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Inleiding

De leden van de fracties in de Eerste Kamer hebben in het voorlopig
verslag uiteenlopend gereageerd op het wetsvoorstel.

Door de leden van de CDA-fractie kan worden ingestemd met de
voornemens van de regering de woonvoorzieningen, vervoersvoorzie–
ningen en rolstoelen voor gehandicapten te decentraliseren. De mening
dat de zorgplicht door de gemeenten in het algemeen genomen op
verantwoorde wijze kan worden vervuld, wordt door deze leden gedeeld.

De leden van de PvdA-fractie hebben met gemengde gevoelens kennis
genomen van het wetsvoorstel en het wetgevingstraject tot nu toe. Zij
onderschrijven de uitgangspunten van het wetsvoorstel, beëindigen van
de leeftijdsdiscriminatie van boven 65-jarigen, stroomlijning van de
verschillende regelingen en decentralisatie. Dat het gaat om een
kwetsbare bevolkingsgroep, om een bestuurlijk ingrijpende operatie en
om een ingrijpende herverdeling van taken tussen verschillende
instanties vereist naar het oordeel van deze leden een uiterste zorgvul–
digheid van de zijde van de wetgever. Op dit punt zijn zij vooralsnog niet
overtuigd.

De leden van de fractie van D66 hebben de indruk gekregen dat het
oorspronkelijk wetsvoorstel door een aantal amendementen van de
Tweede Kamer is verbeterd. Zij stellen zich achter het streven om het
aanbod van voorzieningen voor gehandicapten, dat op dit moment verre–
gaand versnipperd is, te bundelen en eveneens beschikbaar te stellen
voor mensen boven 65-jaar. Zij hebben echter een aantal bedenkingen
gehouden, die grotendeels ook bij de behandeling in de Tweede Kamer
aan de orde zijn geweest.

De leden van de VVD-fractie hebben het wetsvoorstel met zeer
gemengde gevoelens ontvangen. Zij sluiten zich in het algemeen aan bij
de door de woordvoerder van de hun bevriende fractie aan de overzijde
gemaakte opmerkingen.

De leden van de fractie van Groen Links hebben met grote
ongerustheid kennis genomen van het wetsvoorstel. Door een groot
aantal organisaties is een zodanig aantal bezwaren aangedragen dat deze
leden aandringen op uitstel, zodat de gevolgen van de invoering van de

313608F
ISSN 0921 7363
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's Gravenhage 1993 Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22815, nr. 274c



TBA– en WAO-maatregelen die nog onvoorzienbare wijzigingen voor het
leefpatroon van gehandicapten zullen hebben, bekend zijn.

Het lid van de GPV-fractie beoordeelt de doelstellingen van het
wetsvoorstel positief.

Maar de wijze waarop het wetsvoorstel deze doelstellingen wil reali–
seren roept een groot aantal vragen op, waarvan ook vele daarvan tijdens
de behandeling in de Tweede Kamer niet bevredigend zijn beantwoord.

Wij zien in de instemming van de meeste fracties met de doeleinden
en uitgangspunten van het wetsvoorstel een ondersteuning van de
voorgestelde herziening van het stelsel van voorzieningen voor gehandi–
capten en de uitbreiding naar boven 65-jarigen. Dit neemt niet weg dat
wij moeten constateren dat een aantal fracties problemen signaleren en
bedenkingen hebben tegen de wijze waarop wij deze doelstellingen
wiilen realiseren.

Dat het wetsvoorstel nog veel vragen oproept bij een zo omvangrijke
operatie en de ingrijpende veranderingen die dit met zich brengt, is op
zichzelf goed te begrijpen. Wij zullen deze vragen in het navolgende zo
goed mogelijk trachten te beantwoorden.

Wij willen benadrukken dat het niet alleen gaat om een zorgvuldig
wetgevingsproces, maar bij de overdracht van taken naar gemeenten en
zorgverzekeraars ook om belangrijke verantwoordelijkheden van deze
partijen. Wij vertrouwen er op dat zij deze taken op adequate wijze zullen
vervullen. De zorgplicht van gemeenten in dit wetsontwerp en van de
zorgverzekeraars in het kader van de AWBZ geven hiervoor naar onze
mening voldoende waarborgen. Deze uitvoerders van de wetgeving
zullen zich er terdege van bewust zijn dat het bij gehandicapten om een
kwetsbare groep gaat en dat toereikende voorzieningen moeten worden
geboden.

De gemeenten hebben al ervaring met het bieden van geschikte
huisvesting aan gehandicapten en ouderen. Het wetsvoorstel geeft hen
een verdergaande beleidsmatige en financiëie verantwoordelijkheid op
dit terrein. Bij de vervoersvoorzieningen gaat het om min of meer nieuwe
taken voor gemeenten, ook al hebben zij enige ervaring vanwege het
schoolvervoer van gehandicapten en in het kader van de ABW voor
65-plussers. Met name op dit terrein wordt van de gemeenten een
creatief en doelmatig beleid verwacht om met de beschikbare middelen
ook in de uitbreiding naar 65-plussers te voorzien. Dit zal een beperking
van individuele tegemoetkomingen m vervoerskosten betekenen, maar
tegelijkertijd biedt dit nieuwe mogelijkheden voor vormen van collectief
vervoer voor gehandicapten en ouderen en voor collectieve contracten
met taxibedrijven. De gemeenten hebben in dit opzicht veel meer
mogelijkheden dan bedrijfsverenigingen. Bij de rolstoelen is voorzien in
een toenemende behoefte in verband met de uitbreiding naar
65-plussers. Het is daarmee mogelijk het huidige beleid voort te zetten,
ook in het kader van de ABW worden voor 65-plussers rolstoelen
verstrekt, maar de doelmatigheid kan worden vergroot door het accent te
leggen op bruikleen en voorzover mogelijk herverstrekking.

Bij de overdracht van zorgvoorzieningen uit de AAW naar de zorgver–
zekeraars is bundeling van deze voorzieningen in de zorgsector
uitgangspunt. Het gaat hierbij niet om nieuwe taken, maar om uitbreiding
van taken waarmee overlappingen en herverstrekking van soortgelijke
voorzieningen (thans nodig in de AAW bij duurzaam gebruik) worden
beëindigd. Dit zal tot grotere doelmatigheid leiden, ook bij de afweging
van noodzakelijke voorzieningen die nu geheel in de zorgsector kan
gebeuren.

Wij zijn er van overtuigd dat het wetsvoorstel bijdraagt tot een betere
houdbaarheid en betaalbaarheid van de voorzieningen voor gehandi–
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capten volgens de lijnen die hiervoor zijn aangegeven, waarbij niet langer
onderscheid wordt gemaakt bij de leeftijdsgrens van 65 jaar.

Door een aantal fracties is aan de orde gesteld of er wel sprake is van
voldoende zorgvuldigheid bij de wetgeving, de financiële onderbouwing
en de implementatie met ingrijpende herverdeling van taken. Wij gaan op
de betreffende vragen nog nader in, maar willen hierover eerst enige
algemene opmerkingen maken.

Bij de zorgvuldigheid van wetgeving gaat het om de kernvraag of het
wetsvoorstel voldoende waarborgen biedt voor de gehandicapten. Wij
menen dat dit het geval is met het samenstel van de geformuleerde
zorgplicht, de gemeentelijke verordening en de wettelijke eisen die
daarvoor gelden, de beroepsmogelijkheden en de nadere regels voor
eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen. Wij wijzen hierbij op
de opmerking van de leden van de fractie van D66 dat het wetsvoorstel
na amendering in de Tweede Kamer is verbeterd.

Bij de zorgvuldigheid in financieel opzicht gaat het om de kernvraag of
de gemeenten voldoende middelen krijgen voor een verantwoorde
uitvoering. Deze vraag is in het overleg met de VNG dat tot een
bestuursakkoord heeft geleid, bevestigend beantwoord. Hoofdpunten
hierbij waren: voldoende beleidsruimte voor de gemeenten, voldoende
mogelijkheden voor doelmatigheid en kostenbeheersing, voldoende
financiële ruimte voor de uitbreiding naar ouderen.

Hieruit vloeit voort dat rijk en gemeenten ervan uitgaan dat de te
verwachten aanspraken van gehandicapten en de gemeentelijke
mogelijkheden om die te honoreren met elkaar in evenwicht zijn, met
behoud van een verantwoord voorzieningenniveau. Uiteraard zal dit een
hoofdpunt van evaluatie zijn.

Bij de zorgvuldigheid van de implementatie is de kernvraag of de
overdracht van taken en lopende gevallen en de voorbereiding van
gemeenten op de nieuwe taken voldoende aandacht krijgen. Voor de
overdrachts-operatie zijn breed samengestelde werkgroepen ingesteld,
die tijdig zullen rapporteren over de procedures en afspraken die hierover
nodig zijn voor de overdragende en ontvangende partijen.

Het overgangsrecht in het wetsvoorstel beperkt de overdrachtsproble–
matiek aanmerkelijk.

Het implementatietraject bij de VNG verloopt volgens schema en bevat
alle onderdelen die voor de invoering en uitvoering door de gemeenten
van deze wet van belang zijn.

Zowel voor een zorgvuldige overdracht naar als invoering bij de
gemeenten is voldoende voorbereidingstijd nodig. Het is dan ook van
essentieel belang dat het wetsvoorstel tijdig wordt afgehandeld. In het
bestuursakkoord met de VNG is ervan uitgegaan dat dit voor het zomer–
reces kan gebeuren. Mocht dit niet het geval zijn dan moet het invoe–
ringstraject worden heroverwogen omdat voldoende zorgvuldigheid
voorop blijft staan.

Financiële aspecten

Het was de leden van de fractie van de PvdA opgevallen dat, ook
tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer, geen gefundeerd
inzicht bestond over de omvang van de doelgroep, de spreiding over
gemeenten en zorgverzekeraars, de mate waarin thans gebruik wordt
gemaakt van de voorzieningen die straks herverkaveld zullen zijn over
gemeenten, bedrijfsvereningingen/GAK en de zorgverzekeraars, evenmin
als een prognose ten aanzien van de toekomstige behoefteontwikkeling.
Dit bemoeilijkt naar het oordeel van deze leden niet alleen een oordeels–
vorming over het totaalbudget dat met een adequaat voorzieningen–
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niveau gemoeid is, maar belemmert ook het zicht op het realiteitsgehalte
van de verschillende budgetten die moeten worden herverkaveld en
daarmee op het voorzieningenpakket.

Met respect voor het belang dat deze leden terecht toekennen aan een
deugdelijke onderbouwing wil het ons niettemin voorkomen dat het
beeld dat deze leden hier schetsen geen recht doet aan de zorgvul–
digheid die wij menen in acht genomen te hebben bij de onderbouwing
van onze voorstellen. Het is ook ónze principiële opvatting dat wetgeving
moet berusten op deugdelijk inzicht in de omvang van en prognoses met
betrekking tot de groep die aan het wettelijk kader rechten kan ontlenen.
Naar die opvatting hebben wij ook willen handelen.

Wij hechten er dan ook aan nog eens een uiteenzetting te geven over
de wijze waarop wij de aan dit wetsvoorstel ten grondslag liggende
kwantitatieve inzichten hebben verworven.

Van het huidige gebruik door beneden 65-jarigen van AAW-voorzie–
ningen (en door boven 65-jarigen aan wie de voorziening vóór het
bereiken van de 65-jarige leeftijd werd toegekend) vindt uiteraard
registratie plaats door de bedrijfsverenigingen o.m. verbijzonderd naar
woonplaats, naar soort voorziening en naar de uitgaven die met elk van
die voorzieningen gemoeid zijn. Met betrekking tot de huidige doelgroep
zijn statistische gegevens dus ruimschoots voorhanden. Gedetailleerd en
betrouwbaar inzicht in de huidige doelgroep en het huidige gebruik kon
hier eenvoudig aan ontleend worden. Problematischer was het om inzicht
te verwerven in de gevolgen, in verschillende opzichten, van het
uitbreiden van de doelgroep naar boven 65-jarigen. In eerste benadering
liepen de schattingen over de financiële gevolgen geweldig uiteen.
Verwezen mag worden naar de memorie van toelichting op het voorstel
Wet handhaving leeftijdsgrens verzekerings– en premieplicht AAW
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 350 nr 3), waar met expli–
citering van de gehanteerde veronderstellingen, is aangegeven dat een
maximumraming uitkwam op een uitgavenstijging van 3 mld gld en dat
een minimumraming altijd nog een uitgavenstijging van 0,5 mld gld
voorspelde. Deze uiteenlopende ramingen brachten nog eens prominent
in beeld met welke schattingsproblemen de wetgever al snel geconfron–
teerd wordt wanneer het toekennen van rechten aan de orde is aan
categorieën van de bevolking, met betrekking tot welke categorieën tot
dusver geen, op die rechten toegespitste, registratie plaatsvindt. Bij
gebrek aan statistische gegevens is het dan buitengewoon moeilijk
gedragseffecten juist in te schatten. Voorbeelden hiervan zijn er te over.

De grote onduidelijkheid waarvan dus sprake was met betrekking tot
de mate waarin boven 65-jarigen een beroep zullen doen op de voorzie–
ningen krachtens de AAW achtten wij, gelet op het uitgangspunt dat
wetgeving moet zijn gebaseerd op deugdelijke onderbouwingen, prohi–
bitief voor het op dat moment al tot ontwikkeling brengen van wetgeving.
Daarom is eerst opdracht gegeven aan het NSS om onderzoek te doen
naar het feitelijk en potentieel gebruik door ouderen van voorzieningen
die verband houden met ziekte en gebrek. In mondelinge interviews is
aan bejaarden uit een steekproef uit het AOW-bestand gevraagd naar
het feitelijk gebruik van voorzieningen op grond van andere regelingen
dan de AAW. Vervolgens is gevraagd naar het potentieel gebruik door
ouderen van AAW-voorzieningen in verband met ziekte en gebrek.
Uitgangspunt in de vraagstelling was daarbij het al dan niet hebben van
functionele beperkingen alsmede de criteria die de GMD hanteert voor
het toekennen van voorzieningen aan beneden 65-jarigen. Aldus werd
inzicht verkregen in het feitelijk en potentieel gebruik van voorzieningen
door bejaarden. De resultaten van dit onderzoek hebben meer gefun–
deerde uitspraken mogelijk gemaakt over de mate waarin boven
65-jarigen naar verwachting gebruik zullen maken van elk van de onder–
scheiden voorzieningen en welke financiële consequenties dat heeft.
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Aldus was het mogelijk in de memorie van toelichting bij onderhavig
wetsvoorstel een onderbouwde presentatie te geven van de bedragen die
gemoeid zijn met het huidig gebruik van voorzieningen door beneden
65-jarigen (gedifferentieerd naar de verschillende soorten voorzieningen)
en van de bedragen die gemoeid zijn met het verwachte gebruik door
boven 65-jarigen van het huidige voorzieningenpakket (eveneens gediffe–
rentieerd naar de verschillende soorten voorzieningen). Uit deze presen–
tatie blijkt de onvermijdelijkheid dat bij uitbreiding van de doelgroep naar
boven 65-jarigen, onder de randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit,
grosso modo een halvering van het voorzieningenniveau zal optreden.

De randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit, die het resultaat was
van een afweging van het kabinet van concurrerende doeleinden stond in
de weg aan een benadering waarbij het budget voor voorzieningen werd
bepaald door de toekomstige behoefteontwikkeling op basis van het
huidige voorzieningenpakket. Bij de hier gememoreerde halvering van het
voorzieningenniveau zij overigens direct aangetekend dat
efficiency-voordelen die gerealiseerd kunnen worden als gevolg van
decentralisatie van de voorzieningen naar de gemeenten naar onze
verwachting de aanpassing van het voorzieningenniveau zullen matigen.

Een ander aspect dat hier aan de orde is betreft het realiteitsgehalte
van de verschillende budgetten die moeten worden herverkaveld. Wij
zouden eraan willen toevoegen: onder de restrictie van budgettaire
neutraliteit.

Omdat, op de wijze zoals hierboven is aangegeven, inzicht is verkregen
in de mate waarin zowel de huidige als de toekomstige doelgroep
gebruik maakt van de onderscheiden soorten voorzieningen (woon/leef–,
zorg–, inkomensondersteunde en werkvoorzieningen) zijn op realistische
basis de bedragen vast te stellen die overgeheveld zullen worden naar
het gemeentefonds en naar de AWBZ en de bedragen die bij de bedrijfs–
verenigingen gehandhaafd zullen blijven. Tegen deze achtergrond zouden
wij het op prijs stellen als de leden van de PvdA de kwalificatie van
ondeugdelijkheid nog eens zouden heroverwegen.

Wij zijn vrij uitvoerig op dit onderdeel van het betoog van de leden van
de PvdA-fractie ingegaan omdat de kritiek van onzorgvuldigheid en
ondeugdelijkheid voor ons zwaar weegt, temeer daar wij naar ons
oordeel, wat betreft de kwantitatieve analyses en prognoses, er al het
mogelijke aan gedaan hebben om de voorgestelde wetgeving zorgvuldig
en deugdelijk te onderbouwen. En dan weten ook wij ook wel dat het
schattingen blijven, die hoe dan ook met onzekerheden zijn omgeven.
Onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat in de toekomst de
nieuwe uitvoerders tot nadere aanpassingen worden gedwongen. Wij zijn
echter van oordeel dat, wat de betrouwbaarheid van de thans
beschikbare inzichten betreft, geen verdere winst te behalen is en dat het
verantwoord is, wij merkten dat in de inleiding reeds op, het wetsvoorstel
tot uitvoering te brengen.

Op twee aspecten willen wij in dit verband nog ingaan. Het eerste
aspect betreft de in de kwantitatieve onderbouwing veronderstelde mate
van niet-gebruik van voorzieningen van 30%. De leden van de fractie van
de PvdA maken hier een opmerking over in relatie tot het advies van de
Zfr van 22 april 1993. Ook de leden van de fractie van D66 memoreren
de hogere ramingen van de Zfr, welke, zoals bekend, samenhangen met
een lagere inschatting van de Zfr van het percentage niet - gebruik.
Hierna wordt ingegaan op genoemd advies van de Zfr en de daarin
gemaakte kanttekeningen bij de ramingen uit het wetsvoorstel. Op deze
plaats willen wij specifiek ingaan op de overwegingen waardoor wij ons
hebben laten leiden om uit te gaan van 30% niet-gebruik. Vooreerst
willen wij opmerken dat gegevens over niet-gebruik van de sociale
zekerheid in Nederland schaars zijn. Representatieve cijfers over de
omvang ervan bestaan er slechts ten aanzien van de wet eenmalige
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uitkering en de individuele huursubsidie. In beide gevallen is er sprake
van een hoog percentage niet-gebruik (43% respectievelijk 55%). Wel is
duidelijk geworden dat aan niet-gebruik legio oorzaken ten grondslag
kunnen liggen. De wet en uitvoeringspraktijk kunnen drempels bevatten.
Gebrek aan kennis, angst voor stigmatisering, gebrek aan «bureaucra–
tische competentie» zijn even zovele oorzaken die het vermoeden voeden
dat niet-gebruik in het algemeen niet van incidentele maar van struc–
turele aard is. Wij achten het derhalve zeer aannemelijk dat niet-gebruik
zich ook bij de voorzieningen in betekenende mate zal voordoen. Gelet
op de uitkomsten van de onderzoeken bij de eenmalige uitkeringen en de
huursubsidie is een percentage van 30 zelfs conservatief te noemen,
vooral als wordt bedacht dat in dit percentage tevens is begrepen het
percentage afwijzingen op aanvragen om voorzieningen. Ook hier geldt
de kanttekening dat het om een schatting gaat, die met onzekerheid is
omgeven. Aangezien wij geen indicaties hebben dat het door ons gehan–
teerde percentage bezijden de realiteit staat, achten wij het verantwoord
van dit percentage te blijven uitgaan.

Het tweede aspect waar wij hier op willen ingaan betreft de verdeling
van middelen uit het Gemeentefonds ten behoeve van de voorzieningen.
Zowel de leden van de fractie van het CDA als van de PvdA, Groen Links
en GPV hebben hier vragen over gesteld. Wij willen niet verhelen dat
deze kwestie ons en de beheerders van het Gemeentefonds (de staatsse–
cretarissen van Financiën en van Binnenlandse Zaken) intensief heeft
beziggehouden.

Gelet op het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 10
juni 1992 gaven wij met de beheerders van het Gemeentefonds er de
voorkeur aan om de middelen voor de voorzieningen te verdelen via een
bestaande maatstaf: het aantal inwoners. Op dat moment was echter
nog niet bekend hoe de confrontatie van de historische verdeling van de
uitgaven voor beneden 65-jarigen zou uitvallen met de verdeling via het
aantal inwoners, zodat nog geen uitspraak mogelijk was over de
noodzaak van een overgangsregeling. Inmiddels is op basis van tot op
gemeentelijk niveau gedifferentieerd cijfermateriaal van het GAK, de
DETAM en het ABP over de jaren 1991 en 1992 een betrouwbaar beeld
gevormd van de historische verdeling van de uitgaven voor beneden
65-jarigen. De resultaten van de hiervoor bedoelde confrontatie zijn
daarmee nu wel bekend. Ook heeft de Raad voor de gemeentefinanciën
naar aanleiding hiervan op 9 juni 1993 nader geadviseerd. Tijdens de
plenaire behandeling van onderhavig wetsvoorstel in de Tweede Kamer
is, zoals bekend, een motie aanvaard waarbij de regering wordt uitge–
nodigd de verdeelsystematiek te verfijnen en voor een overgangsperiode
het zogeheten integratie-artikel toe te passen. In zijn nader advies
beveelt de Raad voor de gemeentefinanciën aan om, zolang het huidige
verdeelstelsel geldt, de middelen te verdelen via een gelijk bedrag per
inwoner. In dat verband wijst de Raad op het lopende evaluatieonderzoek
naar verdeelmaatstaven, dat thans in volle gang is. Op dit moment zijn
dus nog geen conclusies te trekken of er verdeelmaatstaven moeten
komen die differentiatie naar bevolkingsgroepen mogelijk maakt. Het
beoogde invoeringsjaar van de aangepaste verdeelsystematiek is 1996.
Wel is de Raad van mening dat gemeenten waarvoor geldt dat de
verdeling op basis van een vast bedrag per inwoner een verschil ten
opzichte van de historische verdeling van uitgaven voor beneden
65-jarigen oplevert dat groter is dan 2%, in aanmerking zouden moeten
komen voor een overgangsregeling gedurende twee jaar.

De beheerders van het gemeentefonds zijn voornemens het advies van
de Raad voor de gemeentefinanciën op een enkel detail na te volgen. Dit
standpunt is neergelegd in een brief die recent verzonden is aan de
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Voorzitter van de Eerste en de Tweede Kamer. Hier is van belang dat met
de voorgestelde overgangsregeling wordt bereikt dat gemeenten die als
gevolg van een «ongunstige» historische verdeling van uitgaven voor
beneden 65-jarigen dreigen niet uit te komen met de bijdrage uit het
Gemeentefonds twee jaar de tijd krijgen voor een geleidelijke
aanpassing.

De leden van de fracties van de PvdA, D66 en het GPV hebben
gewezen op het advies van de Ziekenfondsraad van 22 april 1993,
waarin is opgenomen dat naar de opvatting van de Raad voor het
overhevelen van AAW-voorzieningen naar de AWBZ een aanmerkelijk
hoger bedrag noodzakelijk is dan in de schriftelijke stukken bij dit
wetsvoorstel is geraamd, ondanks het feit dan een aantal thans vergoede
voorzieningen wordt geschrapt.

De Ziekenfondsraad heeft inderdaad kanttekeningen geplaatst bij de
kostenraming volgens het wetsvoorstel voorzieningen gehandicapten. De
derde ondergetekende heeft daarop een reactie gegeven bij brief van 11
juni 1993, kenmerk VMP/VA 931525, waarvan een afschrift aan de
voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is gezonden.

Met het oog op een goede oordeelsvorming over het budget dat met
een adequaat voorzieningenniveau gemoeid is, is de reactie aan de
Ziekenfondsraad terzake in het navolgende verkort weergegeven.

In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel is in paragraaf
7.2.1. met betrekking tot de financiële gevolgen van het toekennen van
het huidige AAW-voorzieningenpakket aan 65-plussers bij de raming van
de verwachte extra uitgaven een correctiefactor van 30% verwerkt. Deze
factor heeft betrekking op de veronderstelling dat een aantal beoogde
gebruikers van de onderhavige voorzieningen geen gebruik zal maken
wegens onbekendheid met de regeling dan wel omdat de aanvragen
zullen worden afgewezen. De Raad acht deze correctiefactor speculatief
en te hoog geschat. De Raad betwijfelt of deze correctiefactor in de
kostenraming terecht wordt toegepast, nu het bij de onderhavige
operatie juist gaat om vereenvoudiging van de regelgeving op het gebied
van de gehandicaptenvoorzieningen.

De derde ondergetekende deelt de opvatting van de Raad op dit punt
niet. In de brief van 6 mei 1991 aan de voorzitter van de Tweede Kamer
betreffende voorzieningen voor gehandicapten (Kamerstukken II,
1990-1991, 22089, nr. 1) is in bijlage III toepassing van de correctie–
factor onderbouwd. In het voorgaande hebben wij hierop nog een nadere
toelichting gegeven.

De Raad heeft geconstateerd dat met betrekking tot de hulpmiddelen
voor het voeren van een huishouding en voor de ADL-hulpmiddelen in
het geheel geen financiële middelen worden overgeheveld wegens
uitbreiding van de doelgroep met 65-plussers.

Deze constatering van de Raad is juist. In de brief van 6 mei 1991 is in
bijlage III, paragraaf 4.3, aangegeven dat voor de ADL-hulpmiddelen en
huishoudelijke hulp geen extra bedragen zijn ingeboekt, omdat boven
65-jarigen daar nu reeds op grond van de AWBZ gebruik van kunnen
maken.

De Raad schat, aan de hand van de meest recente kostengegevens van
AAW-voorzieningen over het jaar 1992, het totale kosteneffect van de
overheveling op f300 a f400 miljoen en is daarbij uitgegaan van de
huidige systematiek en aanspraken ingevolge de AWBZ. Voor de overhe–
veling is naar de opvatting van de Raad in totaal f 265 miljoen, inclusief
uitvoeringskosten, beschikbaar. De Raad constateert daarmee in feite
een tekort bij de overhevelingsoperatie van minimaal f 35 miljoen en
maximaal f 135 miljoen. De Raad heeft in het licht daarvan als financiële
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randvoorwaarde voor de overheveling van de AAW-voorzieningen een
verhoging van de AWBZ-premie met 0.10 a 0.15 % voorgesteld. Daarbij
gaat de Raad ervan uit dat een navenante daling plaatsvindt van de
AAW-premie, zodat sprake is van een budgettair neutrale operatie, zowel
voor verzekerden als voor verzekeraars.

Gezien de onzekerheid over de vraag hoe, met het oog op de
verschillen in verzekerdenpopulatie, de spreiding van het risico over de
individuele verzekeraars zal worden, acht de Raad voorts nacalculatie van
100% noodzakelijk.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het naar de
mening van de Raad onvermijdelijk dat in het over te hevelen pakket
voorzieningen beperkingen worden aangebracht.

Allereerst zij er op gewezen dat volgens de laatst bekende gegevens,
zoals die zijn weergegeven in de brief van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1993 (Kamerstukken II,
1992-1993, 22815, nr. 26) in totaal geen f 265 miljoen maarf 295
miljoen, inclusief uitvoeringskosten, beschikbaar is voor de over te
hevelen AAW-voorzieningen.

In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel WVG, paragraaf
7.2.1., is opgemerkt, dat aan de daar gepresenteerde ramingen geen
absolute betekenis mag worden toegekend. Zoals steeds, wanneer het
gaat om het voorspellen van het beroep op een nieuwe regeling dan wel
om het beroep dat een nieuwe categorie rechthebbenden op een
regeling gaat doen, zijn ook bij de onderhavige overhevelingsoperatie de
ramingen met de nodige onzekerheden omgeven. Dat, anders gezegd, de
Raad tot een raming komt welke afwijkt van de in het wetsvoorstel WVG
opgenomen raming, is derhalve niet verwonderlijk. Dit betekent naar de
opvatting van de derde ondergetekende echter niet, dat de overheve–
lingsoperatie niet mogelijk zou zijn als niet aan de door de Raad gestelde
randvoorwaarden zou zijn voldaan. Los daarvan maken ook de verwachte
effecten van de beoogde kostenbeheersende maatregelen met
betrekking tot de Regeling hulpmiddelen AWBZ, waarop in het navol–
gende wordt ingaan, de door de Raad geformuleerde randvoorwaarden
in feite overbodig.

Bij brief van 22 april 1993, inzake het actieplan eigen betalingen in de
wettelijke ziektekostenverzekering en uitvoering van de motie-Kamp
(Kamerstukken II, 1992-1993, 22393, nr. 49) is de voorzitter van de
Tweede Kamer geïnformeerd over onder meer de kostenbeheersende
maatregelen op het terrein van de hulpmiddelen. De Ziekenfondsraad
heeft daarover op 22 oktober 1992 advies uitgebracht.

Mede in het licht van het in de brief van 22 april beschreven systeem
van verplichte eigen bijdragen is het zaak bij de hulpmiddelen een koers
te varen die er voor zorgt dat in de lijn met de modernisering verant–
woordelijkheden worden gelegd bij verzekeraars én bij de burger. Dit is
de enige mogelijkheid om de problematiek van geringe markttranspa–
rantie en toenemende vraag, zoals bij de hulpmiddelen aan de orde is, te
doorbreken. Alle mogelijke oplossingsrichtingen voor de huidige proble–
matiek overziende is gekozen voor een viertal maatregelen. Een van die
maatregelen betreft invoering per 1-1-1994 van een algemene eigen
bijdrage van 15% voor die hulpmiddelen waarvoor nu nog geen eigen
bijdrage geldt (met aanpassing van de bestaande eigen bijdragen tot
15% indien de huidige eigen bijdragen lager zijn en onder handhaving
van de bestaande maximum vergoedingen) met een maximum van f 200
voor de procentuele eigen bijdrage per verzekerde per kalenderjaar.

Op basis van de meest recente gegevens betekent de financiële
raming van de Raad volgens het gunstigste scenario een tekort van f 5
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miljoen en volgens het ongunstigste scenario f 105 miljoen. Indien al aan
de raming van de Raad absolute betekenis zou kunnen worden
toegekend, hetgeen zoals eerder is opgemerkt niet mogelijk is, zal de
voor de Regeling hulpmiddelen AWBZ beoogde eigen-bijdrageregeling
van 15%, afgezien van cumulatie-effecten, bij een totale kostenomvang
(inclusief uitvoeringskosten) van f 300 miljoen een extra opbrengst
genereren van ca f40 miljoen. In het gunstigste scenario is in dat geval
derhalve niet langer sprake van een tekort. Uitgaande van het ongun–
stigste scenario betekent, cumulatie-effecten buiten beschouwing
gelaten, invoering van de 15% eigen bijdrage een extra opbrengst van ca
f 55 miljoen waardoor het maximale theoretische tekort f 50 miljoen
beloopt.

De kostenbeheersing op het terrein van de hulpmiddelen zal niet
uitsluitend kunnen worden bereikt door invoering van een procentuele
eigen bijdrage aan de voet. Verwacht wordt dat invoering van de overige
aangekondigde maatregelen eveneens substantieel zal bijdragen aan een
betere kostenbeheersing. De verwachte kostenbeheersende effecten
zullen eveneens van toepassing zijn op de uit de AAW over te hevelen
hulpmiddelen naar de AWBZ, zodat verwacht kan worden dat het
hiervoor aangeduide maximale theoretische tekort, uitgaande van de
meest ongunstige situatie, in ieder geval belangrijk lager zal zijn de
hiervoor berekende f 50 miljoen, dan wel dat van een tekort in het geheel
geen sprake zal zijn.

Aan het voorgaande zij nog toegevoegd dat voor die voorzieningen,
waarvoor een subsidieregeling dient te worden vastgesteld, de uitgaven
aan een plafond zijn gebonden. Voor deze voorzieningen kan derhalve
niet meer worden uitgegeven dan als budget aan deze subsidierege–
lingen wordt toegekend.

Het voorgaande heeft tot de overtuiging en daarmee ook tot de
conclusie geleid dat de overheveling van de gehandicaptenvoorzieningen
naar de AWBZ kan plaatsvinden binnen de financiële ruimte zoals die in
de memorie van toelichting bij de WVG is aangegeven en welke
laatstelijk nogmaals geactualiseerd in de brief van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei jl. is opgenomen. Dit
betekent dat een premieverhoging zoals door de Raad is voorgesteld niet
aan de orde kan zijn. Dit geldt eveneens voor het door de Raad voorge–
stelde niveau van nacalculatie van 100%.

In plaats daarvan is het van belang dat de effecten van de kostenbe–
heersende maatregelen nauwlettend worden gevolgd. Het belang van
kostenbeheersende maatregelen is met de brief van 11 juni 1993 aan de
Ziekenfondsraad nogmaals benadrukt.

De leden van de VVD-fractie stellen voorts enkele vragen die recht–
streeks voortvloeien uit de vermeende relatie tussen dit wetsvoorstel en
het AOW-wetsvoorstel tot wijziging in de verhouding van ouderdoms–
pensioen en toeslag (de zogenaamde 50-50-verhouding).

De eerste ondergetekende wil er in dit verband op wijzen dat diezelfde
leden in het voorlopig verslag naar aanleiding van het hiervoor genoemde
AOW-wetsvoorstel over hetzelfde onderwerp vragen van soortgelijke
strekking hebben gesteld. In de desbetreffende memorie van antwoord is
hierover onder meer opgemerkt, dat de besparingen van het
AOW-wetsvoorstel strikt op zichzelf bezien zullen leiden tot een
verlaging van de AOW-premie en van de collectieve lastendruk. Het
voorstel Wet voorzieningen gehandicapten leidt zoals bekend tot een
structurele uitgavenstijging van 170 mln gulden. De regels van budget–
discipline stellen als eis dat voor hetzelfde bedrag beleidsmatige
compensatie, dat wil zeggen een ombuiging, wordt geboden, zodat per
saldo sprake is van budgettaire neutraliteit. De regering heeft er in

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 815, nr. 274c 9



toegestemd de besparingen, die wijziging van de uitkeringsstructuur van
de AOW met zich meebrengen, te beschouwen als compensatie in het
kadervan de budgetdiscipline.

Evaluatie

De leden van de fracties van het CDA en van D66 hebben de regering
gevraagd om inzicht te geven in de wijze waarop de WVG zal worden
geëvalueerd.

Bij de evaluatie van de WVG zal de realisatie van alle met de WVG
beoogde doelstellingen als toetsingskader gelden, hetgeen een
uitvoerige evaluatie inhoudt. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende
evaluatievragen, die bij de evaluatie aan de orde zullen komen:

- Voldoen de gemeenten aan de in de wet genoemde zorgplicht?
- Bevordert de WVG dat gehandicapten zolang mogelijk zelfstandig

kunnen blijven wonen?
- Zijn de voorzieningen voor iedereen bereikbaar (zowel psychologisch

als financieel)?
- In hoeverre kunnen de gemeenten met het in het Gemeentefonds

gestorte geld ten behoeve van de WVG voorzieningen «rondkomen»?
- Is er sprake van een integrale benadering: zoveel mogelijk èén loket?

Daarnaast zal er sprake zijn van evaluatie ten aanzien van zaken zoals
inkomenseffecten, cumulatie met inkomenseffecten van andere
(zorg)regelingen, de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid, de
afbakening, samenhang en afstemming op andere regelingen, de
eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid van de WVG.

De fractie van D66 vraagt welke maatregelen de regering reeds heeft
getroffen om een zorgvuldige, objectieve evaluatie van deze wet op een
later tijdstip mogelijk te maken.

De WVG zal in het derde jaar na invoering, wanneer de overgangspe–
riode is verstreken, worden geëvalueerd. Vervolgens zal binnen drie jaar
daarna opnieuw een evaluatie plaats vinden. Ten behoeve van deze
evaluaties zijn reeds nu keuzen over de informatievoorziening in het
kader van de WVG vereist, opdat de benodigde informatie op het
moment van de eerste en de tweede evaluatie beschikbaar is.

Op dit moment wordt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) voor gemeenten een functioneel ontwerp voor de
informatie ontwikkeld, die in het kader van de WVG voor gemeenten van
belang wordt geacht. In dit functioneel ontwerp wordt aangegeven welke
gegevens de gemeenten vanaf het begin van de werking van de WVG
structureel zullen verzamelen. Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (in overleg met dat van Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) zal in dit kader zo spoedig mogelijk aan de
VNG aangeven, welke gegevens vanaf de aanvang van de regeling door
de gemeenten ten behoeve van de evaluatie van de WVG moeten
worden vastgelegd. Met deze informatiebehoeften kan dan, in overleg
met de VNG, in het eerder genoemde functionele ontwerp rekening
worden gehouden.

Op dit moment heeft het Ministerie van SZW aan een drietal onder–
zoekbureaus gevraagd een offerte uit te brengen met betrekking tot een
inventariserend onderzoek naar de informatiebehoefte van de ministeries
van SZW en VROM ten behoeve van een evaluatie van de WVG. In dit
onderzoek gaat het in eerste instantie erom de informatiebehoefte van
de ministeries van SZW en VROM ten behoeve van een evaluatie van de
WVG te inventariseren, waarin door het structureel vastleggen van
gegevens door gemeenten het best kan worden voorzien.
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Een overzicht van die gegevens die de gemeenten vanaf het begin van
de werking van de WVG ten behoeve van een goede evaluatie van de
WVG structureel dienen te verzamelen, vereist een vertaalslag van de
kwalitatieve uitgangspunten van de WVG naar een kwantitatieve wijze
van registreren. Het is hierbij een uitgangspunt dat als in deze informa–
tiebehoefte ten behoeve van de evaluatie op een andere, kwalitatief even
goede, wijze dan structureel via gemeenten kan worden voorzien, deze
niet– structurele methode de voorkeur verdient. De reden hiervoor is, dat
gemeenten niet (te) zwaar moeten worden belast met het vastleggen van
gegevens ten behoeve van een evaluatie van de betrokken ministeries.
Bovendien is bij het vastleggen van gegevens de kans op fouten groter.

Een beoordeling welke gegevens structureel door de gemeenten en
welke gegevens op andere wijze bijvoorbeeld door enquêtering van
cliënten moeten worden verzameld vereist een globale analyse wat
evaluatie van de WVG inhoudt. Een globaal evaluatie-onderzoekplan van
de WVG is op dit moment in ontwikkeling en zal in een latere fase
uitmonden in een gedetailleerd evaluatie-onderzoekplan van de WVG. In
het evaluatie-onderzoekplan is in antwoord op de vraag van de fractie
van D66 niet voorzien in een nulmeting. Hiervoor geldt de volgende
reden. Bij de evaluatie van de WVG gaat het de regering niet zozeer om
te weten in hoeverre de situatie voor gehandicapten voor de inwerking–
treding van de WVG in 1997 en in 1999 zal zijn gehandhaafd. Het is
veeleer de vraag inhoeverre de voorzieningen voor de gehandicapten op
zich na inwerkingtreding van de WVG adequaat zijn: worden de beper–
kingen die gehandicapten ondervinden op het gebied van het wonen en
van het zich binnen en buiten de woning verplaatsen daadwerkelijk door
de gemeenten met voorzieningen weggenomen, respectievelijk adequaat
verminderd? Omdat er daarnaast voor de groep boven de 65 jaar sprake
is van uitbreiding van de zorg en, ook om die reden een nulmeting niet
zinvol.

Bij de evaluatie van de wet is het waardevol om kennis te hebben van
de ervaringen van cliënten, zoals die zijn opgetekend door de cliëntenor–
ganisaties. Deze organisaties zullen zoals door de (toenmalige) staatsse–
cretaris is toegezegd dan ook bij de evaluatie van de WVG worden
betrokken.

De één-loket-benadering

Leden van alle fracties hebben vragen gesteld over de één-loket–
benadering. De leden van de CDA-fractie merken op dat er in ieder geval
3 loketten overblijven, naast de gemeente een loket voor AAW en AWBZ.
Deze leden vragen of het juist is dat in incidentele gevallen nog aange–
klopt moet worden bij 5 loketten en om wat voor aanvragen dit gaat.
Voor deze leden is het van belang te vernemen of er inzicht bestaat in de
verhouding in zwaarte tussen de loketten uitgedrukt in percentages. De
leden van de PvdA-fractie vragen in hoeverre het uitvoeringsloket wisselt
als de omstandigheden van de gehandicapte wijzigen (onderwijsvolgend,
werkzoekend, werken, werkloos, etc) en of dit niet zeer «klant-onvrien–
delijk» is en onnodige uitvoeringsproblemen oproept. In dit verband
vragen deze leden of er niet een zekere «regie-functie» noodzakelijk is
om voor betrokkenen het gevoel te voorkomen telkenmale van het kastje
naar de muur gestuurd te worden. Deze leden willen alsnog een reactie
vernemen op het idee dat in het Tweede Kamer-debat is geopperd van
een onafhankelijk indicatie-instituut met intake voor alle voorzieningen.
De leden van de D66-fractie vragen of de bewindslieden kunnen
aangeven waarop zij het vertrouwen baseren dat er ten behoeve van het
ene loket zal worden samengewerkt tussen de gemeenten en de
betrokken instellingen en of het geen aanbeveling verdient om de VNG te
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verplichten voor een «coördinerend loket» te zorgen. Een andere
mogelijkheid is, volgens deze leden, de patiënten/cliëntenorganisaties op
gemeentelijk niveau een duidelijke taak te geven. Zij zijn immers bij
uitstek deskundig als het gaat om de vraag zorg op maat te verschaffen.

De leden van de fractie van de VVD vragen of de staatssecretaris het
er mee eens is dat één loket alleen kan worden verwezenlijkt als er
achter dat ene loket «één baas» zit, omdat wanneer meer instanties -
bijvoorbeeld gemeenten en bedrijfsverenigingen - één loket gebruiken en
hun werkzaamheden hierachter coördineren, het gevaar dreigt van een
vermenging van verantwoordelijkheden. De leden van de fractie van
Groen Links merken op dat met dit wetsvoorstel niet aan de wens van
het ene loket tegemoet wordt gekomen. De afbakeningsproblemen
worden niet opgelost, het aantal loketten vermindert niet; wat kan de
bewindsman als oplossing aangeven? Van de zijde van de GPV-fractie
wordt gevraagd of het juist is dat de beoogde integratie van voorzie–
ningen nauwelijks wordt bevorderd.

De opmerking van de CDA-fractie dat een gehandicapte die tegelij–
kertijd een werkvoorziening, een woon– en/of vervoersvoorziening én een
zorgvoorziening nodig heeft inderdaad met drie loketten te maken kan
krijgen is juist; voor zijn werkvoorziening bij de bedrijfsvereniging, voor
de woon– en vervoersvoorziening bij de gemeente en voor de zorgvoor–
ziening bij zijn zorgverzekeraar. Anderzijds moet duidelijk zijn dat een
gehandicapte die dezelfde voorzieningen in de huidige situatie nodig
heeft ook met drie loketten te maken krijgt namelijk de gemeente voor
zijn RGSHG-woonvoorziening, de bedrijfsvereniging voor zijn
AAW-woonvoorziening en AAW-vervoersvoorziening en een deel van zijn
zorgvoorzieningen en tenslotte de zorgverzekeraar voor andere zorgvoor–
zieningen. Met de WVG vindt een herordening plaats van de voorzie–
ningen die bij elkaar horen.

Indien bij een gemeente de coördinatie van gehandicaptenvoorzie–
ningen ontbreekt en de woonvoorzieningen door de afdeling volkshuis–
vesting, de vervoersvoorzieningen door de afdeling welzijn en de
inkomensondersteunende voorzieningen door de sociale dienst van de
betreffende gemeente geheel afzonderlijk zonder samenwerking worden
verstrekt zou in dit uitzonderlijke geval sprake kunnen zijn dat een gehan–
dicapte met vijf loketten te maken kan krijgen. Wij constateren echter
dat deze gemeente met een dergelijke aanpak ondoelmatig beleid voert
omdat op drie verschillende afdelingen drie keer de intake, indicatie en
verstrekking van de voorziening aan de gehandicapte wordt uitgevoerd
waardoor drie maal dezelfde kosten gemaakt worden. Alleen al uit
kostenoogpunt zal de gemeente een doelmatige samenwerkingsvorm
kiezen. De VNG heeft als uitgangspunt gesteld dat de gemeente de
integrale informatie– en verwijsfunctie voor de gehandicaptenvoorzie–
ningen uitvoert en dit in het VNG-voorlichtingsmateriaal opgenomen.
Hiermee worden gelijkluidende vragen van de leden van de fracties van
D66, Groen Links en GPV beantwoord.

Over de vraag van de leden van de CDA-fractie naar de verhouding (in
percentages) in zwaarte tussen de loketten moet worden opgemerkt dat
wij alleen beschikken over bedragen die niet zijn te herleiden tot
personen.

Het gaat in 1992 om de volgende bedragen en percentages:

bedrag (mln gld) %

Gemeente 1355 84
AWBZ 235 15
AAW 20 1
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Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie over
een mogelijke «regie-functie» en het idee van een onafhankelijk
indicatie-instituut met intake voor alle voorzieningen merken wij op dat
bij de behandeling in de Tweede Kamer door de derde ondergetekende
met grote aarzeling is gereageerd op deze brede indicatiestelling. Daarbij
heeft hij aangegeven dat in de memorie van antwoord van het
wetsvoorstel Modernisering verzorging en verpleging uitvoerig is
ingegaan op de indicatiestelling. Op gemeentelijk niveau kan met een
integrale benadering van de hulpvraag van de gehandicapte de regie–
functie worden bereikt. De indicering zal echter functioneel gescheiden
van de verstrekking geschieden; dit is ook al in het model van de VNG
voor de Administratieve Organisatie ingebouwd. Dat wisseling van
omstandigheden zou leiden tot een klant-onvriendelijk beleid en uitvoe–
ringsproblemen oproept, zoals de leden van de PvdA-fractie veronder–
stellen, onderschrijven wij niet. Gedurende de looptijd van het bruikleen–
contract kan de gehandicapte de hulpmiddelen blijven gebruiken ook als
hij werkloos wordt. Financiële tegemoetkomingen blijven doorlopen voor
de termijn waarvoor deze worden verstrekt, ook al wisselen de omstan–
digheden. Wij zullen dit nader regelen in de Amvb die de afstemming
tussen de werkvoorzieningen in de AAW en de leefvoorzieningen in de
WVG regelt.

De leden van de fractie van D66 noemen de mogelijkheid dat de
patiënten/cliënten-organisaties op gemeentelijk niveau een duidelijke
taak als deskundige wordt gegeven als het om de vraag gaat «zorg op
maat» te verschaffen. Wij zijn er een groot voorstander van dat gehandi–
capten een belangrijke stem krijgen in het gemeentelijk gehandicapten–
beleid; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek. Op basis van
de Algemene wet bestuursrecht kan een gemeentelijke verordening niet
worden goedgekeurd alvorens de inspraakprocedure waarbij vooral de
doelgroep wordt geraadpleegd, heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben
wij geadviseerd dat gemeenten hun beleidsplan vroegtijdig met de
gehandicaptenorganisaties bespreken. Veel gemeenten doen dit ook.

In antwoord op de vraag van de leden van de WD-fractie merken wij
op dat ook met meerdere «bazen» achter een loket efficiënt gewerkt kan
worden, met name omdat beide organisaties belang hebben bij een
duidelijke en doelmatige afstemming. Er is geen sprake van vermenging
van verantwoordelijkheden, want de bedrijfsvereniging is gebonden aan
de AAW-regels en de gemeente aan de WVG-regels.

CDA

De leden van de CDA-fractie vragen zich af of het gezien de gigan–
tische operatie niet verstandiger zou zijn de wet op onderdelen gefaseerd
in te voeren. Dit mede in verband met hun vragen over de
dossiers-overdracht. De burgers, en zeker de gehandicapten, moeten het
gevoel hebben dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is
genomen.

Op zich biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid van gefaseerde
invoering omdat onderdelen van de wet op verschillende tijdstippen bij
Koninklijk Besluit in werking kunnen treden. Hiervan wordt in elk geval
gebruik gemaakt voor de bepalingen over de gegevensoverdracht (art. 10
en art. 16, tweede lid), Hiervoor is zo spoedig mogelijk de wettelijke
basis nodig.

Vooralsnog overwegen wij geen fasering van de overdracht van taken
naar gemeenten of zorgverzekeraars. Alle voorbereidingen zijn gericht op
een integrale overdacht per 1 januari 1994. Wij willen zo enigszins
mogelijk vermijden dat gehandicapten voor leef– of zorgvoorzieningen op
meerdere loketten aangewezen blijven. Alleen de lopende bruikleenvoor–
zieningen blijven om praktische redenen nog in de AAW. Overigens
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willen wij een fasering op onderdelen ook niet uitsluiten als dit noodza–
kelijk zou blijken. Meer duidelijkheid hierover bestaat als de inventarisatie
van de overdrachtsproblematiek is afgerond.

De leden van de CDA-fractie vragen zich af in hoeverre de gemeenten
met de voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. Komt een defini–
tieve versie van de modelverordening van de VNG eerst medio
september, zodat voor de gemeenten nog maar enkele maanden resten,
zo vragen deze leden.

De leden van de fractie van D66 vragen of de leden van de Eerste
Kamer over de tekst van de modelverordening kunnen beschikken en of
de bewindslieden kunnen aangeven waarom zij daarin voldoende basis
vinden om de rechtsaanspraken voor burgers veilig te stellen.

De VNG heeft in het invoeringstraject van de WVG ondermeer
cursussen georganiseerd voor gemeenteambtenaren, waaraan ongeveer
duizend betrokken ambtenaren hebben deelgenomen. Deze voorbe–
reiding op de WVG is dus landelijk zeer breed geweest. Inmiddels is de
VNG bezig met een enquête onder alle gemeenten, met een aantal
vragen over de voorbereiding op de invoering. De resultaten hiervan zijn
over ongeveer een maand bekend. Als daaruit blijkt dat er gemeenten
zijn die onvoldoende met de invoering van de WVG bezig zijn, zal de
VNG hierop actie ondernemen. Er zijn voldoende ondersteuningsmoge–
lijkheden voor gemeenten die hierbij achterblijven. Als de Eerste Kamer
het wetsvoorstel afhandelt, zal het VNG-bestuur de modelverordening
begin juli vaststellen en aan de gemeenten toesturen. Het eerste concept
van de modelverordening is ter kennisneming aan de Tweede Kamer
gezonden. Uiteraard kan de Eerste Kamer ook kennisnemen van de
concept-modelverordening, die instussen aanzienlijk is bijgesteld. Het
laatste concept wordt tegelijk met deze memorie aan de Voorzitter van
de Eerste Kamer gezonden. Hierbij geldt dat er nog steeds sprake is van
een ontwerp-regeling, waarin onvolkomenheden zullen worden bijge–
steld. De rechtsaanspraken voor de burgers vloeien voort uit de wet en
de gemeentelijke verordening gezamenlijk. Dit in antwoord op de vraag
van de leden van de fractie van D66.

In de inleiding op deze memorie hebben wij al aangegeven, dat door
het samenstel van de zorgplicht, de gemeentelijke verordening, de wette–
lijke eisen die daarvoor gelden, de beroepsmogelijkheden en de nadere
regels voor eigen bijdragen en financiële tegemoetkomingen, de
belangen van de gehandicapte, de rechtsaanspraken daaronder
begrepen, voldoende worden gewaarborgd.

Uiteindelijke toetssteen voor de voorzieningenverstrekking is uiteraard
de wettelijke zorgplicht. Dit neemt niet weg dat binnen voormeld
samenstel ook de verordening een vooraanstaande plaats inneemt. Hierin
zal immers de wettelijke zorgplicht geconcretiseerd moeten worden. De
verordening zal, zoals wij in de artikelsgewijze toelichting op (voormalig)
artikel 4 hebben uiteengezet, duidelijkheid moeten verschaffen aan de
gehandicapte wat hij in zijn situatie van de gemeente mag verwachten,
met andere woorden moeten aangeven welke rechtsaanspraken hij
jegens de gemeente geldend kan maken. Aangezien bij verordening
natuurlijk niet de aanspraken die uit de wet voortvloeien (keerzijde van de
zorgplicht) opzij kunnen worden gezet, menen wij dat aldus ook op lokaal
niveau de aanspraken van burgers voldoende zijn gewaarborgd.

De leden van de CDA-fractie vragen of de overdracht van dossiers aan
de gemeenten vertraging heeft opgeleverd, om hoeveel dossiers het gaat
en of de privacy en anonimiteit voldoende is gewaarborgd.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de opsplitsing van 130000
dossiers over gemeente, bedrijfsverenigingen en zorgverzekeraars in het
invoeringsttraject van een half jaar haalbaar is. Voorts vragen zij of er bij
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het in kaart brengen van de knelpunten daarover al iets bekend is en of
realisatie nog steeds haalbaar wordt geacht. De leden van de fractie van
D66 vragen hoe de dossiers worden behandeld en overgedragen en in
hoeverre de privacy-aspecten zijn beschermd (toestemmingsvereiste).
Voorts vragen zij in hoeverre de betrokkenen bij de nieuwe dossier–
vorming gegevens moeten produceren over hun ziektegeschiedenis uit
het verleden.

Van feitelijke overdracht van dossiers is nu nog geen sprake. Wel
beschikken de gemeenten over financiële gegevens betreffende de
huidige AAW-voorzieningen van hun inwoners. De vertraging waarover
de leden van de CDA-fractie spreken heeft betrekking op het overleg
over de gegevensoverdracht tussen de betrokken partijen. Dit kon eerst
worden gestart nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel had aange–
nomen. Er is nu een zodanige planning gemaakt dat de procedures voor
de gegevensoverdracht over ongeveer twee maanden kunnen worden
vastgesteld. De SVr acht een termijn van vier maanden voldoende om
deze overdracht te realiseren.

Het aantal dossiers betreffende AAW-voorzieningen wordt geschat op
ca. 150000 (schatting GAK/GMD). De ingestelde werkgroep voor de
gegevensoverdracht zal bezien in hoeverre het nodig is dossiers uit te
splitsen en over te dragen, danwel er voor bepaalde categorieën sprake
kan zijn van overdracht van alleen kerngegevens over personen en
verstrekkingen.

Uiteraard zal de werkgroep ook de privacy-aspecten bezien en nagaan
in hoeverre toestemming van cliënten voor overdracht van gegevens is
vereist. Er is uiteraard geen sprake van anonieme gegevens maar van
persoonlijke gegevens bij overgang naar een andere regeling.

Dit is overigens een reguliere procedure bij de sociale zekerheidsrege–
lingen. De aanvrager van een voorziening zal de gegevens moeten
verschaffen die voor de medische beoordeling van ziekte of gebreken
van belang zijn.

Het trof de leden van de CDA-fractie dat in de modelverordening van
de VNG een sterke nadruk komt te liggen op groepsvervoer met het
terugdringen van het gebruik van het aantal privé autos. Zij vragen of het
wel zo duidelijk is dat groepsvervoer zo goedkoop is en hebben de
vervoersregio's ook een taak bij het treffen van voorzieningen voor
gehandicapten en hoe is de stand van zaken bij de voorbereiding
daarvan?

In de modelverordening van de VNG wordt aan gemeenten aanbevolen
in de eerste plaats de mogelijkheden te onderzoeken die een aanvullend
collectief vervoerssysteem biedt om tegemoet te komen aan (een deel
van) de vervoersvraag van gehandicapten. Uitgangspunt is hierbij dat
alleen overheidssteun nodig is als niet in beschikbare mogelijkheden van
vervoer kan worden voorzien. Door decentralisatie van de vervoersvoor–
zieningen hebben de gemeenten nu de mogelijkheid om te bezien of met
(een aanvulling op) collectief vervoer op een adequate wijze aan de
vervoersvraag van de gehandicapte kan worden voldaan. Indien het
collectief of aanvullend vervoer geen adequate oplossing biedt voor de
gehandicapte heeft de gemeente de zorgplicht om een individuele
vervoersvoorziening te treffen. Zoals reeds in de memorie van antwoord
(p. 30) is geschreven kan met aanvullend vervoer ook op verschillende
tijdstippen van de dag vervoer van deur naar deur worden gerealiseerd.
Met een aanvullend collectief vervoerssysteem wordt niet alleen groeps–
vervoer geleverd, maar worden ook met taxibedrijven contracten
afgesloten waarbij aanvullend mdividueel vervoer wordt geregeld
Daarnaast zullen gemeenten in bepaalde situaties, voor gehandicapten
die niet gebaat zijn met het collectief vervoer, individuele vervoermid–
delen en vervoersvergoedingen blijven verstrekken. Ook kan gedacht
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worden aan een situatie waarbij aan een deel van de vervoersbehoefte
tegemoet wordt gekomen door het collectief vervoer en daarnaast een
aanvullende individuele vergoeding aan de gehandicapte wordt gegeven
Dit wordt ook in de modelverordening aangegeven. Op verschillende
plaatsen in het land worden momenteel vervoerregio's gevormd, waar in
samenwerking tussen gemeente, provincie en vervoersmaatschappij
afspraken worden gemaakt over collectief vervoer voor gehandicapten. In
hoeverre groepsvervoer goedkoper is hangt af van diverse factoren zoals
de vervoersvraag en de plaatselijke situatie.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie of ook
te verwachten is dat gehandicapten die nu reeds in het bezit zijn van een
auto of een km-vergoeding, de zgn. bestaande gevallen, op enig moment
te maken krijgen met andere bepalingen in de gemeentelijke veror–
dening, waardoor hun positie zeker sterk nadelig kan worden benvloed,
merken wij op dat deze gehandicapten op termijn volledig gelijkgesteld
zullen worden met de gehandicapten die vanaf het moment van in inwer–
kingtreding van de Wvg hun (vervoers-)voorziening van de zijde van de
gemeente ontvangen. Zo is in artikel 24 van het wetsvoorstel bepaald dat
gehandicapten die, onmiddellijk voorafgaande aan de mwerkmgtreding
van de Wvg, op grond van onderscheidenlijk de AAW, de Algemene
Burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet, dan wel de
Algemene Militaire pensioenwet, een financiële tegemoetkoming in de
kosten van het gebruik van een vervoermiddel ontvangen, die vergoeding
desgevraagd ook over de jaren 1994 en 1995 ontvangen, tenzij de
gemeentelijke verordening anders bepaald. Dit artikel biedt gemeenten
de mogelijkheid om zelf overgangsrecht te maken voor de bestaande
gevallen. Aldus kan rekening houdende met de lokale mogelijkheden een
soepele overgang van het huidige verstrekkingenregime naar het
gemeentelijke verstrekkingenregime bewerkstelligd worden.

Voor de gehandicapten die op basis van de huidige regelingen bijvoor–
beeld een bruikleenauto hebben vloeit uit het voorgestelde artikel 23
voort dat deze personen die bruikleenauto gedurende de nog resterende
looptijd van de bruikleenovereenkomst, cq als de auto eerder teniet gaat,
tot dat moment, behouden.

De omstandigheid dat de bestaande gevallen op enig moment volledig
gelijkgesteld worden met de nieuwe gevallen en dus te maken zullen
krijgen met (mogelijk) andere bepalingen in de gemeentelijke veror–
dening hoeft niet te betekenen dat hun positie «zeker sterk nadelig kan
worden beïnvloed». Het beginsel van de verstrekking van de
«goedkoopste adequate voorziening» dat aan de huidige voorzieningen–
verstrekking ten grondslag ligt, ligt immers ook ten grondslag aan de
gemeentelijke voorzieningenverstrekking.

Uiteraard kan de overgang van het ene regime naar het andere regime
met zich brengen dat door een gemeente de beperkingen die de gehan–
dicapte op een bepaald terrein ondervindt, op een andere wijze worden
opgeheven of verminderd dan voorheen bijvoorbeeld de bedrijfsver–
eniging deed. Zo is het denkbaar dat thans bestaande financiële
tegemoetkomingen door een gemeente (deels) worden omgezet in
naturaverstrekkingen. Het wijzigen van de vorm waarin een voorziening
wordt verstrekt kan en mag er echter nooit toe leiden dat de voorziening
niet langer als adequaat zou kunnen worden aangemerkt.

Voorts vragen deze leden zich af waarom niet meer aandacht is
besteed aan het voorstel van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
(NAB) en de bedrijfsvereniging DETAM. Willen de bewindslieden uiteen–
zetten waarom het voorstel van NAB/DETAM niet is gevolgd en waarom
is gekozen voor een zware overdracht naar de gemeenten?

Het voorstel van NAB/DETAM is ook door de SVr als alternatief aange–
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dragen voor de oplossing van de voorzieningenproblematiek van gehan–
dicapten. Zoals in de Nota naar aanleiding van het eindverslag (p. 5) is
aangegeven wordt met het SVr-alternatief (grotendeels identiek aan het
NAB/DETAM-voorstel) een van de belangrijkste uitgangspunten van de
herstructurering niet bereikt namelijk het uitgangspunt dat zeggenschap
over toekenning van subsidie en voorzieningen dient samen te gaan met
budgetverantwoordelijkheid. De voorzieningenwet naar SVr-model zou
door de bedrijfsverenigingen moeten worden uitgevoerd en uit premie–
opbrengsten worden gefinancierd en zou derhalve niet voldoen aan het
uitgangspunt van budgetverantwoordelijkheid. De «open eind finan–
ciering» van de AAW zou blijven bestaan en de financiële beheers–
baarheid zou daardoor niet worden bereikt. Uitbreiding van de werkings–
sfeer naar boven 65-jarigen van de thans in de AAW geregelde voorzie–
ningen zal met een dergelijke voorzieningenwet niet budgettair neutraa!
kunnen geschieden. De gemeente kan de voorzieningen beter afstemmen
op de lokale en individuele situatie van de gehandicapte. De SVr stelt
gedetailleerde regeling van de aanspraken voor, waarbij dus sprake is
van verdergaande standaardisatie in plaats van het gewenste maatwerk.

De leden van de CDA-fractie hebben te kennen gegeven dat zij zich
niet aan de indruk kunnen onttrekken dat er een verschuiving plaatsvindt
van een rechten garanderende wetgeving naar een meer voorzieninge–
nachtige wet, doordat voor bepaalde onderdelen van de nieuwe wet
eigen bijdragen kunnen worden gevraagd en er voorts sterk afwijkende
verordeningen kunnen worden vastgesteld. In dit verband wijzen zij op de
onder andere door de Gehandicaptenraad gemaakte opmerking dat een
recht een gunst gaat worden afhankelijk van de financiële positie van de
gemeenten. Heeft, zo vragen deze leden, de «kan» bepaling niet het
gevaar in zich dat rechtsongelijkheid gaat ontstaan. Een «rijke» gemeente
met weinig ouderen en gehandicapten kan zich immers meer veroorloven
dan een «arme» gemeente met veel ouderen en gehandicapten. Kunnen
er geen moeilijkheden ontstaan uit het feit dat enerzijds aan de gehandi–
capte de garantie is gegeven dat hij altijd de noodzakelijke voorzieningen
zal ontvangen, terwijl anderzijds de nakoming van die garantie wordt
overgelaten aan de gemeenten, die, gelet op de volume-uitbreiding met
boven 65-jarigen, uiteraard een beperkt budget hebben? In het verlengde
van deze vraag vroegen zij tevens of wij ons verantwoordelijk voelen voor
die garantie, en zo ja, hoe aan die verantwoordelijkheid vorm gegeven
wordt, ingeval een gehandicapte niet de noodzakelijk voorzieningen zou
kunnen krijgen bij gebreke van middelen bij de gemeente.

Ingaande op de door deze leden leden aangehaalde opmerking dat een
recht een gunst zou gaan worden, wijzen wij er met nadruk op dat
hiervan geen sprake is. Teneinde mogelijke misverstanden hierover weg
te nemen hebben wij ook in tegenstelling tot de AAW, waarin een
bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen is vervat, in het wetsvoorstel
een rechtsplicht opgenomen. De keerzijde van die rechtsplicht vertaalt
zich in een recht van de gehandicapte, hetwelk hij zonodig via het
instellen van beroep kan afdwingen. Een gunst kan niet worden
afgedwongen.

Wij menen dat wij met het formuleren van een rechtsplicht duidelijk
tot uitdrukking hebben gebracht dat naar onze mening over de vraag of
noodzakelijke voorzieningen verstrekt moeten worden in het geheel geen
vrijblijvendheid mag bestaan. Een geheel andere vraag is de vraag welke
voorzieningen dat dan in een concreet geval zouden moeten zijn. Ten
aanzien van beantwoording van die vraag zijn wij van mening dat aan
gemeenten een grote mate van vrijheid moet worden gelaten, opdat zij
ook werkelijk in staat zullen zijn om voorzieningen «op maat» te verlenen.
Wellicht heeft de vrijheid die gemeenten ten aanzien van de beant–
woording van deze laatste vraag hebben, bij onder andere de Gehandi–
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captenraad ten onrechte de indruk doen ontstaan dat de gemeentelijke
voorzieningenverstrekking op een gunst zou berusten.

Het wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om van gehandi–
capten een eigen bijdrage te vragen. Voorzover hieruit afgeleid zou
worden dat het wetsvoorstel wezenlijk zou verschillen van een volksver–
zekering attenderen wij erop dat ook in het kader van de volksverzeke–
ringen eigen bijdragen gevraagd kunnen worden. Ook anderzins kunnen
in het kader van de volksverzekeringen kosten ten laste van de verze–
kerde blijven. In dit verband wijzen wij bijvoorbeeld op de forfaitaire
bedragen die op grond van de huidige AAW voor het gebruik van onder
andere een vervoermiddel worden verstrekt.

Met betrekking tot de vraag van de leden van de CDA-fractie of de
«kan-bepaling» over de eigen bijdragen niet het gevaar in zich heeft dat
er rechtsongelijkheid gaat ontstaan, merken wij vooreerst op dat voor
een facultatieve bepaling is gekozen, omdat de aan de gemeenten
beschikbaar te stellen gelden - behoudens een verdergaande korting op
de vervoerskostenvergoedingen - toereikend zijn om de (AAW-)voorzie-
ningen op dezelfde wijze en op hetzelfde niveau te continueren. Er is dan
ook geen aanleiding om terzake een imperatieve bepaling op te nemen.
Natuurlijk is het mogelijk dat in bepaalde gemeenten geen eigen bijdrage
wordt gevraagd, terwijl dat in andere gemeenten wel gebeurt. In de
memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer
1992-1993, 22815, nr. 6, pagina 13) hebben wij aangegeven dat wij
geen aanleiding zien om dit verschil (of andere verschillen die uit afwij–
kende verordeningen kunnen voortvloeien) weg te nemen, aangezien
naar onze mening de wetgever zich dient te beperken tot de waarborg
dat in ieder geval de goedkoopste adequate voorziening wordt verleend.
Hierin is ons inziens ook de rechtsgelijkheid gelegen. ledere gehandi–
capte, waar hij ook in Nederland woont, heeft jegens de gemeente
aanspraak op de goedkoopste adequate voorziening.

Zoals reeds aangegeven hebben gemeenten, rekening houdende met
de financiële uitgangspunten, voldoende middelen om gehandicapten
noodzakelijke (adequate) voorzieningen te verstrekken. In dit licht bezien
verwachten wij dan ook niet dat er in financiële zin voor de gemeenten in
het algemeen problemen zouden kunnen ontstaan om de zorgplicht te
effectueren. Mocht desalniettemin toch de situatie ontstaan dat de aan
een gemeente beschikbaar gestelde Wvg-gelden niet toereikend zijn om
de in de verordening in het vooruitzicht gestelde voorzieningen te
verstrekken, dan zal hiervoor primair op gemeentelijk niveau een
oplossing moeten worden gezocht. De gemeenten kunnen alsdan
bijvoorbeeld besluiten om (een meer uitputtend) gebruik te maken van de
mogelijkhden die het wetsvoorstel biedt om tot kostenbeheersing te
komen (eigen bijdragen; inkomensafhankelijke financiële tegemoetko–
mingen). Dit laat echter onverlet dat ook de centrale overheid een
verantwoordelijkheid blijft dragen voor de uitvoering van de Wvg. Zo is
de centrale overheid er met name voor verantwoordelijkheid dat
gemeenten financieel in staat zijn om de Wvg uit te voeren. Indien dan
ook structureel de situatie zou onstaan dat gemeenten terzake onvol–
doende financiële middelen hebben, dan zal vanuit de centrale overheid
meer middelen aan het Gemeentefonds moeten worden toegevoegd.

Voor de goede orde memoreren wij in dit verband dat de financiële
positie van de gemeente er niet toe kan leiden dat aan de gehandicapte
noodzakelijke (adequate) voorzieningen zou kunnen worden onthouden.

Met betrekking tot de concept-eigen bijdrageregeling hebben de leden
van de CDA-fractie de vraag gesteld wat onder het begrip draagkracht
moet worden verstaan. In het verlengde van deze vraag, vroegen zij
tevens of bij het bepalen van de draagkracht bijvoorbeeld rekening wordt
gehouden met uitgaven die voortvloeien uit de handicap en niet (meer)
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worden vergoed. Zijn hiervoor algemene regels of moet dit per gemeen–
telijke verordening worden geregeld?

Ingaande op deze vragen merken wij op dat het begrip «draagkracht»
afkomstig is uit de (uitvoeringspraktijk van de) Algemene Bijstandswet.
Tot voor kort werden hiervoor regels gesteld in het Besluit landelijke
draagkrachtcriteria (Bld). Met de decentralisatie van de bijzondere
bijstand in 1992 is dit besluit ingetrokken; gemeenten bepalen nu zelf op
grond van eigen criteria hoe de draagkracht wordt vastgesteld. In de
concept-eigen bijdrageregeling wordt op de thans bestaande praktijk
aangesloten. Hoewel gemeenten derhalve op dit gebied een geheel eigen
beleid kunnen voeren, wijst de praktijk uit dat er tussen de gemeenten
een grote mate van overeenkomst bestaat met betrekking tot de
vaststelling van de draagkracht In het algemeen wordt de draagkracht
als volgt vastgesteld: 1. het bruto-inkomen van betrokkene(n) wordt
verminderd met de verschuldigde belasting en premies; 2. van het onder
1 vastgestelde bedrag worden de buitengewone lasten van betrokkene(n)
afgetrokken; 3. vervolgens wordt het onder 2 vastgestelde bedrag
verminderd met de voor betrokkene(n) relevante bijstandsnorm; 4. de
draagkracht wordt vastgesteld door een deel (veelal 35% a 50%) van het
onder 3 bedoelde bedrag, zijnde de ruimte in het inkomen, in aanmerking
te nemen. Zoals uit deze berekeningswijze blijkt (vgl. stap 2) is het dus
gebruikelijk om rekening te houden met de bijzondere lasten, i.c. de uit
de handicap voortvloeiende kosten die niet vergoed worden.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat ingevolge de concept-regeling
met nadere regels voor eigen bijdragen, slechts een deel van de draag–
kracht (vgl. stap 4) in aanmerking mag worden genomen.

Naar aanleiding van de koppeling tussen de eigen bijdragen en de
draagkracht hebben leden van de CDA-fractie om een reactie gevraagd
op de signalen die zij vanuit gemeenten hebben ontvangen dat het feit
dat de draagkracht telkenjare moet worden vastgesteld voor de
gemeenten een grote operatie betekent en dat de baten niet zullen
opwegen tegen de te maken kosten. In dit verband wordt er tevens op
gewezen dat de fraudegevoeligheid een intensieve controle zal vereisen.

Wij hebben de indruk dat hier sprake is van een misverstand. Het is
juist dat als de gemeente een eigen bijdrage vraagt, de draagkracht van
de gehandicapte aan wie een voorziening wordt verstrekt, zonodig (een
eigen bijdrage van f 186 gaat nooit de draagkracht van een gehandicapte
te boven) in dat kalenderjaar moet worden vastgesteld. Dit betekent
echter niet dat de draagkracht ook jaarlijks moet worden vastgesteld. In
de concept-eigen bijdragenregeling is immers uitdrukkelijk bepaald dat
een eigen bijdrage alleen kan worden gevraagd bij de toekenning van
een voorziening, zodat dan ook alleen in het jaar van toekenning -
wanneer de gemeente het althans noodzakelijk acht om bij een natura–
verstrekking een eigen bijdrage te vragen en die eigen bijdrage de draag–
kracht van de gehandicapte zou kunnen overschrijden - de draagkracht
zal moeten worden vastgesteld.

Door deze leden wordt voorts de vraag gesteld naar de cumulatie van
de TBA (verlaging van uitkeringen en herkeuringen) in relatie tot de WVG
en of hierover gegevens ter beschikking zijn. Zoals op p. 9 van de Nota
naar aanleiding van het eindverslag is aangegeven kan er een samenloop
optreden tussen de voorzieningenwetgeving, de TBA en de
AAW-wetgeving. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat bij TBA
besloten is om bestaande gevallen te ontzien. Daarnaast behoeft de
mogelijke samenloop tussen TBA en de voorzieningenwetgeving
nuancering. Zoals ook in de memorie van antwoord is weergegeven
betreft het hier verschillende doelgroepen. Bekend is dat circa de helft
van de huidige voorzieningen wordt verstrekt aan de categorieën vroeg–
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gehandicapten en overige gehandicapten. Deze laatste behoren niet tot
de doelgroep van TBA want het zijn geen WAO'ers.

Tevens is bekend dat thans reeds circa 1/3 van het totale voorzienin–
genbestand in de AAW boven-65-jarigen betreft. Deze personen hebben
al voor hun 65-ste een voorziening gekregen. Ook voor de boven
65-jarigen heeft TBA geen consequenties.

Ten aanzien van de samenloop tussen WVG en de AAW-wetgeving kan
een analoge redenering worden gevolgd. De AAW-wetgeving heeft met
name gevolgen voor een beperkte groep zelfstandigen. Tevens is bekend
dat slechts 2% van de voorzieningen wordt verstrekt aan zelfstandigen.
De samenloop tussen WVG en AAW-wetgeving is dus heel gering.

Door leden van zowel de fracties van het CDA als van D66 zijn vragen
gesteld die verband houden met de grens van f 45 000 voor woningaan–
passing.

Zo werd gevraagd waarom een grens is gesteld, waardoor grote
vertraging kan optreden in het overleg gemeente en GMD. Waarom is
überhaupt een grens gesteld? Om hoeveel verbouwingen gaat het per
jaar? Het gaat toch veelal om zeer zwaar gehandicapten die toch graag
zolang mogelijk thuis willen wonen, en omdat ze in instellingen verblijven
(bijv. een revalidatiecentrum) door vertragingen in de gezondheidszorg
op andere kosten worden gejaagd. Is de mogelijkheid overwogen de
huidige regeling wat aangepast te continueren en de gemeente de
mogelijkheid te geven te declareren nadat is vastgesteld dat de
gemeente doelmatig, zorgvuldig en snel heeft gehandeld? In hoeverre is
het een eenmalig bedrag, gemaximeerd tot f 45 000 of kan er van een
opbouwsysteem (geleidelijke consumptie) sprake zijn? Geldt het bedrag
per patiënt of per noodzakelijke verbouwing? Dient het bedrag niet te
worden bijgesteld in verband met inflatie?

Alle aanvragen voor woningaanpassing worden bij de gemeenten
ingediend. De gemeente vraagt vervolgens advies aan bijv. de GMD.
Naar aanleiding van dat advies wordt - door de gemeente - bezien welke
aanpassingen noodzakelijk zijn en wat de kosten daarvan zijn. Indien
blijkt, dat de kosten hoger zijn, dan f45 000 (dit is de afgelopen twee
jaar voor gemiddeld 275 aanpassingen het geval) zal de gemeente de
aanvraag plus alle bijbehorende stukken ter afdoening overdragen aan
betrokken AWBZ-verzekeraar. Van vertraging zal derhalve normaliter
geen sprake behoeven te zijn.

De grens als zodanig is gekozen, omdat in de regelgeving voor
woningaanpassingen voor gehandicapten al jarenlang sprake is van een
f 45 000 grens. Deze eenduidige objectieve financiële grens van f 45 000
voorkomt bovendien langdurige discussies tussen de participanten. Ook
nu reeds is er een beoordeling of deze hoge kosten aanvaardbaar zijn in
afweging met andere alternatieven, waaronder intramurale opname. De
gemeente is niet in staat de afweging te maken tussen de kosten van
woningaanpassing plus eventuele thuishulp, welke zorgcomponent in
ogenschouw moet worden genomen, en de kosten die gepaard gaan met
intramurale opname. De zorgverzekeraar kan dit wel. De zorgverzekeraar
zal de afweging overigens moeten maken in overleg met betrokkene.

Bij het beslissen op een bij haar ingediende aanvraag is het voor de
betrokken gemeente van belang om zich te laten informeren omtrent een
eventuele progressiviteit in het ziektebeeld van betrokkene. Indien
progressiviteit niet geïndiceerd is, dan wel met een eventuele progressi–
viteit geen rekening wordt gehouden, blijven de met het treffen van
meerdere opeenvolgende woningaanpassingen gemoeide kosten - indien
deze per geval lager zijn, dan f45 000 telkenmale voor rekening van de
gemeente. Dit wordt eerst anders indien de met één aanvraag gemoeide
kosten meer dan f45 000 bedragen. Indien sprake is van progressiviteit
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ligt het in de rede, dat een afweging wordt gemaakt tussen de mate van
progressiviteit in het ziektebeeld van betrokkene en de tijd die naar
verwachting gemoeid is met het realiseren van een woningaanpassing.
Bij een dergelijke afweging zou het kunnen voorkomen dat besloten
wordt tot een ingrijpender aanpassing van de woning waarvan de kosten
wellicht meer dan f 45 000 bedragen in plaats van meer dan één
beperkte aanpassing.

In het 5° lid van artikel 1 van het wetsontwerp is overigens geregeld
dat het bedrag aangepast kan worden, indien de ontwikkeling van de
prijzen van bouwkundige of woontechnische ingrepen in of aan de
woning daartoe aanleiding geven.

De leden van de CDA-fractie vragen of in dit wetsvoorstel besloten
ligt, dat de ADL-clusterprojecten geheel via de AWBZ worden bekostigd?
De leden van de PvdA vroegen wat er gebeurt met ADL-clusterprojecten
waarvoor reeds een beschikkmg is afgegeven als het ADL-budget dreigt
te worden overschreden? En wat gebeurt er met projecten, die nog in de
pijplijn zitten?

Zoals thans ook in de RGSHG het geval is, zullen per 1 januari 1994
alleen de meerkosten van de ADL-clusterprojecten (de meerkosten per
ADL-woning, en de ADL-unit) ten laste van de AWBZ worden gebracht.
Alle gemeenten die van de Staatssecretaris van VROM, mede namens de
Staatssecretaris van SZW, toestemming hebben gekregen een
ADL-clusterproject te ontwikkelen, hebben bericht gekregen, dat hun
subsidieaanvraag door VROM ontvangen dient te zijn vóór 1 januari
1994 indien de gemeente nog subsidie wenst te verkrijgen op voet van
de RGSHG. De kosten voor de ontvangen projecten komen derhalve nog
ten laste van de RGSHG en niet ten laste van de AWBZ. Daarbij is tevens
medegedeeld, dat aanvragen gedaan na 31 december 1993 zullen vallen
onder het dan geldende AWBZ-regime. Nier verwacht wordt, dat het
aantal aanvragen in 1993 zodanig zal zijn, dat het VROM-budget dreigt
te worden overschreden.

Leden van de fracties van het CDA, de PvdA, van de WD en van het
GPV zijn in hun inbreng ingegaan op de personele consequenties van
invoering van de WVG voor GAK/GMD en de bedrijfsverenigingen.

Het is juist, zoals de leden van de fracties van de PvdA en het GPV
stellen, dat de herverkaveling van taken aanzienlijke personele gevolgen
heeft voor met name de bedrijfsverenigingen (en het GAK) en de GMD.
De leden van de fractie van het CDA hebben geïnformeerd of het juist is
dat bij GAK/GMD ca 1400 arbeidsplaatsen in het geding zijn.

Of dit cijfer correct is, hebben wij nog niet concreet kunnen beoor–
delen. Het is wel het aantal dat GAK/GMD ook in het overleg met ons
genoemd hebben. Wij hebben wel vastgesteld dat het aantal van 1400
bij GAK/GMD spoort met de analyse van personele consequenties bij de
uitvoeringsorganen, waarvan de SVr verslag heeft gedaan in zijn advies
over de WVG.

Overigens hebben wij aan GAK/GMD een nadere onderbouwing van
deze aantallen gevraagd.

Dat brengt ons op de tweede vraag, welke betrekking heeft op de
maatregelen die zijn of worden ondernomen om dit verlies aan arbeids–
plaatsen zo goed mogelijk op te vangen en de verantwoordelijkheid van
de overheid in dit verband.

Deze vraag is met name gesteld door de leden van de fracties van het
CDA, de PvdA en het GPV.

Laten wij er niet omheen draaien, het kabinet acht zich niet primair
verantwoordelijk om voor dit probleem oplossingen te bedenken en zal
daarom ook geen voortrekkersfunctie vervullen. Dat betekent overigens
niet dat de overheid zich aan elke betrokkenheid onttrekt. De overheid
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heeft het initiatief genomen tot overleg over met name de financiële
consequenties.

Wat betreft de werkgelegenheidsproblematiek bij de bedrijfsvereni–
gingen vinden wij dat de consequenties van de WVG niet slechts op
zichzelf moeten worden bekeken. Naast de WVG is sprake van andere
organisatorische aanpassingen, bijvoorbeeld die welke verband houden
met wetgeving inzake het volumebeleid. Al deze aanpassingen, waarbij
zowel sprake is van taakafsplitsing als van taakuitbreiding moeten in
samenhang worden bekeken, ook met ontwikkelingen die in het kader
van het volumebeleid gaande zijn buiten de directe wereld van de uitvoe–
ringsorganenen werknemersverzekeringen. Daarop anticiperen achten wij
primair de verantwoordelijk van de organisaties.

De leden van de fractie van de PvdA memoreerden al dat een deel van
het overtollige personeel een arbeidsplaats zal kunnen vinden bij de
gemeenten. Hierover vinden thans gesprekken plaats tussen GAK/GMD
en de VNG. Ook het voornemen van GAK/GMD om een business-unit
voorzieningen in het leven te roepen is mede ingegeven om voor ca 500
medewerkers een arbeidsplaats te behouden. Wat betreft dit initiatief
waren de leden van de fractie van de PvdA en van de WD benieuwd
naar ons oordeel.

Wij volgen deze ontwikkeling met belangstelling. Het wil ons
voorkomen dat op deze manier de expertise die exclusief bij de GMD
asnwezig is kan worden behouden voor het voorzieningenbeleid. Na het
van kracht worden van de WVG heeft de GMD immers geen wettelijke
taken meer op dat gebied. Om die reden hebben wij ook de bereidheid
getoond te participeren in overleg waarin de mogelijkheden tot realisatie
van de business-unit worden nagegaan. Voor het zover is moeten nog
vele vragen worden beantwoord. Vragen die verband houden met de te
kiezen organisatorische structuur (wel of niet volledig verzelfstandigd),
met de diensten die worden aangeboden, de wijze van eventuele
overdracht van het beheer van voorzieningen door de GMD aan de
business-unit, de (aanloop)financiering enz. Er mag noch bij de totstand–
koming, noch in de «going concern»-situatie sprake zijn van een bevoor–
rechte behandeling van de eventuele business-unit ten opzichte van
andere (potentiële) marktpartijen. De business-unit zal op de vrije markt
zijn bestaansrecht moeten bewijzen. Wat dat aangaat zijn wij nog steeds
geen voorstander van een monopoliepositie. Voorts moet introductie van
het marktmodel naar ons oordeel inhouden dat de financiering niet ten
laste van de sociale fondsen mag komen. Er moet met andere woorden
sprake zijn van een sluitende exploitatie– en kapitaalrekening. Dit staat er
wat ons betreft overigens niet aan in de weg dat de sociale fondsen op
kapitaalmarktvoorwaarden leningen aanbieden ter voorfinanciering van
de kapitaaluitgaven en de exploitatiekosten in de aanloopfase. Dat is
echter de verantwoordelijkheid van de fondsen.

In het kader van de voorbereiding van de business-unit heeft
GAK/GMD de procedure gestart om gegeven het kader van de huidige
Organisatiewet, toestemming te verkrijgen tot het verrichten van taken,
niet zijnde taken die wettelijk zijn opgedragen. De leden van de fractie
van de VVD wezen hier ook op. In deze procedure moet ook de SVr
adviseren. Uiteraard kunnen wij nu nog geen uitspraken doen of, en zo
ja, onder welke voorwaarden GAK/GMD toestemming krijgt deze taken
te verrichten. Overigens willen wij in de richting van de leden van de
fractie van de VVD - deze leden verzetten zich tegen directe betrok–
kenheid van uitvoeringsorganen sociale zekerheid bij commercieel opere–
rende bedrijven - opmerken dat dit naar ons oordeel niet aan de orde is.
Op dezelfde wijze als de GMD al eerder toestemming heeft gevraagd en
gekregen om adviezen uit te brengen aan bijvoorbeeld Volkshuisvesting
i.v.m. woningaanpassing, houden wij het voor mogelijk dat de GMD
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toestemming wordt verleend adviezen te verstrekken aan gemeenten of
zorgverzekeraars.

De leden van de CDA-fractie hebben gevraagd of het juist is dat het
kabinet op 4 juni 1993 heeft besloten om verdere maatregelen in het
kader van de stelselherziening gezondheidszorg (inclusief het thans bij
de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 22 904 inzake de wettelijke
regeling van aanspraken op zorg) uit te stellen tot de volgende kabinets–
periode en zo ja, welke gevolgen dit heeft voor het onderhavige
wetsvoorstel.

In de brief van de derde ondergetekende van 8 juni 1993, (Kamer–
stukken II, 1992-1993, 22 293, nr. 54), aan de voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, inzake de voortgang modernisering ziekte–
kostenverzekering is aangegeven dat het kabinet besloten heeft de
modernisering bij verpleging en verzorging en geestelijke gezond–
heidszorg pas dan in werking te laten treden wanneer tevens de huidige
Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) en Wet tarieven gezondheidszorg
(WTG) voor deze sectoren tegelijkertijd gemoderniseerd zijn. Het kabinet
zal voorstellen doen om te komen tot een andere invoeringsstrategie.
Met een nota van wijziging op het wetsvoorstel 22 904 zal de overgangs–
periode met betrekking tot de contracteerplicht ten aanzien van instel–
lingen die zorg verlenen op het terrein van de verzorging en verpleging of
op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg worden geschrapt.
Deze hier bedoelde modernisering van de WZV en WTG wordt voorzien
per 1-1-1996.

De gewijzigde invoeringsstrategie, waardoor het wetsvoorstel 22 904
niet per 1 januari 1994 in werking treedt, kan leiden tot discongruentie
op het punt van de Wet voorzieningen gehandicapten gezien de
samenhang tussen beide wetten. Zoals in de brief van 8 juni 1993 is
aangekondigd is de Ziekenfondsraad inmiddels op de hoogte gebracht
van de gewijzigde invoeringsstrategie en de consequenties die daaraan
moeten worden verbonden voor de onderbrenging per 1 januari 1994
van de gezinshulp en de ADL-assistentie in de AWBZ.

De Ziekenfondsraad is bij brief van van 11 juni 1993 van de derde
ondertekenaar, kenmerk VMP/VA 931525 - afschrift van die brief is aan
de voorzitter van de Eerste Kamer gezonden - meegedeeld dat uitstel
van de invoering van de functiegerichte omschrijving van verzorging en
verpleging, zoals die is opgenomen in wetsvoorstel nr. 22 904, tot 1
januari 1996 betekent, dat voor de onderbrenging per 1 januari 1994 van
de gezinshulp en de ADL-assistentie in het kader van de AWBZ een
andere oplossing dient te worden getroffen. De Raad is om die reden
verzocht voor de ADL-assistentie en de gezinshulp een subsidieregeling
op grond van artikel 39, derde lid, onder h van de Wet financiering volks–
verzekeringen voor te bereiden. In het geval de Wet voorzieningen
gehandicapten per 1 januari 1994 in werking treedt, kan deze subsi–
diëring van de ADL-assistentie en de gezinshulp per 1 januari 1994 in
werking treden. Deze subsidiering komt te vervallen op het tijdstip dat de
functiegerichte omschrijving van verzorging en verpleging in het kader
van de AWBZ van kracht wordt. Daarbij is tevens aangegeven dat wat
betreft de subsidiëring van de ADL-assistentie overwogen zou kunnen
worden deze onder te brengen in de door de Ziekenfondsraad op te
stellen subsidieregeling voor de ADL-clusterprojecten, omdat de
ADL-assistentie uitsluitend in dergelijke clusterprojecten wordt verleend.

Ten aanzien van de gezinshulp, zoals die thans krachtens de AAW
gefinancierd wordt, is aangegeven dat deze moeilijk te vergelijken is met
een reguliere voorzienmg zoals bijvoorbeeld de gezinsverzorging. Dit
komt ook tot uitdrukking in de regeling die in het voorgestelde artikel 6e,
tweede lid, van de AWBZ is opgenomen. Veeleer heeft deze gezinshulp
enige kenmerken van een cliëntgebonden budget. In dit licht bezien zou
het dan ook overweging verdienen bij de subsidiëring van de gezinshulp
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na te gaan of hierbij een koppeling kan worden gelegd met de
uitkomsten van het experiment met een cliëntgebonden budget in de
thuiszorg, welk experiment op 1 mei 1993 is afgelopen en thans wordt
geëvalueerd.

Het is de leden van de CDA-fractie opgevallen, dat in het wetsvoorstel
en in de memorie van toelichting nauwelijks over de gehandicaptenorga–
nisaties wordt gesproken. Deze leden vragen of kan worden aangegeven,
wat de (financiële) mogelijkheden zijn voor zowel de gemeentelijke als
landelijke organisaties van gehandicapten om zich voor te bereiden op de
in het wetsvoorstel neergelegde werkwijze. Zien de bewindslieden daar
ook een taak voor de gemeentelijke platforms en hun landelijke organi–
satie?

In de memorie van antwoord (p 38) is aangegeven dat de
VNG-modelverordening in de totstandkomingsfase met de Gehandicap–
tenraad zal worden besproken, dit overleg is inmiddels gaande. Ook is in
de Nota naar aanleiding van het eindverslag geschreven dat wij het van
groot belang achten dat de gehandicapten bij de totstandkoming van het
gemeentelijk gehandicaptenbeleid worden betrokken. Bij de Tweede
Kamer behandeling van de WVG is dit breed ondersteund. Voort is in de
nota naar aanleiding van het emdverslag (p. 45) aangegeven dat het
gevoerde kwaliteitsbeleid met betrekking tot hulpmiddelen, waarbij de
Gehandicaptenraad is betrokken, zal worden voortgezet. Wij hebben
voorts besloten eenmalig een bedrag van f 150000 ter beschikking te
stellen aan de Gehandicaptenraad ter ondersteuning van de gehandicap–
tenorganisaties en platforms voor voorlichtings-/inspraakactiviteiten op
fandelijk en gemeentelijk c.q. regionaal niveau. Gemeentelijke platforms
zijn in een aantal plaatsen al actief bezig op het WVG-terrein.

Met betrekking tot artikel 1, derde en vierde lid, verwijzen de leden van
de CDA-fractie naar hun opmerkingen die zij ten aanzien van dit punt in
het kader van wetsvoorstel 22 772 hebben gemaakt. In aanmerking
nemende dat de memorie van antwoord inzake dat wetsvoorstel een
dezer dagen naar de Kamer verzonden zal worden, verwijzen op deze
plaats ook naar de in dat kader gegeven reactie. Voor wat het onder–
havige wetsvoorstel betreft, merken wij volledigheidshalve nog op dat de
deze artikelleden, die naar aanieiding van het advies van de Raad van
State in het wetsvoorstel zijn opgenomen, slechts van betekenis zijn
indien de gemeenten de financiële tegemoetkomingen en de eigen
bijdragen afstemmen op het inkomen van de gehandicapte en zijn
echtgenoot. Ingevolge het voorstel zijn gemeenten daartoe echter niet
verplicht.

De leden van de CDA-fractie gaan in op artikel 2, tweede lid, van het
onderhavige wetsvoorstel, waarin is bepaald dat de gemeenten geen
zorgplicht hebben voor gehandicapten die verblijven in een instelling die
in het kader van de AWBZ is erkend.

Naar aanleiding van deze vraag zij erop gewezen dat op grond van
artikel 2, eerste lid, van het voorstel van Wet voorzieningen gehandi–
capten gemeenten zorg dienen te dragen voor het verlenen van
woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen ten behoeve
van de in de gemeente wonende gehandicapten. Hierbij werd in de
oorspronkelijke tekst van artikel 2 geen onderscheid gemaakt naar de
woonsituatie van de gehandicapten, bijvoorbeeld tussen gehandicapten
die zelfstandig wonen en gehandicapten die verblijven in een instelling
welk verblijf uit hoofde van de AWBZ wordt bekostigd. De formulering
van het oorspronkelijk voorgestelde artikel 2 betekende dat de
gemeenten ook verplicht zouden zijn gehandicaptenvoorzieningen te
verlenen aan gehandicapten die verblijven in AWBZ-instellingen.
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Weliswaar is de huidige praktijk van toekenning van voorzieningen
vanuit de AAW aan bewoners van AWBZ-inrichtingen zeer gedifferen–
tieerd doch van een dergelijke algemene verplichting, zoals die voor de
gemeenten zou gaan gelden als artikel 2 van de WVG ongewijzigd van
kracht zou worden, is thans in het kader van de AAW geen sprake.
Bovendien is het niet de bedoeling geweest om met de WVG een
zodanige verplichting in te voeren. Teneinde aan te sluiten bij de huidige
situatie zoals deze thans in AAW-verband bestaat, is besloten artikel 2
van de WVG zodanig te wijzigen dat de uit de WVG voortkomende
zorgplicht van gemeenten niet geldt voor gehandicapten die verblijven in
AWBZ-instellingen. Met het oog hierop is artikel 2 met de derde nota van
wijziging aangepast.

Bovendien biedt het met deze nota van wijziging voorgestelde derde
lid van artikel 2 aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de bevoegdheid om, in overeenstemming met de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, aan te geven in welke situatie de
gemeenten wel een zorgplicht hebben voor gehandicapten in
AWBZ-instellingen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het
vervallen van de zorgplicht van gemeenten voor deze categorieën gehan–
dicapten wordt opgevangen door de aanspraken uit hoofde van de
AWBZ voor bewoners van AWBZ-inrichtingen uit te breiden.

Van deze bevoegdheid bij ministeriële regeling aan te geven voor
welke categorieën gehandicapten verblijvende in AWBZ-instellingen de
gemeenten toch een zorgplicht hebben op grond van de WVG, zal
gebruik gemaakt worden teneinde ervoor zorg te dragen dat in het kader
van de WVG zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de thans geldende
praktijk op grond van de AAW.

Van de hiervoor bedoelde bevoegdheid zal gebruik worden gemaakt
voor wat betreft de vervoersvoorzieningen ten behoeve van gehandi–
capten in bepaalde categorieën AWBZ-instellingen, te weten gezinsver–
vangende tehuizen, Het Dorp, de zogenaamde grote woonvormen en de
beschermde woonvormen. Achtergrond hierbij is dat het langdurig
verblijf in deze categorieën AWBZ-instellingen voor de bewoners een
vervangende woonsituatie vormt.

Ook ten aanzien van de rolstoelen zal van de hiervoorgestelde
bevoegdheid om een ministeriële regeling te treffen gebruik worden
gemaakt, voor zover het betreft de categorieën AWBZ-instellingen
waarvan de bewoners op grond van de AWBZ geen aanspraak op een
rolstoel kunnen maken.

Anders dan de leden van de CDA-fractie blijkens hun vraagstelling
veronderstelden, heeft artikel 2, tweede lid, niet als consequentie dat
gemeenten dienen zorg te dragen voor de vervoersvoorzieningen en de
rolstoelen voor gehandicapten die in AWBZ-instelling verblijven. Zoals uit
het voorgaande moge blijken betreft de zorgplicht van gemeenten op dit
terrein uitsluitend gehandicapten die in een beperkt aantal categorieën
AWBZ-instellingen verblijven.

Evenmin zullen de door deze leden bedoelde vergoedingen vanuit de
AAW aan gehandicapten in de overige AWBZ-instellingen gehandhaafd
blijven. De met dit wetsvoorstel beoogde herziening van het stelsel van
gehandicaptenvoorzieningen is erop gericht de AAW-vergoedingen voor
dergelijke voorzieningen te beëindigen.

De leden van de CDA-fractie vragen naar de invulling van artikel 8 van
de WVG, dat de bevoegdheid geeft tot certificering van adviesinstanties.
Zij vragen welke voorwaarden zullen worden gesteld, hoe lang de
invulling op zich laat wachten en of aan certificering kosten worden
verbonden.

De leden van de PvdA-fractie vragen of het kabinet voornemens is
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artikel 8 te effectueren, omdat verlies van expertise bij de advisering
dreigt.

De mogelijkheid van certificering van adviesinstanties is bij
amendement in het wetsvoorstel ingebracht. In het gemeen overleg
hierover is er van de zijde van het kabinet op aangedrongen dit in de
vorm van een bevoegdheid te gieten. Daarmee wordt beoogd deze
mogelijkheid eerst goed te bestuderen en in elk geval achter de hand te
hebben als de kwaliteit van de advisering in het geding zou komen. In de
modelverordening van de VNG worden eisen gesteld aan de deskun–
digheid waarover adviesorganen moeten beschikken. Dit geeft een
waarborg om te vermijden dat ondeskundigen op dit terrein gaan
opereren. Aan certificering, in feite een vergunningenstelsel, zitten nogal
wat haken en ogen. Hiervoor is een uitvoerings– en controle-apparaat
nodig, dat moet beoordelen of een certificaat kan worden verleend resp.
kan worden verlengd. Dit zal kosten met zich brengen die in rekening
moeten worden gebracht. Bovendien biedt certificering geen sluitende
garantie dat sprake is van een deskundigen-advies. Uiteindelijk zal de
rechter dat in voorkomende gevallen in zijn beoordeling betrekken.
Vooralsnog vragen wij ons af of certificering nodig is en of niet beter met
geformuleerde kwaliteitseisen kan worden volstaan. Er zal hierover
echter nog overleg worden gevoerd met de Certificatieraad.

De leden van de CDA-fractie hebben de vraag gesteld welke mogelijk–
heden de gemeente heeft om een gehandicapte de beschikking over een
door de gemeente verstrekte roerende zaak weer af te nemen, indien hij
misbruik maakt van die roerende zaak. Tevens vroegen zij of op dit punt
een rechtens geldende overeenkomst tussen de gemeente en de gehan–
dicapte kan worden gesloten.

Ingaande op deze vragen merken wij op dat het niet ongebruikelijk is
om aan de verstrekking van voorzieningen voorwaarden te verbinden en
in het verlengde daarvan te bepalen dat bij niet (langer) voldoen aan die
voorwaarden de voorziening zal worden ingetrokken. In dat kader kan de
gemeente ook bepalen dat (vormen van) misbruik van een aan de gehan–
dicapte beschikbaar gestelde roerende zaak, tot intrekking van de
voorziening, i.c. terugneming van desbetreffende roerende zaak, leidt.
Besluit een gemeente daartoe, dan kan de gehandicapte op grond van
artikel 11, eerste lid, van het voorstel tegen die intrekking in beroep
gaan, zodat mogelijke willekeur van de gemeente op dit terrein kan
worden tegengegaan. De hiervoor vermelde voorwaarden kunnen alszo–
danig in de verordening worden opgenomen, maar ook onderdeel
uitmaken van een (rechtens geldende) bruikleenovereenkomst.

In het kader van het voorgestelde artikel 9 hebben deze aan het woord
zijnde leden ook nog de vraag gesteld welke mogelijkheden politie en
justitie hebben, ingeval de gehandicapte met de betrokken roerende zaak
een strafbaar feit pleegt. Dienaangaande merken wij op dat het onder–
havige artikel uitsluitend in civielrechtelijke zin van betekenis is. Zo
verhindert het onderhavige artikel onder andere dat door een schuldeiser
van de gehandicapte beslag wordt gelegd op een roerende zaak, die hem
in het kader van de uitvoering van de Wvg is verstrekt. Daarentegen sluit
het artikel geenszins uit dat door politie en justitie diezelfde roerende
zaak, met inachtneming van de desbetreffende straf(proces-)rechtelijk
bepalingen, in beslag wordt genomen. In juridisch technische zin vloeit
het onderscheid tussen het civiel recht en het strafrecht voort uit de
gebruikte terminologie: vatbaar voor «beslag» is civielrechtelijk; in
«beslagneming» is strafrechtelijk.
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PvdA

Een aantal vragen van de PvdA-fractie is in het voorgaande reeds
beantwoord omdat daarover ook door andere fracties vragen zijn gesteld.
Dat geldt ook de betreffende vragen van de overige fracties.

De leden van de fractie van de PvdA vinden het voor een goed oordeel
over het wetsvoorstel noodzakelijk te beschikken over een redelijk beeld
van het toekomstige pakket van voorzieningen. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag (p. 32) hebben wij een overzicht gegeven van de
herindeling van de voorzieningen op basis van de WVG. Hierbij is syste–
matisch aangegeven welke voorzieningen naar de gemeenten en naar de
zorgverzekeraars worden gedecentraliseerd.

Uitgangspunt van de herindeling op basis van de WVG is dat alle
leefvoorzieningen overgaan naar de gemeenten en zorgverzekeraars,
waarbij de inkomensondersteunende voorzieningen worden overgelaten
aan de bijzondere bijstand.

De gemeente krijgt de zorgplicht voor de woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen en rolstoelen.

De onder de huidige regeling vallende woonvoorzieningen zijn
bouwkundige en woontechnische aanpassingen van en in de woning en
voorzieningen in woonruimten, zoals voor keukenaanpassingen, voor
verticaal verplaatsen zoals trapliften, voor wassen, baden en douchen,
voor toiletgebruik zoals verhoogde toiletpotten alsmede vergoedingen
voor kosten van woningsanering, verhuizingen, tijdelijke huisvesting en
huurderving.

De onder de huidige regeling vallende vervoersvoorzieningen zijn
auto's, fietsen, tandems, driewielfietsen, buitenwagens inclusief aanpas–
singen van deze voorzieningen, vergoedingen voor leefkilometers voor
auto, buitenwagen, (rolstoel)taxi en vergoeding voor begeleidingskosten.

Onder rolstoelen vallen de rolstoelen door lichaamskracht voortbe–
wogen, waaronder ook sportrolstoelen en rolstoelen met electrische
aandrijving, waaronder ook scootermobielen.

De zorgvoorzieningen die naar de AWBZ gaan hebben betrekking op:
woningaanpassingen boven f45 000, ADL-clusterwoningen, hulpmid–
delen voor lopen, slapen, zitten, eten en drinken, kleedhulpmiddelen,
vergoedingen kosten ADL-assistentie, voorzieningen voor het huishouden
en vergoeding kosten huishoudelijke hulp, dieetpreparaten. Voorts gaan
vanuit de AAW naar de AWBZ de communicatievoorzieningen, zoals
voorzieningen voor doven en blinden o.a. voor lezen en schrijven, alarme–
ringsapparatuur uit de AAW. De doventolk blijft in de AAW gehandhaafd
omdat deze veelal als werkvoorziening wordt verstrekt en wij het
wenselijk achten dat het ontwikkelde uitvoeringsbeleid met een centrale
opleiding en de Doventolkdienst op centraal niveau geregeld blijft.
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is beslist dat ook de gelei–
dehonden in de AAW blijven, omdat een centraal verstrekkingenbeleid
wenselijk is, mede vanwege het gering aantal per gemeente te
verstrekken geleidehonden.

Als inkomensondersteunende voorzieningen zijn aangemerkt: vergoe–
dingen voor (extra) stook– en verwarmingskosten en (extra) electriciteits–
kosten, vergoeding voor gesprekskosten voor telefoon, voorzieningen
voor ontwikkeling en ontspanning (excl. sportrolstoelen), overige dieet–
kosten, vergoeding voor extra slijtage van kleding en beddegoed.

De leden van de PvdA-fractie stellen een toelichting op prijs over het
misverstand dat ontstaan is door de formulering op blz. 40 van de nota
naar aanleiding van het eindverslag (Kamerstukken II, 1992-1993,
22 815, nr. 11), namelijk dat de Ziekenfondsraad ten tijde van het
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indienen van bedoelde nota al verzocht zou zijn om voor de gezinshulp
en de ADL-assistentie subsidieregelingen op te stellen

Abusievelijk is op blz. 40 met de daar gebruikte formulering deze
suggestie gewekt. De situatie op dat moment was zoals weergegeven is
in de inleiding van de nota naar aanleiding van het eindverslag (blz. 1 en
4), te weten dat besloten was om de Ziekenfondsraad te verzoeken ook
voor de gezinshulp en de ADL-assistentie een subsidieregeling te treffen
voor het geval de functiegerichte omschrijving van verzorging en
verpleging niet per 1 januari 1994 in werking zou treden. Een dergelijk
verzoek was op dat moment nog niet aan de Ziekenfondsraad gericht.

Ten aanzien van de vraag van deze leden waarom de hierbedoelde
adviesaanvrage eerst 11 juni 1993 aan de Ziekenfondsraad is gezonden,
zij opgemerkt dat ten tijde van het uitbrengen van de nota naar
aanleiding van het eindverslag de Ziekenfondsraad reeds ver gevorderd
was met de voorbereiding van zijn advies over de gehandicaptenvoorzie–
ningen, dat de Raad op 22 april 1993 heeft vastgesteld. Om dit proces
niet te verstoren is besloten het verzoek voor het subsidiëren van de
ADL-assistentie en de gezinshulp aan te houden. In een later stadium
heeft de verdere afstemming met de besluitvorming over de invoerings–
strategie voor de modernisering van verzorging en verpleging tot enige
extra vertraging geleid. Overigens is er tussentijds wel op ambtelijk
niveau over de bedoelde subsidiëring overleg gevoerd met het secreta–
riaat van de Ziekenfondsraad, opdat het secretariaat van de Raad reeds
enige voorbereidingen kon treffen

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie of,
meer in het algemeen, een overzicht gegeven kan worden van vigerende
en in voorbereiding zijnde wet-en regelgeving die van invloed is op het
stelsel van gehandicaptenvoorzieningen, zij met name verwezen naar de
brief van 22 april 1993 van de derde ondergetekende aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerstukken II,
1992-1993, 22 393, nr. 49). In deze brief zijn voorstellen inzake de
eigen betalingen in de zorgsector gepresenteerd. Voor de gehandicap–
tenvoorzieningen zijn met name de voorgestelde maatregelen inzake de
eigen bijdragen voor hulpmiddelen en voor de thuiszorg van belang.

De voorgestelde eigen bijdrage bij de hulpmiddelen van 15% van de
kosten met een maximum van f 200 per verzekerde per kalenderjaar, die
per 1 januari 1994 wordt ingevoerd, zal ook gelden voor de gehandicap–
tenvoorzieningen die in de Regeling hulpmiddelen AWBZ zullen worden
opgenomen. In het vervolg van deze memorie van antwoord zal daarop
nog verder worden ingegaan.

De voor de thuiszorg voorgestelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage
heeft ook consequenties voor de gezinshulp. Immers, bij de huidige
regeling voor de gezinshulp in het kader van de AAW wordt bij de
vaststelling van de hoogte van de vergoeding, rekening gehouden met de
eigen bijdrage die verschuldigd zou zijn geweest, indien de hulp gegeven
was door een reguliere instelling voor gezinsverzorging. Deze syste–
matiek zal bij regelmg van de gezmshulp via subsidiermg uit hoofde van
de Wet financiering volksverzekeringen gehandhaafd blijven.

Zoals in de brief van 8 juni jl. over de voortgang modernisering ziekte–
kostenverzekering (kamerstukken II, 1992-1993, 22 393, nr. 54) is
aangegeven zal deze eigen bijdrage-regeling voor de thuiszorg per 1
januari 1994 worden ingevoerd, ook al wordt de functiegerichte
omschrijving van verzorging en verpleging in de AWBZ niet per die
datum operationeel. Over de concrete vormgeving van laatstbedoelde
eigen-bijdrageregeling is thans nog geen uitspraak te doen, omdat de
Ziekenfondsraad terzake nog moet adviseren.

De leden van de PvdA-fractie en het lid van de GPV-fractie vragen een
reactie op de brief van de heer Van Kapel, invaliditeitsgepensioneerde
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van het Spoorwegpensioenfonds (SPF). Hierover kan het volgende
worden opgemerkt.

Met ingang van 1 januari 1994 zal het SPF worden verzelfstandigd. Per
die datum wordt het NS-personeel onder de werkingssfeer van de
werknemersverzekeringen (WW, WAO en Ziektewet) gebracht. De
verzelfstandiging heeft ook gevolgen voor de bestaande invaliditeitsge–
pensioneerden. Vanaf 1 januari 1994 verkrijgen zij recht op een
WAO-uitkering en een eventuele toeslag van het SPF. Middels deze
toeslag wordt gegarandeerd dat de betrokkenen er netto gezien door de
overgang naar de WAO niet op achteruit gaan. Vaststelling van de
WAO-uitkering zal door de bevoegde bedrijfsvereniging geschieden. Het
SPF zal evenwel zorgdragen voor de uitbetaling van die WAO-uitkering
vermeerderd met de vermelde toeslag. Materieel zijn de gevolgen van de
overgang naar de WAO voor de invaliditeitsgepensioneerden hiermee
zoveel mogelijk beperkt. De overheveling van de taken van het SPF met
betrekking tot leefvoorzieningen naar de gemeenten zal eveneens per 1
januari 1994 haar beslag moeten krijgen. Het gaat hier om een operatie
die los staat van de vermelde verzelfstandiging van het SPF. Omdat
beide operaties echter op hetzelfde moment zullen worden geïmplemen–
teerd, worden de invaliditeitsgepensioneerden op hetzelfde moment met
de gevolgen van beide operaties geconfronteerd. Zij komen niet alleen
onder het WAO/AAW-regime te vallen, tevens zullen zij voor hun
leefvoorzieningen aangewezen zijn op de gemeente waar zij ingezeten
zijn.

De bezwaren van briefschrijver richten zich tegen de overdracht van de
uitvoering van de voorzieningen aan de gemeenten. Uitvoering door de
gemeente waar de invaliditeitsgepensioneerde ingezetene is, kan naar de
mening van briefschrijver leiden tot aantasting van privacy en persoon–
lijke begeleiding. Briefschrijver wijst ter zake op de anonimiteit en
privacy die gewaarborgd zouden zijn bij uitvoering door het SPF. Naar
zijn mening zou de uitvoering van de leefvoorzieningen ten aanzien van
de invaliditeitsgepensioneerden moeten blijven plaats vinden door het
SPF.

De privacy van aanvragers en gebruikers van voorzieningen dient
inderdaad gewaarborgd te zijn. Naar onze mening is dat het geval en
behoeft er geen vrees te bestaan dat bij uitvoering door de gemeenten
de privacy van betrokkenen in het geding zal kunnen komen. De
gemeenten voeren thans verschillende voorzieningen uit waarbij
persoonsgegevens aan de orde zijn. Bijvoorbeeld de Algemene
bijstandswet. In dat verband zijn ons geen klachten bekend over
aantasting van privacy door gemeentelijke uitvoerders. De Wet persoons–
registraties stelt bovendien strikte eisen aan de verzameling, de opslag
en het gebruik van persoonsgegevens. Dit ook met betrekking tot het
verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zoals bij voorbeeld
externe adviseurs van de gemeente.

Bij de overheveling van voorzieningen naar de gemeenten is er voor
gekozen ook de bestaande voorzieningen aan hen over te dragen. Er is
geen reden waarom dat voor de invaliditeitsgepensioneerden van het
SPF met een voorziening anders zou moeten zijn. Hun positie is niet
uniek ten opzichte van die van de overige bestaande rechthebbenden op
een voorziening.

De leden van de PvdA-fractie constateren dat de gevolgen voor de
burgers van de onderhavige overheveling van taken naar de gemeenten
en de omzetting van een verzekeringsstelsel in een voorzieningenstelsel,
in het wetgevingsproces tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Wij
kunnen dit niet onderschrijven. In de stukken hebben wij er steeds op
gewezen dat de betrokkenen tijdig geïnformeerd zullen worden over de
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gevolgen van de overheveling van taken naar de gemeenten. Die
voorlichting kan natuurlijk eerst dan worden gegeven wanneer de
wetgeving tot stand is gebracht. Zoals vermeld in de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer (TK 1992-1993, 22 815, nr. 6, blz. 53),
wordt een publieksvoorlichtingsproject voorbereid waarin onder andere
duidelijkheid wordt geschapen over wie zich in welke situatie bij welk
loket kan vervoegen. Nadat de wetgeving in het Staatsblad is geplaatst,
zal het voorlichtingsproject zo snel mogelijk van start gaan. Daarnaast
spreekt het voor zich dat ook vanuit de bestaande uitvoeringsinstanties
voorlichting wordt gegeven aan de verzekerden met een voorziening. De
bedrijfsverenigingen, het GAK en de GMD hebben daartoe reeds stappen
ondernomen. Deze voorlichtingsactiviteiten dienen aan te sluiten op het
voren vermelde algemene voorlichtingsproject. De verschillende voorlich–
tingstrajecten zullen daartoe op elkaar afgestemd moeten worden.

Wat de voorlichting door het ABP en het SPF aan hun verzekerden
betreft, kan nog het volgende worden opgemerkt. De voorlichting aan de
verzekerden bij deze pensioenorganen is tot nu toe uitsluitend in zeer
algemene bewoordingen geschied. Dit in verband met de onzekerheid
over de ingangsdatum en de inhoud van de regeling. Het ABP zal ruim
vóór 1 januari 1994 (naar verwachting in oktober 1993) degenen die
thans een voorziening van het ABP hebben informeren over de gevolgen
van de overheveling. Voor het SPF en het ministerie van Defensie geldt
in grote lijnen hetzelfde. Het SPF wil de voorlichting over de overheveling
van de voorzieningen combineren met de voorlichting over de verzelf–
standiging van dat pensioenfonds per eveneens 1 januari 1994. De
voorlichting door het SPF zal voor alle verzekerden bij dat fonds gelden.
De overigen die thans nog geen voorziening van de pensioenorganen
hebben, zullen via het algemene voorlichtingstraject van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden geïnformeerd.

De leden van de PvdA-fractie willen weten of de laatste zinsnede van
artikel 13, derde lid, respectievelijk artikel 14, derde lid, (evenals artikel
15, vierde lid,) zo geïnterpreteerd dient te worden dat het huidige recht
op voorzieningen van invaliditeitsverzekerden bij het ABP, het Spoorweg–
pensioenfonds (SPF) en het ministerie van Defensie ook onder het
nieuwe regime gegarandeerd blijft. Hierover kan het volgende worden
opgemerkt.

De vermelde wetsbepalingen hebben niet tot doel het huidige voorzie–
ningen-niveau onder het nieuwe regime te garanderen. De leefvoorzie–
ningen voor invaliditeitsverzekerden bij de vermelde pensioenorganen
worden - evenals die van de AAW - overgeheveld naar de gemeenten.
Ook ambtenaren zijn voor de vermelde voorzieningen aangewezen op de
gemeente waarvan zij ingezetene zijn.

Niettemin is het mogelijk - ook thans reeds - dat in het georganiseerd
overleg over de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel
afspraken gemaakt worden met de centrales van overheidspersoneel
over aanvullende voorzieningen voor ambtenaren. Met aanvullend wordt
dan met ingang van 1 januari 1994 bedoeld: aanvullend ten opzichte van
de gemeentelijke verstrekkingenpakketten. Deze aanvullende voorzie–
ningen zullen worden uitgevoerd door de pensioenorganen als onderdeel
van de pensioenregelingen. De financiering van de aanvullende voorzie–
ningen zal ook in dat verband geschieden. De in het georganiseerd
overleg gemaakte afspraken over aanvullende voorzieningen worden in
de pensioenregeling opgenomen. Aangezien de pensioenregelingen voor
overheidspersoneel wettelijke regelingen zijn, dienen de aanvullende
voorzieningen in algemeen verbindende voorschriften op basis van die
wettelijke regelingen te worden neergelegd. De artikelen 13, derde lid,
14, derde lid, en 15, vierde lid, van het onderhavige wetsvoorstel
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voorzien in de noodzakelijke delegatiegrondslagen in de pensioenwetten.

De vermelde artikelen van het wetsvoorstel bieden anders gezegd de
mogelijkheid om afspraken over aanvullende voorzieningen voor ambte–
naren neer te leggen in de pensioenregelingen. Een mogelijkheid die ook
onder de huidige AAW bestaat en die gehandhaafd blijft. Wat de rechten
van de huidige en de uitzichten van de toekomstige gevallen op aanvul–
lende voorzieningen betreft, zal de uitkomst van het arbeidsvoorwaarden–
overleg bepalend zijn. Een belangrijk aandachtspunt daarbij zal zijn de
financiering van aanvullende voorzieningen. Die zal niet kunnen
geschieden ten laste van de gemeenten, noch ten laste van het
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. Dat prijskaartje zal zoals
gezegd in het arbeidsvoorwaardenoverleg opgelost moeten worden.

De vervolgvraag van de leden van de PvdA-fractie betreffende het in
de gemeentelijke verordening verplicht opnemen van een bepaling over
de aanvullende voorzieningen, kan vervolgens ontkennend worden beant–
woord. De gemeenten hebben uitsluitend bemoeienis met de in hun
eigen verordeningen geregelde voorzieningen. De aanvullende voorzie–
ningen vallen buiten hun verantwoordelijkheid. Zij voeren ter zake niets
uit. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor de financiering daarvan. De beslis–
singen van de gemeenten inzake voorzieningen en die van de pensioen–
organen inzake aanvullende voorzieningen zijn bovendien afzonderlijke
beslissingen waartegen dan ook afzonderlijk bezwaar en beroep
ingesteld dient te worden. De bezwaar– en beroepsmogelijkheden met
betrekking tot de aanvullende voorzieningen zijn geregeld in de betref–
fende pensioenregelingen. Er is derhalve geen reden om in de gemeente–
lijke verordeningen een bepaling met betrekking tot de eventuele aanvul–
lende voorzieningen voor ambtenaren op te nemen.

In reactie op de opmerking van de leden van de PvdA-fractie over de
tekst van het SZW-lnfoblad van april 1993, zij opgemerkt dat het hier
gaat om één van de uitgangspunten bij de onderhavige herziening van
het stelsel van gehandicaptenvoorzieningen. Het hierbedoelde
uitgangspunt, te weten dat «ouderen en gehandicapten zo (lang)
mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen», betekent niet dat
zelfstandig wonen tegen elke prijs mogelijk dient te zijn. Zelfstandig
wonen, al dan niet in een aangepaste woning, dient mogelijk te zijn
voorzover de kosten daarvan door de samenleving aanvaardbaar worden
geacht.

Gezien de beperkte middelen zal dan ook altijd een afweging tussen de
diverse alternatieven dienen plaats te vinden. Het spreekt voor zich dat
met name bij dure woningaanpassingen van meer dan f 45 000 een
dergelijke afweging aan de orde is, waarbij ook gekeken wordt of
opname in een AWBZ-inrichting - ook uit kostenoverwegingen - een
reëel alternatief is. Met het onderbrengen van de dure woningaanpas–
singen en de ADL-clusters in het financieringscircuit van de zorgsector
beoogt het kabinet deze afwegingsmogelijkheden te bevorderen. Dit
levert geen spanning op met het door deze leden bedoelde uitgangspunt.

De leden van de PvdA-fractie stellen het maatschappelijk draagvlak
aan de orde. Dit moet naar hun mening breed genoeg zijn, wil een
operatie als voorzien volgens de WVG tot succes leiden. Afgezien van de
bezuinigingscomponent blijft er een aantal fundamentele bezwaren. Zij
vragen op welke wijze - anders dan door voorschriften van boven naar
beneden - het kabinet een meer coöperatieve houding van betrokkenen
denkt te bewerkstelligen.

Wij menen dat deze leden de betrokkenheid van de partijen bij deze
operatie te somber inschatten. De overwegend negatieve reacties op de
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voorstellen hebben ons niet verbaasd. Een ingrijpende stelselherziening
leidt onvermijdelijk, afgezien van de financiële aspecten, tot weerstanden
en onzekerheden, die tot afwijzende reacties aanleiding geven. Dit geldt
begnjpelijk in de eerste plaats de instanties die taken kwijt raken. Maar
ook bij de ontvangende partijen, gemeenten en zorgverzekeraars, hebben
wij inderdaad aanvankelijk weinig enthousiasme geconstateerd. Tegelij–
kertijd merken wij echter dat zij zich op de beoogde veranderingen gaan
instellen en participeren in overleg om zich daarop voor te bereiden en
de nieuwe of uitgebreide taken te gaan vervullen. De taken van het rijk,
c.q. het kabinet betreffen daarbij afgezien van de garantie dat tenminste
de goedkoopste adquate voorziening zal worden verleend (rechtsplicht),
niet primair het geven van centrale voorschriften, maar ordenen,
scheppen van voorwaarden en coördineren van het veranderingsproces.
Ook de gehandicapten-organisaties, voor wie de verandering van sociale
verzekeringsaanspraken in gemeentelijke voorzieningenbeleid begrijpelijk
moeilijk te verteren is, maken een proces door waarbij zijn zich nu tot de
gemeenten gaan richten. Omdat het gemeentelijk beleid onderworpen is
aan democratische controle met directe beïnvloedingsmogelijkheden van
de betrokkenen, verwachten wij dat de betrokkenheid van de gehandi–
capten en hun organisaties bij het voorzieningenbeleid groter zal worden.

De leden van de PvdA-fractie zijn bezorgd over de financiering na 1
januari 1994 van de ADL-assistentie in de ADL-clusterprojecten. Hierbij
ging het deze leden in het bijzonder om de ADL-assistentie voor die
clusterprojecten die na 1 januari 1994 bewoond gaan worden.

Bij de vaststelling van het bedrag dat beschikbaar is voor de toekom–
stige subsidiëring van de ADL-assistentie zal het aantal aanwezige
clusterprojecten betrokken worden. Hierbij zullen ook de ADL-clusterpro–
jecten die na 1 januari 1994 in gebruik worden genomen, worden
meegenomen. Uiteraard zal er in de toekomst, gelet op de schaarse
middelen, voortdurend op moeten worden toegezien dat de ADL-assis–
tentie zo doelmatig mogelijk wordt verleend.

D66

De leden van de fractie van D66 wijzen erop dat zich na de behan–
deling van de WVG in de Tweede Kamer der Staten-Generaal een nieuw
feit heeft voorgedaan, namelijk dat het kabinet heeft besloten de
oorspronkelijk voor 1 januari 1994 voorziene modernisering van de
AWBZ uit te stellen tot 1 januari 1996. Gezien de samenhang van de
modernisering van de AWBZ met twee voorzieningen die bij de
herziening van het stelsel van gehandicaptenvoorzieningen betrokken
zijn, te weten de ADL-assistentie en de gezinshulp, stellen deze leden
een aantal vragen.

a. Het opschorten van de modernisering van de AWBZ tot 1 januari
1996 is voor het kabinet geen reden tot uitstel van de inwerkingtreding
van (onderdelen van) de WVG. Immers, de ADL-assistentie en de
gezinshulp zullen worden ondergebracht in een subsidieregeling op
grond van artikel 39 van de Wet financiering volksverzekeringen en
daarmede zal ook voor deze twee gehandicaptenvoorzieningen per 1
januari 1994 een in de zorgsector passende regeling zijn getroffen.

Anders dan deze leden menen zijn de ervaringen met de overheveling
van de revalidatiezorg naar de AWBZ in dit verband niet relevant, omdat
het daarbij ging om het invoeren van een functiegerichte omschrijving
voor de revalidatiezorg terwijl de aanpalende wetgeving zoals de Wet
ziekenhuisvoorzieningen (WZV) de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG)
niet tegelijkertijd gemoderniseerd en geflexibiliseerd werden. Zoals uit de
evaluatie van de Ziekenfondsraad van de per 1 januan 1992 ingevoerde
maatregelen in het kader van de stelselwijziging ziektekosten blijkt, heeft
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met name het nog ontbreken van wijzigingen in de WZV en WTG geleid
tot overgangsproblemen bij de revalidatie. Aangezien de ADL-assistentie
en de gezinshulp via subsidiëring zullen worden geregeld, is een verge–
lijking met de ervaringen bij de revalidatiezorg niet aan de orde.

b. Op de bezwaren die de patiënten/cliëntenorganisaties verwachten
bij de invoering van de WVG per 1 januari 1994, is tijdens de parlemen–
taire behandeling in de Tweede Kamer ingegaan. Deze opmerkingen zijn
voor het kabinet geen aanleiding geweest de invoering van de WVG uit
te stellen.

Op de bezwaren van verzekeraars, zoals die onder meer ook verwoord
zijn in het advies van de Ziekenfondsraad van 22 april 1993, is uitgebreid
ingegaan in de reactie die de derde ondergetekende bij brief van 11 juni
1993 op het Raadsadvies heeft gegeven. Afschrift van deze brief is
eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
gezonden. Zoals uit genoemde brief moge blijken, heeft dit niet geleid tot
het voorstel om de datum van inwerkingtreding van de WVG op te
schorten.

c. Het advies dat de Nationale Raad voor de Volksgezondheid op 13
mei j.l. heeft vastgesteld (Aangepast beleid - mensen met een lichame–
lijke handicap en het sociale ziektekostenstelsel) heeft slechts voor een
beperkt deel betrekking op de gehandicaptenvoorzieningen. Het grootste
deel van het advies betreft de toekomstige vormgeving van voorzie–
ningen voor lichamelijk gehandicapten die thans reeds deel uitmaken van
het AWBZ-pakket en die niet betrokken zijn bij de WVG, doch bij de
modernisering van de AWBZ. De opmerkingen die de Nationale Raad
maakt over de gehandicaptenvoorzieningen die in de AWBZ worden
ondergebracht, zijn niet nieuw en in eerder verband door andere organi–
saties ook reeds gemaakt. Laatstbedoeld advies is derhalve evenmin
aanleiding om tot uitstel van de WVG over te gaan.

d. De leden van de fractie van D66 geven ook uitstel van het gehele
wetsvoorstel, of uitstel op onderdelen (fasering)in overweging vanwege
het minimale maatschappelijk draagvlak waar het voorliggende
wetsvoorstel op berust. Ten eerste merken wij op dat uitstel van
overdracht van onderdelen naar het AWBZ-terrein op zich los kan staan
van uitstel van dit wetsvoorstel, dat immers niet de overdracht naar de
AWBZ regelt, maar de overdracht van leefvoorzieningen naar de
gemeenten. Dat de WVG moet worden uitgesteld omdat daarvoor een
minimaal maatschappelijk draagvlak zou zijn, taxeren wij anders. Voor
uitbreiding naar ouderen en decentralisatie is wel een draagvlak; ook de
Gehandicaptenraad is in principe niet tegen decentralisatie. De kritiek
richt zich tegen de condities die daarbij door het kabinet zijn gesteld en
vooral tegen de financiële beperkingen. Voor versobering en meer eigen
(financiële) verantwoordelijkheid is altijd moeilijk een maatschappelijk
draagvlak te verkrijgen .

De leden van de fractie van D66 stellen dat garanties ontbreken dat
een advies van een onafhankelijk deskundige wordt ingewonnen, danwel
een onafhankelijke mdicatiestellmg plaatsvindt. Zij vragen de bewinds–
lieden uit te leggen wat de motieven zijn om van de onafhankelijke
deskundige, een zowel voor de kwaliteit van de zorg als voor de rechts–
bescherming essentieel element, af te zien. Voorts vragen deze leden
wat de rol van de behandelend geneesheer in de besluitvorming betref–
fende de toe te kennen voorziening is.

Wij hebben reeds aangeven dat het van groot belang is dat het kwali–
teitsbeleid wordt voortgezet; het handhaven van kwaliteitseisen bij de
advisering welke voorzieningen adequaat zijn is een onderdeel van het
kwaliteitsbeleid. Ook de rechtsbescherming is een essentieel onderdeel
bij het waarborgen van deskundigheid. In dit verband is van belang dat
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kwaliteitseisen aan de advisering worden gesteld en dat rechterlijke
toetsing ook de beoordeling zal betreffen of adequate voorzieningen zijn
geïndiceerd.

De advisering moet ook onafhankelijk van de beslissing en van de
verstrekking gebeuren. Het gaat daarbij om functiescheiding, die in het
VNG-model voor de Administratieve Organisatie is opgenomen.

De behandelend geneesheer kan signaleren wanneer een gehandicapte
een voorziening nodig heeft en een stimulerende rol vervullen bij de
aanvraag van een voorziening. Ook kunnen wij ons voorstellen dat de
indicerende instelling in bepaalde situaties advies inwint bij de behan–
delend geneesheer. De indicatiestelling vindt echter plaats door de
adviseur of instantie die de gemeente daarvoor heeft aangewezen. In het
voorlichtingsplan voor de WVG vormen de huisartsen een van de
doelgroepen.

De leden van de fractie van D66 zijn van oordeel dat, hoewel dit
aspect op verschillende plaatsen ten tijde van de behandeling in de
Tweede Kamer aan de orde is geweest, een helder overzicht ontbreekt
waaruit het geheel van te verwachten financiële effecten valt af te lezen.

Op verzoek van deze leden presenteren wij hier drie tabellen. De eerste
tabel geeft de overheveling van de AAW-voorzieningen naar andere
regelingen weer. Deze tabel is eerder gepresenteerd in het Nader
Rapport van de WVG. De tweede tabel geeft een compleet overzicht van
de mede met de WVG samenhangende financieringsverschuivingen per
1 januari 1994 ten opzichte van de stand miljoenennota 1993. Deze
tabel is ontleend aan de Memorie van Toelichting van de Wet wijziging
premieheffing boven 65-jarigen, welke wet recent bij het parlement is
ingediend. De derde tabel geeft de bij de tweede tabel behorende
inkomenseffecten weer.

Samenvattende tabel van overheveling van AAW-voorzieningen naar andere regelingen (bedragen afgerond op 5 mln.)

Tabel 1

1994 1995 1996 structureel premie/belastingeffect
in structurele situatie

AAW
huidige uitvoeringsk AAW

voorzieningen naar gemeenten
aandeel huidige uitvoeringsk. AAW
extra uitvoeringsk
totaal GEMEENTEN

voorzieningen naar AWBZ
aandeel huidige uitvoeringsk AAW
extra uitvoeringsk.
totaal AWBZ

ABW

AOW

-1040
- 105
-1145

850
80
60

990

260
25
10

295

15

60

-1125
- 105
-1230

920
80
60

1060

280
25
10

315

15

- 90

-1220
- 105
-1325

995
80
65

1140

300
30
10

340

15

- 120

-1220
- 105
-1325

995
80
65

1140

300
30
10

340

15

- 190

- 0,49%

0,42%

0,13%

0,01%

-0,08%

saldo 95 70 50 - 20 -0,01%
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Samenvattend overzicht van de mutaties in premie– en belastingopbrengsten — ten opzichte van miljoenenota 1993 — gespecifi–
ceerd naar maatregel, voorziening/verzekering en naar boven en beneden 65-jarigen. (bedragen afgerond op 5 mln.)

Tabel2

1994

1. terugtrekken RB AAW
2. wegvallen staartpost AAW
3. niet doorgaan verbreding

AAW-premiegrondslag
4. leefvoorz. AAW + ABW
5. zorgvoorz. AAW
6. AOW 50/50
7 terugtrekken RB AWW
8. wegvallen staartpost AWW
9. verbredmg premiegrondslag
AWW

Totaal per verz./IB

Totaal

Beneden 65-jarigen

11510
1025

5120
1005
295

60
2350
205

2360

AAW AWW AOW

1580
140

705
- 125
- 30

0
-335
- 30

-300

2270 -665 0

1605

AWBZ IB

0
0
0

0
0

0
0

0 0

Boven 65-jarigen

AAW AWW

-1580
- 140

- 705
125
30

335
30

300

-2270 665

AWBZ IB

0
0

0
0

0
0

0 0

-1605

Partiële inkomenseffecten als gevolg van maatregelen weergegeven in tabel 2
(%-mutaties)

Tabel 3

beneden 65-jarigen
sociale minima zk
minimumloner zk
minimumloner mk
modaal mk
2* modaal mk
4" modaal mk

boven 65-jarigen
AOW-ers
AOW + 5.000 a.p.
AOW + 1 5.000 a.p
AOW + 25.000 a.p.
AOW + 50.000 a.p.

Alleenverdieners

-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,05

-0,1
0,6
1.4
1,9
2,1

Alleenstaanden

-0,1
-0,1

-0,15
-0,1
-0,05

-0.1
0,8
1,8
2,3
2,3

De leden van de fractie van D66 vragen voorts of de stelling juist is dat
de facto de gehandicapten onder de 65 jaar de lasten voor gehandi–
capten boven de 65 jaar moeten opbrengen. De leden van de
GPV-fractie vragen hoe dit is te rijmen met de beoogde zelfstandigheid
van gehandicapten en ouderen. Hieraan zitten twee aspecten. Het eerste
is dat bij verdubbeling van de doelgroep en bij handhaving van het
budget het voorzieningenniveau grosso modo gehalveerd wordt (afgezien
van efficiency voordelen door decentalisatie) Ten opzichte van het
huidige voorzieningenniveau betekent dat voor beneden 65-jarigen een
beperking. Hiervoor is al aangegeven dat de gemeenten niettemin
voldoende mogelijkheden hebben om adequate vervoersvoorzieningen te
bieden. Het tweede aspect betreft de financieringsmutaties. Als gevolg
van de mutaties zoals die in tabel 2 zijn weergegeven treedt er - partieel
beschouwd - een lastenverschuiving op van boven 65-jarigen naar
beneden 65-jarigen. Dit komt tot uitdrukking in tabel 3 over de
inkomenseffecten. Overigens is hiermee niet gezegd dat die inkomensef–
fecten ook daadwerkelijk optreden. Het gaat om partiële effecten, die zijn
verwerkt in de inkomensprognoses voor 1994, waar, zoals bekend, het
kabinet nog nadere besluiten over moet nemen.
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De leden van de fractie van D66 hebben gevraagd of de bewindslieden
kunnen garanderen dat de in het kader van de woningaanpassingen
gehanteerde grens van f 45 000 in het verstrekkingenbesluit wordt
opgenomen en niet via subsidies wordt verleend.

In de brief van 1 februari 1993 aan de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal inzake voorzieningen voor gehandicapten (Kamer–
stukken II, 1992-1993, 22 089, nr. 20) is onder meer aandacht besteed
aan de woningaanpassingen boven de f45 000. Daarbij is aangegeven
dat ten aanzien van de woningaanpassingen de Ziekenfondsraad van
oordeel is dat het om een woonfunctie gaat, die niet geacht kan worden
tot het terrein van de gezondheidszorg te behoren en als zodanig ook
nauwelijks als aanspraak is te formuleren. Afgezien van dit meer princi–
piële standpunt heeft de Raad tevens gewezen op uitvoeringstechnische
complicaties voor de zorgverzekeraars als gevolg van de voorgestelde
regeling die inhield dat de woningaanpassingen boven de f 45 000 als
aanspraak in het kader van de AWBZ zou worden geregeld.

Gelet op de door de Ziekenfondsraad aangevoerde bezwaren met
betrekking tot de beperkte omvang van de doelgroep alsmede de consta–
tering dat het wonen in een ADL-cluster en de woningaanpassingen
boven f 45 000 nauwelijks als aanspraak in het kader van de AWBZ zijn
te regelen, is subsidiërmg ten laste van artikel 39, derde lid, onder h, van
de Wet financiering volksverzekeringen (WFV) van deze onderdelen van
het gehandicaptenbeleid aangewezen. Door de betreffende voorzie–
ningen niet als aanspraak op grond van de AWBZ maar in het kader van
een subsidieregeling ingevolge de WFV te regelen kan niettemin
tegemoet worden gekomen aan de behoefte aan coördinatie en
afstemming. Tevens kan langs die weg de door de Raad bepleite centrale
planning en registratie vorm worden gegeven en kunnen desgewenst
instrumenten worden gecreëerd opdat verzekeraars in voldoende mate
zijn toegerust om de regeling uit te voeren.

De Ziekenfondsraad is bij brief van 1 februari 1993 verzocht een subsi–
dieregeling als hier bedoeld te ontwerpen.

De Raad heeft zijn uitvoeringstechnische en de meer principiële
bezwaren, zoals die eveneens waren opgenomen in het advies van 25
juni 1992 inzake overheveling gehandicaptenvoorzieningen naar de
AWBZ, met betrekking tot onderbrenging van woonvoorzieningen in de
AWBZ in zijn advies van 22 april 1993 nogmaals onderstreept.

Na ampele overweging heeft de derde ondergetekende niettemin
besloten vast te houden aan de in zijn brief van 1 februari 1993 aan de
voorzitter van de Tweede Kamer en aan de Ziekenfondsraad uitgezette
lijn. Om de redenen zoals die in die brieven zijn aangegeven, alsmede
gelet op de eerder door de Raad aangevoerde bezwaren met betrekking
tot de beperkte omvang van de doelgroep en de constatering dat het
wonen in een ADL-cluster en de woningaanpassingen boven de f45 000
nauwelijks als aanspraak in het kader van de AWBZ zijn te regelen, is
subsidiring ten laste van artikel 39, derde lid, onder h, van de Wet finan–
ciering volksverzekeringen (WFV) van deze onderdelen van het gehandi–
captenbeleid de meest aangewezen weg. De Raad is verzocht alles in het
werk te stellen om zodanige subsidieregelingen voor te bereiden
waarmee op maximale wijze aan de door de Raad gesignaleerde uitvoe–
ringstechnische bezwaren tegemoet wordt gekomen. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat het secretariaat van de Raad bij het formuleren van de
subsidieregeling, in vervolg op eerdere ambtelijke contacten over deze
aangelegenheid, overleg pleegt met het ministerie van VROM.
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De leden van de fractie van D66 vragen in hoeverre er in renovatie–
plannen reeds rekening wordt gehouden met eventuele invaliditeit van de
potentiële bewoners? (Dit om hoge kosten achteraf te voorkomen).

Hoewel versleuteling van de dezerzijds voor het in onderhavig
wetsontwerp beoogde doel te storten gelden plaatsvindt via het
Gemeentefonds en er dus geen sprake is van een afgezonderd budget
ten behoeve van de huisvesting van gehandicapten, staat voorop, dat de
gemeenten de taak hebben zorg te dragen voor onder meer het verlenen
van woonvoorzieningen voor iedere in zelfstandige woonruimte
woonachtige individuele gehandicapte, die daarop aanspraak wenst te
maken. Het geld is op zich voor de gemeente evenwel vrij besteedbaar.
Dit laatste betekent, dat indien de eigenaar bij renovatie rekening wenst
te houden met eventuele handicaps van de zittende bewoners de
gemeente daarvoor geld kan verstrekken. Daarnaast kan de zogeheten
aanpasbare renovatie plaatsvinden, zodat bij toekomstige handicaps van
zittende dan wel toekomstige bewoners snel en relatief goedkoop
aanpassingen kunnen plaatsvinden.

WD

Alvorens in te gaan op een aantal inhoudelijke aspecten roeren de
leden van de fractie van de WD een prealabele kwestie aan. Onder
erkenning van het feit dat de voorzieningen voor boven 65-jarigen niet
op een bevredigende wijze zijn geregeld, vragen deze leden zich toch af
of een tijd waarin draconische maatregelen moeten worden genomen om
de kosten van de sociale zekerheid enigzins in de hand te kunnen houden
het juiste moment is om bejaarden recht op voorzieningen te geven.

Wij hebben begrip voor deze opmerking. Het is ook onze taxatie dat in
de huidige situatie ten zeerste gewaakt moet worden tegen oplopende
uitgaven in de sfeer van de sociale zekerheid.. Niettemin is het tevens
onze overtuiging dat het recht van bejaarden op voorzieningen in
redelijkheid niet langer uitgesteld kan worden. De verbinding tussen
beide standpunten is dan ook gelegd met de randvoorwaarde van
budgettaire neutraliteit. Dat is echter niet het enige. In de brief van 6 mei
1991 is aangegeven dat èèn van de overwegingen om tot herstructu–
rering van voorzieningen over te gaan de beheersbaarheid van de
uitgaven voor voorzieningen betrof.

De leden van de WD-fractie informeren naar de relatie van het
wetsvoorstel Voorzieningen gehandicapten en de Wet tijdelijke
handhaving leeftijdsgrens verzekerings– en premieplicht AAW en de twee
verlengingswetten daarvan.

Kort samengevat kan daarover het volgende worden opgemerkt.
Aanvankelijk was bij de Oort-wetgeving de leeftijdsgrens bij de AAW

(evenals bij andere volksverzekeringen) geschrapt. In een laat stadium
van de herziene belastingvoorstellen is door het kabinet vanwege de
financiële risico's voorgesteld de leeftijdsgrens van 65 jaar voor de
verzekerings– en premieplicht in de AAW te handhaven. De Tweede
Kamer heeft deze leeftijdsgrens vervolgens een tijdelijk karakter
gegeven, om zo het kabinet tot spoed te manen met wetgeving waardoor
boven-65-jarige gehandicapten ook recht op voorzieningen zouden
krijgen. Omdat het wetgevingsproces van de voorzieningen gehandi–
capten door allerlei oorzaken langer duurde dan voorzien, was het
noodzakelijk de leeftijdsgrens langer te handhaven en dus de wet Tijde–
lijke handhaving leeftijdsgrens verzekerings– en premieplicht AAW twee
keer te verlengen.

Vervolgens heeft het Raad van State-advies naar aanleiding van het
wetsvoorstel Tweede verlenging ertoe geleid dat het kabinet thans van
oordeel is dat de leeftijdsgrens voor de verzekerings– en premieplicht
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AAW definitief gehandhaafd moet worden. Daartoe is zoals bekend het
wetsvoorstel Wijziging premieheffing boven-65-jarigen ingediend
(Tweede Kamer nr.).

Bij de beide verlengingswetten in 1991 en 1992 hebben dus niet
«slechts overwegingen van inkomenspolitieke aard» een rol gespeeld,
zoals deze leden menen. Wel zijn ondergetekenden het eens met deze
leden als zij stellen dat premies in principe alleen dienen te worden
geheven om uitkeringen (dan wel voorzieningen op grond van de betref–
fende wet) te financieren. Op dit uitgangspunt worden ook geen wijzi–
gingen voorgesteld.

De suggestie van deze leden dat boven-65-jarigen niet verzekerd zijn
voor de AAW en dus geen premie betalen, opdat zij vervolgens door het
financiële voordeel dat dan optreedt kunnen sparen voor het geval zij
voorzieningen nodig hebben, wordt door ondergetekenden niet overge–
nomen. In het wetsvoorstel wijziging premieheffing boven-65-jarigen
wordt voorgesteld boven-65-jarigen Anw-premie te laten betalen, o.a.
om bejaarden met een aanvullend pensioen geen te groot inkomens–
voordeel te geven. (Boven-65-jarigen zonder aanvullend pensioen onder–
vinden geen inkomensvoordeel ten gevolge van dat wetsvoorstel.) Wij
achten het niet in overeenstemming met het uitgangspunt van de
belasting– en premieheffing om bepaalde groepen van de bevolking vrij
te stellen van bepaalde heffingen, met als argument dat zij voor bepaalde
voorzieningen kunnen sparen. Belasting en premie worden juist geheven
om de lasten rechtvaardig te verdelen onder de burgers, en om er voor te
zorgen dat iedere burger in principe een beroep kan doen op een
bepaalde voorziening als dat noodzakelijk is. Afgezien van gewetensbe–
zwaarden kunnen burgers zich dan ook niet (gedeeltelijk) onttrekken aan
belasting– en premieheffing met als argument dat zij in bepaalde collec–
tieve goederen zelf wel zullen voorzien.

Met betrekking tot de door de leden van de VVD-fractie geuite
bezwaren tegen het «vogelvrij verklaren van de bovenmodale inkomens»,
merken wij op dat de in de concept-regeling eigen bijdragen vervatte
grens dat per voorziening slechts een deel van de draagkracht in
aanmerking mag worden genomen, alsmede de grens dat bij een
cumulatie van voorzieningen de draagkracht van de gehandicapte niet
overschreven mag worden, zowel voor inkomens onder, als boven het
zogenaamde modaalinkomen geldt. Aldus bezien zien wij dan ook niet in
dat bovenmodale inkomens vogelvrij zouden worden verklaard. Wellicht
dat die indruk is ontstaan door het feit dat ten aanzien van de eigen
bijdragen uitsluitend voor de minimale inkomens en de modale inkomens
een specifieke grens is gesteld. Het ligt uiteraard in de rede dat
gemeenten voor die inkomens die boven het modale inkomen zijn
gelegen, de maxima naar rato van de inkomens die onder modaal zijn
gelegen, vaststellen. Hiervan is in de concept-modelverordening van de
VNG ook uitgegaan.

De leden van de VVD fractie hebben naar aanleiding van het door deze
leden nader aangeduide betoog van de toenmalige Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, dat tot de meer oorspronkelijke
beginselen van de sociale verzekering in de eerste plaats het recht van
ieder mens op zelfontplooiing behoort, verschillende vragen gesteld. Zo
willen zij weten of die benadering nu niet enige bijstelling behoeft,
aangezien de leefvoorzieningen uit de premiegefinancierde AAW worden
gehaald. Is, zo vroegen deze leden, het voorliggende wetsvoorstel
wederom een stap in de richting van het slechten van de grens tussen uit
premiegefinancierde volksverzekeringen en uit de schatkist betaalde
voorzieningen? Is dit een gewenste ontwikkeling?
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Wij zijn mening dat tussen toen en nu de inzichten omtrent het recht
van ieder mens op zelfontplooiing geen wezenlijke wijziging hebben
ondergaan. Inzichten, in ieder geval onze inzichten, omtrent het meest
geëigende middel om het recht op zelfontploooiing van de gehandicapte
mens vorm en inhoud te geven zijn, zoals uit het wetsvoorstel blijkt, nu
wel anders dan enkele decennia geleden. Werd destijds de sociale verze–
kering als «een» geëigend middel gezien, vandaag de dag zijn wij in ieder
geval van mening dat de voorgestelde voorzieningenwet en de daarmede
samenhangende regelgeving als het meest geëigende middel moet
worden aangemerkt. Wij sluiten uiteraard niet uit dat over enige
decennia vanaf nu die inzichten wederom anders kunnen zijn. Ook de
toenmalige wetgever was er bij de totstandkoming van de AAW niet
volledig van overtuigd dat deze volksverzekering voor eens en voor altijd
het geëigende middel zou zijn om het onderhavige recht gestalte te
geven. Teneinde de in gang gezette ontwikkeling om de gehandicapte
zoveel mogelijk in de maatschappij te integreren, zoveel mogelijk te
bevorderen, gaf de toenmalige wetgever er de voorkeur aan
«vooralsnog» dezelfde opzet te handhaven zoals die was gekozen voor
de voorzieningen bij de WAO. Daarnaast tekende de toenmalige
wetgever met betrekking tot de bestaande verwachtingen omtrent het
door de AAW aanvullen van de leemten die op verschillende terreinen
bestonden, uitdrukkelijk aan dat het de vraag is of deze verzekering
daartoe het juiste kader vormt. (Tweede Kamer, 1974-1975, 13 231, nrs
1-4, pagina's 59-60)

Voorzover de leden van de fractie van de WD de decentralisatie van
bepaalde voorzieningen naar de gemeenten zou willen aanmerken als de
resultante van een bewust streven (gewenste ontwikkeling) om voorzie–
ningen niet langer vanuit (verzekerings-)premies te financieren, maar
vanuit de schatkist, wijzen wij er met nadruk op dat dat oogmerk niet
aanwezig is geweest. De onderhavige overheveling vloeit voort uit het
antwoord op de vraag welke instantie het meest geëigend is om
bepaalde voorzieningen te verstrekken. Was het antwoord op deze vraag
voor wat de verstrekking van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen
en rolstoelen betreft, de gemeente, bij de verstrekking van zorgvoorzie–
ningen was dat de AWBZ en bij de werkvoorzieningen de AAW.

Ingaande op de vraag van de leden van de fractie van de WD hoe een
moeilijk objectiveerbaar begrip als «goedkoopste adequate voorziening»
door ruim 600 gemeenten zal worden uitgelegd, merken wij op dat die
situatie ten principale niet anders is dan de thans bestaande situatie
waarin verschillende bedrijfsverenigingen in elk individueel geval aan dit
begrip feitelijke invulling moeten geven. Overigens is ons niet duidelijk
waaraan deze aan het woord zijnde leden de kwalificatie moeilijk objecti–
veerbaar ontlenen. De huidige uitvoeringspraktijk en de daarop
gebaseerde jurisprudentie geven daarvoor naar onze mening in ieder
geval geen aanleiding.

Op grond van het wetsvoorstel zijn gemeenten gehouden om beper–
kingen die de gehandicapte ondervindt op het gebied van het wonen of
van het zich binnnen of buiten de woning verplaatsen op te heffen of te
verminderen. Objectief kan vastgesteld worden welke reële mogelijk–
heden daartoe in het desbetreffende individuele geval bestaan en dus als
«adequaat» kunnen worden aangemerkt. Daarnaast kan uiteraard ook
objectief vastgesteld worden welke van deze mogelijkheden de
goedkoopste is.

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de WD of het
juist is dat de VNG zich pas na de vakantie buigt over een inhoudelijk
beleidskader merken wij op dat het algemeen beleidskader van de WVG
wordt gevormd door de VNG modelverordening. Indien de WVG in de
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Eerste Kamer is afgehandeld, zal de modelverordening begin juli aan de
gemeenten worden gezonden. Momenteel wordt ook aan een nadere
uitwerking van de modelverordening door de VNG gewerkt ten behoeve
van het gemeentelijk verstrekkingenbeleid. Naar verwachting zal de VNG
kort na de zomer deze nadere uitwerking publiceren.

De leden van de VVD-fractie vragen of kan worden aangegeven welke
personele consequenties het wetsvoorstel heeft voor de betrokken
gemeentelijke diensten.

Zij vragen of er een indicatie is te geven van het aantal mensen
waarmee deze diensten moeten worden uitgebreid, vragen zich af of er
geen logge, bureaucratische instituties in de grote gemeenten dreigen te
ontstaan en of daarentegen kleine gemeenten voldoende kennis en
ervaring hebben om de wet uit te voeren.

De personele uitbreiding voor de WVG bij gemeenten is afhankelijk
van de mate waarin zij de taken zelf gaan verrichten of uitbesteden.
Hierbij zal er naar verwachting een verschil zijn tussen grote en kleine
gemeenten. Het zal deze leden bekend zijn dat grote gemeenten hun
uitvoerende diensten veelal deconcentreren om bureaucratisering te
vermijden en de bereikbaarheid te vergroten. Kleine gemeenten zullen
daarentegen vaak regionaal samenwerken om de vereiste schaalgrootte
voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering te waarborgen. Dit valt ook
waar te nemen in de gemeentelijke plannen voor uitvoering van de WVG.

Als we uitgaan van de ca. 1400 arbeidsplaatsen voor de huidige
uitvoering vande AAW-voorzieningen, verdeeld over meer dan 600
gemeenten, dan zal nog afgezien van de uitbesteding van taken het
effect op de uitbreiding van het gemeentelijk apparaat niet omvangrijk
zijn.

De leden van de fractie van de VVD vragen ook nog een reactie op de
brief van de gemeente Leeuwarden van 1 juni j.l. aan de vaste commissie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer. Kennis nemend
van de inhoud van deze brief komt het ons voor dat de gemeente
Leeuwarden eerder algemene opmerkingen over de decentralisatie van
voorzieningen maakt dan dat een specifiek probleem van Leeuwarden
wordt aangekaart. Met die algemene opmerkingen draagt de gemeente
Leeuwarden naar ons oordeel geen nieuwe gezichtspunten aan. Wij zijn
ons er steeds van bewust geweest dat de beperking van de
AAW-voorzieningen, waaronder de driemaal 10% korting op de vervoers–
voorzieningen, wellicht niet voldoende zijn om gemeenten met het
beschikbare budget te laten uitkomen wanneer de doelgroep wordt
uitgebreid naar boven 65-jarigen. In macro-termen en zuiver rekenkundig
bezien zouden gemeenten zelf nog 20% moeten korten, d.w.z. als niet op
andere manieren evenwicht wordt bereikt tusssen doelgroep en budget.
Wat dat laatste betreft hebben wij het dan over maatwerk en
efficiency-voordelen, waartoe naar ons oordeel met name de gemeenten
in staat zijn.

De gemeente Leeuwarden nu, bevestigt dat boven op de rijkskortingen
nog nadere kortingen noodzakelijk kunnen blijken te zijn. Wat betreft de
door de gemeente Leeuwarden uitgesproken onaanvaardbaarheid van
het «open einde karakter» van de decentralisatie - de prognose omtrent
de omvang van de uitbreiding van de doelgroep zou onbetrouwbaar zijn -
merken wij het volgende op.

Het moet als een gegeven worden beschouwd dat de doelgroep
verdubbelt maar het budget konstant blijft. Dat noodzaakt, zoals telkens
is aangegeven, tot aanpassingen van het voorzieningenniveau. Het
bedrag dat ten behoeve van de voorzieningen aan het gemeentefonds is
toegevoegd wordt over de gemeenten verdeeld op grond van het
criterium aantal inwoners, dat wil zeggen zowel beneden als boven
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65-jarigen. Die aantallen zijn exact bekend. Ook is bekend wat op basis
van de historische verdeling de budgetten zijn. Hiervoor is reeds aange–
geven dat wanneer sprake is van discrepantie van enigzins betekenende
mate wij het voornemen hebben een overgangsregeling toe te passen.
Van een «open einde» regeling is naar ons oordeel dan ook geen sprake.
Wel realiseren wij ons dat de behoefte aan voorzieningen bij bejaarden
per gemeente kan verschillen. Op de mate waarin dat ook feitelijk het
geval is hebben wij inderdaad geen zicht. Wij weten niet in welke mate
bejaarden in gemeente x meer of minder behoefte hebben aan voorzie–
ningen dan bejaarden in gemeente y en dus ook niet in welke mate er bij
de ene gemeente meer druk op het budget kan staan dan in de andere
gemeente. Het is onze opvatting dat men in het gemeentelijk voorzienin–
genbeleid het best in staat is bij gegeven budgetten tot een adequaat
aanbod van voorzieningen te komen.

De leden van de WD fractie hebben naar aanleiding van de
verwachting van de Vereniging van spierziekten Nederland dat 100 tot
200 000 mensen in beroep zullen gaan de vraag gesteld of de admini–
stratieve kamers van de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep
zo'n aanwas kunnen verwerken, temeer omdat de beroepen in het kader
van de Algemene Bijstandswet ook op 1 januari 1994 onder deze
instanties zullen ressorteren.

Een dergelijke hausse aan beroepszaken zal naar onze mening niet
door de beroepsinstanties verwerkt kunnen worden. Overigens is ons niet
bekend waarop de Vereniging van spierziekten Nederland zijn
verwachting baseert. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat het
wetsvoorstel niet tot capaciteitsproblemen bij de beroepsinstanties zal
leiden. Kortheidshalve verwijzen wij in dit verband naar ons antwoord op
een vraag van de leden van de CDA-fractie van de Tweede Kamer der
Staten-generaal (Tweede Kamer, 1992-1993, 22815, nr 6, pagina's 15
en 16).

Naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag van de leden van de
fractie van de WD merken wij op dat op dit moment een procedure tot
en met de Centrale Raad van Beroep gemidddeld ruim twee jaar duurt.
Normaliter zijn de zaken in eerste aanleg binnen een jaar door de Raad
van Beroep afgehandeld. Van de zaken die bij de Centrale Raad van
Beroep aanhangig worden gemaakt is, uitgaande van de bestaande
werkvoorraad, 71% binnen 1 jaar afgehandeld en 92% binnen 2 jaar.

De leden van de fractie van de VVD meenden dat onvoldoende
aandacht is gewijd aan het negatieve advies van de Ziekenfondsraad over
het onderbrengen van woonvoorzieningen in de AWBZ. Deze leden
hebben onder meer gevraagd hoe gedacht wordt over het principiële
argument van de Ziekenfondsraad dat huisvesting primair tot de taak van
de overheid behoort en dat onderbrengen van woonvoorzieningen in de
AWBZ passend noch doelmatig is.

In aansluiting op hetgeen hiervoor betreffende de woningaanpassingen
in het kader van de AWBZ is vermeld, zij opgemerkt dat in de memorie
van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel is aangegeven dat het
van belang is dat de kostbare vormen van aangepast wonen in relatie
worden gebracht met andere vormen van huisvesting en zorg voor
gehandicapten en ouderen, zodat daardoor een goede afweging van deze
voorzieningen en de kosten daarvan kan worden bereikt.

Zoals in de brief van 1 februari 1993 aan de voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 089, nr.
20) is aangegeven is er in verband met het voorgaande voor gekozen om
bij ingrijpende woningaanpassingen de verantwoordelijkheid voor beslis–
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singen inzake het ADL-wonen en ingrijpende woningaanpassingen bij de
zorgverzekeraars te leggen. Dat heeft voordelen naar twee kanten:
gemeenten hoeven geen financiële bezwaren tegen deze hoge kosten te
hebben, waardoor anders de noodzaak van ongewenste respectievelijk
duurdere intramurale zorg kan ontstaan; zorgverzekeraars kunnen een
integrale afweging maken door de kosten van dure woningaanpassingen
en andere kosten van medische voorzieningen en thuiszorg te beoordelen
op aanvaardbaarheid en anders intramurale zorg bieden. In het licht
hiervan is ervoor gekozen, de financiering van het wonen in een
ADL-cluster alsook de woningaanpassingen boven f 45 000 ten laste van
de bijzondere ziektekostenverzekering te brengen.

Zoals in het voorgaande reeds is aangegeven acht de derde ondergete–
kende, ondanks de door de Ziekenfondsraad aangevoerde bezwaren, na
ampele overweging subsidiëring ten laste van artikel 39, derde lid, onder
h, van de Wet financiering volksverzekeringen (WFV) van het wonen in
een ADL-cluster en de woningaanpassingen boven de f 45 000 aange–
wezen.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de WD-fractie over het
zogenaamde weekend-vervoer van bewoners van AWBZ-instellingen zij
opgemerkt dat dit vervoer niet onder de werking van de thans geldende
AAW valt.

Evenmin maakt dergelijk weekend-vervoer deel uit van de desbetref–
fende AWBZ-verstrekking, inhoudende opneming en verder verblijf in
een AWBZ-inrichting. Dit betekent dat het weekend-vervoer voor
rekening komt van de betrokken bewoners van AWBZ-instellingen, dan
wel hun ouders.

Aangezien met de inwerkingtreding van de WVG niet meer vormen van
vervoer onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen
dan thans tot de werkingssfeer van de AAW behoren, zal ook in de
situatie van het weekend-vervoer voor bewoners van AWBZ-instellingen
geen wijziging worden aangebracht.

Groen Links

De leden van de fractie van Groen Links wijzen op de bezwaren van
een aantal organisaties tegen het wetsvoorstel en koppelen dit aan de
effecten van de TBA– en WAO-maatregelen. Om die eerst te kunnen
beoordelen bepleiten zij uitstel van de WVG.

Voorzover deze leden doelen op de uitkeringsmaatregelen in de WAO,
zullen de effecten daarvan vooral op langere termijn optreden. Van een
cumulatie in de tijd gezien is nauwelijks sprake, temeer omdat beper–
kingen van de vervoersvergoedingen al in 1992 en 1993 zijn aange–
bracht. Ook is lang niet altijd sprake van samenloop van uitkering en
voorzieningen. Bovendien werkt een inkomensverlaging in de WAO door
in lagere eigen bijdragen en lagere eigen draagkracht voor WVG-voorzie–
ningen. Wij zien hierin dan ook onvoldoende redenen voor uitstel, zeker
in de afweging dat 65-plussers hun gelijke rechten op voorzieningen dan
nog langer moeten missen.

De leden van de fractie van Groen Links wijzen op de complicaties die
kunnen ontstaan bij het overhevelen van het pakket voorzieningen naar
gemeenten omdat daar de technische en medisch-arbeidskundige kennis
ontbreekt. Zij vragen op welke wijze het kabinet deze problemen denkt
op te lossen. Zij vrezen dat veel gemeente geen GMD-advies zullen
vragen, maar eerder een eigen apparaat gaan ontwikkelen. Dit betekent
dubbele uitvoeringskosten. Ook vragen zij zich af waar de kwaliteits–
waarborg wordt getoetst.

De advisering en daarvoor benodigde deskundigheid is eerder aan de
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orde geweest in het kader van de RGSHG. Met ingang van 1992 is
gekozen voor opheffing van de monopoliepositie van de GMD en het
formuleren van kwaliteitseisen voor de advisering. Dit wordt in het kader
van de WVG voortgezet. Uitgangspunt hierbij is dat voor eenvoudige
voorzieningen een deskundigen-advies overbodig en kostenverhogend is.
Voor meer gecompliceerde voorzieningen, waarbij een ergonomische,
technische, medisch-arbeidskundige deskundigheid vereist is, of waarbij
de afstemming van verschillende voorzieningen aan de orde is, zullen de
gemeenten een deskundigen-advies nodig hebben. Of zij daartoe zelf
deskundigen aantrekken of dit aan de GMD of andere adviseurs uitbe–
steden, behoort tot hun eigen verantwoordelijkeheid. Wij zullen het
uiteraard blijven volgen of de deskundigheid in de uitvoering van de
WVG gewaarborgd wordt.

De kwaliteitswaarborg is vooral van belang bij de verstrekking van
hulpmiddelen en rolstoelen. Bij de behandeling in de Tweede Kamer
hebben wij toegezegd dat het huidige kwaliteitsbeleid moet worden
voortgezet, waarbij de huidige expertise gehandhaafd blijft. Hiervoor
zullen mede rijksmiddelen worden ingezet. Over de vormgeving zal
overleg worden gevoerd met alle betrokken partijen.

De leden van de fractie van Groen Links hebben om een nadere
omschrijving van de zorgplicht gevraagd. Dienaangaande tekenen wij aan
dat wij onder zorgplicht de op de gemeente rustende verplichting
verstaan om de beperkingen die de gehandicapte op het gebied van het
wonen en van het zich binnen en buiten de woning verplaatsen onder–
vindt, door middel van daarop gerichte voorzieningen op te heffen of te
verminderen. Aldus omschreven zal zich in de praktijk een breed scala
van mogelijkheden voordoen, die ieder voor zich of combinatie met
elkaar, genoemde beperkingen op adequate wijze kunnen opheffen of
verminderen. Wij zijn van mening dat een redelijke uitleg van deze
zorgplicht met zich brengt dat een gehandicapte van een uitvoerings–
orgaan wel mag verlangen dat zijn beperkingen adequaat worden
opgeheven of verminderd, maar niet mag verlangen dat een uitvoerings–
orgaan terzake meer doet dan strikt genomen noodzakelijk is. Het is ook
uit dien hoofde dat wij, in navolging van de AAW, aan het wetsvoorstel
de verstrekking van de «goedkoopste» adequate voorziening ten
grondslag hebben gelegd.

De leden van de fractie van Groen Links merken vervolgens op dat de
combinatie van autonomie voor de gemeenten en budgettaire neutraliteit
naar hun oordeel rechtsongelijkheid creëert; er is, zo stellen deze aan het
woord zijnde leden, geen garantie voor het niveau van de voorzieningen.
In het verlengde daarvan stellen zij diverse vragen. Wat voor garanties
krijgen gemeenten als het budget op is? Wat betekent dat voor de
rechtszekerheid van de lopende gevallen? Op welke wijze is voorzien in
de toetsing van de adequate voorziening? Tevens attenderen deze leden
er op dat toetsing achteraf door de rechter niet mogelijk is, doordat
minder in wet– en regelgeving vastligt en tekenen terzake aan dat er een
klachtenregeling moet komen. Naar aanleiding van de constatering dat
gemeenten alle vrijheid hebben eigen bijdragen te heffen en inkomens–
toetsen te doen, vragen deze leden of daar bewust voor is gekozen.

Ingaande op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen geven wij
sucessievelijk het volgende aan.

Naar aanleiding van de zienswijze van deze leden dat de combinatie
van gemeentelijke autonomie en budgettaire neutraliteit tot rechtsonge–
lijkheid zou leiden, merken wij onder verwijzing naar ons antwoord op
een daartoe strekkende vraag van de leden van de CDA-fractie op, dat
het wetsvoorstel met zich brengt dat ongeacht waar de gehandicapte in
Nederland woont, de gemeente de in de Wvg bedoelde beperkingen
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dient op te heffen of te verminderen en daartoe de goedkoopste
adequate voorziening(-en) dient te verlenen. Hiermee is landelijk het
voorzieningenniveau ook gewaarborgd.

Wat de garanties aan gemeenten betreft wanneer het budget op is,
geldt natuurlijk dat de centrale overheid de verantwoordelijkheid heeft
dat gemeenten financieel ook in staat zijn om deze wet uit te voeren. Als
dan ook op enig moment mocht blijken dat gemeenten structureel vanuit
het Gemeentefonds te weinig geld ontvangen om aan de op hen
rustende zorgplicht te voldoen, zal vanuit de centrale overheid meer aan
dat fonds moeten worden toegevoegd. Dit laat uiteraard onverlet dat
gemeenten primair hun eigen mogelijkheden om tot kostenbeheersing te
komen zullen moeten benutten. Benutten zij die mogelijkheden dan heeft
dat geen gevolgen voor de rechtszekerheid van de lopende gevallen. Een
toegekende voorziening (afgegeven beschikking) kan immers niet
vanwege het feit dat bijvoorbeeld de terzake gestelde gestelde regels in
de verordening gewijzigd zijn met terugwerkende kracht gewijzigd
worden. De lopende gevallen zullen met het nieuwe verstrekkingen–
regime eerst geconfronteerd worden, wanneer zij een nieuwe voorziening
aanvragen, dan wel wanneeer voor de continuering van de voorziening
op een bepaald moment een nieuwe beschikking genomen moet worden.

De vraag of een verstrekte voorziening al dan niet als adequaat kan
worden aangemerkt, wordt in het kader van de Wvg, evenals dat thans in
het kader van de huidige regelingen het geval is, in eerste instantie door
het uitvoeringsorgaan beantwoord en wanneer hierover tussen de gehan–
dicapte en het uitvoeringsorgaan een geschil ontstaat, in laatste instantie
door de beroepsrechter. De vooronderstelling dat naar mate minder in
wet– en regelgeving vastligt, achteraf toetsing door de rechter minder
goed mogelijk is, is niet juist. Kortheidshalve verwijzen wij in dit verband
naar de jurisprudentie over de AAW-voorzieningenverstrekking, waarbij
de beroepsrechter zich dient te baseren op een algemene bevoegdheid
van de bedrijfsverenigingen om bepaalde voorzieningen te verstrekken.
De omstandigheid dat in de wet de voorzieningenverstrekking niet tot in
detail geregeld wordt, is in het kader van de AAW ook nimmer aanleiding
geweest om een klachtenregeling te creëren. Overigens zullen
gemeenten in het kader van de uitvoering van de Wvg wel een bezwaar–
schriftenprocedure in het leven roepen.

Ingaande op de vraag of er bewust voor gekozen is om gemeenten alle
vrijheid te geven om eigen bijdragen te heffen en inkomenstoetsen in te
voeren, sterker nog: gemeenten daartoe zelfs te dwingen, wijzen wij erop
dat aan gemeenten geenszins alle vrijheid op dit terrein wordt gegeven.
In nadere regelgeving zal het kader worden aangegeven waarbinnen
gemeenten gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om eigen
bijdragen te vragen en/of financiële tegemoetkomingen af te stemmen
op het inkomen. De indruk dat gemeenten zelfs gedwongen zouden
worden om gebruik te maken van die mogelijkheden is onjuist. In ieder
geval is bij de toevoeging van de middelen aan het Gemeentefonds er
niet vanuit gegaan dat gemeenten eigen bijdragen moeten vragen, cq de
financiële tegemoetkomingen op het inkomen moeten afstemmen. Een
en ander neemt niet weg dat wij er wel uitdrukkelijk voor hebben
gekozen om gemeenten, binnen nader te bepalen grenzen, mogelijk–
heden op dit terrein te geven. De omstandigheid dat gemeenten op
lokaal niveau financieel verantwoordelijk worden voor de voorzieningen–
verstrekking, brengt ons inziens logischerwijs met zich mee dat zij ook
een instrumentarium zullen moeten hebben om (zonodig) tot nadere
kostenbeheersing te komen.

De leden van de fracties van Groen ünks en van het GPV stellen nog
vragen over de financiering met name over de rijksbijdragen AAW/AWW
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sinds 1990 en de gevolgen van de weer volledige premiefinanciering met
ingang van 1 januari 1994.

Wij willen deze vragen in een samenhangend betoog beantwoorden.
Deze rijksbijdragen waren in 1990 geïntroduceerd en bedroegen toen

tezamen ca. 14 mld gld op transactiebasis. In 1990 kwam dit bedrag
overeen met 6% van de grondslag in de eerste schijf van de loon– en
inkomstenbelasting. Het premiedeel van het tarief in de eerste schijf is
toen met 6%-punt verlaagd en het belastingdeel met 6%-punt verhoogd.
Aldus verliep deze operatie neutraal ten opzichte van de Oort-wetgeving.

De rijksbijdrage was uitgedrukt in een vast bedrag. De belasting–
grondslag echter zou van jaar tot jaar groeien. Daarmee zouden ook de
opbrengsten van het hogere belastingtarief van de eerste schijf jaarlijks
toenemen. De bedoeling van het kabinet was om deze additionele belas–
tingopbrengsten (de zogenaamde staartpost) jaarlijks aan de rijksbij–
dragen toe te voegen. De uitgavenontwikkeling van de AAW en de AWW
zou dan kunnen worden gedekt, zonder de betrokken premies te hoeven
verhogen. De collectieve lastendruk zou daardoor gelijk blijven. Onder
druk van de omstandighedend (een oplopend financieringstekort terwijl
de collectieve lastendruk een meevallend verloop vertoonde) heeft het
kabinet de oorspronkelijk voorziene toevoegingen aan de rijksbijdragen
geheel (1991 en 1992) respectievelijk gedeeltelijk (1993) achterwege
gelaten. Dat is de afweging die het kabinet destijds gemaakt heeft. Dat is
ook steeds zo gepresenteerd in de respectieve begrotingen.

De consequentie was het oplopen van de premies AAW/AWW. Aldus
is sinds 1990 sprake van een opwaarts effect op de collectieve
lastendruk, onder gelijktijdige verlichting van het financieringstekort.

Het totale bedrag dat aldus is aangewend voor verlichting van het
financierinstekort bedraagt tussen 1990 en 1993 naar onze bereke–
ningen en die van het Ministerie van Financiën 5,3 mld gld. Voor alle
duidelijkheid, het gaat hier om het totale effect van de staartpost.

De op 1 januari 1994 in te trekken rijksbijdrage AAW/AWW bedraagt
volgens de in de Miljoenennota opgenomen meerjarenraming en inclusief
staartpost 15 mld gld op transactiebasis. Niet dit gehele bedrag kan
gebruikt worden voor verlaging van het belastingdeel in het tarief van de
eerste schijf. Als gevolg van de overheveling van AAW-voorzieningen
naar de gemeenten en de daarmee samenhangende financiering via het
gemeentefonds blijft 1 mld gld ten laste komen van de rijksbegroting.
Voor verlaging van het belastingdeel in het tarief van de eerste schijf is
derhalve 14 mld gld beschikbaar. Dit maakt een verlaging van het belas–
tingtarief in de eerste schijf met ongeveer 5%-punt mogelijk. Dit is
ongeveer 1 %-punt minder dan de verhoging van het tarief in 1990. Met
1%-punt van de premie– respectievelijk belastinggrondslag in de eerste
schijf is een bedrag van 2,7 mld gld gemoeid. De leden van de fractie
van Groen Links noemen dit bedrag ook in hun inbreng. Dit verschil van
2,7 mld gld is voor een deel het gevolg van de overheveling van
AAW-voorzieningen naar de gemeenten. De financiering daarvan blijft
immers ten laste komen van de belastingen. Voor het overige hangt het
verschil samen met het eerder terugtrekken van een deel van de rijksbij–
dragen AAW/AWW, het niet toekennen van de indexatie en het effect
van een lagere grondslag dan aanvankelijk geraamd.

Het terugtrekken van de rijksbijdrage AAW/AWW moet worden
gecompenseerd door een toename van de premieopbrengsten. Deze
moeten op transactiebasis eveneens 14 mld gld bedragen. Dit betekent
overigens niet dat de premie AAW/AWW in 1994 bij elkaar met
ongeveer 5%-punt moet toenemen. De feitelijke premie is namelijk ook
afhankelijk van de feitelijke volumeontwikkeling AAW/AWW, van de
vermogenspositie van de fondsen en van de grondslag waarover premie
gaat worden geheven. Boven 65-jarigen, zo is althans het voorstel, gaan
bijvoorbeeld wel premie AWW betalen maar geen premie AAW.
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Deze leden stellen ook nog vragen over de uitvoeringskosten. De leden
van de fractie van Groen Links zagen het risico van dubbele uitvoerings–
kosten.

Wij zien dat niet. Bij de GMD vervallen, een aantal onderdelen daarge–
laten, in principe alle uitvoeringskosten die samenhangen met de
voorzieningen. Deze bedragen gaan als het ware over naar de
gemeenten. Wil de GMD bij de uitvoering van het voorzieningenbeleid
actief betrokken blijven dan is dat, afhankelijk van de uitspraak of de
GMD daar in het kader van de OSV toestemming voor krijgt, slechts
mogelijk op marktvoorwaarden. Dat betekent dat de GMD eventuele
activiteiten voor opdrachtgevers (waaronder bijvoorbeeld de gemeenten)
dan uit kostendekkende tarieven, op te brengen door die opdrachtgevers,
moet financieren.

GPV

Het lid van de fractie van het GPV heeft gevraagd naar de stand van
zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor de overheveling van de
AAW-voorzieningen naar de AWBZ.

In zijn advies van 25 juni 1992 inzake overheveling van gehandicapten–
voorzieningen naar de AWBZ (uitgave Ziekenfondsraad 1992, nr. 552)
heeft de Ziekenfondsraad voorgesteld een werkgroep, waarin ook de
zorgverzekeraars zitting hebben, te belasten met de taak voor een goede
coördinatie, opdat de overheveling op adequate en efficiënte wijze kan
plaatsvinden. De werkgroep zou tevens kunnen functioneren in het kader
van de voorbereiding van de advisering door de Raad over de in het
geding zijnde uitvoeringsbesluiten.

In zijn brief van 1 februari 1993 aan de Ziekenfondsraad heeft de
derde ondergetekende het standpunt van de Raad inzake een gecoördi–
neerde vervolgaanpak met betrekking tot de overhevelingsoperatie
onderschreven.

Blijkens het advies van 22 april 1993 van de Ziekenfondsraad is door
de Commissie Verstrekkingen van de Raad een werkgroep samengesteld
die taken opgedragen heeft gekregen met betrekking tot de advisering
inzake de uitbreiding van de Regeling hulpmiddelen AWBZ in verband
met de over te hevelen AAW-voorzieningen, de advisering inzake de
subsidiëring van het ADL-wonen en de woningaanpassingen boven de
f45 000 alsmede coördinatie van de overheveling van de gehandicapten–
voorzieningen.

Naar verwachting zal de gevolgde aanpak een adequate overheveling
van de in het geding zijnde voorzieningen kunnen waarborgen.
Bovendien is de Ziekenfondsraad verzocht de te treffen subsidierege–
lingen zodanig tijdig af te ronden dat voldoende tijd beschikbaar is om
uitvoeringstechnische complicaties zoveel mogelijk te voorkomen.

In de brief van de derde ondertekenaar aan de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1 februari 1993 (Kamerstukken
II, 1992-1993, 22 089, nr. 20), waarvan afschrift aan de voorzitter van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal is gezonden, is een opsomming
gegeven van de te treffen wijziging van wet– en regelgeving. Naast het
tot stand brengen van subsidieregelingen door de Ziekenfondsraad is van
belang de aanpassing van de (ministeriële) Regeling hulpmiddelen AWBZ
en de (ministeriële) Regeling farmaceutische hulp. De adviezen van de
Ziekenfondsraad die daarvoor nodig zijn, zijn inmiddels geheel uitge–
bracht voor wat betreft de overheveling van de dieetvoorzieningen en
daarmee de aanpassing van de Regeling farmaceutische hulp. De
advisering door de Raad met betrekking tot de over te hevelen
AAW-voorzieningen naar de Regeling hulpmiddelen AWBZ is nagenoeg
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geheel ontvangen. Over enkele technische punten wordt binnenkort nog
een advies van de Raad tegemoet gezien.

De aanpassing van de hier bedoelde ministeriële regelingen zal in het
licht van het voorgaande tijdig kunnen worden gerealiseerd.

Van de zijde van de GPV-fractie wordt er op gewezen dat de
Vereniging Spierziekten Nederland heeft berekend dat de inkomensef–
fecten van de verandering van het voorzieningenstelsel kunnen oplopen
tot meer dan f 7100 en vraagt of deze berekening juist is en of de
bewindslieden inkomenseffecten van deze orde van grootte
aanvaardbaar vinden.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft de
staatssecretaris van sociale zaken enkele rekenvoorbeelden besproken,
waaruit de inkomensteruggang door verhoging van eigen bijdragen bij
verschillende gehandicapten bleek. De inkomensterugval blijkt vooral het
gevolg te zijn van andere maatregelen dan de WVG, zoals de
Oort-wetgeving en de verlaging van de inkomensgrens in de AAW. Ook
verhoging van eigen bijdragen in de huursector en in het kader van de
AWBZ blijken een van de oorzaken te zijn van de inkomensachteruitgang.
Veel van deze bijdragen hebben echter niet te maken met de WVG. In de
WVG is de eigen bijdrage op twee niveaus vastgesteld. Op het minimum–
niveau geldt een bedrag van f 186. Bij een modaal inkomen geldt een
bedrag van f 500. Voor het niveau daarboven is expliciet vastgesteld dat
de gemeente rekening moet houden met de draagkracht bij het
vaststellen van eigen bijdragen.

Het lid van de GPV-fractie vraagt of de loskoppeling van leefvoorzie–
ningen en AAW– of WAO-uitkeringen nadelige gevolgen heeft voor de
samenhang in de dienstverlening.

Wij beogen deze samenhang te bevorderen door te regelen dat de
bedrijfsverenigingen verantwoordelijk blijven voor de gevallen waarin
sprake is van een combinatie van leefvervoer en werkvervoer van gehan–
dicapten. Voorzover het gaat om niet-werkenden met een
AAW/WAO-uitkering kunnen de medische en arbeidskundige gegevens
van de bedrijfsverenigingen mede van belang zijn voor de beoordeling
van leefvoorzieningen door de gemeente. De verplichting tot het desge–
vraagd verstrekken van deze gegevens zal ertoe bijdragen dat een
samenhangende beoordeling plaats heeft, waarbij onnodige dubbele
medische keuringen of inwinning van andere gegevens kan worden
vermeden.

Het lid van de fractie van het GPV merkte nog op dat de kosten van
invoering van de WVG op administratief en organisatorisch terrein
worden geraamd op een half miljard gulden.

Is deze raming juist, vraagt dit lid.
Een bedrag van een half miljard gulden in verband met de invoering

van de WVG komt ons niet bekend voor. In 1993 is aan het gemeen–
tefond reeds 113 mln gld toegevoegd voor de voorbereiding van het
gemeentelijke voorzieningenbeleid. In het bedrag dat in 1994 aan het
gemeentefonds wordt toegevoegd zit 140 mln gld voor administratie–
kosten. Wij hebben van de VNG niet gehoord dat deze bedragen tekort–
schieten om met het gemeentelijk voorzieningenbeleid van start te gaan.
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Dat het ten koste zal gaan van het budget voor voorzieningen zelf lijkt
ons dan ook niet aan de orde.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage

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

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