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Na bestudering van de memorie van antwoord op haar voorlopig verslag 
bestond in de vaste Commissie voor Sociale Zaken1 behoefte het navolgende 
eindverslag uitte brengen. 

1 Samenstelling: 
Weijters (KVP), voorzitter, Vellenga (PvdA), 
Roolvink (ARP), Barendrecht (PvdA), Ny-
pels (D'66), Van der Lek (PSP), Hermsen 
(KVP), Rietkerk (VVD), Verbrugh (GPV), Van 
der Gun (KVP), Meis (CPN), Van Aardenne 
(WD), ondervoorzitter, Drees (DS'70), 
Kruisinga (CHU), Poppe (PvdA), Van Gor-
kum (PPR), Van der Doef (PvdA) Albers 
(PvdA), Beumer (ARP) 

Inleiding; invoeringsdatum 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. spraken hun waardering 
uit voor de zo spoedige toezending van de memorie van antwoord. Hoewel 
de beantwoording van hun vragen op verschillende punten nieuwe vragen 
opriep, wilden zij zich - teneinde de spoedige plenaire behandeling mogelijk 
te maken - thans tot de meest noodzakelijke opmerkingen beperken. 

De memorie van antwoord wekt de indruk, zo zeiden deze leden, dat de 
bewindslieden zich al te gemakkelijk bij het loslaten van de invoeringsdatum 
van 1 juli 1976 hebben neergelegd. Hoewel deze leden de eis van een verant-
woorde uitvoering onderschreven, meenden zij dat een nadere toelichting 
op en toetsing van de door de Sociale Verzekeringsraad aangevoerde argu-
menten, die hun niet alle even steekhoudend voorkwamen, noodzakelijk 
was geweest. Kan dit alsnog gebeuren? Wat wordt en is intussen met de 
naar voren gebrachte punten gedaan? 

Zien de bewindslieden, zo vroegen deze leden, voor de onderhavige pro-
blematiek geen andere oplossing dan integrale loslating van de streefda-
tum?Zijn geen tussen-oplossingen denkbaar, zoals toekenning van de uitke-
ringen met terugwerkende kracht per 1 juli 1976 bij een invoering per 1 janu-
ari 1977, invoering per 1 juli 1976 met een effectuering van de uitkeringen 
per 1 januari 1977 met terugwerkende kracht tot 1 juli 1976 of anderszins? 

Ook de tot de P.v.d.A.-fractie behorende leden spraken hun erkentelijkheid 
uit voor de zeer snelle beantwoording van het voorlopig verslag. Zij betreur-
den het echter bijzonder, dat de bewindslieden menen dat uitstel van de in-
voeringsdatum van de wet noodzakelijk zou zijn. Een dergelijk uitstel zou 
voor vele zelfstandigen, juist diegenen die in de moeilijkste omstandigheden 
verkeren, onaanvaardbare gevolgen hebben. Deze leden zouden daarom na-
dere inlichtingen willen ontvangen over de redenen van uitstel zoals deze 
door de SVR zijn omschreven en door de bewindslieden onderschreven. Dit 
wordt des te meer van belang nu door de Detam en het Agrarisch Stciaal 
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Fonds is meegedeeld dat zowel de uitvoeringsmaatregelen als de te treffen 
voorzieningen toch nog wel in voldoende mate op tijd klaar zouden kunnen 
zijn. Hebben de bewindslieden van de reactie van de Detam kennisgenomen 
en hebben de argumenten van deze bedrijfsvereniging hen alsnog kunnen 
overtuigen? 

Op welke wijzeen waar, vroegen deze leden verder, zijn al pogingen ge-
daan om, als dat kennelijk nodig zou zijn, over te gaan tot het aantrekken van 
toekomstige verzekeringsgeneeskundigen en overig personeel. Is het voor 
een aantal categorieën verzekerden niet mogelijk om mede de huisartsen 
van de betrokkenen en eventuele behandelende specialisten in grotere mate 
in te schakelen? 

Deze leden hadden sterke aanwijzingen dat de benodigde tijdsduur voor 
het vervaardigen van automatiseringsprogrammatuurtoch niet zodanig is, 
dat nu al op grond hiervan tot uitstel zou moeten worden besloten. 

Deze leden hadden voorts vernomen, dat als de wetsontwerpen ter rege-
ling van het aanpassings- en overgangsrecht nu zeer binnenkort zouden ver-
schijnen ook op dit punt het uitstel nog niet onvermijdelijk behoefde te zijn. 
Ze verwachtten deze wetgeving dan ook op zeer korte termijn te zullen ont-
vangen. 

Is het met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidscriterium niet zo, dat 
hierover bijtijds voldoende overeenstemming kan worden verkregen om 
met de wet te starten en nadere omschrijving later te doen uitwerken? 

Wat is de mening van de bewindslieden om de wet eventueel te doen in-
gaan zonder dat direct een recht op voorzieningen ontstaat; is het anders 
niet mogelijk om voorlopig te starten met het voorzieningenpakket zoals dat 
nu bij de WAO gebruikelijk is? 

Waarom is de adviesaanvraag aan de SVR niet eerder verzonden en waar-
om werd de betrokken SVR-commissie pas twee maanden na ontvangst van 
de adviesaanvraag ingesteld? 

Kunnen de bewindslieden aangeven voor welke groepen gehandicapten 
uitstel bijzonder nadelig zou zijn? Is het waar dat er in kringen van SVR 
en bedrijfsverenigingen over gedacht wordt om het uitstel alleen voor de 
groep zelfstandigen ongedaan te maken? Als dat inderdaad het geval is, dan 
zouden deze leden dat zeer bezwaarlijk vinden. Ze zouden graag vernemen 
of dit inderdaad tegenover de groep vroeg-gehandicapten verantwoord is. Is 
het zo, dat afgezien van de psychologische effecten van het uitstel, in mate-
riële zin voor de vroeg-gehandicapten via de Algemene Bijstandswet op ge-
lijkwaardige wijze voorzien is? Is het zeker dat via de Tijdelijke Rijksgroepsre-
geling Minder-validen de vroeg-gehandicapten zowel wat betreft de uitke-
ring als wat betreft de voorzieningen in grote lijnen dezelfde behandeling 
krijgen als ingevolge de WAO of AWW het geval zou zijn? 

Volledigheidshalve zouden deze leden graag vernemen of de Rijksgroeps-
regelingen voor zelfstandigen en ex-zelfstandigen voor een aantal zelfstan-
digen voldoende soelaas zouden bieden. 

Is er een indruk te geven van het percentage zelfstandigen dat door de ver-
mogensgrens van vooral de Rijksgroepsregeling-zelfstandigen (f 10 000,-) 
niet voor bijstand in aanmerking zou komen als de AAW niet op 1 juli 1976 
zou ingaan? Is het niet zo dat bij voorbeeld zelfstandigen die i.v.m. hun 
arbeidsongeschiktheid niet meer mogen werken en mede door uitstel van 
de AAW min of meer gedwongen zouden kunnen worden hun zaak te verko-
pen, daarna ook via de bijstand geen hulp kunnen krijgen? 

Is het waar dat in kringen van sociale zekerheidsorganisaties ook gedacht 
wordt om - als dat helaas nodig zou blijken - de AAW wel voor de groep 
zelfstandigen in te doen gaan op 1 juli 1976 in de uitkeringssfeer maar niet 
wat betreft de voorzieningen? 

Is het niet mogelijk ter betere voorbereiding van de opvang van het stuw-
meer van arbeidsongeschikte zelfstandigen al via vooronderzoek meer in-
zicht te krijgen in de samenstelling van deze groep. Dan zou geruime tijd 
voor het ingaan van de wet bekend kunnen zijn bij hoeveel van deze zelfstan-
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digen al na een kort onderzoek door de sociale verzekeringsinstellingen dui-
delijk is dat recht op uitkering bestaat en hoe groot de groep is waarvoor 
veel langere tijd van onderzoek noodzakelijk is. Deze leden hadden graag 
antwoord op de vraag of melding van de nieuwe AAW-verzekerden, die den-
ken in aanmerking te zullen komen voor een uitkering en/of voorzieningen, 
vóórdat de AAW in werking zal treden, mogelijk is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat alles op alles zal 
moeten worden gezet om het uitstel van invoering te voorkomen. Zij zouden 
ook graag ingelicht willen worden over de mogelijkheid van invoering met te-
rugwerkende kracht hoewel zij de moeilijkheden die daarbij kunnen ont-
staan bepaald niet onderschatten. 

Is de ingangsdatum van 1 juli 1976, zo vroegen de leden van de V.V.D.-frac-
tie, niet lichtvaardig gekozen, nu de SVR deze technisch niet haalbaar acht? 
Zijn de technische mogelijkheden niet tevoren afgetast? Zo neen, waarom 
niet? Zo ja, welke sindsdien opgekomen nieuwe aspecten verhinderen in-
voering per 1 juli 1976? Waarom is de nodige overgangs- en aanpassings-
wetgeving nog niet uitgewerkt? Achten de bewindslieden het verantwoord 
met name de volledig invalide zelfstandigen die al lang op een voorziening 
wachten op deze wijze teleur te stellen? Kan voor deze groep toch niet per 1 
juli a.s. enigerlei regeling worden getroffen? Is het overigens waar dat som-
mige bedrijfsverenigingen wel mogelijkheden tot invoering per 1 juli a.s. 
zien? Zou opvolging van bepaalde door deze leden gedane suggesties, zoals 
b.v. een verhoging van de invaliditeitsdrempel tot 40-45% ook deze moeilijk-
heden niet belangrijk kunnen vereenvoudigen? Wat denken de bewindslie-
den van een regeling, die zich althans voor de eerste jaren tot deze categorie 
van invaliden zou beperken? 

De leden van de fracties van de P.P.R. en P.S.P. betreurden het, dat de rege-
ring - op advies van de Sociale Verzekeringsraad - geen kans ziet de invoe-
ringsdatum per 1 juli 1976 te handhaven. Hoe 'hard' is de datum van 1 janu-
ari 1977? Zijn er voldoende garanties dat deze datum aangehouden kan wor-
den? Bij de indiening van het wetsontwerp moet toch een data-planning aan-
wezig geweest zijn, die de verwachting van de Regering de wet per 1 juli 
1976 in werking te doen treden, rechtvaardigde? Is er een nieuwe data-plan-
ning en kunnen alle betrokken organisaties zich met deze ingangsdatum ver-
enigen? Genoemde leden wilden graag nieuwe teleurstellingen voorkomen. 
Liever nog zagen zij zo enigszins mogelijk is de invoering per 1 juli 1976 ge-
handhaafd. 

De leden van de C.P.N.-fractie merkten op dat zij de beantwoording van de 
door hen in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen onvoldoende 
achtten. Om onnodige vertraging in de behandeling van het wetsontwerp te 
voorkomen wilden zij daar nu niet op terugkomen. Zij behielden 
zich echter het recht voor zulks wel te doen bij de plenaire behandeling. 

Overigens verklaarden deze leden nadrukkelijk het oneens te zijn met uit-
stel van de invoering van de A.A.W. 

Motivering voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in de 
vorm van een volksverzekering 

Lezing van de memorie van antwoord stemde de leden van de S.G.P.-fractie 
enerzijds tot dankbaarheid vanwege de verschafte opheldering, doch ver-
oorzaakte anderzijds ernstige teleurstelling vanwege daarin door de be-
windslieden gehandhaafde stellingnames. 

Deze leden waren met name niet overtuigd van de noozaak van een ver-
plichte volksverzekering als enige mogelijkheid om de zelfstandigen - zij 
zouden de vroeg-gehandicapten hierna nog ter sprake brengen - tegemoet 
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te komen in de noden die langdurige arbeidsongeschiktheid in de financiële 
sfeer voor hen mee kan brengen. Waarop baseren de bewindslieden de stel-
ling dat er voor de zelfstandigen, zulks in tegenstelling tot de werknemers en 
de ambtenaren 'geen eigen regeling mogelijk is',zo zouden deze leden nog 
eens willen vragen. 

Het beroep op de volkssolidariteit - een term die de bewindslieden in de 
memorie van toelichting inderdaad niet gebruikten maar die blijkens de me-
morie van antwoord toch niet zó onjuist gekozen is - sprak deze leden niet 
erg aan. Het komt er maar op aan wat men onder solidariteit verstaat. Kan 
men van solidariteit spreken als er geen solidariteitsgevoel bestaat? Wan-
neer het bewustzijn van solidariteit ontbreekt, is solidariteit dan nog iets an-
ders dan een afgedwongen zaak van rechten en verplichtingen? Deze leden 
waren zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid voor behoeftigen 
in de samenleving, maar zij hechtten er evenzeer aan dat die verantwoorde-
lijkheid ook werkelijk beleefd wordt als het beoefenen van barmhartigheid 
en geen zaak wordt van louter wettelijke rechten en verplichtingen en van 
staatsvoogdij. Delen de bewindslieden deze opvatting en zijn zij ervan over-
tuigd dat hun wetsvoorstel aan die beleving niet in de weg staat? Zouden zij 
van een afzonderlijke voorziening voor zelfstandigen en vroeg-gehandicap-
ten in dit opzicht meer verwachten? 

Deze leden zouden nog gaarne zien dat de bewindslieden met betrekking 
tot de voorgestelde wet eens naast elkaar zouden plaatsen de elementen 
waarin het verzekeringskarakter van deze wet tot uitdrukking komt en de ele-
menten waarin het behoefte-karakter tot uitdrukking komt. In hoeverre is het 
woord verzekering in het intitulé van de wet van essentiële betekenis? Is dit 
woord gebruikt zoals het in het algemene spraakgebruik gehanteerd wordt 
of heeft het primair een juridisch-technische betekenis? Staan de bewinds-
lieden op handhaving van deze aanduiding? 

Zijn de bewindslieden van mening dat de zelfstandigen onvoldoende be-
sef van mondigheid getoond hebben dan wel hun mondigheid onjuist be-
leefd hebben doordat zij zich volgens de bewindslieden in onvoldoende ma-
te vrijwillig verzekerd hebben tegen de financiële gevolgen van langdurige 
arbeidsongeschiktheid? Is vrijwillige verzekering in deze aan te merken als 
een burgerplicht? Zou niet een juister criterium ter beoordeling van het al 
dan niet juist beoordelen van het beleven van hun verantwoordelijkheid 
door de zelfstandigen zijn de mate waarin zij tot dusver een beroep op de 
overheid gedaan hebben? Kunnen de bewindslieden hieromtrent nadere ge-
gevens verschaffen? 

Terecht hebben de bewindslieden in de memorie van antwoord, in ant-
woord op een vraag van deze leden terzake in het voorlopig verslag, gesteld 
dat, juridisch-technisch gesproken, niet staande gehouden kan worden dat 
de vroeg-gehandicapten slechts door middel van een fictie onder het bereik 
van de AAW gebracht kunnen worden. Het woord fictie hadden deze leden 
in dit verband echter gebruikt omdat a) van de vroeg-gehandicapten niet 
gezegd kan worden tot de beroepsbevolking te behoren, b) omdat met be-
trekking tot deze groep niet van een feitelijke inkomensderving gesproken 
kan worden en c) omdat de lasten via de algemene middelen opgevangen 
worden. Achten de bewindslieden op grond van deze argumenten niet de 
stelling verdedigbaar dat de vroeg-gehandicapten toch op een wat oneigen-
lijke wijze onder de AAW gebracht worden? 

De kring der verzekerden 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. zouden op zich met de 
gedachte dat de A.A.W. niet het geëigende kader voor een op zichzelf staand 
voorzieningenpakket voor bejaarden vormt, kunnen instemmen wanneer 
deze gedachte consequent zou zijn volgehouden. Wanneer echter in de op-
zet van de verzekering, evenals bij de WAO, wordt uitgegaan van de samen-
hang tussen arbeidsongeschiktheid en de verstrekking van voorzieningen in 
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relatie tot de inkomensderving, dan ontbreekt deze samenhang evenzeer bij 
de gehuwde vrouwen, die alleen in de huishouding werken. Behoud, herstel 
of bevordering van de arbeidsgeschiktheid, alsmede verbetering van de le-
vensomstandigheden spelen bij beide groepen evenwel een zelfde rol. In dit 
licht achtten zij het antwoord terzake niet bevredigend. 

Het arbeidsongeschiktheidscriterium 

Het is duidelijk, zo zeiden de leden van de fracties van KVP, ARP en CHU, dat 
de bewindslieden in een fundamentele discussie over de definitie inzake 
arbeidsongeschiktheid geen heil zien om tot een wijziging van de definitie te 
komen. Opnieuw wordt herhaald dat de bedoeling van de definitie wel duide-
lijk is. Wel wordt toegegeven, dat het verre van eenvoudig is om - en met na-
me ten aanzien van de zelfstandigen - in alle gevallen die bedoeling in een re-
delijke uitkomst te doen resulteren. Daarbij wordt verder opgemerkt, dat het 
uitvoeringsorgaan de vrijheid en zelfs de plicht heeft alle pogingen aan te 
wenden om tot een redelijk resultaat te komen. In feite wordt hiermee de pro-
blematiek, die toch zeer duidelijk aan de huidige definitie van arbeids-
ongeschiktheid kleeft, doorgeschoven naar de uitvoeringsorganen. De uit-
voeringsorganen moeten maar handelen uit hoofde van de eigen verant-
woordelijkheid om tot een zo goed mogelijke uitvoering te komen. 

Slechts één juridisch beletsel wordt aangegeven en dat is het vinden van 
de zogenaamde 'maatman'. Uitsluitend om hiervoor een oplossing te vin-
den wordt, zo staat het althans in de memorie van antwoord, in de wet de 
mogelijkheid gegeven om via algemene maatregel van bestuur (artikel 5 lid 
3) wijzigingen in de definitie van arbeidsongeschiktheid aan te brengen. In 
feite betekent dit dat het niet de bedoeling is om te komen tot een wezenlijke 
wijziging doch uitsluitend om de mogelijkheid te geven bepaalde methodie-
ken te ontwikkelen welke de uitvoeringsorganen meer houvast kunnen bie-
den. Concreet betekent dit dat bij invoering van de AAW de uitvoeringsorga-
nen ten aanzien van de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid met de-
zelfde problematiek geconfronteerd blijven als zij thans ondervinden bij de 
uitvoering van de WAO. Alle discussies en publikaties (zie: WAO, Balansen 
Perspectief) ten spijt. 

De betreffende algemene maatregel van bestuur, die in verschillende op-
zichten bijgesteld of anders omschreven zou moeten worden, moet toch op 
zeer korte termijn gereed komen. Had dan nu in de memorie van antwoord 
geen begin moeten worden gemaakt met het aangeven van goede uitgangs-
punten, die door de uitvoeringsorganisatie dienen te worden gehanteerd? 
Valt hierover alsnog iets naders te zeggen? 

Is het afgedacht hiervan, de bedoeling om ook na de invoering van de 
AAW de studie over de verschillende mogelijkheden om tot een meer han-
teerbare definitie te komen voort te zetten? 

De historische argumenten om in het arbeidsongeschiktheidscriterium geen 
wijziging te overwegen kwamen de leden van de V.V.D.-fractie weinig over-
tuigend voor nu de toepassing ervan als gevolg van de maatschappelijke 
ontwikkelingen tot zoveel problemen leidt. Ligt het in de bedoeling, zo zou-
den zij concreet willen weten, dat straks ook in de AAW gebrek aan plezier in 
het werk, zonder somatische of psychiatrische afwijkingen van betekenis, 
recht op uitkering kan geven? Bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
schijnt dit reeds praktijk te zijn. (Zie WAO-balans en perspectief blz. 47/48). 
Zijn de bewindslieden niet van oordeel dat een op zich zelf redelijke, en in 
het verleden goed gewerkt hebbende definitie op den duur zo onbruikbaar 
kan worden, dat herijking geboden is, ook als dat tot wijziging in de jurispru-
dentie leidt? Is dat wellicht juist niet gewenst? 

Hoe kunnen de bewindslieden voorts staande houden dat artikel 21, lid 2, 
sub a van de WAO geen oneigenlijk gebruik van de invaliditeitsverzekering 
heeft opgeleverd, nu blijkt dat in 1972 en 1973 resp. 82 en meer dan 90% van 
de gevallen in de hoogste invaliditeitsklasse is ingedeeld? 
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In de memorie van antwoord wordt, zo zeiden de leden van de DS'70-fractie, 
op blz. 10 ingegaan op 'de vraag of het nu wel aangaat om alle vormen van 
het niet meer kunnen werken een titel te doen zijn tot het verstrekken van 
een uitkering' waarna op blz. 11 geconcludeerd wordt dat 'blijkbaar de aard 
van de arbeidsongeschiktheid tegenwoordig in veel meer gevallen dan vroe-
ger in geheel andere oorzaken gelegen is dan voorheen het geval was'. De 
bewindslieden merkten voorts op dat het naar hun oordeel te ver gaat on-
derscheid te maken tussen medemensen, die, hoe dan ook zo zeer geestelijk 
of lichamelij k ongezond zijn geraakt, dat zij buiten staat zijn om arbeid te ver-
richten. De bewindslieden stellen ten slotte de vraag: 'Zou het mogelijk zijn 
varend op h et kompas van deskundigen, eventueel duidelijke criteria ter af-
bakening en ter begrenzing op dit punt te stellen?' 

Over deze fundamentele discussie wilden de leden van de DS'70-fractie 
het volgende opmerken: 
a. Bij de uitvoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor werknemers is een veel ruimere interpretatie gevolgd dan door de in-
dienende ministèren het parlement was bedoeld, zoals zowel blijkt uit de 
sterke stijging van de noodzakelijke premie boven de officiële verwachting 
als door het commentaar dat ook dr. Veldkamp in 'WAO, balans en perspec-
tief' op de feitelijke ontwikkeling heeft gegeven. 
b. Een oorzaak daarvan is dat thans mensen als 'arbeidsongeschikt' worden 
beschouwd op grond van moeilijk objectief vast te stellen somatische of 
psychische klachten. Althans ten dele komen deze klachten evenzeer voor bij 
mensen die wel werken. De formulering van de bewindslieden '.. is blijkbaar 
de aard van de arbeidsongeschiktheid' en 'buiten staat zijn om arbeid te ver-
richten' gaat voorbij aan het feit dat er in een aantal gevallen volgens rap-
portage uit de praktijk zoals in 'WAO, balansen perspectief' grote twijfel be-
staat of inderdaad het verrichten van arbeid onmogelijk is. 
c. Degenen die recht krijgen op uitkering, althans een deel van hen, is niet in 
een andere gezondheidstoestand dan degenen die nog wel werken (en pre-
mie betalen), dit in tegenstelling tot andere sociale verzekeringen (en de 
vroegere in val iditeitsverzekeringen) waar de gezonden voor de zieken be-
taalden, of de actieve beroepsbevolking voor de ouden van dagen. 
d. Essentieel voor een verzekering is dat de 'calamiteit' op grond waarvan 
een verzekerde zijn aanspraak geldend kan maken objectief kan worden 
vastgesteld. Bij de uitvoeringvan de WAO blijkt een grote mate van indivi-
duele interpretatie door artsen e.d. te worden gevolgd, met name ten aan-
zien van klachten die niet objectief waarneembaar zijn. Dergelijke gevallen 
zijn niet geschikt vooreen verzekerings-stelsel maar hebben recht op indivi-
duele benadering (b.v. krachtens de Algemene Bijstandswet). 
e. De vraag 'Zou het mogelijk zijn, varend op het kompas van deskundigen, 
eventueel duidelijke criteria .. te stellen' dient positief beantwoord te wor-
den, anders is een verzekering onmogelijk. 
f. De WAO wordt ook toegepast als niet zozeer een handicap als wel de ar-
beidsmarkt leidttot (langdurige) werkloosheid. Dit is unfairten opzichte van 
anderen die werkloos worden zonder onder de Ziektewet te hebben geres-
sorteerd, en na enige tijd terugvallen op minimale voorzieningen krachtens 
de Bijstandswet, in plaats van op 80% van hun vroegere loon zoals voor een 
collega geldt die in de WAO 'loopt'. 

Op bladzijde 12 van de memorie van antwoord doen de bewindslieden 
een beroep op de memorie van toelichting bij de Invaliditeitswet, zoals die in 
1911 bij de Tweede Kamer werd ingediend, om de beperkende bepalingen 
bij het begrip'passende arbeid'te rechtvaardigen. Zijn de bewindslieden 
niet van mening, zo vroegen de DS'70-leden, dat thans over een begrip als 
door opleiding tot een 'bepaalde stand' te behoren anders wordt gedacht, 
met andere woorden dat opleiding géén recht geeft op bepaald werk of een 
bepaalde u itkering, aangezien de opleidingskeuze vrij is en zonder over-
heidsdwang tot stand komt? 

'Arbeidsongeschikt is hij, die door ziekte of gebreken buiten staat is met 
voor hem geschikte en passende arbeid datgene te verdienen, wat soortge-
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lijke gezonde personen met arbeid verdienen' schrijven de bewindslieden 
op blz. 12 van de memorie van antwoord. Erkennen de bewindslieden dat 
vele mensen die werken en premie betalen evenzeer somatische en psychi-
sche klachten hebben (zoals straks b.v. zal blijken als een aantal zelfstandi-
gen een beroep zal doen op de AAW) als degenen die uit hoofde van de 
WAO een uitkering ontvangen en dat juist de explosieve toename van het 
aantal WAO-ontvangers aantoont dat de grens tussen 'gezonde werkers' en 
'zieke trekkers' een zeer vage is? 

Op blz. 13 wordt opnieuw de 'al lange jaren' bestaande maatstaf inzake 
arbeidsongeschiktheid verdedigd. De maatstaf in de huidige vorm dateert 
echter van 1967, voordien was het aantal uitkeringsgerechtigden veel gerin-
ger, de toeneming heeft de verwachting van de wetgever verre overtroffen, 
juist als gevolg van een ruime uitleg van de nieuwe wetstekst. 

De bewindslieden voegen aan hun opmerking toe (blz. 13, 2e alinea): 'Stel 
dat naar algemeen inzicht een nieuwe en open bezinning op haar plaats zou 
zijn met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsdefinitie en men zou het 
dan nodig vinden - en dat kan dan haast niet anders - dat alle facetten en 
factoren, die wij in het bovenstaande betoog hebben aangestipt, in de over-
wegingen om tot een nieuwe definitie te komen een rol zouden moeten spe-
len en dat dan overigens ook rekening gehouden zou moeten worden met 
de inzichten van alle daarvoor in aanmerking komende wetenschappelijke 
disciplines, zou dan op niet al te lange termijn een algemeen aanvaarde en 
juridisch gevormde definitie tot stand kunnen komen?' 

Deze vraag van de bewindslieden was aan de leden van de DS'70 fractie 
onduidelijk. Het is voor de wetgeving geenszins noodzakelijk dat elke ingeze-
tene het met die wet eens is. Een beleid zal juist veelal afwijken van wat som-
mige groepen in de samenleving wensen, dat geldt evenzeer voor sociale 
verzekeringen als b.v. voor belastingen. Rekening houden met 'alle facetten' 
en 'alle wetenschappelijke disciplines' is wenselijk, mits het een redelijk tem-
po van wetgeving niet in de weg staat. De ontsporing welke bij de WAO is 
opgetreden bedreigt, zo zeiden deze leden, die verzekering en op den duur 
het gehele sociale verzekeringsstelsel, dat thans veel meerkost dan in de ja-
ren zestig voor mogelijk werd gehouden. Dit werkt in hoge mate remmend 
op verwezenlijking van redelijke verlangens (ook op het gebied van sociale 
verzekering, waaronder pensioenen); het werkt anti-revaliderend (als ie-
mand algeheel arbeidsongeschikt wordt verklaard op gronden die meer met 
de arbeidsmarkt dan met hem te maken hebben werkt dat ontmoedigend); 
het verhoogt de druk en 'stress' op degenen die nog wel werken (en premie 
en belasting betalen). Bewindslieden hebben tot taak, besloten deze leden 
hun beschouwing, om de uitvoering van een wette herzien of voorstellen tot 
wijziging van de tekst van de wet in te dienen als zij merken dat een wet an-
ders werkt dan bedoeld was. 

De leden van de S.G.P.-fractie waren min of meer teleurgesteld dat de be-
windslieden niet overwegen op afzienbare termijn werkelijk iets te doen aan 
het toenemend oneigenlijk gebruik van de WAO (en mogelijk in de toekomst 
van de AAW) en zelfs niet van oneigenlijk gebruik willen spreken. Deze leden 
waren erkentelijk voor de toezegging van de bewindslieden dat over deze za-
ken advies van deskundigen wordt ingewonnen en dat er studies verricht 
(zullen) worden. Dit alles is zeker aanbevelenswaardig te noemen. Maar, zo 
vroegen deze leden, bij wie rust de verantwoordelijkheid voor de financiële 
consequenties van de huidige praktijk? Is, ook op wat langere termijn, het f i-
nancieel mogelijke te combineren met de ruime interpretatie van het ar-
beidsongeschiktheidscriterium? 

Inkomensderving 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden zich erover verwonderd dat noch de 
invoeringsmoeilijkheden noch de nu reeds tegenvallende kostenramingen 
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de regering ertoe hebben kunnen brengen om ook maareen van de vanuit 
de Kamer gesuggereerde beperkingen in overweging te nemen. 

Is de regering het ermee eens, dat de ontwikkeling bij de WAO uit de hand 
dreigt te lopen? Mag daarmee dan met de AAW worden voortgegaan? 

Als niet de derving van inkomen uit arbeid, maar de arbeidsongeschikt-
heid als zodanig bepalend wordt voor het recht op uitkering betekent dat 
dan niet, zozouden deze leden nog eens duidelijk willen weten, dat een ie-
der, die enigerlei vorm van arbeidsongeschiktheid kan aantonen recht op 
uitkering heeft, ongeacht het feit of men zijn arbeidsinkomsten weet te conti-
nueren? 

Willen de bewindslieden nog eens toelichten waarom het wel billijk is pre-
miebetalende jongeren en gehuwde werkende vrouwen, die arbeidsinkom-
sten missen, uitkering te onthouden, en die wel toe te kennen aan arbeid-
songeschikte anderen, ook als zij geen arbeidsinkomsten derven. 

Waar blijft in deze gedachtengang het equivalentie-beginsel? Moeten alle 
volksverzekeringen precies gelijk zijn? 

Eigen risico-termijn 

Het was de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. nog niet geheel 
duidelijk geworden of, in verband met de tijdige onderkenning van de nood-
zaaktot revalidatie maar ook in verband met de beantwoording van de vraag 
of iemand recht op ziekengeld zou hebben gehad als de Ziektewet op hem 
van toepassing zou zijn geweest, het inderdaad de bedoeling is dat een 
medische keuring zo spoedig mogelijk na de melding bij de bedrijfsvereni-
ging en de GMD zal plaats vinden. 

Invaliditeitsklassen 

In het derde lid van artikel 12 wordt de bedrijfsverenigingen de mogelijkheid 
gegeven bij het vaststellen van de mate van ongeschiktheid voor een be-
paalde periode rekening te houden met de verminderde gelegenheid tot het 
verkrijgen van werk. In technisch opzicht is dit een goede en goed geformu-
leerde kwestie. Om deze reden is door de leden van de fracties van K.V.P., 
A.R.P. en C.H.U. voorgesteld te komen tot het uitdrukkelijk opnemen van 
voorwaarden aan de bedrijfsverenigingen in de wettekst. De bewindslieden 
vinden dit te vergaan. Voorts stellen zij, dat de toepasselijkheid van dit der-
de lid van artikel 12 valt onderde marginale toetsing van de beroepsrechter. 

Dit is juist indien het gaat om de situatie waarbij de bedrijfsvereniging be-
voegd is van dit artikel gebruik te maken. Indien in de wet nadrukkelijk wordt 
geregeld, dat de bedrijfsvereniging aldus dient te handelen komt deze kwes-
tie in een geheel ander licht. 

Is het niet mogelijk, vroegen deze leden, dwingend te bepalen, dat in het 
uiteindelijk toe te kennen arbeidsongeschiktheidspercentagede verminder-
de gelegenheid tot het verkrijgen van werk duidelijk zichtbaar wordt ge-
maakt? 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden alsnog een globale berekening willen 
ontvangen van de premieverschillen die het gevolg zouden zijn van een ver-
hoging van de invaliditeitsdrempel in de AAW tot 45%, zowel mèt als zonder 
handhaving van artikel 12, lid 2, sub a. 

Leeftijd waarop de uitkering kan ingaan 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. wilden hun standpunt 
terzake voorlopig nog handhaven. Het is hun toch niet duidelijk geworden 
waarom hier de afstemming op de WAO niet kan worden gehandhaafd. Dat 
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het aantal toekenningen in het kader van de WAO steeds kleiner zal worden, 
is daarvoor onvoldoende argument. 

De leden van de V.V.D.-fractie herinnerden bij dit punt aan de door hen ge-
maakte opmerking over de positie van de beneden 18-jarigen in het hoofd-
stuk Inkomensderving van dit verslag. 

Revalidatievoorzieningen 

In de memorie van antwoord wordt opgemerkt (blz. 33), dat het voor het 
voeren van een voorzieningen beleid vanuit de AAW nodig zal zijn te weten 
welke plaats andere instanties in het kader van het gehandicaptenbeleid in-
nemen. 

Vervolgens wordt gesteld, dat een afbakening tussen onder andere de ge-
zondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening alsmede het onder-
wijsbeleid ten aanzien van jeugdige gehandicapten zal moeten plaatsvin-
den. 

Wat onder een voorziening dient te worden verstaan, zal door de bedrijfs-
vereniging moeten worden uitgemaakt. 

Volgens de wettekst is de bedrijfsvereniging immers bevoegd de verzeker-
de al dan niet op diens verzoek in aanmerking te brengen voor voorzienin-
gen tot behoud, herstel of ter bevordering, enz., enz. 

Losvan de vraag door wie een voorziening (of een voorzieningenpakket) 
dient te worden verstrekt, dient ook de vraag onder ogen te worden gezien 
wat een voorziening is, merkten de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. 
en C.H.U. op. Bij de huidige uitvoeringvan de WAO zijn erten aanzien van 
het voorzieningenbeleid immers grote problemen gerezen. Minimalever-
strekkingen kunnen worden geclaimd welke claims voorde bedrijfsvereni-
gingen tot enorme kosten leiden. 

Vandaar de vraag van deze leden waarom geen mogelijkheid geopend 
wordtom behalve tot afbakening van terrein ten aanzien van de voorzienin-
gen tevens te komen tot een inventarisatie van de verstrekkingen. 

Voorts was deze leden de aansluiting van de AWW-verstrekkingen op 
voorzieningen bijv. in het kader van de AWBZ niet duidelijk geworden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden graag een ruimere opstelling ten 
aanzien van de boven 65-jarigen hebben gezien dan nu opnieuw in de me-
morie van antwoord werd gekozen. Over de mogelijkheid om bij algemene 
maatregel van bestuur afwijkende regels te stellen zullen zij nader met de 
bewindslieden in discussie gaan bij het plenaire debat. Deze leden zouden 
graag nog, hoewel zij hierover in het voorlopig verslag nog geen opmerkin-
gen hadden gemaakt, het voorzieningenpakket voor ambtenaren aan de or-
de stellen. Als het niet mogelijk zou zijn in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag hierop nader in te gaan dan zouden deze leden er graag bij de 
verdere behandeling in de Kamer nader antwoord op krijgen. 

Het betreft hier artikel P9 van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet om-
trent de verbetering van levensomstandigheden van invaliden. Er ligt in elk 
geval een verschil met de criteria in WAO/AAW op het punt van leeftijd. 
Ambtenaren hebben slechts recht op deze voorzieningen 'tot het bereiken 
van de leeftijd van 65 jaar'. Maar ook wat betreft de toewijzing van voorzie-
ningen aan arbeidsongeschikte ambtenaren onder de 65 jaar bestond bij de-
ze leden de indruk dat er verschillen in criteria zijn met WAO/AAW. Deze le-
den zouden hierover graag meer vernemen. 

Verstrekkingen aan gehuwde vrouwen 

Met genoegen hadden de leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. 
geconstateerd, dat de bewindslieden positief staan tegenover de gedachte 
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om buitenshuis werkende gehuwde vrouwen in geval van arbeids-
ongeschiktheid in aanmerking te doen komen voor een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering, maar dat de nu voorgestelde uitsluiting inhaerent is aan de 
gekozen opzet van de AAW als basisvoorziening met uitkeringen op sociaal 
minimumniveau. Een doorbreken van het sociaal minimumkarakter zal ter-
dege op zijn consequenties moeten worden bezien voor andere volksverze-
keringen. Is het de bedoeling hiermede spoed te betrachten? 

Hoewel er vanuit de optiek van de AAW bezien geen reden is om bij het 
recht op uitkering onderscheid te maken tussen enerzijds personen, die in 
een dienstbetrekking werkzaam zijn en anderzijds personen, die als zelfstan-
dige werkzaam zijn of meewerken in het bedrijf van de echtgenoot, wilden 
deze leden er toch nogmaals op wijzen, dat voor een in het bedrijf van haar 
echtgenoot meewerkende vrouw het niet alleen gaat om het levensonder-
houd, maar ook om het scheppen van waarborgen voor de voortzetting van 
het bedrijf. Zij wilden opneming van deze groep alsnog bepleiten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden het niet eens te zijn met de bewinds-
lieden ten aanzien van de positie van de meewerkende of zelfstandig een be-
drijf voerende vrouwen. Zij hoopten tijdens de behandeling met andere 
voorstellen ter zake te komen. 

De leden van de V.V.D.-fractie verwezen naar hun eerder in dit verslag ge-
maakte opmerking (in het hoofdstuk Inkomensderving) op de gehuwde wer-
kende vrouwen. 

De leden van de fracties van P.P.R en P.S.P. zeiden te blijven bij hun opvat-
ting dat iedere Nederlander, ongeacht zijn of haar burgerlijke staat moet 
kunnen deelnemen - ook als volledig verzekerde - aan alle volksverzekerin-
gen. Tegenover de opvatting, dat de zelfstandige positievan de gehuwde 
vrouw niet in de reeds bestaande volksverzekeringen voorkomt, kan men 
ook het karaktervan deze volksverzekering stellen. Deze volksverzekering 
wordt nl. afgeleid van de bestaande WAO voor werknemers, waarin ook alle 
vrouwen, gehuwd of ongehuwd, als verzekerden zijn opgenomen. Voor deze 
vrouwen verandert er in de praktijk niets, behalve dat hun aanspraken op 
een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid gefinancierd worden uit een 
ander fonds. 

Moet trouwens niet gevreesd worden, dat bij het toenemen van het aantal 
loonafhankelijke gehuwde vrouwen de uitkeringen krachtens de WAO zich 
zodanig uitbreiden, dat in de toekomst een premieverhoging dient te wor-
den gevreesd naast de te verwachten premie AAW? Vindt hier geen lasten-
verschuiving plaats naar de WAO, die eigenlijk in de AAW thuishoort, waar-
voor wèl premie door de werkende gehuwde vrouw wordt betaald? 

De Regering zelf onderkent in de memorie van antwoord de eigenlijke 
noodzaak vrouwen, die meewerken in het bedrijf van hun echtgenoot, krach-
tens de AAW verzekerd te doen zijn. Dit èn het feit, dat de loonafhankelijke 
vrouwen reeds middels de WAO verzekerd zijn en dus op gelijke wijze als 
hun mannelijke collega's als verzekerden ingebracht kunnen worden in de 
AAW, doet de leden van de fracties van de P.P.R. en van de P.S.P. in hun me-
ning volharden dat de AAW minimaal de werkende gehuwde vrouw dient te 
verzekeren. 

Van de genoemde alternatieven (blz. 42) verdient alternatief b) naar hun 
mening de voorkeur, omdat dit alternatief het meest recht doet aan de gelijk-
waardigheid van de man en vrouw. 

Ook in die gevallen, waar de vrouw volledig haar dagtaak invult met huis-
houdelijke taken, kan gesteld worden, dat zij bij arbeidsongeschiktheid in-
komen derft. Weliswaar geen inkomen in geld, doch inkomen in natura (het 
anders uitsparen van kosten voor huishoudelijke hulp en het mogelijk ma-
ken, dat haar echtgenoot zich een bepaald inkomen verwerft.) In ieder geval 
dienen, indien de huisvrouw arbeidsongeschikt wordt, haartaken te worden 
overgenomen door anderen en wordt het behoeftepatroon van het gezin 
duurder. 
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Op blz. 45 van de memorie van antwoord verwerpen de bewindslieden de 
suggestie van de leden van de DS'70-fractie over man en vrouw gelijk te be-
handelen onverschillig of zij gehuwd of ongehuwd zijn. De bewindslieden 
stellen: 'Dat is immers een geheel ander uitgangspunt dan in het ontwerp is 
neergelegd'. Volgens de leden van de DS'70-fractie is dit geen argument 
maareen cirkelredenering: 'ik ben het niet met u eens omdat ik het niet met 
u eens was toen ik aan het wetsontwerp begon te werken'. Het essentiële is, 
zo stelden dezen leden, of de bewindslieden thans goede argumenten heb-
ben tegen gelijkstelling van man en vrouw in dit wetsontwerp. 

Middelen tot dekking van de kosten 

De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. wilden er met nadruk op 
wijzen, dat zij de thans voorgestelde oplossing om het nadeel van de over-
dracht van lasten aan werkgevers, werknemers en ambtenaren enigermate 
terug te dringen op geen enkele wijze hebben bepleit. 

Voorts wilden zij gaarne een nadere toelichting op de nu voorgestelde 
startpremie. Op welk moment zal bijeen invoering van de wet per 1 juli 1976 
tot definitieve vaststelling van de premie worden overgegaan? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden teleurgesteld te zijn over de magere 
beantwoording van de vragen inzake de financiering. Hebben zij het goed 
uitgerekend als zij constateren dat de door de bewindslieden aangeboden 
verschuiving van lasten per saldo, mede gezien de hoger uitvallende bereke-
ningen van de premielasten, een verschuiving van 0,1 punt betekent (alle 
voorzieningen in de AAW vanaf het begin)? 

Deze leden bleven de lange duur van de overgangsperiode zeer bezwaar-
lijk vinden en zouden gaarne meer cijfers hebben ontvangen om andere op-
lossingen te kunnen bezien. 

Mede gezien het feit dat de financiering van wetten als deze gezien moe-
ten worden in het kader van de totale financiering van uitgaven in de sfeer 
van de sociale zekerheid in ruime zin hadden deze leden er begrip voor dat 
zij op vragen daaromtrent geen antwoord konden krijgen. Dat betekent ech-
ter vanzelfsprekend wel dat de financiering in de wet niet voor twintig jaar 
vast kan staan. Bij nader inzicht in de ontwikkeling en verdeling van premie-
en belastingdruk in dit jaar en volgende jaren kan blijken dat in de financie-
ringswijze zoals deze nu wordt voorgesteld, veranderingen aangebracht 
moeten worden. 

Mede gezien de beantwoording van vragen van andere leden over de nor-
mering van de premielasten in de sociale verzekeringen vroegen de leden 
van de P.v.d.A.-fractie of bewindslieden het ermee eens zijn dat mede in het 
kader van een integratie van belasting- en premiefinanciering (druk) ook de 
wijze van normeren zoals destijds gekozen is voor de sociale verzekeringen, 
gewijzigd dient te worden. 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden met grote zorg te hebben kennisgeno-
men van de nu reeds weer hogere premieramingen. Zij waren daardoor in 
hun vrees bevestigd dat deze verzekering op den duur voor zelfstandigen 
onbetaalbaar dreigt te worden. 

Waarom zijn, vroegen deze leden, wel herberekeningen gegeven voor de 
startpremie en niet voor de aanvankelijk op 8,8% geraamde evenwichtspre-
mie? Is het juist, dat die in ieder geval boven de 10% zal uitkomen? Geloven 
de bewindslieden dat met name de kleinere zelfstandigen een dergelijke pre-
mielast kunnen dragen? 

Welke betekenis moet worden gehecht aan de opmerking dat de toeken-
nings- en voorzieningsfrequentie nog steeds stijgen? Wat betekent het ver-
der als gezegd wordt dat een evenwichtssituatie eigenlijk alleen in theorie 
voorstelbaar is en zich in de praktijk naar alle waarschijnlijkheid niet zal 
voordoen? Betekent dit huiselijk gezegd niet dat er op de kostenontwikkeling 
geen peil te trekken valt en dat het nog wel duurder zal worden? 
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Deze leden achten het van het grootste belang dat bij de behandeling van 
het wetsontwerp zo exact mogelijke premieramingen beschikbaar zijn. 

Wat is de per 1 januari 1977 te verwachten hoogte van de maximale uitke-
ring? Hoe groot is het bedrag dat in de gewijzigde lastenverdeling over 1977 
door werkgevers en werknemers extra voor de AAW moet worden opge-
bracht? 

De leden van de fracties van de P.P.R. en van de P.S.P. namen nota van de 
mededeling, dat de Regering niet overweegt de premie voor de sociale ver-
zekeringen te fiscaliseren. Kan de Regering deze mededeling ook met enige 
argumenten toelichten? 

Uitvoering 

Wat betreft de vertegenwoordiging van de zelfstandigen in het bestuur van 
een bedrijfsvereniging merken de bewindslieden op dat zij ervan uitgaan dat 
de werkgeversvertegenwoordigers de belangen van de zelfstandigen met en 
zonder personeel op gelijke wijze zullen behartigen. De leden van deS.G.P.-
fractie zouden gaarne vernemen waarop deze veronderstelling is gebaseerd. 
Is het ondenkbaar dat in deze de belangen van werkgevers en zelfstandigen 
niet parallel lopen? Bestaat er een toetsbare norm wat betreft de belangen-
behartiging van zelfstandigen? 

Gemoedsbezwaarden 

De leden van de S.G.P.-fractie waren vooral teleurgesteld door het antwoord 
van de bewindslieden op hun vraag over de positie van de gemoedsbe-
zwaarden. Zij zouden de bewindslieden willen vragen hun opmerking in de 
memorie van antwoord, dat de AOW-regeling geen toepassing kan vinden 
omdat de AAW geen opbouw- maar een risico-verzekering is, nog wat toe te 
lichten. Zij vroegen er nogmaals begrip voor dat de AAW voor de gemoeds-
bezwaarden, juist nu de bewindslieden het verzekeringskarakter zo accentu-
eren,deste onaanvaardbaarder is geworden. 

Onder het voorbehoud dat de Regering voor de plenaire behandeling op de-
ze vragen en opmerkingen zal reageren acht de vaste Commissie voor Soci-
ale Zaken de plenaire behandeling van dit wetsontwerp hiermee voldoende 
voorbereid. 

De voorzitter van de commissie 
Weijters 

De griffier van de commissie 
Eikerbout 
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