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1. Inleiding 

Het doet ons genoegen, dat de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U., alsmede van de P.v.d.A. hun waardering en erkentelijkheid uitspra-
ken over de spoedige toezending van de memorie van antwoord. Wij namen 
er kennis van dat de tekst van deze memorie bij de leden van de fracties van 
K.V.P., A.R.P. en C.H.U. op verschillende punten nieuwe vragen opriep, doch 
dat zij zich in dit eindverslag tot de meest noodzakelijke opmerkingen wilden 
beperken. 

2. Datum van invoering 

Bij de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. had de memorie 
van antwoord de indruk gewekt, dat wij ons al te gemakkelijk bij het loslaten 
van de invoeringsdatum van 1 juli 1976 hebben neergelegd. Deze leden wa-
ren, hoewel zij de eis van een verantwoorde uitvoering onderschreven, de 
mening toegedaan dat een nadere toelichting op en toetsing van de door de 
SVR aangevoerde argumenten noodzakelijk zou zijn geweest. De gehanteer-
de argumenten kwamen hun niet alle even steekhoudend voor. 

De bij deze leden gewekte indruk is zeker niet in overeenstemming met de 
werkelijkheid. Juist omdat wij de conclusie van de betreffende brief van de 
SVR, te weten uitstel van invoering van de AAW, zozeer betreurden hebben 
wij de aangevoerde motieven stuk voor stuk gewogen. 

Wij moeten deze leden toegeven dat uiteraard het ene argument zwaarder 
weegt dan het andere, doch gezien het geheel kon de conclusie niet anders 
zijn dan dat een verantwoorde uitvoering van de AAW per 1 juli 1976 niet 
mogelijk was. Met name zijn daarbij doorslaggevend geweest de tijdsduur, 
benodigd voor het aantrekken en opleiden van deskundig personeel, en de 
tijd, benodigd voor een adequate voorbereiding van de uitvoering. 

Als deze leden vervolgens vragen wat intussen met de naar voren ge-
brachte punten is gedaan, willen wij opmerken, dat wij er ons van overtuigd 
houden, dat zowel de SVR als de uitvoeringsorganen er met voortvarend-
heid naar streven, om de diverse hinderpalen uit de weg te ruimen. 

Genoemde leden informeren er dan voorts naar of er geen andere oplos-
sing wordt gezien dan een integraal loslaten van de streefdatum en noemen 
in aansluiting daarop enige alternatieven. 
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Naar aanleiding daarvan merken wij op, dat de SVR zich momenteel be-
raadt over de technische consequenties van enkele mogelijkheden in dit op-
zicht. Zolang wij het desbetreffend advies nog niet hebben ontvangen kun-
nen wij hierover uiteraard nog geen standpunt bepalen. Wij verwachten ech-
ter genoemd advies zo tijdig te zullen ontvangen, dat wij hieromtrent tijdens 
de mondelinge behandeling nadere mededelingen kunnen doen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. betreuren het bijzonder, dat wij me-
nen, dat uitstel van de invoering van de AAW noodzakelijk is. Zoals uit de 
memorie van antwoord moge blijken, betreuren wij dit evenzeer, doch zien 
wij voorshands geen andere mogelijkheid. Deze leden zijn verder van oor-
deel, dat dit uitstel juist voor de zelfstandigen, die in de moeilijkste omstan-
digheden verkeren, onaanvaardbare gevolgen zal hebben. Zonder de term 
'onaanvaardbaar' over te nemen, zijn wij met deze leden van mening dat 
voor deze zelfstandigen de teleurstelling het grootst zal zijn. Wij voegen daar 
echter aan toe dat de categorie, die zij op het oog hebben, de zelfstandigen 
met weinig of geen middelen van bestaan in het algemeen een uitkering uit 
de TRM-regeling of bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet zullen 
ontvangen. 

Vervolgens wijzen genoemde leden erop, dat door de Bedrijfsvereniging 
voor Detailhandel en Ambachten en het Agrarisch Sociaal Fonds medege-
deeld is, dat zowel de uitvoeringsmaatregelen als de te treffen voorzienin-
gen toch nog wel in voldoende mate op tijd klaar zouden kunnen zijn. Zij vra-
gen of wij van deze reactie kennis hebben genomen en of deze argumenten 
ons hebben overtuigd. 

De mening van genoemde bedrijfsverenigingen is ook ons bekend gewor-
den. 

Wij kunnen echter niet voorbijgaan aan het gedegen advies van de SVR en 
aan de unanieme mening van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, waarin 
alle bedrijfsverenigingen zijn vertegenwoordigd, evenmin als aan het stand-
punt van de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Het is vooral deze dienst, 
die een groot deel van het voorbereidende werk moet verrichten en juist de-
ze instelling ziet geen kans om tijdig gereed te komen. Met dit aspect hebben 
genoemde bedrijfsverenigingen onvoldoende rekening gehouden. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen dan voorts de vraag, op wel-
ke wijze en waar al pogingen zijn gedaan om deskundig personeel aan te 
trekken en vragen zich voorts af, of het niet mogelijk is in grotere mate huis-
artsen en behandelende specialisten in te schakelen. Naar ons bekend is, 
doen de bedrijfsverenigingen, het GAK en de GMD alle mogelijke moeite om 
deskundig personeel te verkrijgen en zullen deze instellingen voor de diver-
se categorieën extra-opleidingscursussen in het leven roepen zodra bekend 
is welke instructie aan dit personeel moet-worden gegeven. Voorts kan wor-
den medegedeeld, dat met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Be-
vordering der Geneeskunst overleg wordt gepleegd met als doel te komen 
tot een zo adequaat mogelijke inschakeling van huisartsen en behandelende 
specialisten bij de beoordeling van arbeidsongeschikten. Dat laatste neemt 
evenwel niet weg, dat toch een aanzienlijk aantal verzekeringsgeneeskundi-
gen en arbeidsdeskundigen zal moeten worden aangetrokken. 

Genoemde leden hadden voorts sterke aanwijzingen, dat de benodigde 
tijdsduur voor het vervaardigen van automatiseringsprogrammatuur nog 
niet zodanig is, dat nu al op grond hiervan tot uitstel zou moeten worden be-
sloten. Wij wijzen erop dat dit niet het enige argument was voor uitstel. 

Genoemde leden hadden verder vernomen, dat als de wetsontwerpen ter 
regeling van het aanpassings- en overgangsrecht zeer binnenkort zouden 
verschijnen, ook op dit punt het uitstel niet onvermijdelijk zou behoeven te 
zijn. In dit verband willen wij wijzen op de brief van de SVR, waarin de Raad 
constateert, dat adequate voorbereiding van de uitvoering slechts mogelijk 
is indien de inhoud van de nieuwe wetgeving ten minste 12 maanden voor 
het in werking treden vaststaat. 

Met betrekking hiertoe zij opgemerkt, dat wij er naar streven genoemd 
wetsontwerp op de kortst mogelijke termijn bij de Staten-Generaal in te die-
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nen. Voorts vragen de bovenvermelde leden zich af, of het met betrekking 
tot het arbeidsongeschiktheidscriterium niet zo is, dat hierover bijtijds vol-
doende overeenstemming kan worden verkregen om met de wet te starten 
en de nadere omschrijving daarvan later te doen uitwerken. 

Wij willen hieromtrent opmerken, dat zoals hiervoor reeds is gezegd een 
aantal argumenten te zamen ons hebben doen besluiten tot uitstel van de in-
voeringsdatum. Zou de hiervoor genoemde doelstelling technisch te realise-
ren zijn dan blijft vanwege de hiervoor genoemde problemen (werven van 
personeel + aanpassing wetgeving) een invoering op 1 juli 1976 helaas toch 
nog onmogelijk. Bovendien schept het voorlopig hanteren van een slechts 
gedeeltelijk uitgewerkte regeling met betrekking tot het arbeidsongeschikt-
heidscriterium het gevaar van rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. 

Waarschijnlijk zullen de vragen, welke betrekking hebben op het doen in-
gaan van de wet zonder dat direct recht op voorzieningen ontstaat en op de 
mogelijkheid om voorlopig te starten met het nu geldende voorzieningen-
pakket van de WAO onderwerp van behandeling uitmaken van het hiervoor 
genoemde SVR-advies betreffende een eventuele partiële invoering van de 
AAW. 

De adviesaanvrage aan de SVR betreffende de algemene maatregel van 
bestuur ex artikel 5, derde lid van de AAW, is verzonden op 15 januari 1975, 
dus vrijwel onmiddellijk na indiening van het wetsontwerp AAW bij de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal. 

Het is ons niet bekend, waarom de betrokken SVR-commissie twee maan-
den na ontvangst van de adviesaanvrage kon worden ingesteld, al is ons wel 
duidelijk dat de noodzakelijke brede aanpak van de voorbereiding met in-
schakeling van alle betrokkenen de nodige tijd vergt. 

Het lijkt ons niet juist en ook niet goed mogelijk precies vast te tellen voor 
wie uitstel van de invoering van de AAW het meeste nadeel oplevert, omdat 
zoals uit het betoog van deze leden ook blijkt naast materiële effecten ook 
psychologische effecten een rol zullen spelen. Op ons verzoek beziet de SVR 
de technische uitvoerbaarheid van alternatieve oplossingen, die de pijn van 
het noodzakelijke uitstel kunnen verzachten. Bij de keuze van de oplossing, 
welke realiseerbaar blijkt te zijn, zal uiteraard een rol moeten spelen welke 
voorzieningen in het kader van de Algemene Bijstandswet of anderszins zijn 
of worden getroffen en voor welke groepen derhalve een regeling enigerma-
te als alternatief voor de AAW kan gelden. 

Voor de Rijksgroepsregeling zelfstandigen geldt geen vermogensgrens. 
Deze regeling is niet van toepassing op langdurig arbeidsongeschikte zelf-
standigen. Aangezien er geen vermogensgrens geldt kan ook geen indruk 
worden gegeven van het percentage zelfstandigen, dat om die reden een 
aanspraak zou kunnen maken op een uitkering ingevolge genoemde rege-
ling. 

De suggestie om via vooronderzoek meer inzicht te krijgen in de samen-
stelling van het stuwmeer zullen wij gaarne in het overleg van de SVR met 
de uitvoeringsorganen brengen. Het ligt in de bedoeling, om voor de nieuwe 
AAW-verzekerden de mogelijkheid te openen, om zich te melden, vóórdat de 
AAW inwerking zal treden. Hiervoor zal een zodanig tijdstip moeten worden 
gekozen, dat de uitvoeringsorganen de gemelde gevallen in behandeling 
kunnen nemen. Voor wat de mogelijkheid van terugwerkende kracht betreft 
zij hier nog eens verwezen naar het hiervoor genoemde nog uit te brengen 
SVR-advies betreffende eventuele oplossingen voor het uitstel van de invoe-
ring van de AAW. 

De leden van de V.V.D. fractie stellen de vraag of de ingangsdatum van 1 
juli 1976 niet lichtvaardig gekozen is, nu de SVR deze technisch niet haalbaar 
acht. Zij zouden voorts gaarne vernemen of de technische mogelijkheden 
wel tevoren afgetast zijn en, zo ja, welke nieuwe opgekomen aspecten invoe-
ring per 1 juli 1976 verhinderen. Zoals wij reeds in de memorie van ant-
woord mededeelden (zie blz. 3) bestond er al bij de indiening van het wets-
ontwerp allerminst absolute zekerheid over de haalbaarheid van de invoe-
ringsdatum. 
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Gelet echter op de bijzonder grote belangen, die met de invoering van de 
AAW gemoeid waren, meenden wi j , ondanks het ontbreken van volledige ze-
kerheid op dit punt, toch 1 juli 1976 als streefdatum te moeten noemen. Als 
consequentie van deze uitspraak is er onzerzijds dan ook met kracht naar ge-
streefd, deze invoeringsdatum te realiseren, hetgeen helaas niet met succes 
is bekroond. 

Deze leden vragen vervolgens, waarom de nodige overgangs- en aanpas-
singswetgeving nog niet is uitgewerkt. Naar aanleiding van deze vraag mer-
ken wij op, dat eerst alle zeilen dienden te worden bijgezet om onze toezeg-
ging na te komen inzake de indiening van het wetsontwerp-AAW nog tijdens 
het kalenderjaar 1974. Eerst toen dit ontwerp tot stand was gekomen, kon de 
aanpassingswetgeving met name van de WAO ter hand worden genomen. 
Hoewel de werkzaamheden met betrekking tot de aanpassingswet een eind-
weegs zijn gevorderd, kon een en ander nog niet worden afgesloten als ge-
volg van andere wettelijke arbeid met betrekking tot de AAW, waarbij met 
name kan worden gedacht aan de opstelling van de memorie van antwoord 
en voorbereidend werk voor de diverse algemene maatregelen van bestuur. 
Zoals reeds aan de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. werd 
geantwoord, wordt er thans met voortvarendheid naar gestreefd deze werk-
zaamheden op korte termijn af te ronden. 

Wij betreuren het met deze leden in hoge mate niet alleen de invalide zelf-
standigen, maar ook anderen, die bij de invoering van deze wet belang heb-
ben, te moeten teleurstellen. Waar deze leden informeren naar de mogelijk-
heid van een per 1 juli voor de zelfstandigen door te voeren partiële regeling 
mogen wij hen verwijzen naar hetgeen wij met betrekking hiertoe hebben 
geantwoord aan de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. 

Met betrekking tot hun vraag over een afwijkend standpunt van sommige 
bedrijfsverenigingen omtrent de invoeringsdatum, zouden wij deze leden 
willen verwijzen naar ons antwoord op een gelijkluidende vraag van de le-
den van de fractie van de P.v.d.A. 

De verwachting van deze leden, als zou een verhoging van de invalidi-
teitsdrempel tot 40-45% de invoeringsmoeilijkheden belangrijk kunnen ver-
eenvoudigen, delen wij niet. Immers al zou wellicht het aantal toe te kennen 
uitkeringen wat worden beperkt, naar ons oordeel zou deze drempelverho-
ging nauwelijks of geen effect hebben op het aantal aanvragen, zodat wat de 
omvang van de te verrichten werkzaamheden betreft, geen soulaas valt te 
verwachten. 

Als de aan het woord zijnde leden informeren naar ons oordeel over hun 
suggestie, de regeling de eerste jaren te beperken tot deze categorie van in-
validen - bedoeld wordt waarschijnlijk de invalide zelfstandigen met een in-
validiteit van 45 % of hoger - , dan willen wij hen verwijzen naar onze reactie 
op hun desbetreffende voorstel in de memorie van antwoord (blz. 23), waar 
wij een dergelijke opzet van de hand wijzen. Ook een tijdelijke regeling voor 
enkele jaren, zoals zij hier voorstellen, is naar ons oordeel discriminerend 
ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. Ook de leden van de fracties 
van de P.P.R. en de P.S.P. betreuren het, dat de invoering moest worden uit-
gesteld. Zoals reeds meermalen door ons tot uitdrukking is gebracht, spijt 
ook ons dit in hoge mate. Deze leden vragen vervolgens, hoe 'hard' de da-
tum 1 januari 1977 is en of er voldoende garanties zijn, dat deze datum aan-
gehouden kan worden. Wij zouden deze leden daarvoor willen verwijzen 
naarde brief van deSVR d.d. 4 juli 1975, die als bijlage bij de memorie van 
antwoord is gevoegd. Hierin wordt gesteld, dat een adequate voorbereiding 
door de uitvoeringsorganen mogelijk is, indien de inhoud van de nieuwe 
wetgeving, voorzover voor deze organen van belang, 12 maanden voor de 
invoering van de wet vaststaat. 

Vooropgesteld dus, dat de inhoud van deze wetgeving vooi uitimo 1975 in 
grote lijnen bekend is bij de uitvoeringsorganen doordat een wetsontwerp 
zal zijn ingediend, zal dit punt geen belemmering vormen om de AAW op 1 
januari 1977 in werking te doen treden. 
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Als deze leden voorts informeren naar de planning voor de invoering op 1 
juli 1976 willen wij hen kortheidshalve verwijzen naar hetgeen wij op dit 
punt hebben geantwoord aan de leden van de V.V.D.-fractie, waarbij wij met 
name de aandacht vestigden op een desbetreffende passage van de memo-
rie van antwoord (blz. 3). 

Wat de planning voor de nieuwe datum betreft, willen wij wijzen op eer-
dergenoemde brief van de SVR. Het is ons overigens bekend, dat de Raad 
thans bezig is een meer gedetailleerde planning op te stellen. Wij verwach-
ten dat deze nadere gegevens bij de mondelinge behandeling bekend zullen 
zijn en zeggen deze leden gaarne toe, dat wij hierop alsdan hopen terug te 
komen. Met deze leden zijn wij het volledig eens, als zij stellen, dat zij gaarne 
nieuwe teleurstellingen willen voorkomen. Als zij voorts nog eens terugko-
men op de oorspronkelijke datum 1 juli 1976, mogen wij hen verwijzen naar 
ons antwoord aan de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U., waarin sprake is 
van nadere gegevens van de SVR inzake de technische consequenties van 
een eventuele partiële invoering op genoemde datum. 

Motivering voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in de 
vorm van een volksverzekering 

Het spijt ons, dat onze stellingname in de memorie van antwoord de leden 
van de S.G.P.-fractie ernstige teleurstelling heeft veroorzaakt. 

Met name zijn zij niet overtuigd van de noodzaak van een verplichte volks-
verzekering als enige mogelijkheid, om de zelfstandigen tegemoet te komen 
in de financiële nood, die langdurige arbeidsongeschiktheid met zich mede-
brengt. Zij vragen, waarop onze stelling, dat voor zelfstandigen geen eigen 
regeling, zoals bij ambtenaren en werknemers, mogelijk is, is gebaseerd. 

Zoals deze leden bekend is, is aanvankelijk ook door de SER gedacht aan 
een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Hieraan 
zijn echter diverse bezwaren verbonden, die zijn opgesomd in de memorie 
van toelichting op blz. 43. 

Naast enige bezwaren van administratieve aard is o.i. een zeer belangrijk 
argument contra een afzonderlijke regeling dat een adequate overgangsre-
geling voor de zelfstandigen die reeds arbeidsongeschikt zijn, praktisch on-
betaalbaar en dus vrijwel onmogelijk zou zijn. Een dergelijke regeling is 
slechts mogelijk in het kader van een volksverzekering, die alle ingezetenen 
omvat. Als deze leden dan verwijzen naar de afzonderlijke regelingen voor 
loontrekkenden en ambtenaren mogen wij er op wijzen, dat de lasten van de 
eerste categorie voor rekening van werkgevers en werknemers tezamen ko-
men en die van de tweede groep voor rekening van de overheid, als werk-
geefster. Een dergelijke uitwijkmogelijkheid ontbreekt bij zelfstandigen. 

Een beroep op de volkssolidariteit - welke term in oorsprong van deze le-
den zelf afkomstig is sprak hen niet erg aan. Zij stellen de vraag, of men van 
solidariteit kan spreken, als er geen solidariteitsgevoel bestaat en menen, 
dat als dit laatste ontbreekt, solidariteit slechts kan worden gedefinieerd als 
een afgedwongen zaak van rechten en verplichtingen. Wij zouden met be-
trekking hiertoe willen stellen, dat, als men deel uitmaakt van een gemeen-
schap - welke dan ook - de leden van deze gemeenschap met elkaar solidair 
behoren te zijn, als zich een calamiteit voordoet. Het is dan voorts duidelijk, 
dat de gemeenschap ervoor dient zorg te dragen, dat deze solidariteit in be-
paalde banen wordt geleid, ten einde te voorkomen, dat de leden van de ge-
meenschap, die deze solidariteit behoeven, deze ten gevolge van onwil, na-
latigheid of egoïsme ontberen. Het is daarom, dat de Regering een wettelijk 
kader dient te scheppen waaruit de rechten en de verplichtingen van de le-
den van de gemeenschap, i.c. de ingezetenen en daarmede gelijkgestelden, 
voortvloeien. 

Als deze leden voorts stellen, dat zij eraan hechten, dat de verantwoorde-
lijkheid voor de behoeftigen in de samenleving ook werkelijk beleefd wordt 
als het beoefenen van barmhartigheid, willen wij opmerken, dat zij hier ken-
nelijk het oog hebben op een ideale situatie, waarin ieder lid van de gemeen-
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schap ontvangt wat hij nodig heeft, zonder dat dit in details wordt voorge-
schreven. Deze leden zullen echter met ons overtuigd zijn van de onvolko-
mendheid van de mens en het is op grond van die overtuiging en van de be-
hoefte enige zekerheid te verschaffen aan de in nood verkerende mede-
mens, dat wetten als de onderhavige in het leven geroepen dienen tewor-
den. 

Wij menen daarmede de vraag beantwoord te hebben, of wij de opvattin-
gen van deze leden delen, waarbij wij nog willen opmerken, dat er o.i. hier 
geen sprake is van staatsvoogdij, nu de uitvoering in handen is gelegd van 
organen van het bedrijfsleven zelf. Als genoemde leden voorts vragen, of van 
een afzonderlijke regeling voor zelfstandigen en vroeggehandicapten in dit 
opzicht meer valt te verwachten, menen wij te moeten opmerken, dat het ons 
niet duidelijk is, waarom dit ten aanzien van ditfacet een verbetering zou be-
tekenen. 

Vervolgens zouden deze leden gaarne naast elkaar geplaatst zien de ele-
menten van de voorgestelde wet, waarin het verzekeringskarakter en die 
waarin het behoeftekarakter tot uitdrukking komen. Als belangrijkste verze-
keringselement in deze wettelijke regeling zouden wij willen noemen dat 
tegenover de plicht tot premiebetaling een recht op uitkering staat ingeval 
van een calamiteit, terwijl het behoefte-element vooral hierin schuilt, dat ie-
dereen, ongeacht de hoogte van zijn inkomen en de door hem betaalde pre-
mie voor dezelfde uitkering in aanmerking komt, op sociaal-minimumniveau, 
afhankelijk van zijn burgerlijke staat en soms van zijn leeftijd. In hoeverre is 
het woord verzekering in het intitulé essentieel, is de volgende vraag. Gelet 
op het bovenstaande is o.i. het verzekeringselement in dit ontwerp van be-
langrijke aard. Uiteraard zijn ook de solidariteits- en behoefte-elementen van 
groot belang en is de regeling niet te vergelijken met een particuliere verzeke-
ringsovereenkomst, maar zoals wij reeds stelden, is het verzekeringselement 
zeker niet te verwaarlozen. De vraag of dit primair van juridisch-technische 
betekenis is, valt moeilijk te beantwoorden, daar ons de bedoeling van deze 
vraag ontgaat. Wij menen, dat de regeling juridisch en technisch gezien als 
een verzekering kan worden omschreven, want er bevinden zich ook duidelijk 
risico-elementen in. Op die gronden kan er o.i. geen reden aanwezig worden 
geacht het intitulé te wijzigen. 

Vervolgens vragen de aan het woord zijnde leden, of wij van oordeel zijn, 
dat de zelfstandigen onvoldoende besef van mondigheid getoond hebben 
dan wel hun mondigheid onjuist beleefd hebben door zich in onvoldoende 
mate vrijwillig te verzekeren en of vrijwillige verzekering als een burgerplicht 
is aan te merken. Ons antwoord op al deze vragen luidt uiteraard ontken-
nend. Wij willen zeker niet beweren, dat het afsluiten van een verzekering 
burgerplicht is of aantoont, dat een burger mondig is. Wij hebben in de me-
morie van antwoord niet meer dan geconstateerd, dat slechts in beperkte 
mate dit soort verzekeringen is afgesloten en dat dit mede een reden is ge-
weest voor het indienen van dit wetsontwerp. Wij willen er in dit verband 
overigens de aandacht op vestigen, dat de organisaties van zelfstandigen 
zelf met klem op de ontworpen regeling hebben aangedrongen. 

Of de mate, waarin zelfstandigen een beroep op de overheid gedaan heb-
ben, als een juister criterium voor het beleven van hun verantwoordelijkheid 
valt aan te merken dan het afsluiten van een verzekering is een vraag, die in 
zijn algemeenheid bezwaarlijk valt te beantwoorden. Wij willen dit daarom 
gaarne in het midden laten. Met betrekking tot hun verzoek om nadere ge-
gevens in dit opzicht vertrouwen wi j , dat deze leden er begrip voor kunnen 
opbrengen, dat wi j , gezien de geringe tijdsduur, die ons voor de beantwoor-
ding van dit eindverslag is gelaten, geen gelegenheid hebben kunnen vinden 
tijdig deze gegevens te verschaffen. 

De betrokken leden vragen verder, of wij de stelling niet verdedigbaar ach-
ten, dat, gelet op de door hen aangevoerde argumenten, de vroeg-gehandi-
capten toch op een wat oneigenlijke wijze onder de AAW gebracht zijn. Deze 
argumenten waren: 
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a. zij behoren niet tot de beroepsbevolking; 
b. er is geen sprake van feitelijke inkomensderving en 
c. de lasten worden via de algemene middelen opgevangen. 
Ten aanzien van argument a zij opgemerkt, dat de kring van verzekerden niet 
de beroepsbevolking, maar de ingezetenen als geheel, dus ook de vroeg-ge-
handicapten, omvat. Ad b diene, dat feitelijke inkomensderving niet als een 
noodzakelijke voorwaarde voor uitkering geldt. Met betrekking tot punt c zij 
verwezen naar pagina 67 van de memorie van toelichting, waar - in afwij-
king van de door de SER gebezigde argumenten - wordt gesteld, dat de af-
wijkende wijze van financiering van deze groep om zuiver financiële redenen 
is geschied (o.a. beperking van de premiedruk; vergroting van de overheids-
bijdrage in de sociale verzekering). Het zal deze leden dus duidelijk zijn, dat 
in het opnemen in de regeling van de vroeg-gehandicapten geen enkel onei-
genlijk element schuilt. 

De kring der verzekerden 

Wat betreft het commentaar van de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. 
en C.H.U. over het standpunt dat in de memorie van antwoord is ingenomen 
over het verstrekken van voorzieningen aan boven-65-jarigen merken wij het 
volgende op. 

In de memorie van antwoord hebben wij op dit punt o.a. een relatie gelgd 
tussen arbeidsongeschiktheid in de zin van dit wetsontwerp en de verstrek-
king van voorzieningen. 

Met name de revalidatievoorzieningen hebben ten doel de betrokkenen 
zoveel mogelijk geschikt te maken voor het verrichten van hun arbeid. Bij de 
huisvrouw is dit de arbeid in de eigen huishouding. Aldus is er naar onze 
mening wel een samenhang tussen de voorzieningen en het weer geschikt 
doen zijn voor het vervullen van de huishoudelijke taak. 

Uiteraard is daarbij wel onderkend, dat soortgelijke problematiek zich ook 
kan voordoen bij de huisvrouw van 65 jaar en ouder. 

Wij menen echter dat deze problematiek beter kan worden opgelost in het 
kader van een integraal bejaardenbeleid. 

Wanneer zij op enigerlei wijze voorzieningen nodig hebben zijn er mogelijk-
heden, dan wel zullen deze ontwikkeld worden zoals neergelegd in de reeds 
in de memorie van antwoord genoemde Nota Bejaardenbeleid (Gedrukte 
Stukken nr. 13 364). 

Het arbeidsongeschiktheidscriterium 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. hebben gelijk wanneer 
zij stellen dat de definitie van het arbeidsongeschiktheidscriterium en de toe-
pasbaarheid daarvan duidelijk aan elkaar 'kleven'. 

Wanneer deze leden de fundamentele discussie over de definitie inzake 
arbeidsongeschiktheid nogmaals ter sprake brengen, willen wij gaarne het 
volgende opmerken. 

Het is niet juist dat wij in een fundamentele discussie over de definitie inzake 
arbeidsongeschiktheid geen heil zouden zien om tot een wijziging van die 
definitie te komen. Wat wij hebben willen betogen is dat van te voren niet 
vaststaat dat een dergelijke discussie tot wijziging van de definitie zal leiden 
en dat de problematiek, waarover naar onze mening juist wel een diepgaan-
de discussie nodig is, naar onze mening beslist niet alleen en wellicht niet 
eens in hoofdzaak in deze definitie is gelegen. Overigens zou de invoering 
van een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering naar onze mening 
geruime tijd moeten worden uitgesteld, indien deze zou moeten wachten 
totdat de gewenste discussie een redelijke oplossing van de onderkende 
problematiek, waaraan vele facetten kleven, zou hebben gebracht. 
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Dit uitstel is niet aanvaardbaar en onder die omstandigheden is het voors-
hands de zekerste weg de bestaande definitie te handhaven. Teneinde de 
hanteerbaarheid te vergroten is voorgesteld bij uitvoeringsmaatregel nade-
re regelen te stellen. 

Het uitgangspunt, van waaruit deze regelen in een te treffen algmene 
maatregel van bestuur dienen uit te gaan, ligt in het door de wet gegeven 
criterium, nl. vaststelling van de door ziekte of gebrek verloren gegane ver-
diencapaciteit. 

Met de voorbereiding van deze algemene maatregel van bestuur is de Soci-
ale Verzekeringsraad, in overleg met de uitvoeringsorganen, bezig. Er is thans 
een voorstel aanhangig, een methodiek behelzende het vaststellen van de 
arbeidsongeschiktheid en de mate daarvan voor groepen zelfstandigen. 
Dit voorstel moet nog op zijn praktische uitvoerbaarheid worden getoetst. 

Uiteraard is het de bedoeling om de studie over de problemen rond het ar-
beidsongeschiktheidscriterium voort te zetten, waarbij de ontwikkeling in 
het kader van de WAO en de AAW nauwkeurig gevolgd dient te worden om 
te zien of er andere en betere mogelijkheden zijn om tot een optimale oplos-
sing te komen van de gehele problematiek. 

Wanneer de leden van de V.V.D.-fractie het doen voorkomen alsof min of 
meer uitsluitend historische argumenten ons er toe hebben geleid geen wij-
ziging te brengen in het voorgestelde arbeidsongeschiktheidscriterium dan 
laten zij naar onze mening het betoog, dat wij in de memorie van antwoord 
hebben opgezet te weinig recht wedervaren. Met name hebben wij - althans 
naar ons gevoelen - open oog voor de problemen, waarvoor de maatschap-
pelijke ontwikkelingen ons stellen. Op dit punt zijn wij dan ook duidelijk inge-
gaan. Opnieuw brengen deze leden dit aspect naar voren - maar dan wel in 
een beperkte context - door een concreet geval ten tonele te voeren, dat zij 
putten uit de praktijk bij het ABP (WAO-balans en perspectief blz. 47/48). Ligt 
het in de bedoeling, zo zouden deze leden willen weten dat straks ook in de 
AAW gebrek aan plezier in het werk, zonder somatische of psychiatrische af-
wijkingen van betekenis, recht op uitkering geven? Zij koppelen daaraan de 
vraag of wij niet van oordeel zijn, dat een op zichzelf redelijke, en in het ver-
leden goed gewerkt hebbende definitie op den duur zo onbruikbaar kan wor-
den, dat herijking geboden is, ook als dat tot wijziging van de jurisprudentie 
leidt. 

Wanneer wij er van afzien in te gaan op het voorbeeld, dat deze leden aan-
halen als geval, dat zich bij het ABP heeft voorgedaan, omdat wij over de 
merites van dit geval niet kunnen oordelen, dan willen wij niettemin op de 
door deze leden gestelde en op zichzelf staande vraag, wel een zo concreet 
mogelijk antwoord geven. Wanneer er zich gevallen voordoen van niet wer-
ken, zonder somatische of psychiatrische afwijkingen van betekenis, alleen 
uit gebrek aan plezier in het werk, dan is naar onze mening in deze gevallen 
een uitkering niet op haar plaats. Een gezond mens, een mens dus zonder so-
matische of psychiatrische afwijkingen van betekenis, vindt naar ons oor-
deel geen excuus tot niet werken als hij daarin geen zin heeft. Maar vloeit 
een eventueel wel toekennen van een uitkering in dit soort gevallen voort uit 
het voorgestelde arbeidsongeschiktheidscriterium? 

Wij menen deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden. 

Uit de definitie vloeit naar onze mening voort, dat uitsluitend de zo objectief 
mogelijk vastgestelde aanwezigheid van ziekte of gebrek, welke leidt tot een 
zodanige toestand van pathologisch onwelbevinden dat de betrokkene we-
zenlijk buiten staat is tot werken, tot uitkering kan leiden. De gevallen waarin 
de betrokkene wel kan werken maar niet wil werken, vallen naar onze me-
ning niet binnen de voorgestelde omschrijving en zouden niet voor uitkering 
in aanmerking moeten komen. 

Wij komen in dit verband nog even terug op de vraag van deze leden of een 
in het verleden goed gewerkt hebbende definitie op den duur zo onbruikbaar 
kan worden, dat herijking geboden is. Wij zouden deze vraag ook kunnen 
omkeren. 
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Gesteld, dat de in het verleden gebezigde definitie niet zou hebben voor-
zien in gevallen van evidente arbeidsongeschiktheid als gevolg van duidelijk 
psychiatrische aberraties, zou dan in deze tijd - en met meer recht - niet aan-
gedrongen zijn op herijking van het arbeidsongeschiktheidscriterium in ver-
ruimde zin? 

Dit neemt overigens niet weg, dat met alle begrip voor de opmerkingen 
van de leden van de VVD en wat hun daarbij voor ogen staat, wij ons de 
opmerking zouden willen veroorloven, dat het in wezen gaat om de vraag of 
op het wetenschappelijk terrein van de psychologie en de psychiatrie de 
deskundigheid zo groot is, dat ook in de moeilijke gevallen een objectief oor-
deel te geven is. Het gaat ons echter te ver om bij een eventueel ontkennend 
antwoord op die vraag het arbeidsongeschiktheidscriterium zozeer in te per-
ken, dat ook de aparte gevallen van arbeidsongeschiktheid op dit terrein de 
dupe zouden worden. 

De leden van de VVD-fractie vragen hoe wij staande kunnen houden dat 
artikel 21, lid 2, sub a van de WAO geen oneigenlijk gebruik van de invalidi-
teitsverzekering heeft opgeleverd, nu blijkt dat in 1972 en in 1973 resp. 82 en 
meer dan 90 % van de gevallen in de hoogste invaliditeitsklasse is inge-
deeld. Ons antwoord op deze vraag is, dat wij dat niet gesteld hebben. Wij 
hebben vragenderwijs aan de orde gesteld of, wanneer in de praktijk blijkt, 
dat iemand, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijnde, met zijn rest-validiteit 
niets kan aanvangen, het dan een oneigenlijk gebruik is om de gedeeltelijke 
uitkering tot een volledige uitkering aan te vullen. 

Omtrent het arbeidsongeschiktheidscriterium, ten aanzien waarvan de leden 
van de fractie van DS'70 met verwijzing naar de memorie van antwoord 
naar ons gevoelen terecht van een fundamentele discussie spreken, hebben 
deze leden nog een aantal opmerkingen gemaakt. 
a. Zij stellen dat bij de uitvoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering voor werknemers een veel ruimere interpretatie is gevolgd dan 
door de indienende minister en het parlement was bedoeld, zoals zowel 
blijkt uit de sterke stijging van de noodzakelijke premie boven de officiële 
verwachting als uit het commentaar dat ook Dr. Veldkamp in 'WAO balans 
en perspectief' op de feitelijke ontwikkeling heeft gegeven. Wij zijn het voor 
wat dit punt betreft met de hierboven weergegeven opmerking niet eens. 
Hoe konden de indienende minister en het parlement destijds een maat-
schappelijke ontwikkeling voorzien zoals deze met name in de laatste jaren 
zich heeft voltrokken? 

Van een ruimere interpretatie dan destijds in de bedoeling lag kan daarom 
niet worden gesproken. 
b. Deze leden stellen dat een oorzaak daarvan is dat thans mensen als 'ar-
beidsongeschikt' worden beschouwd op grond van moeilijk objectief vast te 
stellen somatische of psychische klachten. Zo gesteld kunnen wij ook met 
deze opmerking niet instemmen. De bovenbedoelde oorzaak ligt niet in een 
niet bedoelde interpretatie, doch in een toen niet voorziene maatschappelij-
ke ontwikkeling. 

Niettemin valt niet te ontkennen, dat één van de oorzaken voor de stijging 
van de noodzakelijke premie gelegen zal zijn in het verschijnsel dat het meer 
dan voorheen zal voorkomen, dat twijfel bestaat of het verrichten van arbeid 
mogelijk is. Zoals blijkt uit het antwoord dat wij gaven op de vragen van de 
leden van de V.V.D.-fractie hangt veel af van de mogelijkheid om bij een twij-
felgeval een juiste beslissing te nemen. Toch menen wij op dit punt tot voor-
zichtigheid te moeten manen. Het komt ons voor, dat in aanzienlijk veel 
meer gevallen maatschappelijke ontwikkeling ertoe heeft geleid - wij zijn 
daarop in de memorie van antwoord uitvoerig ingegaan - dat de arbeidson-
geschiktheid, tijdelijk of blijvend, buiten twijfel staat. 
c. Degenen, die recht krijgen op uitkering, althans een deel daarvan, - aldus 
deze leden - zijn niet in een andere gezondheidstoestand dan degenen die 
nog wel werken (en premie betalen), dit in tegenstelling tot andere sociale 
verzekeringen (en de vroegere invaliditeitsverzekeringen) waar de gezonden 
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voor de zieken betaalden of de aktieve beroepsbevolking voor de ouden van 
dagen. 

Wij mogen opmerken, dat in wezen dit punt in vergelijking tot de vorige 
opmerkingen niet een extra argument behelst. Ook in punt b wordt al de ver-
gelijking getrokken tussen de klachten van uitkeringsgerechtigden, die niet 
werken en dezelfde klachten bij mensen, die wèl werken. Dit verschijnsel 
komt ons overigens niet onbegrijpelijk voor, omdat nu eenmaal geen mens 
gelijk van karakterstructuur en van draagkracht is. 

Naarmate deze draagkracht groter is zullen klachten van somatische of 
psychische aard minder snel tot arbeidsongeschiktheid leiden. Overigens 
constateren wij tot ons genoegen, dat bij dit punt de nodige relativiteit wordt 
betracht, door de toevoeging dat dit verschijnsel zich voordoet 'althans bij 
een deel' van betrokkenen. Wij zouden deze relativiteit, nu deze leden de 
vroegere invaliditeitsverzekering erbij betrekken, nog enigszins willen ver-
sterken, door er op te wijzen, dat ook vroeger de term 'renteneurose' niet on-
bekend was en er ook destijds een soortgelijk euvel te bestrijden viel. 
d. Bij dit punt stelden deze leden, dat het essentieel is voor een verzekering 
dat de 'calamiteit' op grond waarvan een verzekerde zijn aanspraak geldend 
kan maken objectief kan worden vastgesteld. Bij de uitvoering van de WAO 
blijkt een grote mate van individuele interpretatie door artsen e.d. te worden 
gevolgd, met name ten aanzien van klachten, die niet objectief waarneem-
baarzijn. Dergelijke gevallen zijn niet geschikt voor een verzekeringsstelsel 
- aldus deze leden - maar hebben recht op individuele benadering (b.v. 
krachtens de Algemene Bijstandswet). 

Ook op dit punt zouden zij het een en ander willen afdingen. Erkend kan wor-
den, dat in een aantal gevallen het objectief vaststellen van arbeidsonge-
schiktheid een moeilijkheid is. Niettemin tracht de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst in teamverband tot een zo objectief mogelijke conclusie te 
komen. De opmerking omtrent een grote mate van individuele interpretatie 
door artsen e.d. komt naar onze mening wat al te tendentieus over. Dat in 
twijfelgevallen betrokkenen in de sociale verzekering geen recht zouden 
hebben op een individuele benadering, is een bewering, die wij voor reke-
ning willen laten van deze leden, die het toevluchtsoord van betrokkenen in 
deze situaties zien in de Algemene Bijstandswet. 
e. De vraag, zo stelden deze leden, die wij in de memorie van antwoord stel-
den nl. 'Zou het mogelijk zijn, varend op het kompas van deskundigen, even-
tueel duidelijke criteria te stellen' dient positief beantwoord te worden, an-
ders is een verzekering onmogelijk. 

Het doet ons leed, dat hier wederom een nogal boude uitspraak wordt ge-
poneerd. Het mag toch duidelijk zijn dat het slechts gaat om een marge van 
gevallen, waarin - dit zij toegegeven - de grens niet gemakkelijk te trekken 
is. Deze leden laten helaas precies die woorden weg uit het citaat waarom 
het begonnen was, nl. 'duidelijke criteria ter afbakening en begrenzing.' 
f. Deze leden stelden voorts, dat de WAO ook toegepast wordt als niet zo-
zeer een handicap als wel de arbeidsmarkt leidt tot (langdurige) werkloos-
heid. Dit is volgens deze leden unfair ten opzichte van anderen die werkloos 
worden zonder onder de Ziektewet te hebben geressorteerd en na enige tijd 
terugvallen op minimale voorzieningen krachtens de Bijstandswet, in plaats 
van op 80 % van hun vroegere loon zoals voor een collega, die in de WAO 
'loopt', geldt. Wij stellen vast dat bovenvermelde opmerkingen niet gelden 
voor degenen, die uitkering genieten ingevolge de Ziektewet, doch voor de-
genen, die langer dan een jaar ziek zijn en in aanmerking komen voor een 
WAO-uitkering. Wij zouden voorts op dit punt in technische zin hier niet ver-
der willen ingaan, doch willen verwijzen naar hetgeen wij hebben voorge-
steld en toegelicht ten aanzien van het voorgestelde artikel 12, derde en vier-
de lid, welk artikel een wijziging op dit punt inhoudt in vergelijking tot arti-
kel 21 van de WAO. 

Overigens zijn wij van oordeel, dat een invaliditeitsverzekering anders van 
karakter is dan een werkloosheidsverzekering en een vroeg-gehandicapte en 
invalide geworden mens niet zonder meer op één lijn gesteld kan worden 
met een valide werkloze mens. 
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De leden van de DS'70-fractie vragen voorts of wij niet van mening zijn 
dat thans over een begrip als door opleiding tot een bepaalde stand te beho-
ren anders wordt gedacht, met andere woorden dat opleiding géén recht 
geeft op bepaald werk of een bepaalde uitkering, aangezien de opleidings-
keuze vrij is en zonder overheidsdwang tot stand komt. 

Wij zijn van oordeel dat iemand, die door ziekte of gebreken buiten staat is 
zijn gewone werk of soortgelijk werk te doen - dat is dan werk dat voor zijn 
krachten en bekwaamheid is berekend en dat met het oog op zijn opleiding 
en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen - geheel of ge-
deeltelijk invalide is. 

Naar aanleiding van het gestelde op blz. 13 van de memorie van antwoord 
stellen de leden van de D.S.'70-fractie, dat zij niet inzien waarom gekomen 
zou moeten worden tot een algemeen aanvaarde definitie van het arbeids-
ongeschiktheidscriterium. Het is voor de wetgeving geenszins noodzakelijk 
- aldus deze leden - dat elke ingezetene het met die wet eens is; elk beleid 
zal juist veelal afwijken van wat sommige groepen in de samenleving wen-
sen, dat geldt evenzeer voor sociale verzekeringen als b.v. voor belastingen. 

Deze leden knopen aan deze opmerking een betoog vast, waarin wederom 
'de ontsporing, welke bij de WAO is opgetreden' het uitgangspunt is en waar 
ook weer het anders werken van een wet dan bedoeld was naar voren komt. 
Wij hopen in het voorgaande te hebben aangetoond, dat deze voorstelling 
van zaken onjuist is. 

Overigens kunnen deze leden gerust zijn. Wanneer wij gesproken hebben 
van een algemeen aanvaarde definitie, dan bedoelen wij uiteraard een defi-
nitie, welke de goedkeuring van de volksvertegenwoordiging kan wegdra-
gen. 

De leden van de S.G.P.fractie waren voorts min of meer teleurgesteld, 
omdat niet zou worden overwogen iets te doen aan het toenemend oneigen-
lijk gebruik van de WAO en straks ook van de AAW en wij daarover zelfs niet 
zouden willen spreken. 

Het komt ons voor, dat genoemde leden te vergaande conclusies trekken 
uit een desbetreffende passage in de memorie van antwoord (pagina 5). Ons 
streven is er wel degelijk op gericht het oneigenlijk gebruik te beperken en 
dit blijft niet alleen bij te verrichten studies en het inwinnen van advies bij 
deskundigen, waarvoor deze leden hun erkentelijkheid uitspreken. Met na-
me willen wij daarvoor ook verwijzen naar de tekst van artikel 12, die in be-
langrijke mate afwijkt van artikel 21 WAO. Zoals deze leden bekend zal zijn, 
ligt het in ons voornemen, een dienovereenkomstige wijziging door te voe-
ren in artikel 21 WAO. 

Inkomstenderving 

Wij zijn het met de leden van de V.V.D.-fractie eens, dat de kostenontwikke-
ling van de WAO en met name van de totale sociale zekerheid niet alleen ons 
doch het gehele Kabinet zorgen baart, zonder dat nu gezegd moet worden, 
dat de ontwikkeling bij de WAO uit de hand dreigt te lopen. Ook bij de AAW 
zal in de regel uitkering slechts worden gegeven, indien de arbeidsonge-
schiktheid gepaard gaat met inkomensderving. In de memorie van toelich-
ting en de memorie van antwoord hebben wij omstandig uiteengezet waar-
om de inkomensderving als zodanig niet als voorwaarde voor het recht op 
uitkering is gesteld. Kortheidshalve mogen wij naar het aldaar gestelde ver-
wijzen. 

De voorts door de leden van de V.V.D.-fractie bij dit onderdeel opgeworpen 
vragen vonden reeds hun beantwoording in de memorie van antwoord. Wij 
mogen terzake met name verwijzen naar hoofdstuk III, §2, onder d (voor wat 
betreft premiebetaling door de categorie 15-18-jarigen en het ontbreken van 
recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering voor verzekerden beneden 18 
jaar), onder g (voor wat betreft gehuwde vrouwen, zowel de uitkeringsas-
pecten als de premie-aspecten). 
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In de memorie van antwoord is er voorts op meerdere plaatsen op gewe-
zen dat het solidariteitsbeginsel een van de kenmerken is van onze volksver-
zekeringen. 

Dit in tegenstelling tot de loondervingsverzekeringen, waarbij het equiva-
lentiebeginsel overheerst. 

Eigen risico-termijn 

De leden van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U.fracties geven te kennen, dat hen 
nog niet geheel duidelijk is geworden of in verband met de tijdige onderken-
ning van de noodzaak tot revalidatie maar ook in verband met de beant-
woording van de vraag, of iemand recht op ziekengeld zou hebben gehad als 
de Ziektewet op hem van toepassing zou zijn geweest, het inderdaad de be-
doeling is dat een medische keuring zo spoedig mogelijk na de melding bij 
de bedrijfsvereniging en de G.M.D. zal plaatsvinden. 

Ten aanzien hiervan merken wij op, dat door de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst reeds geruime tijd overleg wordt gepleegd met de Konink-
lijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst over de 
vraag op welke wijze de behandelende artsen hun medewerking kunnen ver-
lenen bij de melding van degenen, die niet in het kader van de uitvoering 
van de Ziektewet bij de bedrijfsverenigingen bekend zijn. Hierbij is mede het 
oog gericht op het onderkennen van de noodzaak tot revalidatie. Het tijdstip 
waarop vanwege de G.M.D. een medische keuring dient plaatste vinden 
hangt mede van het resultaat van dit overleg af. 

/nva//d/fe/fs/c/asser7 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. stellen aan de orde het 
bepaalde in artikel 12, derde lid, waar aan de bedrijfsverenigingen de be-
voegdheid wordt gegeven, om de toepassing van het tweede lid, onder a, 
van dit artikel te beperken tot een bepaalde termijn. Deze leden hebben met 
betrekking tot dit onderwerp in het voorlopige verslag voorgesteld hierom-
trent uitdrukkelijk voorwaarden aan de bedrijfsverenigingen in de wetstekst 
op te nemen. In de memorie van antwoord is onzerzijds gesteld, dat dit te 
ver ging en hebben wij voorts op de marginale toetsing van de beroepsrech-
ter gewezen. 

Genoemde leden wijzen er nu in het eindverslag op dat deze kwestie in 
een geheel ander licht komt, indien in de wet nadrukkelijk wordt geregeld, 
dat de bedrijfsverenigingen aldus dienen te handelen. Hieruit blijkt ons, dat 
wij deze leden in oorsprong kennelijk niet geheel goed hebben begrepen en 
dat het hun bedoeling is, dat het in acht nemen van een nader te bepalen ter-
mijn dwingend aan de bedrijfsverenigingen wordt voorgeschreven. 

Indien wij genoemde leden zo goed verstaan, moeten wij opmerken, dat 
een dergelijke methode ons minder juist lijkt. Het komt ons voor, dat aan de 
bedrijfsverenigingen in dit opzicht voldoende armslag moet worden gela-
ten. Gezien het grote aantal variaties, dat zich in dit kader kan voordoen kan 
het o.i. in diverse situaties volstrekt overbodig zijn, een termijn te stellen. Wij 
nemen aan, dat de bedrijfsverenigingen voldoende diligent zullen zijn, om, 
waar dit maar in enigerlei opzicht wenselijk is, een dergelijke termijn in hun 
toekenningsbeslissing op te nemen. 

Deze leden vroegen voorts, of het niet mogelijk is dwingend te bepalen, 
dat de verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van werk duidelijk 
zichtbaar wordt in het toe te kennen arbeidsongeschiktheidspercentage. Wij 
zijn het met deze leden eens, dat het uitermate wenselijk is, dat degene, die 
uitkering geniet, ermede wordt geconfronteerd, dat een min of meer belang-
rijk deel van de uitkering niet berust op arbeidsongeschiktheid, maar op de 
toepassing van het onderhavige artikel. Indien de bedrijfsvereniging van zijn 
aan het derde lid ontleende bevoegdheid gebruik maakt, ligt het in de rede, 
dat dit tot uiting komt in de toekenningsbeslissing. Resten dan nog de geval-
len, als hierboven geschetst, waarin de bedrijfsvereniging op grond van de 
situatie als geheel, geen termijn stelt. Wij willen deze leden gaarne toezeg-
gen, dat wij zullen bevorderen, dat ook in beide gevallen een en ander zicht-
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baar wordt. Omdat ons is gebleken, dat de bedrijfsverenigingen bij de uit-
voering van de WAO in dit opzicht op basis van vrijwilligheid reeds maatre-
gelen treffen en getroffen hebben, lijkt ons een dwingend voorschrift hier 
niet noodzakelijk. De leden van de V.V.D.-f ractie zouden alsnog een bereke-
ning willen ontvangen van de premieverschillen die het gevolg zouden zijn 
van een verhoging van de invaliditeitsdrempel in de AAW tot 45%, zowel 
met als zonder handhaving van artikel 12, lid 2, sub a. 

Er van uitgaande, dat de indeling in invaliditeitsklassen bij de AAW een-
zelfde patroon zal laten zien als bij de WAO gebleken is, betekent een verho-
ging van de invaliditeitsdrempel tot 45% en met toepassing van artikel 12, 
lid 2, sub a, dat de uitkeringslasten in 1977 ca. f 35 min. lager zouden zijn. 

Denkbaar is evenwel, dat het laten vervallen van de lagere invaliditeits-
klassen er in een aantal gevallen toe zal leiden dat indeling in een hogere in-
validiteitsklasse plaats vindt dan bij handhaving van die lagere invaliditeits-
klassen het geval zou zijn. 

De invloed op de lasten van een verhoging van de invaliditeitsdrempel zon-
der handhaving van artikel 12, lid 2, sub a, is niet te berekenen. Om voorde-
ze situatie ten aanzien van de AAW een raming te maken zou bekend moeten 
zijn in hoeveel, in welke mate in en welke gevallen artikel 21, lid 2, sub a, van 
de WAO invloed op de indeling naar invaliditeitsklasse heeft gehad. Wel kan 
worden aangegeven, dat wanneer in 10% van de gevallen bij de indeling 
naar invaliditeitsklasse rekening zou zijn gehouden met de door ziekte of ge-
brek verminderde plaatsbaarheid met als resultaat, dat i.p.v. in de klasse 
45-55 indeling in de klasse 80-100 heeft plaatsgevonden, dat dat ten gevolge 
heeft gehad dat de gemiddelde invaliditeitsgraad met 5% is gestegen. Maar 
nogmaals: de veronderstellingen zijn volslagen fictief. 

Leeftijd waarop de uitkering kan ingaan 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. wilden hun in het 
Voorlopig Verslag ingenomen standpunt voorlopig nog handhaven. Het is 
hun niet duidelijk waarom in dit verband de afstemming op de WAO niet kan 
worden gehandhaafd. Het steeds geringer worden van het aantal WAO-toe-
kenningen is daarvoor volgens hen onvoldoende argument. 

Wij zijn met deze leden van mening, dat ten aanzien van de 16 en 17-jari-
gen, die niet in loondienst werken, behoefte bestaat aan een regeling inzake 
uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Niettemin blijijven wij van mening, dat 
de oplossing hiervoor niet in het kader van de AAW kan worden gevonden 
op grond van de in de memorie van toelichting en de memorie van ant-
woord vermelde argumenten. In dit verband verwijzen wij nogmaals naar de 
voornemens inzake een herstructurering van de kinderbijslagwetgeving, ter-
wijl wij ook overigens willen toezeggen aan dit probleem aandacht te zullen 
blijven schenken. 

Revalidatievoorzieningen 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. merkten bij het gedeelte 
over de voorzieningen op, dat losvan de vraag door wie een voorziening (of 
een voorzieningenpakket) dient te worden verstrekt, ook onder ogen dient te 
worden gezien de vraag wat een voorziening is. 

Op de vraag van deze leden, waarom geen mogelijkheid wordt geopend 
om behalve tot afbakening van het terrein ten aanzien van de voorzieningen 
tevens te komen tot een inventarisatie van de verstrekkingen, merken wij op 
dat eerstgenoemde afbakening van het voorzieningenpakket een eerste 
plaatsbepaling is van de taak van de AAW in deze. Een onderdeel hiervan 
vormt de afbakening ten opzichte van AWBZ- en Ziekenfondsverstrekkin-
gen. 

Daarmee is nog niet gezegd, dat inventarisatie van het voorzieningenpak-
ket zelf zonder meer achterwege behoeft te blijven. 
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Inventarisatie van het voorzieningenpakket, in welke vorm dan ook, kan de 
duidelijkheid van de te verwachten kosten op dit punt als ook van de diverse 
mogelijkheden die de wet in dit kader aan de belanghebbenden zal bieden 
kunnen bevorderen. 

Daarnaast is van belang dat de uitvoeringsorganen zoveel als dat verant-
woord is de nodige vrijheid behouden ten aanzien van hun bevoegdheid tot 
het verstrekken van voorzieningen om dusdoende op tijd te kunnen blijven 
inspelen op de ontwikkelingen welke zich ten aanzien van de opvattingen 
over de revalidatie voltrekken. 

Al deze verschillende genoemde uitgangspunten staan centraal bij het be-
studeren van de gewenste inhoud van de algemene maatregel van bestuur 
over de voorzieningen. 

Wij hebben kennis genomen van de opmerking van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie, dat zij wat betreft de boven-65-jarigen graag een ruimere op-
stelling hadden gezien dan nu opnieuw in de memorie van antwoord werd 
gekozen. Met betrekking tot het voorzieningenpakket voor ambtenaren mer-
ken deze leden terecht op, dat opgrond van artikel P9 van de Algemene bur-
gerlijke pensioenwet een ambtenaar in aanmerking kan worden gebracht 
voor voorzieningen die strekken tot verbetering van zijn levensomstandig-
heden tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, welke leeftijdsgrens de 
WAO en AWW op dat punt niet kennen. 
Hoewel de artikelen van de WAO betreffende het in aanmerking brengen 
voor voorzieningen redactioneel afwijken van de overeenkomstige bepalin-
gen in de Algemene burgerlijke pensioenwet zijn de bepalingen in beide 
wetten ter zake - behoudens dan voor wat betreft vorengenoemde leeftijds-
grens - inhoudelijk van gelijke aard. Het algemeen burgerlijk pensioenfonds 
volgt in grote lijnen de door de GMD gehanteerde richtlijnen. Het is duidelijk 
dat zich hierbij evenwel interpretatieverschillen voordoen. In dit verband kan 
nog worden opgemerkt, dat bepaalde voorzieningen die door de WAO wor-
den verstrekt niet verleend worden in het kader van de Algemene burgerlijke 
pensioenwet, wanneer op deze voorzieningen aanspraak gemaakt kan wor-
den op grond van een rechtspositie-regeling anders dan de Algemene burger 
lijke pensioenwet (ambtenarenreglement). 

Overigens wordt nog bezien of en op welke wijze de betreffende bepalin-
gen van de Algemene burgerlijke pensioenwet aangepast dienen te worden 
aan die van de AAW. 

Gehuwde vrouwen 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fracties van 
K.V.P., A.R.P. en C.H.U. zij medegedeeld, dat wij spoed zullen betrachten bij 
de bestudering van de consequenties voor andere volksverzekeringen als 
AOW en AWW bij een doorbreking t.z.t. van het sociaal-minimumkarakter 
van de AAW. 

Wij namen er voorts kennisvan, dat dezelfde leden alsnog opneming be-
pleiten in het recht op uitkering van de groep gehuwde vrouwen, die als 
zelfstandige werken of meewerken in het bedrijf van de echtgenoot. 

Wij zijn evenwel van mening in dez het in de memorie van antwoord neer-
gelegde standpunt op grond van de aldaar vermelde argumenten te moeten 
handhaven. 

Wij betreuren het, dat de leden van de P.v.d.A.-fractie het niet met ons 
eens zijn over de positie van de meewerkende of zelfstandig een bedrijf voe-
rende gehuwde vrouwen en wachten uiteraard met grote belangstelling de 
door deze leden ter zake in te dienen voorstellen af. 
De leden van de fractie van D.S/70 komen vervolgens terug op hun voorstel 
om in het kader van de AAW man en vrouw (gehuwd of niet) gelijk te behan-
delen en alleen rekening te houden met de verzorging van minderjarige kin-
deren. 

Hieromtrent is het volgende op te merken. Zien wij het goed, dan heeft 
hun voorstel voor echtparen de volgende consequenties. 
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Bij volledige arbeidsongeschiktheid van de gehuwde man zal hij, zo er 
geen minderjarige kinderen te verzorgen zijn, een uitkering op het niveau 
voor alleenstaanden ontvangen. Van die uitkering kan één persoon in de al-
gemeen noodzakelijke kosten van het bestaan voorzien. Zijn er geen andere 
inkomsten dan zal de gehuwde man een beroep op de Algemene Bijstands-
wet moeten doen of zijn echtgenote zal gedwongen zijn inkomensvormende 
arbeid te gaan verrichten, omdat het echtpaar van de AAW-uitkering alleen 
niet in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien. In 
deze opzet zou de regeling geen volledige oplossing bieden voor de nog 
veel voorkomende situatie, dat de man alleen inkomen uit arbeid verwerft. 

Bij volledige arbeidsongeschiktheid van de gehuwde vrouw (ook als zij uit-
sluitend in de eigen huishouding werkzaam was) zou recht bestaan op een 
AAW-uitkering. 

In ieder geval op het niveau voor alleenstaanden en, indien er nog minder-
jarige kinderen te verzorgen zijn, op gehuwdenniveau. 

In de memorie van toelichting en de memorie van antwoord hebben wij 
reeds uitvoerig aandacht besteed aan het in de ontwerp-AAW neergelegde 
uitkeringssysteem (met o.m. een zodanige uitkering voor de gehuwde man 
dat een echtpaar daarvan in de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan 
kan voorzien) en voorts aan het uitsluiten van de gehuwde vrouw van het 
recht op uitkering (voorhands integraal en t.z.t. alleen van de niet in het be-
drijfs- en beroepsleven werkzaam zijnde gehuwde vrouwen). Het voorstel 
van deze leden moeten wij derhalve van de hand blijven wijzen. 

Naar aanleiding van hetgeen de leden van de fracties van P.P.R. en P.S.P. in 
dit onderdeel van het eindverslag opmerken moge het volgende dienen. Wij 
betreuren het dat deze leden ook na het terzake vermelde in de memorie van 
antwoord niet overtuigd zijn van de noodzaak om de gehuwde vrouwen 
voorshands integraal uitte zonderen van het recht op arbeidsongeschikt-
heidsuitkering ingevolge de voorgestelde algemene arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. 

Terecht wijzen deze leden op het toenemend aantal gehuwde vrouwen 
meteen looninkomen. Wij zien echter niet in dat dit feit op zich tot premie-
verhoging van de WAO zou leiden. Gezien het equivalentiebetinsel van de 
WAO zal er immers - uitgaande van een gelijk arbeidsongeschiktheidsrisico 
van gehuwde werkende vrouwen en overige verzekerden - in beginsel geen 
discrepantie optreden tussen premies en uitkeringen van de categorie wer-
kende gehuwde vrouwen. 

Ten aanzien van de niet buitenshuis werkende vrouwen, die arbeidsonge-
schikt zijn, hebben wij met deze en andere leden onderkend dat er een pro-
bleem is. Overigens mogen wij naar het ter zake gestelde in de memorie van 
toelichting en de memorie van antwoord verwijzen. 

Middelen tot dekking van de kosten 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of het juist is dat de aangebo-
den verschuiving van lasten, mede gezien de hoger uitvallende berekening 
van de premielasten, een verschuiving van 0,1 punt betekent. In de memorie 
van antwoord is aangegeven dat het doen financieren van de voorzieningen 
uit de AAW-premie betekent, dat de WAO-premie met 0,3 punt extra kan 
worden verlaagd. Wij menen daarom te kunnen stellen, dat de verschuiving 
niet 0,1 punt doch 0,3 punt betekent. Het verheugt ons, dat deze leden de fi-
nanciering van de AWW niet los willen zien van de totale financiering (premie 
en algemene middelen) van uitgaven in de sfeer van de sociale zekerheid in 
ruime zin. Wij onderschrijven de opmerking van deze leden, dat de financie-
ring van de AAW niet voor 20 jaar behoeft vast te staan. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen waarom geen premie in de 
evenwichtssituatie is berekend. De in de memorie van toelichting genoemde 
premie van 8,8% was gebaseerd op bij de berekening gebruikte veronder-
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stellingen en had ten doel aan te geven in welke orde van grootte de lasten-
ontwikkeling AWW zou liggen. In de memorie van antwoord is achterwege 
gelaten het percentage 8,8 bij te stellen, omdat zoals in die memorie reeds is 
medegedeeld, dat in SVR verband nieuwe berekeningen worden gemaakt. 

Zonder thans nog een nieuwe raming te hebben delen wij met deze leden 
de vrees, dat op langere termijn de premie AAW boven de 10% uitzat ko-
men. Dit houdt verband met een aantal niet gelijk blijvende factoren, zoals 
toekenningsfrequenties, verzekerdenbestand enz. Om deze reden is het ook 
moeilijk te spreken van een evenwichtssituatie. Dit alles neemt niet weg, dat 
zoals meermalen herhaald alles in het werk moet worden gesteld om de kos-
tenontwikkeling in de hand te houden. 

Hierbij valt op te merken, dat een belangrijk deel van deze kostenontwikke-
ling zonder invoering van de AAW in het kader van de WAO opgetreden zou 
zijn. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen naar de hoogte van de gehuwdenuit-
kering per 1 januari 1977. Deze hoogte zal inclusief vakantiegeld naar globa-
le raming netto omstreeks f 14 000 bedragen (voor gehuwden zonder kinde-
ren en vóór aftrek ziekenfondspremie), hetgeen een bruto last van ruim 
f 18 500 impliceert. De door deze leden gevraagde extra lasten voorwerkge-
vers en werknemers worden voor 1977 bij de gewijzigde lastenverdeling ge-
raamd op ca. f 600 min. 

De leden van de fracties van P.P.R. en P.S.P. vragen naar de redenen die een 
rol spelen bij het niet overwegen van fiscalisering van de sociale verzeke-
ringen. Het zou te ver voeren om in het kader van de discussies over het 
voorliggende wetsontwerp op deze problematiek in te gaan. 

Zoals in antwoord op een opmerking van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. in wat ander verband is gesteld, zou een dergelijke discussie beter 
kunnen worden gevoerd in het kader van de financiering (premie, algemene 
middelen) van de totale sociale zekerheid. 

Uitvoering 

De leden van de fractie van de S.G.P. stellen de vraag waarop de veronder-
stelling gebaseerd is, dat de werkgeversvertegenwoordigers in de besturen 
van de bedrijfsverenigingen ook de belangen van de zelfstandigen op gelijke 
wijze zullen behartigen en of de belangen van deze beide groeperingen wel 
parallel lopen. Wij zien geen enkele reden, waarom dit niet op adequate wij-
ze zou geschieden. In het sociaal-economische vlak worden zelfstandigen 
met en zonder personeel door dezelfde organisaties vertegenwoordigd. 

Gemoedsbezwaarden 

Het spijt ons dat de leden van de fractie van de S.G.P. teleurgesteld zijn over 
ons antwoord inzake de positie van de gemoedsbezwaarden. Zij vragen om 
een nadere toelichting op onze opmerking in de memorie van antwoord in-
zake het verschil tussen de in de AOW neergelegde regeling en de regeling 
in dit wetsontwerp. Zoals wij in de memorie van antwoord al stelden, is er in 
de AOW sprake van een opbouwverzekering en in de AAW van een risico-
verzekering. 

De AOW kent nl. een vast punt, waarop de uitkeringen een aanvang ne-
men, te weten de maand, waarin men 65 jaar wordt en de uitkeringshoogte 
is - afgezien van een overgangsregeling - afhankelijk van het aantal verze-
kerde jaren. Voor ieder verzekerd jaar wordt 2% van het uitkeringsbedrag toe-
gekend, een duidelijke opbouwverzekering dus. Een dergelijke regeling 
leent er zich voor, om ingeval van gemoedsbezwaren via een spaarsysteem 
een enigermate daarmede overeenstemmend resultaat te bereiken. Geheel 
anders ligt het bij een risicoverzekering als de AWW, de AWBZ en de AAW. 
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Hier hangt de vraag, of en zo ja met ingang van welke datum een uitkering 
wordt verleend af van het feit, of een calamiteit (het overlijden van de man, 
het optreden van de arbeidsongeschiktheid) optreedt en, zo ja, met ingang 
van welke datum. Een regeling als bij de AOW past hier daarom niet. 

Immers de calamiteit kan in het geheel niet optreden of treedt in een zo 
vroeg stadium op, dat nog niet of heel weinig is gespaard. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 

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