
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1992-1993

22815 Regels met betrekking tot de verlening van
voorzieningen aan gehandicapten (Wet
voorzieningen gehandicapten)

Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 16 maart 1993

I

Aan artikel 4 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt, na

overleg met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, regels met betrekking tot de financiële tegemoetkomingen.

II

Artikel 5, derde lid, wordt vervangen door:
3. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgeiegenheid stelt, na

overleg met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, regels met betrekking tot de eigen bijdragen.

In artikel 6 wordt de zinsnede «door een of meer daartoe aangewezen
deskundigen doen onderzoeken» vervangen door: zich door een of meer
daartoe aangewezen deskundigen te doen onderzoeken.

IV

In artikel 7 wordt het woord «middelen» vervangen door: roerende
zaken.

Artikel 10 wordt vervangen door:

Artikel 10

Artikel 57 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1990,
127} wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en voor genees– en
heelkundige voorzieningen»;
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2. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. De bedrijfsvereniging kan een persoon, als bedoeld in het eerste lid,

al dan niet op diens verzoek, in aanmerking brengen voor voorzieningen
welke strekken tot verbetering van zijn levensomstandigheden:

a. voor zover het vervoersvoorzieningen betreft die onderdeel
uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met, voorzieningen,
waarvoor hij op grond van het eerste lid in aanmerking is of wordt
gebracht, of

b. voor zover deze voorzieningen bestaan uit het beschikbaar stellen
van een doventolk, of

c. indien de betrokken persoon zich buiten het Rijk bevindt.
3. In het derde lid worden de woorden «ter beperking van het

bepaalde in» vervangen door: met betrekking tot.

VI

Artikel 11 wordt vervangen door:

Artikel 11

Artikel P 9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540)
wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en voor genees– en
heelkundige voorzieningen».

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het bestuur van het fonds kan de in het eerste lid bedoelde

personen, al dan niet op hun verzoek, in aanmerking brengen voor
voorzieningen welke strekken tot verbetering van hun levensomstandig–
heden:

a. voor zover het vervoersvoorzieningen betreft die onderdeel
uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen tot
behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, waarvoor
zij op grond van het eerste lid, al dan niet op hun verzoek, in aanmerking
zijn of worden gebracht, of

b. voor zover deze voorzieningen bestaan uit het beschikbaar stellen
van een doventolk, of

c. indien de betrokken personen zich buiten het Rijk bevinden.
3. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden een

nieuw derde en vierde lid toegevoegd, luidende:
3. Een voorziening als bedoeld in het tweede lid is niet vatbaar voor

beslag.
4. In aanvulling op de bij of krachtens de Wet voorzieningen gehandi–

capten of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gestelde regels, kan
Onze Minister regels stellen op grond waarvan het bestuur van het fonds
de ambtenaar of gewezen ambtenaar, onderscheidenlijk gepensioneerde
ambtenaar, die uitzicht, onderscheidenlijk recht heeft op invaliditeitspen–
sioen in aanmerking kan brengen voor genees– en heelkundige voorzie–
ningen, alsmede voor voorzieningen ter verbetering van de levensom–
standigheden. Het bestuur van het fonds voert de door Onze Minister
krachtens dit lid gestelde regels uit. De door Onze Minister krachtens dit
lid gestelde regels mogen niet afwijken ten nadele van belangheb–
benden. Een voorziening als bedoeld in dit lid is niet vatbaar voor beslag.

4. Het nieuwe vijfde lid komt te luiden:
5. Met betrekking tot het eerste en tweede lid kunnen bij of krachtens

algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.

VII

Artikel 12 wordt vervangen door:
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Artikel 12

Artikel P 8 van de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1986, 541) wordt als
volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en voor genees– en
heelkundige voorzieningen».

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. De directie van het fonds kan de in het eerste lid bedoelde

personen, al dan niet op hun verzoek, in aanmerking brengen voor
voorzieningen welke strekken tot verbetering van hun levensomstandig–
heden:

a. voor zover het vervoersvoorzieningen betreft die onderdeel
uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen tot
behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, waarvoor
zij op grond van het eerste lid, al dan niet op hun verzoek, in aanmerking
zijn of worden gebracht, of

b. voor zover deze voorzieningen bestaan uit het beschikbaar stellen
van een doventolk, of

c. indien de betrokken personen zich buiten het Rijk bevinden.
3. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden een

nieuw derde en vierde lid toegevoegd, luidende:
3. Een voorziening als bedoeld in het tweede lid is niet vatbaar voor

beslag.
4. In aanvulling op de bij of krachtens de Wet voorzieningen gehandi–

capten of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gestelde regels, kan
Onze Minister regels stellen op grond waarvan de directie van het fonds
de deelgenoot of gewezen deelgenoot, onderscheidenlijk gepensio–
neerde deelgenoot, die uitzicht, onderscheidenlijk recht heeft op invalidi–
teitspensioen in aanmerking kan brengen voor genees– en heelkundige
voorzieningen en voor voorzieningen ter verbetering van de levensom–
standigheden. De directie van het fonds voert de door Onze Minister
krachtens dit lid gestelde regels uit. De door Onze Minister krachtens dit
lid gestelde regels mogen niet afwijken ten nadele van belangheb–
benden. Een voorziening als bedoeld in dit lid is niet vatbaar voor beslag.

4. Het nieuwe vijfde lid komt te luiden:
5. Met betrekking tot het eerste en tweede lid kunnen bij of krachtens

algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.

VIII

Artikel 13 wordt vervangen door:

Artikel 13

Artikel X 5 van de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1988, 284)
wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en het tweede lid vervallen de onderdelen b en c en
wordt de letteraanduiding van onderdeel d vervangen door: b.

2. Het derde lid komt te luiden:
3. Onze Minister kan de in het eerste en het tweede lid bedoelde

personen, al dan niet op hun verzoek in aanmerking brengen voor
voorzieningen welke strekken tot verbetering van hun levensomstandig–
heden:

a. voor zover het vervoersvoorzieningen betreft die onderdeel
uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen,
waarvoor zij op grond van het eerste of het tweede lid, al dan niet op hun
verzoek, in aanmerking zijn of worden gebracht, of
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b. voor zover deze voorzieningen bestaan uit het beschikbaar stellen
van een doventolk, of

c. indien de betrokken personen zich buiten het Rijk bevinden.
3. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt een

nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:
4. In aanvulling op de bij of krachtens de Algemene Arbeidsonge–

schiktheidswet, de Wet voorzieningen gehandicapten of de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten gestelde regels, kan Onze Minister ten
behoeve van een beroepsmilitair, gewezen beroepsmilitair, dienstplichtig
militair, alsmede gewezen dienstplichtig militair die lijdt aan een ziekte of
gebrek, verband houdende met de uitoefening van de dienst, nadere en
zonodig afwijkende regels stellen op grond waarvan die militair of die
gewezen militair in aanmerking kan worden gebracht voor, naar het
oordeel van Onze Minister, noodzakelijke geneeskundige behandeling en
verzorging, met inbegrip van genees– en heelkundige voorzieningen,
zomede voor de tegemoetkoming in de kosten daarvan en voor voorzie–
ningen ter verbetering van levensomstandigheden. De door Onze
Minister krachtens dit lid gesteide regels mogen niet afwijken ten nadele
van belanghebbenden.

4. In het nieuwe vijfde lid wordt de zinsnede «De in het eerste, tweede
en derde lid genoemde voorzieningen» vervangen door: De in de vorige
leden genoemde voorzieningen.

IX

Artikel 14 wordt vervangen door:

Artikel 14

De Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119) wordt als
volgt gewijzigd:

1. In artikel 22a, eerste lid, onderdeel a en b, vervalt de zinsnede: «een
genees– of heelkundige voorziening»;

2. In artikel 50j, tweede lid, wordt na «Rijksgroepsregelingen» toege–
voegd: , alsmede de Wet voorzieningen gehandicapten.

In artikel 15 wordt onderdeel «A» vervangen door:
A

Artikel 10, eerste lid, komt als volgt te luiden:
1. De huurprijs van woonruimte, waarin of waaraan gedurende de

huurtijd door of vanwege de verhuurder:
a. ingrepen als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Wet voorzie–

ningen gehandicapten zijn verricht, in de kosten waarvan door de
gemeente een financiële tegemoetkoming is verleend, of

b. voorzieningen zijn aangebracht, waardoor het woongerief geacht
kan worden te zijn gestegen, die niet zijn ingrepen als bedoeld onder a,
en waarop voorts artikel 9 niet van toepassing is, is de huurprijs,
vermeerderd met een door de huurder en de verhuurder, voordat de
ingrepen of de voorzieningen tot stand zijn gekomen, overeen te komen
bedrag, dat in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder
bestede kosten van de ingrepen onderscheidenlijk de voorzieningen, met
dien verstande dat de nieuwe huurprijs niet hoger mag zijn dan die,
welke bij toepassing van de regelen, bedoeld in artikel 15, eerste lid, als
redelijk is aan te merken.
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XI

In artikel 17 wordt onderdeel «C» vervangen door:
C

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. In afwijking van artikel 1590 van Boek 7A van het Burgerlijk

Wetboek, is elke bewoner van een woning verplicht het aanbrengen of
verrichten van de in een aanschrijving als bedoeld in artikel 15, eerste
lid, 15a, eerste lid, of 16 genoemde verbeteringen of ingrepen door of
vanwege degene, tot wie de aanschrijving is gericht of diens rechtsop–
volger, dan wel met toepassing van bestuursdwang, te gedogen.

2. In het tweede lid wordt «ten einde de in de aanschrijving aange–
geven verbeteringen aan te brengen» vervangen door: ten einde de in de
aanschrijving aangegeven verbeteringen of ingrepen aan te brengen of te
verrichten.

XII

In artikel 19, tweede lid, wordt het woord «Gemeentebestuur»
vervangen door: gemeentebestuur.

Toelichting

In de nota naar aanleiding van het eindverslag hebben wij deze
voorgestelde wijzigingen toegelicht. Kortheidshalve verwijzen wij
dienaangaande naar de laatste alinea van die nota.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
E. Heerma

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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