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Wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening 
sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop 
het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen 
 
NOTA VAN WIJZIGING 
 
 
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 
 
1 
 
In artikel I, onderdeel E, wordt “Na artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:” 
vervangen door: 
Na het bij de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
ingevoegde artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:. 
 
2 
 
Aan artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel toegevoegd, luidende: 
 
F 
 
Het bij de Wet van 7 december 2006, houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het 
recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese 
Economische Ruimte en Zwitserland (Stb. 695) ingevoegde artikel 44 wordt vernummerd tot 
artikel 44b. 
 
3 
 
Het in artikel II voorgestelde artikel IXA wordt als volgt gewijzigd: 
 
a. Het opschrift komt te luiden: Overgangsrecht AAW en WAO. 
 
b. In het derde lid wordt “artikel 23” vervangen door: 23. 
 
c. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 
5. De uitkeringsgerechtigde op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
die zowel op 31 december 1986, als op 1 januari 1987, recht had op een uitkering op grond 
van die wet, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 55 tot 65% of 65 tot 80%, heeft, 
zolang hij in dezelfde arbeidsongeschiktheidsklasse blijft ingedeeld, in afwijking artikel 21, 
tweede lid, van die wet, recht op een uitkering die per dag, de zaterdagen en de zondagen niet 
meegerekend, bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:  
55-65%: 44% van 100/108 maal het dagloon of het vervolgdagloon  
65-80%: 57% van 100/108 maal het dagloon of het vervolgdagloon.  

http://wettenbank.sdu.nl/cgi-bin/linklaw/vkey=W0331DD1/pos=1/session=minszw@3A0182755590/type=standard/wkey=W0808/query=1/location=ART@2021/checksum=db373aa12989923f7558e03ab2bad210
http://wettenbank.sdu.nl/cgi-bin/linklaw/vkey=W0331DD1/pos=1/session=minszw@3A0182755590/type=standard/wkey=W0808/query=1/location=ART@2021/checksum=db373aa12989923f7558e03ab2bad210


6. Voor de toepassing van het vijfde lid wordt te rekenen vanaf 30 januari 1986 een 
herziening van een uitkering als bedoeld in artikel 38 van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering geacht niet te hebben plaatsgevonden, indien de 
uitkeringsgerechtigde binnen 48 weken na de herziening weer wordt ingedeeld in dezelfde 
arbeidsongeschiktheidsklasse als voor die herziening.  
 
4 
 
Artikel VI komt te luiden: 
 
Artikel VI. Inwerkingtreding 
 
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, 
dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, 
en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
 
 
Toelichting 
 
Algemeen 
Deze nota van wijziging bevat enkele wijzigingen die betrekking hebben op een omissie in de 
nummering van enkele artikelen in de Toeslagenwet (TW), overgangsrecht in de 
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (IWS) met betrekking tot de hoogte van 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. In de 
artikelsgewijze toelichting worden deze wijzigingen nader toegelicht. 
 
 
Artikelsgewijs 
 
Onderdelen 1 en 2 
Aangezien er door een eerdere omissie op dit moment twee artikelen 44 in de TW staan, dient 
bij de invoeging van een nieuw artikel 44a verduidelijkt te worden na welk van de twee 
artikelen 44 artikel 44a dient te worden geplaatst. 
Om diezelfde reden wordt een van de huidige artikelen 44 vernummerd tot artikel 44b. 
 
Onderdeel 3 
In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de IWS in te trekken. Gebleken is echter dat artikel 45 
van de IWS, voor zover het gaat om uitkeringsgerechtigden op grond van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, nog praktische waarde heeft. Er zijn namelijk nog 
uitkeringsgerechtigden die uitkering genieten met toepassing van dit artikel. Besloten is 
daarom de inhoud van dat artikel 45 over te hevelen naar de nieuwe leden vijf en zes van 
artikel IXA van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen. 
De inhoud heeft enkele technische aanpassingen ondergaan om het geheel beter leesbaar te 
maken en vanwege verwijzingen die na verplaatsing niet meer correct zijn. 
Ten slotte zijn onder a en b van onderdeel 3 twee technische omissies rechtgezet. 
 

http://wettenbank.sdu.nl/cgi-bin/linklaw/vkey=W0331DD1/pos=1/session=minszw@3A0182755590/type=standard/wkey=W0808/query=1/location=ART@2038/checksum=db373aa12989923f7558e03ab2bad210
http://wettenbank.sdu.nl/cgi-bin/linklaw/vkey=W0331DD1/pos=1/session=minszw@3A0182755590/type=standard/wkey=W0808/query=1/location=ART@2038/checksum=db373aa12989923f7558e03ab2bad210


Onderdeel 4 
De inwerkingtredingsbepaling wordt in dit onderdeel gewijzigd. Dit om het mogelijk te 
maken dat aan artikel III, onderdeel B (artikel 42c van de Werkloosheidswet (WW)), van het 
wetsvoorstel terugwerkende kracht wordt verleend.  
In het voorstel van wet wordt de inhoud van het huidige artikel 21 van de IWS verplaatst naar 
het nieuwe artikel 42c van de WW. Echter, in het huidige artikel 21 van de IWS wordt nog 
verwezen naar artikelen van de WW die met ingang van 1 oktober 2006 verplaatst zijn 
(artikelen 17, onderdeel b, en 17b). In het nieuwe artikel 42c zijn deze verwijzingen 
aangepast, en om die reden dient artikel 42c terug te werken tot en met 1 oktober 2006. 
 
De Minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
 
(mr. J.P.H. Donner) 
 


