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Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 28 mei 1976 

Hierbij doe ik u ten behoeve van een te voeren mondeling overleg op 2 ju-
ni a.s. met de vaste Commissie van Sociale Zaken enkele notities toekomen 
over de invoering van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). 

Het betreft notities over de volgende punten: 
a. Het arbeidsongeschiktheidscriterium, met als bijlagen: 
1°. een adviesaanvrage aan de Sociale Verzekeringsraad (SVR) dd. 15 ja-

nuari 1975; 
2°. een interim-advies van de SVR Dd. 29 januari 1976; 
3°. een advies van de SVR dd. 10 maart 1976. 
4°. een schrijven d.d. 28 mei 1976 aan de SVR naar aanleiding van de onder 

2° en 3° bedoelde adviezen. 
5°. een ontwerp-algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5, 

lid 3, AAW met nota van toelichting. 
b. Prognoses van de aantallen gerechtigden op uitkeringen en voorzienin 

gen + kostenprognoses. 
c. Algemene maatregel van bestuur ex artikel 57, lid 3, AAW-(voorzienin-

gen) met als bijlagen: 
1°. een nota van de Subcie-Voorzieningen-AAW van de SVR dd. 29 april 

1976 (AWW 4/42 en 4/43); 
2°. een brief aan de SVR dd. 26 maart 1976 inzake toezending notitie on-

derbouw beperking voorzieningenpakket ex artikel 57 AAW. 
d. Aanpak van de AAW door de Gemeenschappelijke Medische Dienst 

(GMD). 
e. Uitkeringen aan in inrichtingen verpleegden. 
De notities dienen te worden aangemerkt als discussiestukken'. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
P. J. J. Mertens 

1 De bij de punten a en c overgelegde bijlagen 
zijn nedergelegd op de bibliotheek, ter inzage 
van de leden 
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A. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCRITERIUM 

1. Algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5, lid 3, AWW 

Voor wat betreft deze aangelegenheid moge kortheidshalve worden ver-
wezen naar de als bijlagen bij deze aantekening meegezonden stukken te 
weten: 

1°. een adviesaanvrage aan de Sociale Verzekeringsraad (SVR) dd. 15 ja-
nuari 1975; 

2°. een interim-advies van de SVR dd. 29 januari 1976; 
3°. een advies van de SVR dd. 10 maart 1976; 
4°. een schrijven dd. 28-5-1976 aan de SVR naar aanleiding van de onder 

2° en 3° bedoelde adviezen; 
5°. een ontwerp-algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5, 

lid 3, AAW met nota van toelichting. 

2. Uitvoering motie mevrouw van Leeuwen c.s. (gedrukte stukken 13 231, 
nr. 33) 

In de AAW is het arbeidsongeschiktheidscriterium van de WAO overgeno-
men. 

Kort gezegd houdt dat criterium in, dat arbeidsongeschikt is degene, die 
door ziekte of gebreken niet in staat is met passende arbeid hetzelfde te ver-
dienen als de hem gelijksoortige kan verdienen. Met name als gevolg van de 
zorgwekkende lastenontwikkeling bij de WAO is dit criterium de laatste jaren 
in discussie gekomen. Hierbij speelt een belangrijke rol het voorschrift, dat 
bij de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk rekening 
moet worden gehouden met de door ziekte of gebreken verminderde gele-
genheid tot het verkrijgen van passende arbeid. 

Bij de parlementaire behandeling van de AAW is ook ruime aandacht ge-
schonken aan het arbeidsongeschiktheidscriterium. 

Een tweetal amendementen om de tekst van het arbeidsongeschiktheids-
criterium te wijzigen heeft de Tweede Kamer verworpen. Dit betrof een 
amendement van het lid Staneke (gedrukte stukken 13 231, nr. 16) en een 
amendement van de leden Rietkerk en Van Aardenne (gedrukte stukken 
13 231, nr. 24). 

De Tweede Kamer heeft in dat kader wel een motie van mevrouw Van 
Leeuwen c.s. (gedrukte stukken, 13 231, nr, 33) aanvaard met betrekking tot 
een studie over het arbeidsongeschiktheidscriterium. 

Een bezinning op de uitvoering van deze motie heeft geleid tot de opvat-
ting, dat aan een eventuele wijziging van de definitie vooraf moet gaan een 
diepgaand onderzoek naar de oorzaken welke hebben geleid tot de veront-
rustende toeneming van het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden in de afge-
lopen jaren. 

Zonder inzicht in deze oorzaken kan moeilijk worden beoordeeld welke 
wijziging in de wettelijke formulering moet worden gebracht. 

Bij dit onderzoek zal moeten worden betrokken de mogelijke samenhang 
met de voortdurende stijging van het ziekteverzuim. 

In de afgelopen jaren zijn er op het punt van het ziekteverzuim reeds ver-
schillende studies verricht. Met betrekking tot de langdurige arbeidsonge-
schiktheid is dat echter in veel mindere mate het geval geweest. 

Zowel op het terrein van het ziekteverzuim als op het terrein van de lang-
durige arbeidsongeschiktheid zijn nog onderzoeken lopende. 

In dit verband moge op de volgende activiteiten worden gewezen. In 1969 
werd door de SVR ingesteld de commissie «Bestudering ontwikkeling ziekte-
verzuim» 

Deze commissie bracht in 1972 een interim-rapport uit. In dat rapport is 
een overzicht gegeven van een aantal mogelijke oorzaken van het stijgend 
ziekteverzuim. Er wordt een verdeling gemaakt in 4 categorieën, nl.: 

maatschappelijke oorzaken; 
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sociaal-politieke oorzaken; 
sociaal-psychologische oorzaken en medische oorzaken. 
De categorie «medische oorzaken» lijkt volgens dat rapport de belangrijk-

ste oorzaak te zijn van het langdurig verzuim. 
Als uitvloeisel van dit rapport worden thans onder begeleiding van ge-

noemde commissie door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Ge-
neeskunde TNO een drietal onderzoeken verricht, nl.: 

1°. Gezondheidszorg en lange ziekteduren 
Dit betreft een inventariserend onderzoek, dat antwoord zal dienen te ge-

ven op de vraag, welke verzuimverlengende factoren een rol spelen bij het 
langdurend arbeidsverzuim en welk effect deze factoren hebben op de ver-
zuimduur. Het gaat alleen om die factoren, die verband houden met de orga-
nisatie van de medische dienstverlening. Bij het onderzoek wordt uitgegaan 
van de veronderstelling, dat de volgende verzuimverlengende factoren een 
rol spelen: 

- wachttijden voor diagnostiek, therapie en revalidatie; 
- communicatiestoornissen tussen de medische hulpverleners onderling 

en tussen de hulpverlener en de patiënt; 
- doublures in de behandeling. 

2°. Personeelsbeleid en ziekteduur 
Op basis van onderzoek (prof. Philipsen, 1968) is gebleken, dat de wijze 

van personeelsbeheer een zeer grote invloed heeft op de ziekteduur. 
In verband hiermede wordt door een projectgroep in een viertal bedrijven 

een onderzoek ingesteld naar het personeelsbeleid. 
Via dit onderzoek hoopt men antwoord te krijgen op de vraag, welke han-

delingen in het kader van het personeelsbeleid tot verkorting van de ziekte-
duur kunnen leiden. 

3°.Ziekmeldingsgedrag van vrouwelijke werknemers 
Dit onderzoek, dat onlangs is aangevangen en naar verwachting in sep-

tember 1976 zal worden afgerond, concentreert zich op de achtergronden 
van het verzuimgedrag van vrouwelijke werknemers. 

In opdracht van het departement van Sociale Zaken wordt door het NIPG 
voorts een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot: 

Generatie en Ziekteverzuim 
Hierin wordt getracht een verklaring te geven voor de verschillen tussen 

leeftijdsgroepen wat betreft het verzuimpatroon. 
In opdracht van de Commissie Opvoering Produktiviteit van de SER en op 

verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en van Sociale Zaken is 
in 1972 het Actieprogramma «Beperking vermijdbaar ziekteverzuim» van 
start gegaan. 

Het doel was om bedrijven en andere instellingen in Nederland te bewe-
gen om aan het probleem van het ziekteverzuim (grotere) aandacht te beste-
den. Het beoogde effect was een beïnvloeding in gunstige zin van vermijd-
bare oorzaken van het ziekteverzuim. 

Het actieprogramma bevatte de volgende vier onderdelen: 
I. Verzuimregistratiesysteem 
II. Screeningsprogramma 
III. Adviesprogramma 
IV. Evaluatieprogramma. 
In de afgelopen jaren zijn het verzuimregistratiesysteem en het screenings-

programma grotendeels ontwikkeld, terwijl voorts enige ervaring werd op-
gedaan met het adviesprogramma. Het evaluatieprogramma zal als be-
trouwbaar instrument nog ontwikkeld moeten worden. 

Het COP-Actieprogramma zal wordden voortgezet in de onlangs opgerich-
te Stichting Coördinatie van Communicatie met betrekking tot gegevens 
voor Onderzoek inzake Ziekteverzuim (CCOZ). 
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Deze stichting is opgericht door de SVR, de Federatie van Bedrijfsvereni-
gingen en de Overheid. Het doel van deze stichting is door coördinatie van 
de verzameling van de bewerking en van de verstrekking van gegevens die 
betrekking hebben op de wisselwerking tussen de gezondheid van de mens 
en de mate van diens deelnemen aan het arbeidsproces, een doelmatig ge-
bruik van deze gegevens te bevorderen. 

Voor wat betreft de lastenontwikkeling bij de WAO kan voorts worden ge-
wezen op de volgende door de SVR ingestelde commissies: 

a. Commissie van onafhankelijke deskundigen (ingesteld op 22 december 
1972; rapport werd uitgebracht op 15 mei 1973); 

b. Studiecommissie Premie-ontwikkeling WAO (ingesteld op advies van 
de onder a bedoelde commissie). 

Ten slotte kan worden gewezen op het onderzoek dat onder auspiciën van 
de SVR plaatsvindt door prof. dr. B.M.S. van Praag. 

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een determinanten-model 
lastenontwikkeling WAO. 

Uit het vorenstaande blijkt dat er reeds verschillende onderzoeken zijn en 
worden verricht met betrekking tot de oorzaken welke leiden tot (langdurige) 
arbeidsongeschiktheid. Het is zaak om een totaalbeeld te verkrijgen van alle 
lopende onderzoeken. Daaruit moet blijken of reeds een onderzoek wordt in-
gesteld naar alle relevante factoren met betrekking tot het ontstaan (en 
voortduren) van arbeidsongeschiktheid. 

Zo nodig zullen aanvullende onderzoeken in gang worden gezet. 

B. PROGNOSE VAN DE AANTALLEN GERECHTIGDEN OP UITKERINGEN 
EN VOORZIENINGEN I KOSTENPROGNOSES 

1. Aantallen uitkeringsgerechtigden 

Er zijn 2 groepen van gehandicapten te onderscheiden, te weten: 
a. Het stuwmeer van gehandicapten die voor of op 1 oktober 1976 al een 

jaar of langer arbeidsongeschikt zijn. 
b. De na 1 oktober 1976 opkomende gevallen. 
Ad a. Recent overleg tussen het Gemeenschappelijke Administratiekan-

toor, de Sociale Verzekeringsraad en het Ministerie van Sociale Zaken heeft 
geleid tot de volgende raming van het stuwmeer-uitkeringsgerechtigden: 

vroeg- Overigen Totaal 
gehandi-
capten 

Zelfstandigen 42 000 42 000 
Oorlogs- en Vervolgingsslachtoffers 
'Overigen' zonder beroep 
Personen met uitkeringsrecht krachtens 
de Ti jdel i jke Rijksgroepregeling 
minder validen 
Personen werkzaam in WSW-bedrijven 
Personen in AWBZ-inrichtingen 
Personen in niet erkende inrichtingen 
Personen in dagverblijven voor gehandicapten 
Studenten 
Overigen zonder beroep 

Noot: Uitkeringen aan vroeg-gehandicapten komen ten laste van de schat-
kist, uitkeringen aan personen behorende tot de categorie overigen komen 
ten laste van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. 

3 000 3 000 
3 000 3 000 

20 000 20 000 
23 000 23 000 
21 000 21 000 
5 000 5 000 
8 000 8 000 
3 000 3 000 
2 000 2 000 
82 000 48 000 130 000 
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Intussen zijn bij het GAK en bij de zelfadministrerende bedrijfsverenigin-
gen al een apntal meldingen binnen gekomen. Bij het GAK hebben zich t/m 
21 mei bijna 57 000 personen gemeld voor een uitkering, waarvan bijna 
48 000 collectieve meldingen (inrichtingen, gemeenten in verband met 
TRM-uitkeringen, enz.), en ruim 9000 individuele meldingen. Bij de zelfad-
ministrerende bedrijfsverenigingen kwamen t/m april bijna 10 000 indivi-
duele meldingen binnen. 

Het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden in de categorie «over-
igen» is als volgt geraamd (gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden). 

Overigen 
1976 48 000 
1977 46 000 
1978 41 000 
1979 38 000 
1980 35 000 
1981 32 000 

Aangezien de vroeg-gehandicapten met een na 1 oktober 1976 ingaand 
recht op uitkering evenals de tot het stuwmeer behorende vroeg-gehandi-
capten ten laste van de schatkist komen is de groep vroeg-gehandicapten als 
één geheel te beschouwen, zodat een afzonderlijk verloop van het stuwmeer 
vroeg-gehandicapten geen illustratieve waarde heeft. 

Ad b. De na 1 oktober 1976 opkomende gevallen. 
De gemiddelde aantallen uitkeringsgerechtigden (exclusief vroeg-gehan-

dicapten) voor de jaren 1976 t/m 1981 zijn geraamd o.b.v. WAO-ervaringen. 
Die ramingen zijn: 

(w.o. gehuwde vrouwen) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

11 000 
71 000 

141 000 
213 000 ( 3 000) 
279 000 ( 7 000) 
339 000 (11 000) 

Deze aantallen zijn inclusief ambtenaren, waarvoor het uitkeringsrecht in 
feite niet bestaat (behoudens uitzonderingen) omdat de ambtelijke regeling 
prevaleert. Voor de lastenbepaling van het AAF dienen zij niettemin in de ra-
ming te worden betrokken. 

Het totaal aantal uitkeringsgerechtigden zal zich derhalve naar schatting 
als volgt ontwikkelen. 

Vroeg-gehand i- Stuwmeer na 1/10/ '76 Totaal 
capten ' overigen opkomende 

gevallen 

1976 82 000 48 000 11 000 141 000 
1977 84 000 46 000 71 000 201 000 
1978 87 000 41 000 141 000 269 000 
1979 90 000 38 000 213 000 341 000 
1980 92 000 35 000 279 000 406 000 
1981 95 000 32 000 339 000 466 000 

' Er is een jaarlijkse stijging met 3% 
verondersteld. 
2 excl. vroeg-gehandicapten. 

Ruim de helft van het totaal aantal 
uitkeringsgerechtigden in 1981 zal 
tevens een WAO-uitkering hebben. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 231, nr. 49 5 



2. Aantallen voorzieningsgerechtigden 

In de berekeningen is uitgegaan van een aantal «stuwmeervoorzieningen» 
van 115 000 en een aantal van op jaarbasis eveneens 115 000 voorzieningen 
ter zake van na 1 oktober 1976 opkomende gevallen. Voor wat betreft dit 
laatste aantal is voorts rekening gehouden met een jaarlijkse stijging met 
10%. 

3. Kostenprognoses 

De brutolasten voor de AAW zijn als volgt geraamd (in de tweede kolom is 
de benodigde premie vermeld). 

bedragen x f 1 min. lasten op te brengen uit: Totaal 

premie (premie-
percentage) 

schatkist 

1976 (4e kwart.) 400 (1,6) 200 600 
1977 2500 (2,3) 1000 3 500 
1978 4100 (3,1) 1100 5 200 
1979 5600 (4,0) 1100 6 700 
1980 7400 (4,8) 1300 8 700 
1981 9200 (5,5) 1400 10 600 

N.B.: Naast de uitkeringen aan vroeg-
gehandicapten komt ook de AAW-premie 
over de salarissen van het overheidspersoneel 
ten laste van de schatkist. 

Bij bovenvermelde ramingen is uitgegaan van de op blz. 3 vermelde volu-
me-ontwikkeling, en een jaarlijkse stijging van het lastenniveau per uitke-
ringsgerechtigde met 7,5%, conform de in de meerjarenramingen in de mil-
joenennota gebezigde methodiek. 

Tegenover de in de AAW opkomende lasten vallen een aantal andere las-
ten weg: 

- WAO-uitkeringen en voorzieningen 
- Uitkeringen en voorzieningen in de overheidssfeer in ruime zin (onder 

meer inclusief NS) 
- Uitkeringen aan (vroeg-)gehandicapten die thans krachtens bij voor-

beeld de Algemene Bijstandswet worden gedaan. 

WAO-besparingen effect op WAO-premie' 
x f 1 min. 

1976 (4e kwartaal) 100 - 0,6% 
1977 1200 - 1,4% 
1978 2400 - 2,7% 
1079 3600 - 3,8% 
1980 5000 - 4,8% 
1981 6400 - 5,8% 
1 Ten opzichte van de premie die 
nodig zou zijn zonder invoering 
van de AAW, en zonder rekening 
te houden met een franchise. 

Besparingen overheidspersoneel in ruime zin x f 1 m in . 

1976 
1977 200 
1978 400 
1979 600 
1980 800 
1981 1000 
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Dit zijn de besparingen voor onder meer het ABP en het NS-pensioen-
fonds, maar niet voor de schatkist. Voor zover het gaat om overheidsperso-
neel in engere zin vloeit de besparing voor de schatkist voort uit verlaging 
van de invaliditeitspensioenpremie. 
Besparingen in de sfeer van de sociale voorzieningen 

1 2 3 Totaal 

1976 100 100 200 
1977 300 300 100 700 
1978 300 300 100 700 
1979 400 400 100 900 
1980 500 500 100 1100 
1981 500 500 100 1100 
1: WSW, in verband met anticumulatie. 
2: Algemene Bijstandswet incl. Ti jdel i jke 
Rijksgroepsregeling Minder Val ideen Rijks-
groepsregeling Oorlogsslachtoffers. 
3: Wet uitkering Vervolgingsslachtoffers. 

C. ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR EX ARTIKEL 57, LID 3, VAN DE 
AAW 

Algemeen 

Uw commissie heeft mij verzocht enige informatie te verstrekken met be-
trekking tot de inhoud van de op te stellen algemene maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 57, derde lid, van de Algemene Arbeidongeschiktheids-
wet (AAW) (Stb. 674). 

Ten nadere bepaling van deze algemene maatregel van bestuur heeft de 
Sociale Verzekeringsraad een advies in voorbereiding. Hoewel dit advies 
nog niet definitief is afgerond, doe ik u hierbij te uwer informatie de desbe-
treffende stukken toekomen: AAW 4/42, 4/43 en nota onderbouw. Naast de 
werkzaamheden in het kader van de SVR is er van uit mijn departement bila-
teraal overleg gevoerd met de ministeries, die het meest bemoeienis heb-
ben met gehandicapten, te weten Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Wetenschappen en Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Dit overleg had ten doel te komen 
tot een deugdelijke afbakening van het voorzieningenpakket. Daarbij is uit-
gegaan van de idee, dat op plaatsen waar andere sectoren reeds voldoende 
voorzieningen treffen, de AAW geen taak zal hebben. Op plaatsen waar be-
staande voorzieningen van andere departementen onvoldoende zijn dan 
wel achter blijven is nagegaan of uitbreiding van die andere voorzieningen 
mogelijk is. Hieronder wordt aangegeven tot welk resultaat bedoeld overleg 
heeft geleid en welke beleidsvoornemens nog nader dienen te worden geëf-
fectueerd, zowel op korte als op langere termijn. 

Het spreekt vanzelf, dat ik ten aanzien van de behandeling van het con-
cept-advies van de SVR de nodige voorbehouden moet maken ten aanzien 
van de onderscheidene standpunten. 

In het hierna volgende zal ik puntsgewijs het voorliggende concept SVR-
advies voor zover dat betreft het onderdeel «Beschouwingen met betrekking 
tot toepassing van artikel 57 AAW» behandelen. Zonder volledig te kunnen 
zijn, zal ik aangeven op welke punten ik het advies zal volgen alsmede welke 
punten mij aanleiding geven een andere opvatting te moeten huldigen. 

1, Inleiding 

De op blz. 2 geformuleerde uitgangspunten 2 tot en met 5 vinden hun na-
dere uitwerking verderop in de SVR-nota, zodat hierop nu niet behoeft te 
worden ingegaan. Wel wil ik opmerken dat door de onvolledige weergave 
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van artikel 57 aan het begin van de inleiding het daarop gebaseerde onder 
punt 1 weergegeven uitgangspunt in deze zin te ver gaat. 

De weergave in vermelde zin is van belang voor het betoog op grond 
waarvan ex-verzekerden voor de voorzieningen anders worden behandeld 
dan de verzekerden. De nota suggereert dat gewezen verzekerden in begin-
sel bij wijze van uitzondering voor voorzieningen in aanmerking kunnen 
worden gebracht. 

Afbakening naar kring van gerechtigden 

Bij een mogelijke beperking van de kring van gerechtigden dient naar mijn 
mening in afwijking van het SVR-betoog uit te worden gegaan van het vol-
gende: 

De wet geeft in beginsel de ex-verzekerden dezelfde aanspraak als verze-
kerden, doch er kunnen bijzondere omstandigheden van met name prakti-
sche aard zijn, die een verschil in behandeling tussen verzekerden en ex-ver-
zekerden gerechtvaardigd kunnen doen zijn. 

Onderscheid valt te maken tussen ex-verzekerden die: 
a. de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en 
b. door vertrek naar het buitenland geen ingezetenen en dus geen verze-

kerden meer zijn. 
Ad a. De commissie neemt het standpunt in dat voorzieningen, welke zijn 

aangevangen voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd nadien moeten wor-
den voortgezet. Een uitzondering geeft zij bij opname in een inrichting, als-
mede ten aanzien van voorzieningen betreffende vervoer buitenshuis. Deze 
laatste voorziening zou behoudens enige uitzonderingen moeten worden 
beëindigd op 70-jarige leeftijd. 

Voor wat betreft werkvoorzieningen is de commissie van oordeel, dat deze 
eveneens slechts tot het bereiken van de 70-jarige leeftijd dienen te worden 
voortgezet. 

Mijn standpunt in deze is: 
Het recht op arbeid gaat eveneens op voor boven 65-jarigen. Dit uitgangs-

punt staat niet toe, dat arbeidsvoorzieningen na het 70ste jaar opgrond van 
in hoofdzaak technische argumenten worden beëindigd. In dit verband is het 
van belang, dat het gaat om voorzieningen, welke reeds zijn toegekend voor 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Overigens is het duidelijk, dat het om 
een zeer kleine groep gaat die na de 70-jarige leeftijd nog met behulp van 
voorzieningen aan het werk zal blijven. 

Ad b. Het risico-karakter van deze verzekering brengt met zich, dat niet 
voor voorziening in aanmerking kunnen komen de in het buitenland verblij-
vende gewezen verzekerden, indien de behoefte aan deze voorziening 
eerst ontstaat na het einde van de verzekering. 

Tijdens de verzekering toegekende voorzieningen zouden in beginsel 
moeten worden voortgezet na het vertrek naar het buitenland. 

De aard van de voorzieningen, de noodzakelijkheid van de begeleiding bij 
het gebruik van de voorzieningen en het afgestemd zijn van dat pakket op de 
Nederlandse leefsituatie maken dat zich bij het voor deze categorie te voe-
gen voorzieningenbeleid veelal praktische problemen voordoen. Deze kun-
nen zich ook voordoen bij degenen, die, hoewel zij in het buitenland wonen 
toch verzekerd zijn voor de AAW. 

Zowel voor verzekerden in het buitenland als voor ex-verzekerden in het 
buitenland zou kunnen gelden, dat de voorziening slechts wordt gegeven, 
indien en voor zolang kan worden beoordeeld dat deze op haar plaats is. 

Algemene uitgangspunten afbakening AAW andere beleidsterreinen 

De onder punt 3.1. geformuleerde uitgangspunten worden door mij on-
derschreven. Deze hebben ook in de «nota onderbouw» hun weerslag ge-
vonden. 
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Voor wat de onder a, b en c geformuleerde vraagstelling betreft: Deze heeft 
ook in het overleg met andere departementen centraal gestaan. 

Ik stel mij voor dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn, wanneer zich 
op grond van nieuwe ontwikkelingen andere afbakeningsproblemen zullen 
voordoen. 

Het ligt in de rede, dat ik, wanneer bedoelde problemen rijzen, het initia-
tief zal nemen om in overleg met de betrokken bewindslieden tot een oplos-
sing te geraken. 

Ik acht het niet gewenst dat de uitvoeringsorganen individueel dienen te 
beoordelen of en in hoeverre ingevolge de AAW aanvullende voorzieningen 
dienen te worden getroffen. 

N.B. Punt 3.2. wordt behandeld onder «eigen taak AAW». 

a. Afbakening ten opzichte van Ministerie van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne 

Punt 3.3. 
Ik deel het uitgangspunt, dat de AAW in beginsel het terrein van de wette-

lijke ziektekostenverzekeringen dient te sauveren. De AAW met volgens de 
commissie ten aanzien van voorzieningen, welke tot genoemde sector gere-
kend kunnen worden, in de volgende situaties complementair werken: 

1. niet treffen van voorzieningen betekent ernstig nadeel voor betrok-
kene (tweede prothese). 

2. niet duidelijk is of voorziening behoort tot het terrein van de ziektekos-
tenverzekeringen. 

3. voorzieningen aan niet Ziekenfondswet" of AWBZ-verzekerden. 

Opmerkingen: 
1. In deze situaties heeft in het verleden de WAO regelmatig compleme-

tair moeten werken. 
Aangezien WAO-praktijk in de AAW voortzetten lijkt het juist in ge-

noemde situaties complementaire werking van de AAW te accepteren. 
2. Het streven is erop gericht de AAW zo min mogelijk te doen functione-

ren ten aanzien van voorzieningen, welke tot het terrein van de ziektekosten-
verzekeringen moeten worden gerekend. 

Door de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en mij is 
op 27 januari 1976 aan de Ziekenfondsraad advies gevraagd over de wijze 
waarop het voorstaande kan worden gerealiseerd. De Ziekenfondsraad heeft 
nog geen advies uitgebracht. 

Mede gezien de praktijk bij de WAO zullen ook ingevolge de AAW voors-
hands nog wel voorzieningen op het terrein van de ziektekostenverzekering 
mogelijk moeten zijn. 

b. Afbakening ten opzichte van Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk 

1. Nota SVRblz. 8.3.4.1. 
2. In beginsel akkoord met de weergegeven afbakening. Met de commis-

sie ben ik van mening, dat geen complementaire functie van de AAW vereist 
is voor wat betreft de gezinsverzorging en huishoudelijk hulp. Zie in dit ver-
band de brief, welke u door de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk op 16 februari 1976 is toegezonden. 

3. Ik ben van mening, dat de complementaire functie van de AAW op ge-
noemde terreinen, niet verder mag gaan dan onder punt 3.4.1. van de SVR-
nota is weergegeven. 

4. Voor wat betreft de aan het slot van punt 3.4.1. genoemde beperkingen 
zal ik mij nog nader beraden. 

c. Afbakening ten opzichte van Ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 

1. Nota SVRblz. 9.3.4.2. 
2. Het onder 3.4.2. vermelde standpunt wordt door de Staatssecretaris van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en mij onderschreven. 
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3. Naar het zich laat aanzien zullen echter een aantal zaken overblijven 
waarbij de AAW een complementaire functie zal moeten hebben (rolstoel-
vast tapijt/niet aard- en nagelvaste aanpassingen/c.q. voorzieningen) 

4. Nog geruime tijd zal intensief ambtelijk overleg nodig zijn voor: 
a. aanpassing van VRO-regelingen 
b. het bezien van de financiële consequenties 
c. de inventarisatie van het overblijvend pakket 
d. inschakeling GMD bij uitvoering. 

d. Afbakening ten opzichte van Ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen 

Dit beginsel (AAW géén taak, want onderwijs zal zaken adequaat regelen) 
wordt door mij onderschreven. Het ambtelijk overleg met Onderwijs en We-
tenschappen over een afbakening tussen onderwijsvoorzieningen en AAW-
voorzieningen is nog niet voldoende voortgeschreden om daarover thans 
concrete mededelingen te doen. 

Het laat zich aanzien dat de AAW op dit terrein complementair 
moet werken. In overleg met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
zal ik nog nader bepalen of en zo ja voor hoelang de AAW deze functie zal 
moeten hebben. 

N.B. punt 3.4.4 wordt behandeld bij franchise. 

Begrenzing AAW-voorzieningenpakket zelf 

Punt4opblz. 9e.v. 

Opmerking vooraf 

Alvorens in te gaan op de algemene uitgangspunten voor de begrenzing 
van het AAW-voorzieningenpakket zelf zij het volgende opgemerkt. 

Onder punt IV van de nota onderbouw is weergegeven, wat ik als eigen 
taak van de AAW zie. 

Voor wat betreft voorzieningen, welke niet onder te brengen zijn bij ande-
re welzijnsterreinen en dus tot het eigen terrein van de AAW moeten worden 
gerekend zij opgemerkt, dat in de «nota onderbouw» slechts als voorbeel-
den genoemd worden: leefvervoer en communicatievoorzieningen. Dit is 
derhalve geen uitputtende opsomming. Aan de hand van de WAO-praktijk 
wordt nog bezien, of en zo ja welke voorzieningen daaronder verder nog ge-
bracht zullen dienen te worden. 

Nadere beschouwing over uitgangspunten in punt 4 van blz. 9 e.v. 

Ik onderschrijf de uitgangspunten, zoals geformuleerd op blz. 10 onder a, 
b en c. 

Voor wat betreft de uitwerking van punt c, zoals weergegeven op blz. 11 
onderaan en blz. 12 zij het volgende opgemerkt: 

Uitdrukkelijk zij gewezen op het feit, dat waar hier sprake is van een volks-
verzekering met een sociaal minimum uitkeringsniveau gewaakt dient te 
worden tegen een onevenredige belasting door het vragen van een «eigen 
bijdrage» (vgl. ook de punten a tot en met d op blz. 11). Het bekostigen van 
algemeen gebruikelijke zaken en voor de inkomenssfeer van betrokkene 
gebruikelijke zaken zijn reeds in voldoende mate een beperking. 

Het moeten bestrijden van de kosten van een voorziening uit het eigen in-
komen van de betrokkene kan een beroep op de ABW noodzakelijk doen zijn 
hetgeen mij onwenselijk voorkomt. 

Ik onderschrijf dan ook de mening van de commissie dat de eigen bijdrage 
gerelateerd aan het inkomen in verband met voor de betrokkene niet alge-
meen gebruikelijke voorzieningen niet is aangewezen. 

Met de commissie acht ik het gewenst, dat ter voorkoming van uitvoe-
ringskosten onevenredig aan de kosten van de gevraagde voorziening zelf 
een «drempelbedrag» wordt gehanteerd. De werking van het drempelbe-
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drag is aldus, dat voorzieningen beneden het drempelbedrag voor rekening 
van de betrokkene blijven. Duurdere voorzieningen worden integraal ver-
goed. 

Kennisnemend van de argumentatie om een dergelijk bedrag te hanteren 
meen ik de drempel van drie maal de grondslag te hoog te moeten achten. 
Anderhalf maal de grondslag is - ook weer gelet op de beperkte bestedings-
ruimte van de basisuitkering - de maximaal toelaatbare drempel. 

Het kan voorkomen, dat iemand in bij voorbeeld een periode van één jaar 
meerdere relatief goedkope voorzieningen nodig heeft. Gezamenlijk kunnen 
de kosten van de voorzieningen dan toch wel de draagkracht te boven gaan. 

Om die reden waren ook relatief goedkope voorzieningen voor het meer-
dere volledig te vergoeden zodra het drempelbedrag van anderhalf maal de 
gehuwdengrondslag wordt overschreden. De suggestie van de commissie 
om ook bij duurdere voorziening een eigen bijdrage (franchise genoemd) te 
vragen, meen ik niet te moeten volgen, omdat daarvoor het argument - on-
evenredigheid tussen kostenvoorzieningen en kostenuitvoering - niet 
geldt. 

Noodzaak van treffen van voorzieningen bij aanvang van verzekeringen 

Ik onderschrijf uitgangspunten. Periode van 10 jaar acht ik te lang. 
Voor wat betreft recht op uitkering, wordt in artikel 91 een termijn van 6 

jaar gesteld. Ook in deze situatie is een dergelijke termijn voldoende, om een 
mogelijke aanzuigende werking te voorkomen. 

D. AANPAK VAN DE AAW DOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDISCHE 
DIENST (GMD) 

Door de GMD zijn de nodige maatregelen getroffen om de toename van 
de werkzaamheden in verband met de invoering van de algemene arbeids-
ongeschiktheidsverzekering te kunnen opvangen. 

Uitgangspunt is daarbij geweest dat deze maatregelen moeten leiden tot: 
- een snelle verwerking van het z.g. stuwmeer AAW (gevallen waarin per 

1 oktober 1976 onmiddellijk rechtop een uitkering en/of voorziening be-
staat) 

- een adequate verwerking van de nieuwe AAW-gevallen. 
Hierbij is onderkend dat realisering van een en ander slechts mogelijk is 

bij een eveneens effectieve verwerking van zowel de nieuwe WAO-gevallen 
als de gevallen in het lopende WAO-bestand. Vandaar dat ook voor de uit-
voering van de WAO maatregelen getroffen zijn die tot een spoediger af-
doening der gevallen moeten leiden. 

De vorenbedoelde maatregelen kunnen als volgt worden onderscheiden: 
1. door de GMD intern getroffen maatregelen 
2. maatregelen die liggen op het terrein van de samenwerking met de be-

drijfsverenigingen 
3. maatregelen in de sfeer van afspraken met andere instanties in het bij-

zonder met het oog op de aanpak van het stuwmeer-AAW. 
In dit verband zij overigens opgemerkt dat hoewel bedoelde maatregelen 

vooral gericht zijn op de afhandeling van de uitkeringsgevallen terzake van 
de voorzieningsgevallen ook reeds de nodige voorbereidingen zijn getrof-
fen. Afronding daarvan is echter eerst mogelijk nadat de tekst van de alge-
mene maatregel van bestuur ex artikel 56 AAW is vastgesteld. 

1. Door de GMD intern getroffen maatregelen 

In de eerste plaats dienen hier genoemd te worden de maatregelen die in 
de personele sfeer genomen moesten worden. Van belang in dit kader was 
vanzelfsprekend in hoeverre anderen de GMD wilden en konden bijstaan. Af-
zonderlijke vermelding in dit verband verdient de bereidheid van de bedrijfs-
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verenigingen (BV'n) om de GMD in grote mate hulp te bieden. Verwezen zij 
hiervoor naar het vermelde onder 2 met betrekking tot de Samenwerkings-
afspraken GMD-BV'n. Met name de hulp die geboden wordt door het over-
leggen van uitvoerige gegevens bij melding van een geval aan de GMD door 
bijvoeging van medische gegevens in de vorm van een z.g. «medisch-por-
tret» en door bijvoeging van andere door de buitendiensten van de bedrijfs-
verenigingen verzamelde gegevens het z.g. BV-buitendienstportret zal een be-
langrijke werkbesparing voor de GMD betekenen. Daarbij dient tevens ver-
meld te worden dat de GMD en de Federatie van Bedrijfsverenigingen tot af-
spraken konden komen met de koninklijke Nederlandse Maatschappij tot be-
vordering der Geneeskunst inzake de verstrekking van inlichtingen door de 
behandelende artsen. Een en ander maakt het mogelijk het aantal onderzoe-
ken te beperken tot de strikt noodzakelijke, hetgeen uiteraard consequenties 
heeft voor het door de GMD benodigde aantal verzekeringsgeneeskundigen 
en arbeidsdeskundigen. 

Voor zowel AAW- als WAO-verzekerden (personen in loondienst) doen zich 
in beginsel geen nieuwe essentiële problemen voor, aangezien de arbeids-
ongeschiktheidscriteria van de AAW niet afwijken van die van de WAO. 

Blijven de gevallen over waarin de verzekerde alleen aanspraak heeft op 
AAW. Deze gevallen zullen als volgt worden afgedaan. Bij de adviesaan-
vraag van de BV aan de GMD staan voor deze gevallen ten dienste van de 
GMD de door de BV bij deze adviesaanvraag gevoegde gegevens, zoals me-
disch-portret, buitendienst-portret, inlichtingen van de huisarts enz. Voor 
een goede oordeelsvorming kunnen nog de volgende gegevens nodig zijn: 

a. Een door de verzekerde zelf te geven beeld van zijn gezondheidstoe-
stand, zijn arbeidssituatie en zijn inkomen vóór en na het optreden van de 
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De GMD zendt daartoe een vragenlijst 
aan de verzekerde. 

b. Gegevens die worden verkregen van derden. 
c. Gegevens die worden verkregen uit een eigen onderzoek van de GMD. 
In eerste aanleg vindt de beoordeling plaats aan de hand van de door de 

BV bij de adviesaanvraag geleverde gegevens. Zijn deze gegevens zodanig 
dat reeds aan de hand daarvan een beslissing kan worden genomen, dan 
vindt indeling in de voor verzekerde in aanmerking komende arbeidsonge-
schiktheidsklasse plaats. Voor zover daarbij toch nog enig voorbehoud moet 
worden gemaakt, kan het AAW-professiogram een hulpmiddel zijn; in het 
AAW-professiogram is de aan de verzekerde vergelijkbare doorsnee-beoefe-
naar van dat beroep of bedrijf objectief in beeld gebracht. Zijn deze gege-
vens niet voldoende voor een verantwoorde oordeelsvorming, dan kunnen 
mogelijk aanvullende gegevens worden verkregen van derden. Mochten de 
gegevens ook dan nog niet voldoende zijn, dan wordt overgegaan tot een ei-
gen onderzoek door de GMD, dat in eerste instantie kan bestaan uit een door 
de verzekerde met behulp van de GMD in te vullen vragenlijst en in laatste 
instantie uit een onderzoek door de deskundige van de GMD van de verze-
kerde zelf. Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat zoveel 
mogelijk de afdoening op stukken plaatsvindt en eerst in laatste instantie op 
gegevens uit eigen onderzoek. Bijgaand schema geeft een overzicht van de 
hier vermelde procedure. 

De door de verzekerde te beantwoorden vragenlijst is in een proefonder-
zoek bij een aantal AAW-gerechtigden getoetst op hanteerbaarheid en ge-
bruikbaarheid. Bij dit proefonderzoek is het Biometrisch Centrum van Philips 
te Eindhoven betrokken. 

2. Maatregelen die liggen op het terrein van de samenwerking met de be-
drijfsverenigingen 

De samenwerking tussen de BV'n en de GMD heeft reeds vanaf de invoe-
ring van de WAO in 1967 centraal gestaan. Het enkele feit, dat de WAO zou 
worden uitgevoerd door meer dan één instantie maakte deze samenwerking 
onontbeerlijk. Op basis van de samenwerkingsgedachte is dan ook reeds in 
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een vroeg stadium gekomen tot samenwerkingsafspraken tussen de GMD 
en de BV'n tot doel hebbende te komen tot een zekere mate van vereenvou-
diging in het verkeer tussen de GMD en de BV'n. Hierbij is er van uitgegaan 
d a t - hoewel de GMD zijn bevoegdheid tot het uitbrengen van zijn adviezen 
niet kan delegeren - niet is voorgeschreven op welke wijze hij tot zijn advies 
moet komen. Dit kan gebeuren doordat de GMD conclusies van derden tot 
de zijne maakt, dan wel doordat de GMD zijn oordeel baseert op gegevens 
verkregen uit onderzoek, hetzij van belanghebbende zelf, hetzij van de van 
derden ontvangen informatie. Deze samenwerkingsafspraken zijn enige ma-
len gewijzigd. De laatste wijziging vond, mede in verband met de invoering 
van de AAW, plaats per 1 januari 1976. Gezien de verwachting dat het aantal 
adviesaanvragen de totale input van de GMD dermate zal doen stijgen dat hij 
deze stroom niet alleen zal kunnen verwerken is nagegaan op welke wijze de 
BV'n aan de GMD, meer dan voorheen, hulp kunnen bieden. Daarbij is er van 
uitgegaan dat: 

- de GMD slechts die gevallen behandelt waarbij de specifieke deskun-
digheid, waarover hij beschikt, aan de orde komt; 

- een verdere beperking kan worden verkregen als de GMD het geval na 
afronding van zijn werkzaamheden weer aan de BV ter behandeling over-
draagt. Hiermede wordt bereikt dat de GMD slechts die gevallen onder zich 
houdt waarmede hij zich intensief moet bezighouden. 

Uitgangspunt is dat de wettelijke verplichting van de GMD tot het uitbrem 
gen van adviezen onveranderd blijft. In het praktisch hanteren van de af-
spraken betrekt de GMD echter in belangrijke mate de BV'n. Als voorbeeld 
kan in dit verband genoemd worden dat de GMD zich in een aantal gevallen 
zonder nader onderzoek baseert op de beoordeling van de BV'n. 

Voorts werd de noodzaak ingezien van het zo breed mogelijk benutten 
van de bij de BV'n beschikbare capaciteit. In dit verband zullen door de BV'n bij 
de aan de GMD te zenden gevallen uitvoerige gegevens worden overgelegd 
door middel van een z.g. medisch-portret en een z.g. BV-buitendienst-por-
tret (zie hieromtrent het vermelde onder 1). 

De hiervoor beschreven gedachten zijn in onder meer de volgende prakti-
sche regels uitgewerkt die gelden voor zowel de AAW- als de WAO-gevallen. 

Bij de adviesaanvragen van de BV'n aan de GMD wordt een onderscheid ge-
maakt tussen gevallen welke de specifieke deskundigheid van de GMD niet 
behoeven en die, welke dat wel doen. Mede op basis van dit onderscheid 
worden de adviesaanvragen door de verzekeringsgeneeskundige van de BV 
in twee groepen ingedeeld. 

In groep 1 worden ingedeeld de gevallen waarin de deskundigheid van de 
GMD vooralsnog niet nodig is. Deze gevallen blijven in beoordeling bij de 
BV'n. 

De BV'n moeten er in deze situatie wel voortdurend op bedacht zijn dat 
zich in de toestand van een belanghebbende nadien wijzigingen kunnen 
voordoen die aanleiding kunnen zijn alsnog een beroep te doen op de speci-
fieke deskundigheid van de GMD. Gevallen waarin onderkend wordt dat so-
ciaal medische begeleiding gewenst is, deelt de verzekeringsgeneeskundige 
van de BV in groep 2 in. Het geval wordt dan met volledige gegevens waar-
onder medisch-portret en buitendienst-portret aan de GMD gemeld die de 
belanghebbende dan in beoordeling neemt. 

3. Maatregelen in de sfeer van afspraken met andere instanties in het bij-
zonder met het oog op de aanpak van het stuwmeer-AAW 

Het grote aantal van het stuwmeer-AAW te verwachten verzoeken om een 
uitkering heeft ertoe geleid dat in overleg met de BV'n een werkwijze is ont-
worpen op grond waarvan veel gevallen op eenvoudige wijze kunnen wor-
den afgedaan. Genoemde werkwijze is erop gebaseerd dat voor bepaalde 
groepen verzekerden de feitelijke omstandigheden zodanig zijn, dat op 
grond daarvan in eerste aanleg zonder nader onderzoek een oordeel ge-
vormd kan worden over de arbeidsongeschiktheid. Voor de beoordeling van 
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recht op uitkering in deze gevallen is geen specifieke GMD-deskundigheid 
vereist, zodat in principe de beoordeling aan de BV'n kan worden gelaten. 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van de wet dient 
uiteraard wel een redelijke verificatie van de gestelde feiten en omstandig-
heden plaats te vinden. Deze verificatie kan geschieden aan de hand van de 
door andere instellingen te leveren gegevens. In verband hiermede zijn door 
de GMD en BV'n en met de Ziekenfondsraad, de Gemeentelijke Sociale Dien-
sten en de Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 afspraken ge-
maakt. Het resultaat hiervan was dat een groot aantal gevallen collectief ge-
meld en behandeld konden worden, namelijk ten aanzien van verzekerden: 

- verpleegd in een inrichting, erkend ingevolge de AWBZ 
- die een uitkering genieten: ingevolge de Tijdelijke Rijksregeling Minder-

validen (TRM) naar volledige invaliditeit ingevolge de Wet uitkeringen ver-
volgingsslachtoffers 1940-1945 

- die werkzaamheden verrichten in WSW-verband. 
Op grond van afspraken met de particuliere verzekeraars, het Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds en de Pensioenraad inzake verstrekking van rele-
vante informatie blijkt het voorts mogelijk na verificatie van de gegevens de 
volgende individueel Xe melden gevallen zonder nader onderzoek in te delen 
in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse: 

- verzekerden die een uitkering genieten naar volledige invaliditeit kractv 
tens de ABW of een soortgelijke regeling als de uitkering lager is dan de AAW-
uitkering 

- verzekerden die een volledig pensioen genieten ingevolge de Wet bui-
tengewone pensioenen 1940-1945 

- verzekerden die een uitkering genieten van een particuliere arbeidson-
geschiktheidsverzekering naar volledige arbeidsongeschiktheid. 

Voor zover de gevallen niet aan de hand van de hier beschreven afspraken 
kunnen worden afgedaan worden zij door de BV'n getoetst aan de onder 2 ge-
noemde samenwerkingsafspraken teneinde vast te stellen of er reden is het 
geval door de BV in beoordeling te nemen dan wel het geval ter beoordeling 
aan de GMD te zenden. 

Bij de GMD bestaat de verwachting dat de getroffen maatregelen toerei-
kend zullen zijn om de opgedragen taken naar behoren te kunnen verrichten. 
Uiteraard is een nauwkeurig volgen van de resultaten en een eventueel bij-
sturen van de maatregelen hiertoe een vereiste. 

Bijlage: schema 
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DE ' S T A P V O O R S T A P ' - M E T H O D E BIJ D E S C H A T T I N G V A N A A W - V E R Z E K E R D E N 

T A A K B.V. 

Ontvangt 
me ld ing 

Win t i n l i ch t i n -
gen in voor be-
oorde l ing 

Toetst aan sa-
menwerk ings-
afspraken 

Groep 1 : 
BV beslist 

Groep 2: 
B V maakt MP+ 
BP 

BV vraagt ad-
vies G M D (voegt 
M P + B P b i j ) 

Geb r u i k t e a fko r t i ngen 

BV ■ bedr i j fsvereniging 
MP ■ medisch po r t re t 
BP = bu i tend iens tpor t re t 
A O = arbeidsongeschiktheid 
PG i professiogram 

T A A K G.M.D. 

Ontvangt adv. 
aanvrage B V 
(met MP+BP) 

Beoordeelt op 
medische gege-
vens: MP 

gezondhe id : 
als leef t i jdsgenoten 

OP G R O N D V A N MP A D 
V I S E R I N G N I E T M O G E -
L I J K 

Beoordeel t op 
med /a rb .k . ge-
gevens: MP+BP 
(+PG) 

OP G R O N D V A N MP+BP 
(+PG) A D V I S E R I N G 
N I E T M O G E L I J K 

A O : 
(doorgaans) geen 

gezondheid: 
^-¥\ wel a fw . ■ als regel 

geen stak ing van arbe id 

A O : 
(doorgaans) geen 

gezondhe id : 
wel a fw. - als regel 
geen arbeid moge l i j k 

A O : 
(doorgaans) 8 0 • 
1 0 0 

defec t toestand: 
niet noemenswaard ie 

A O : 
geen 

defec t toes tand: 
van enige betekenis 

A O : 
geen ó f t o t 25 

de fec t toes tand: 
van enige betekenis 

A O : 
geen ó f t o t 25 

de fec t toes tand: 
zeer ernstig 

A O : 
(doorgaans) 8 0 
100 

Beo o re Jeelt op r defec t toes tand : 
mat ig ernst ig 

A O : 
t o t 50 med /a rb .k . ge-

gevens: V R A -
G E N L I J S T + P G 
(arbeidssit . 
en bedr i j fs -
organisat ie) 

r defec t toes tand : 
mat ig ernst ig 

A O : 
t o t 50 med /a rb .k . ge-

gevens: V R A -
G E N L I J S T + P G 
(arbeidssit . 
en bedr i j fs -
organisat ie) 

med /a rb .k . ge-
gevens: V R A -
G E N L I J S T + P G 
(arbeidssit . 
en bedr i j fs -
organisat ie) 

u defec t toes tand: 
ernst ig 

A O : 
50 of meer 

med /a rb .k . ge-
gevens: V R A -
G E N L I J S T + P G 
(arbeidssit . 
en bedr i j fs -
organisat ie) 

u defec t toes tand: 
ernst ig 

A O : 
50 of meer 

Beoordeel t op 
a rb . k . / i nk . k . 
gegevens: V R A -
G E N L I J S T + PG 
(bedr i ) fsu i t -
komsten) 

de fec t toes tand : ma t ig 
ernst ig ; we lke stoornis? 

A O : 
schat t ingsnormen 

Beoordeel t op 
a rb . k . / i nk . k . 
gegevens: V R A -
G E N L I J S T + PG 
(bedr i ) fsu i t -
komsten) 

de fec t toes tand : ma t ig 
ernst ig ; we lke stoornis? 

A O : 
schat t ingsnormen 

Beoordeel t op 
a rb . k . / i nk . k . 
gegevens: V R A -
G E N L I J S T + PG 
(bedr i ) fsu i t -
komsten) 

Beoordeel t op 
a rb . k . / i nk . k . 
gegevens: V R A -
G E N L I J S T + PG 
(bedr i ) fsu i t -
komsten) 

de fec t toes tand: 
ernst ig ; we lke stoornis? 

A O : 
schatt ings normen 

Beoordeel t op 
a rb . k . / i nk . k . 
gegevens: V R A -
G E N L I J S T + PG 
(bedr i ) fsu i t -
komsten) 

de fec t toes tand: 
ernst ig ; we lke stoornis? 

A O : 
schatt ings normen 

Toets t gevon-
den arbeids-
ongeschik t -
heid aan 
'vr i je schat-
t i n g ' . 

n ie t meer dan één A O 
klasse verschi l 

A O : 'vr i je schat-
t i n g ' aanhouden 

Toets t gevon-
den arbeids-
ongeschik t -
heid aan 
'vr i je schat-
t i n g ' . 

n ie t meer dan één A O 
klasse verschi l 

A O : 'vr i je schat-
t i n g ' aanhouden 

Toets t gevon-
den arbeids-
ongeschik t -
heid aan 
'vr i je schat-
t i n g ' . 

Toets t gevon-
den arbeids-
ongeschik t -
heid aan 
'vr i je schat-
t i n g ' . u meer dan één AO-klasse 

verschi l 

A O : vaststel len 
a fhanke l i j k van 
doo r defect toest . 
veroorzaakte 
s toorn is 

Toets t gevon-
den arbeids-
ongeschik t -
heid aan 
'vr i je schat-
t i n g ' . u meer dan één AO-klasse 

verschi l 

A O : vaststel len 
a fhanke l i j k van 
doo r defect toest . 
veroorzaakte 
s toorn is 

A O : vaststel len 
a fhanke l i j k van 
doo r defect toest . 
veroorzaakte 
s toorn is 
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E. UITKERINGEN AAN IN INRICHTINGEN VERPLEEGDEN 

De AAW heeft het karakter van een basis-voorziening met uitkeringen 
op sociaal minimumniveau. 

Er is een verschil in uitkeringsniveau voor: 
a. echtparen en alleenstaanden met één of meer kinderen beneden de 18 

jaar, en 
b. ongehuwden. 
De uitkering van onder b bedoelde categorie bedraagt 70% van de onder a 

bedoelde categorie. 
Het verblijf in een inrichting is als zodanig niet van invloed op de hoogte 

van de AAW-uitkering. 
Indien de kosten van behandeling en verpleging ten laste van de Algeme-

ne Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) komen dan is in beginsel een bijdra-
ge verschuldigd in die kosten (wegens besparingen op huisvesting en voe-
dinq als gevolg van het verblijf in de inrichting). 

Vele AWBZ-patiënten, in de leeftijdsklasse van 18-65 jaar, hebben thans -
afgezien van bijstand krachtens de Algemene Bijstandswet (ABW) - geen ei-
gen inkomen. Zij zijn ook geen bijdrage verschuldigd in de verpleegkosten 
van de AWBZ. 

Na invoering van de AAW verandert de situatie. 
Alle langdurig arbeidsongeschikte ingezetenen - met uitzondering van ge-

huwde vrouwen - in de leeftijdsklasse van 18-65 jaar zullen per 1 oktober 
1976 recht verkrijgen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de 
AAW. Er zal dan als regel geen recht meer zijn op bijstand krachtens de 
ABW. 

Een ongehuwde patiënt in een AWBZ-inrichting zal na het voldoen van de 
eigen bijdrage AWBZ (deze wordt door de bedrijfsvereniging op de AAW-
uitkering ingehouden) een bedrag overhouden voor het doen van persoon-
lijke uitgaven van (gerekend naar het huidige sociaal minimumniveau) 
f 177,50 per maand. 

Alleenstaanden zonder enig inkomen hebben ingevolge de ABW bij ver-
blijf in een inrichting aanspraak op een bedrag voor persoonlijke uitgaven 
van (thans) f 177,50 per maand. Indien de noodzakelijke kosten der voorzie-
ningen in persoonlijke uitgaven, gelet op alle omstandigheden, evenwel 
klaarblijkelijk lager zijn dan het normbedrag (van f 177,50) dan wordt in het 
kader van de ABW het bedrag voor persoonlijke uitgaven op een lager be-
drag gesteld, doch niet lager dan (thans) f 66,50 per maand. 

In de AWBZ-inrichtingen verblijft een grote categorie van patiënten die 
niet of praktisch niet tot het doen van persoonlijke uitgaven in staat zijn, bij 
voorbeeld de categorie van zwakzinnigen. Hierbij is van belang dat patiënten 
in zwakzinnigeninrichtingen voor de post «kleding» ook geen uitgaven heb-
ben. De kleding wordt door de inrichting verstrekt. In de verpleegprijs is voor 
deze categorie patiënten f 1,10 per dag opgenomen voor kleding. 

Praktijk is nu dat de inrichtingen als regel de ABW-aanvraag verzorgen. 
Voor patiënten in zwakzinnigen-inrichtingen zou het - aldus de bekomen in-
formatie - gebruikelijk zijn, dat voor persoonlijke uitgaven een bedrag van 
f 66,50 per maand wordt aangevraagd. Van dit bedrag worden dan tevens 
een aantal gezamenlijke activiteiten gefinancierd, zoals ontspanning. 

Zonder nadere regeling zullen de patiënten, die thans het laatstgenoemde 
ABW-bedrag van f 66,50 per maand ontvangen voor persoonlijke uitgaven 
per 1 oktober 1976 netto ca. f 177,50 per maand gaan ontvangen voor het 
doen van persoonlijke uitgaven (een verhoging van f 111,- per maand). 

Tal van patiënten zullen dus van de AAW-uitkering ten minste f 111.- per 
maand kunnen gaan sparen. Dit brengt met zich een toeneming van de be-
heersproblemen van patiëntengelden. 

Voorts dient te worden bedacht dat bij overlijden van de patiënt het spaar-
tegoed terecht komt bij familieleden (nog daargelaten het feit dat tal van de-
ze familieleden dikwijls niet naar de patiënt hebben omgekeken). 

Dat hier een probleem ligt is duidelijk en zulks niet alleen met het oog op 
de 1 %-operatie. 
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De vraag rijst of het wel zinvol is uitkeringen te verlenen ter hoogte van het 
AAW-niveau aan personen, die reeds in het kader van de AWBZ volledige 
verpleging en verzorging ontvangen en in verband met hun lichamelijke of 
geestelijke situatie praktisch niet tot het doen van persoonlijke uitgaven in 
staat zijn en daar ook geen behoefte aan hebben. 

De AAW doet op dit punt royaal aan. 
Deze problematiek is reeds enkele maanden voorwerp van studie op het 

departement. 
Op ambtelijk niveau is hieromtrent overleg geweest met de departemen-

ten van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk. Voorts is er overleg geweest met de Inspectie van de 
Volksgezondheid en de Nationale Ziekenhuisraad. 

Dit overleg had vooral ten doel inzicht te verkrijgen in de omvang van de 
problematiek en voorts of een in de wet op te nemen hanteerbaar criterium 
is te formuleren aan de hand waarvan zou kunnen worden beoordeeld of de 
bedoelde situatie aanwezig is, dat betrokkene geen behoefte heeft aan gro-
tere persoonlijke uitgaven dan f 66,50 per maand. 

Een afdoende oplossing is nog niet gevonden. 
Dit is ook niet zo verwonderlijk gezien de grote verscheidenheid binnen de 

categorie van AWBZ-patiënten. 
Verscheidenheid op het punt van de handicap, de mogelijkheden om per-

soonlijke uitgaven te doen en de behoefte daaraan, de mogelijkheid van al of 
niet kunnen terugkeren in de maatschappij, de duur van het verblijf in de in-
richting. 

De indruk bestaat dat patiënten in de leeftijdsklasse van 18-65 jaar in psy-
chiatrische inrichtingen en verpleeghuizen vee/a/wel in staat zijn tot het 
doen van persoonlijke uitgaven tot het niveau dat van de AAW-uitkering zal 
resteren na betaling van de eigen bijdrage. Voor een kleine categorie in deze 
inrichtingen is dit echter niet het geval. 

De patiënten in zwakzinnigeninrichtingen zijn echter een vrij eenduidige 
categorie binnen het AWBZ-bestand. Een bedrag voor persoonlijke uitgaven 
in de orde van grootte van (thans) f 66,50 per maand zou volgens de beko-
men informaties wel voldoende zijn voor deze categorie. 

Uit het vorenstaande volgt, dat het verlagen van de AAW-uitkering zoda-
nig dat er voor alle (ongehuwde) AWBZ-patiënten - na betaling van de 
eigen bijdrage - f 66,50 per maand resteert voor het doen van persoon-
lijke uitgaven niet verantwoord is. Vele patiënten zouden dan immers nog 
op de ABW zijn aangewezen om een aanvulling op de AAW-uitkering. 

Ook de uitvoeringsperikelen dienen niet vergeten te worden. Voor de uit-
voeringsorganen lijkt het erg moeilijk om te kunnen beoordelen welke pa-
tiënt wèl en welke (praktisch) niet tot het doen van persoonlijke uitgaven in 
staat is. 

De beoordeling of betrokkene niet tot persoonlijke uitgaven tot f 177,50 
per maand in staat is of daaraan ook geen behoefte heeft geschiedt thans in 
de praktijk veelal niet door de uitvoerder van de ABW doch door de leiding 
van de inrichting. 

Bij de uitvoering van de AAW zal deze beoordeling echter in alle gevallen 
dienen te geschieden door de bedrijfsverenigingen, na advies van de GMD. 
Deze beoordeling zal dienen te geschieden aan de hand van een in de wet op 
te nemen criterium. 

Uit het gevoerde overleg is echter gebleken, dat een criterium, behelzende 
in de persoon gelegen factoren, die duidelijk maken dat de betrokkene maar 
in beperkte mate behoefte heeft aan een geldelijke uitkering voor het doen 
van persoonlijke uitgaven, bijzonder moeilijk is te formuleren. Weinig uit-
voeringsproblemen geeft naar het voorkomt een systeem, waarbij voor 
alle patiënten in een bepaalde categorie van inrichtingen een lager uitke-
ringsniveau geldt. 

De gedachte is wel geopperd om voor de categorie AWBZ-patiënten welke 
thans kennelijk voldoende heeft aan een bedrag van f 66,50 per maand voor 
persoonlijke uitgaven, onder handhaving van het normale recht op bruto 
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AAW-uitkering, een hogere eigen bijdrage te vragen, zodat na betaling van 
de eigen bijdrage nog een bedrag als voornoemd van de AAW-uitkering res-
teert voor persoonlijke uitgaven. Deze oplossing spreekt niet aan. Aan de ei-
gen bijdrageregeling ligt het besparingsmotief ten grondslag. De besparin-
gen zijn op een uniform bedrag vastgesteld. Het zou dan ook in strijd zijn 
met dit besparingsmotief om bij een gelijk inkomen een verschillend bedrag 
aan eigen bijdrage te laten betalen. 

Hiervóór is reeds gezegd, dat de AAW het karakter heeft van een basis-
voorziening met uitkeringen op sociaal-minimumniveau. Dit sociaal-mini-
mumniveau is verschillend al naar gelang de gezinsomstandigheden (onge 
h u w d - g e h u w d - d e aanwezigheid van kinderen beneden 18 jaar). Anders 
gezegd bij het uitkeringsniveau speelt het behoefte-element een rol. 

Nu er een grote categorie van personen is die naast de verpleging of ver-
zorging ten laste van de AWBZ een aanmerkelijk geringere behoefte heeft 
aan geldelijke uitkering voor persoonlijke uitgaven dan voortvloeit uit het hui-
dige uitkeringsniveau van de AAW, ligt het in de rede dit aspect alsnog te ver-
werken bij de hoogte van dat uitkeringsniveau. Dit strookt met het behoefte-
karakter van de AAW. 

Gezien het vorenstaande gaan de gedachten voorshands uit naar een re-
geling ingevolge welke voor alle patiënten in zwakzinnigeninrichtingen, 
waarvan de kosten van verpleging en verzorging ten laste van de AWBZ ko-
men, een verlaagd uitkeringsniveau gaat gelden. 

Als bezwaar tegen een dergelijke regeling kan worden aangevoerd dat er 
een rechtsongelijkheid ontstaat. Immers, het lagere uitkeringsniveau gaat 
dan alleen gelden voor de te omschrijven categorie van patiënten in zwak-
zinnigeninrichtingen en niet voor patiënten in praktisch gelijke situatie in an-
dere AWBZ-inrichtingen. Dit bezwaar is naar het voorkomt niet zodanig, dat 
om die reden voor de zeer grote categorie van patiënten in zwakzinnigenin-
richtingen een verlaagd uitkeringsniveau achterwege zou moeten blijven. 

Indien besloten wordt tot een lager uitkeringsniveau van een bepaalde ca-
tegorie AAW-patiënten, die voor rekening van de AWBZ wordt verpleegd en 
verzorgd, dan ligt het in de rede vervolgens ook te bezien of zo'n regeling te-
vens moet gaan gelden voor vergelijkbare categorieën met uitkeringen op 
grond van de AOW (bij voorbeeld demente bejaarden) en de AAW. 

Tot slot nog enkele cijfers. 

Zwakzinnigeninrichtingen 

Aantal patiënten 25 000, waarvan ca. 15 000 in de leeftijdscategorie 18 tot 
65 jaar. Het verblijf in de inrichting is permanent. 

Psychiatrische inrichtingen 

Aantal patiënten 27 000, waarvan 17 000 ten laste van de AWBZ. 
Van de patiënten is 40 % 65 jaar of ouder. 
95% van de patiënten verlaat de inrichting binnen 1 jaar 
4% van de patiënten verlaat de inrichting binnen 5 jaar 
1% verblijft langer dan 5 jaar in de inrichting. 
Aantal opnamen per jaar: 17 000. 
leder jaar gaan ca. 300 patiënten over naar zwakzinnigeninrichtingen. 

Verpleeghuizen en overige inrichtingen 

Hierin verblijven ca. 4000 patiënten beneden 65 jaar. 
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