel c, van de 
WAO wordt bereikt dat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toegekend aan werknemers die bij het 
aangaan van de dienstbetrekking waaruit de arbeidsongeschiktheid is ontstaan reeds 
arbeidsgehandicapte waren niet ten laste komen van de Arbeidsongeschiktheidskas. Dientengevolge 
worden deze uitkeringen ook niet meegenomen bij de vaststelling van de door een werkgever 
verschuldigde gedifferentieerde premie. Ook hier geldt dat het desbetreffende artikelonderdeel niet 
van toepassing is indien de uitkering wordt toegekend aan een persoon die tijdens  het 
dienstverband met de werkgever niet langer arbeidsgehandicapte is en vervolgens ziek en 
arbeidsongeschikt wordt. In dat geval telt de uitkering wel mee bij de berekening van de door een 
werkgever verschuldigde gedifferentieerde premie. Voorts wordt ook hier als voorwaarde gesteld, 
dat de arbeidsongeschiktsheidsuitkering wordt toegekend binnen een periode van zes jaar na 
aanvang van de dienstbetrekking. Ook hier geldt dat deze voorwaarde niet van toepassing is indien 
de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend in aansluiting op een voordien op grond van de 
WAZ of de WAJONG toegekende uitkering. 
II 
In onderdeel II van het onderhavige amendement worden twee overgangsbepalingen voorgesteld, 
die betrekking hebben op de voorstellen zoals onder I geformuleerd. Deze overgangsbepalingen, 
bedoeld in de artikel 75d en 75c, hebben tot gevolg dat het niet toerekenen van 
arbeidsongeschiktheidslasten aan de eigen risicodrager, of - via de gedifferentieerde premie - aan de 
niet eigen risicodragende werkgever, uitsluitend geldt indien het een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
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betreft toegekend aan een arbeidsgehandicapte die op of na 1 januari 1998 een dienstbetrekking is 
aangegaan. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 

Art 5 
9 (Rosenmöller) 
Dit amendement maakt een einde aan het facultatieve karakter van de quotumverplichting. 
Verworpen. Voor: GL SP U55+ Hendriks 
 
10 (Rosenmöller) 
Dit amendement beoogt de verplichting in te voeren tot registratie van dienstbetrekkingen met 
arbeidsgehandicapten. 
Verworpen. Voor: GL SP U55+ Hendriks 
 
 

13 Schimmel (opnemen reïntegratiecontract in de wet) 
Aangenomen. Tegen: VVD CD 
 
14 Biesheuvel/Van Dijke (aanvulling tot het functieloon) 
Aangenomen. Tegen: VVD CD 
 
15 Van Nieuwenhoven (realistische ambitieniveau) 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
16 Van Nieuwenhoven (toepassing artikel 29b ZW) 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN  

MOTIES  


