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Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 118 leden, te we-
ten: 
Van Aarden ne, Abma, Albers, Van 
Amelsvoort, Andriessen, Bakker, Ba-
rendregt, Ter Beek, Beekmans, De 
Beer, Beinema, De Bekker, Beuker, De 
Boer, De Boois, Bremen, Du Chatinier, 
Coppes, P.A.M. Cornelissen, Van Dam, 
Dees, Van Dis, Van der Doef, Dragstra, 
Drenth, Van Dijk, Epema-Brugman, 
Franssen, De Gaaij Fortman, Garde-
niers-Berendsen, Giebels, Ginjaar-
Maas, Groensmit-van der Kallen, 
Haas-Berger, Hartmeijer, Van Heel-
Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, 
Van der Hek, Hermes, Hermsen, Honig 
van den Bossche, Van Houwelingen, 
Hutschemaekers, Imkamp, Jansen, 
Janssen, Joekes, Jongel ing, Jurgens, 
Kappeyne van de Coppello, Keja, 
Kleisterlee, Knot, Koekoek, Kombrink, 
Koning, De Koning (B.P.), Koningh, Ko-
nings, De Koster, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Kruisinga, De Kwaadsteniet, 
Lamberts, Langedijk-de Jong, De 
Leeuw, Van Leeuwen, Van der Lek, 
Van Leijenhorst, Lückers-Bergmans, 
Masman, Meis, Van Mierlo, Nagel, 
Nooteboom, Nypels, Van Ooijen, Pa-
t i jn, Ploeg, Poppe, Rienks, Rietkerk, 
Roels, Roethof, Roolvink, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Van 
Schaik, Schakel, Scherpenhuizen, Van 
het Schip, J . N. Scholten, Smit-Kroes, 
Spinks, Staneke, Terlouw, Van Thijn, 
Tilanus, Tolman, Tuinenburg, Veder-
Smit, Van Veenendaal-van Meggelen, 
Vellenga, Verbrugh, Vermaat, Ver-
woert, Vondel ing, De Vries, Waltmans, 
Weijters, Wiegel, Wierenga, Wisselink, 
Ter Woorst ,Worrel l en Van Zeil, 
en de heren Gruijters, Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, Boersma, Minister van Sociale 
Zaken, en Mertens, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Portheine, Geurtsen en Berkhouwer, 
wegens vergaderingen elders, ook 
morgen; 

Tui jnman, wegens bezigheden elders, 
de hele week; 

Voogd, Stoffelen, W. Scholten, Noten-
boom, Peijnenburg, Dankert, Laban, 
Dolman, Drees, Evenhuis en Waal-
kens, wegens vergaderingen buitens-
lands, de hele week; 

Masman, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering, wegens een verga-
dering elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen afschriften 
van de Koninklijke besluiten nrs. 14 en 
15 van 28 augustus 1975, houdende 
ontslag van dr. A. Veerman en benoe-
ming van drs. K. de Jong, als Staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen. 

Deze stukken worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ook is ingekomen een 
brief van de Minister van Sociale Za-
ken, ten geleide van een advies van de 
Sociale Verzekeringsraad van 4 sep-
tember 1975 met betrekking tot de da-
tum van invoering van de algemene 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(13 231,nr. 17). 

Deze brief zal worden gedrukt en rond-
gedeeld. 

De Voorzitter: Ingekomen zijn voorts 
boodschappen van een aantal colle-
ga's van het parlement van Westmin-
ster, te weten Peter Bottomley, George 
Gardiner, Edward Heath, George 
Sinclair en Margaret Thatcher. Deze 
boodschappen werden mij overhan-
digd door een estafetteploeg van de 
Dorking Young Conservatives. Zij be-
helzen groeten en goede wensen aan 
het Nederlandse Parlement en aan het 
Nederlandse volk, alsmede een uiting 
van voldoening over het bevestigde lid-
maatschap van het Verenigd Koninkrijk 
van de Europese Gemeenschappen. 

Ik heb deze boodschappen namens 
de Kamer met een dankbetuiging be-
antwoord. 

De overige ingekomen stukken staan 
op een lijst, die op de tafel van de grif-
fier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik 
ook voorstellen gedaan over de wijze 

van behandeling. Als aan het einde 
van de vergadering daartegen geen 
bezwaren zijn ingekomen, neem ik 
aan, dat de Kamer zich met de voor-
stellen heeft verenigd. 

Omdat de Minister van Buitenlandse 
Zaken donderdag 11 september a.s. in 
het buitenland is, stel ik voor hem 
woensdag - onmiddel l i jk na de mid-
dagpauze - de gelegenheid te geven 
mondel ing te antwoorden op de vra-
gen van het lid Coppes over de situatie 
in Chili. 

Ook stel ik voor aan de orde te stellen 
en te behandelen bij de aanvang van 
de vergadering van donderdag 11 sep-
tember a.s. de wetsontwerpen: 
Naturalisatie van Buhck, Günter Karl 
Heinz en 25 anderen (13 475); 
Naturalisatie van Allenstein, Hans Die-
ter August en 26 anderen (13 476); 
Naturalisatie van Brada, Tomas en 27 
anderen (13 477); 
Naturalisatie van Aisa Bonoko, Carlos 
en 27 anderen (13 484); 
Naturalisatie van Adrie Lodewijk en 28 
anderen (13 485); 
Naturalisatie van Baijens, Carolus Pe-
tronella en 22 anderen (13 486); 
Naturalisatie van Ankersmit, Jan Fer-
dinand Johannes en 24 anderen 
(13 491); 
Naturalisatie van Alvarez y Garcia, lsi-
doroen 27 anderen (13 492); 
Naturalisatie van Boosten, Gérard Jo-
seph Charles en 24 anderen (13 508); 
Naturalisatie van Auteri , Benito en 22 
anderen (13 509); 
Naturalisatie van Blazek, Josef en 28 
anderen (13 510); 
Naturalisatie van Atmadja en 27 ande-
ren(13 511); 
Naturalisatie van Baro Medina, Loren-
zoen 25anderen (13 512); 
Naturalisatie van Beer, Johannes Ca-
tharina Rudolf en 19 anderen (13 513); 
Naturalisatie van Arizcuren y Cabezas, 
Elias en 25 anderen (13 526); 
Naturalisatie van Aizawa, Nobuo en 23 
anderen (13 536); 
Naturalisatie van Abdoella, Karienv 
baksen 29anderen (13 537); 
Naturalisatie van Van Berckel, Jan Eu-
genius en 24 anderen (13 549); 
Naturalisatie van Akihari j , Pieter Paul 
en 26 anderen (13 550); 
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Naturalisatie van Fernatoeboen, Fran-
cisca en 26anderen (13 551); 
Naturalisatie van Blezek, Josef en 28 
anderen (13 552). 

Voorts stel ik voor toe te voegen aan 
de agenda van 23 september en vol-
gende dagen de voortzett ing van de 
behandeling van het wetsontwerp tot 
wi jz iging van het Burgerlijk Wetboek in 
verband met een ontslagverbod bij hu-
wel i jk ,zwangerschapen bevalling 
(12 403) (voortzetting antwoord Minis-
ter van Justitie). 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: De vaste Commissie 
voor Onderwijs en Wetenschappen 
heeft verzocht een openbare commis-
sievergadering te mogen houden over 
de nota 'Naar een structuur voor de 
ontwikkel ing en vernieuwing van het 
primair en secundair onderwi js ' 
(13 432) en een openbare commissie-
vergadering over de nota 'Planning 
van het hoger onderwijs ' (13 401). 

Ik stel voor deze verzoeken in te wi l l i -
gen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal dat de open-
bare commissievergadering over de 
nota 13 432 zal worden gehouden op 
maandag 10 november 1975 van 11.15 
tot uiterlijk 18.00 uur en die over de no 
ta 13 401 op maandag 17 november 
1975 ook van 11.15 tot uiterlijk 18.00 
uur. 

Ik geef het woord aan het l id Terlouw, 
die het heeft gevraagd. 
De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 24 april van dit jaar 
heeft deze Kamer gedebatteerd over 
de zorgelijke situatie van de Rijn. Bij 
die gelegenheid heb ik naast sugges-
ties van andere zijde voorgesteld, na te 
gaan of het mogeli jk is een conferentie 
bijeen te roepen, waaraan deelnemen 
parlementariërs uit de Rijnoeversta-
ten. Er bereiken ons bijna dagelijks be-
richten over de zorgelijke en steeds 
zorgelijker wordende situatie van de 
Rijn. Ik wi l slechts één punt noemen: 
de kans dat de drinkwatervoorziening 
in de toekomst gevaar gaat lopen, is 
niet alleen maar theoretisch. Daarom 
wil ik u twee dingen vragen: 1°, Wil het 
presidium zo veel mogeli jk spoed be-
trachten bij het nagaan, of zulk een 
conferentie tot de reële mogeli jkheden 
behoort? 2°. Wil het presidium zo 
spoedig mogeli jk aan de Kamer rap-
porteren over de voortgang hiervan? 

De Voorzitter: Aan het laatste verzoek 
kan ik al enigszins vo ldoen. In het pre-
sidium is deze zaak besproken. De le-
den van de Kamer weten wel , dat zich 
een moeil i jkheid voordoet, namelijk 
wie wi j hierin zouden moeten betrek-
ken, omdat in West-Duitsland ook de 
verschil lende Lander erbi j betrokken 
zijn. De wijze van benadering heeft 
enige voorbereiding gevergd. Wij heb-
ben ons met een ontwerp-brief gewend 
tot onze collega's aan de overkant van 
het Binnenhof en de griffier van de 
Eerste Kamer heeft ons medegedeeld, 
dat het college van seniores akkoord 
gaat met het ontwerp-voorstel , dat wi j 
hebben gemaakt. Alvorens het voor-
stel te doen uitgaan, moeten nog enke-
le problemen ten aanzien van een juis-
te adressering en de precieze inhoud 
van de brief ondershands worden op-
gelost, opdat er geen vertraging op-
treedt wanneer de officiële brief ondui-
delijkheden bevat. Dat kan nu ieder 
moment gebeuren. Wij hopen dat juist 
deze week die kleine problemen tot 
een oplossing zullen zijn gebracht. Ik 
neem aan, dat w i j dan binnen een 
maand aan de Kamer kunnen medede-
len of zich reële mogeli jkheden voor-
doen. 

Ik kan nog mededelen dat het onder-
zoek ertoe heeft geleid, dat wi j tot de 
conclusie zijn gekomen dat die bijeen-
komst well icht het best in Straatsburg 
zou kunnen worden gehouden, omdat 
de technische apparatuur aldaar daar-
voor het meest geschikt is. Wi j zullen 
ons vermoedeli jk wenden tot de Fran-
se Kamer en Senaat, de Westduitse 
Bundestag en Bundesrat en de Zwit-
serse Nationalrat en Standerat. Of er 
ook nog enkele Lander bij zouden 
moeten worden betrokkken, is een 
punt van onderzoek. Wi j zijn er op dit 
moment nog niet in geslaagd daar uit 
te komen, als gevolg van de vakantie. 

Ik hoop dat ik de heer Terlouw hier-
mede althans voldoende inl ichtingen 
heb gegeven. Ik begri jp zijn teleurstel-
ling over het feit, dat er al zoveel 
maanden overheen zijn gegaan. 

Aan de orde is de behandeling van de 
ontwerp-Algemene arbeidsonge-
schiktheidswet (13 231). 

De Voorzitter: Het laat zich aanzien, 
dat de eerste termi jn bij dit wets-
ontwerp ongeveer 6V2 uur zal duren. 
Als iedereen zich precies houdt aan de 
opgegeven t i jd - en dat staat nooit he-
lemaal vast - zou dat betekenen dat er 
misschien nog gelegenheid zou zijn 
om vanavond de beraadslaging over 
de oriënteringsnota voort te zetten. 
Minister Gruijters gebaart echter, dat 
hem dat zeer onwelkom zou zijn. Ik zal 

proberen daarmee rekening te houden. 
In ieder geval stond al wel vast, dat wi j 
zeker nog een paar uur nodig zouden 
hebben. Het is natuurli jk niet aantrek-
kelijk als die behandeling onderbroken 
zou worden. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 
D 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Vele duizenden Ne-
derlanders, oud en jong, hebben met 
spanning de komst van een volksver-
zekering tegen arbeidsongeschiktheid 
verbeid. Met spanning wachten zij ook 
de afloop van deze plenaire behande-
ling af. Voor hen zal hierbij in de geest 
van het motto, dat ik dezer dagen bo-
ven een artikel in de Haagsche Courant 
aantrof 'De AAW kan nooit te vroeg ko-
men' vermoedeli jk slechts één vraag 
centraal staan. De vraag wanneer de 
AAW nu eindelijk van kracht zal wor-
den: 1 juli 1976 of 1 januari 1977 en 
dan gefaseerd of in één klap iedereen 
en alles. 

Even afgedacht van deze ook voor 
onze fracties zeer wezenlijke vragen, 
prijzen wi j ons gelukkig dat wi j thans 
mogen meewerken aan het bereiken 
van een nieuwe, uiterst belangrijke 
mijlpaal in de geschiedenis van onze 
sociale verzekering. 

De fracties van KVP, ARP en CHU 
wil len deze mijlpaal ook bewust geza-
menlijk bereiken. In de afgelopen jaren 
hebben zij zich steeds eensgezind in-
gezet om deze ereschuld aan zelfstan-
digen en vroeg-gehandicapten inge-
lost te krijgen. Bij het aanvaarden van 
de AAW zal immers een zwarte vlek 
sommigen zeggen dan een wit te vlek, 
maar ik zeg liever een zwarte vlek-
een stuk sociale onrechtvaardigheid 
uit het Nederlandse sociale verzeke-
ringsstelsel zijn weggenomen. 

Deze eenheid van beleid tussen de 
drie fracties met betrekking tot deze zo 
belangrijke materie wi l len wi j vandaag 
ook graag onderstrepen door één 
woordvoerster voor de drie christen-
democratische fracties. 

Bijna 75 jaar na de totstandkoming 
van onze oudste sociale verzekerings-
wet - de Ongevallenwet 1901 trad 1 ju-
ni 1901 in werking - e e n nieuw en zo-
veelste hoogtepunt. 

Overigens waren ook toen sociale 
verzekeringswetten een zaak van vele 
jaren. Reeds in de Troonrede van 1891 
werd een verzekering tegen de gelde-
lijke gevolgen van invaliditeit en ou-
derdom in het vooruitzicht gesteld. De 
Ziektewet heeft ook jaren en jaren op 
zich laten wachten. Het zijn maar enke-
le voorbeelden, die ons bij deze be-
handeling kunnen sterken. 
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Wie zich immers dezer dagen nog 
eens heeft bezonnen op de lange weg, 
die rond de totstandkoming en behan-
deling van dit wetsontwerp moest 
worden afgelegd - een weg, waarop 
enkele mij len voor de finish nu weer 
nieuwe hindernissen zijn opgeworpen 
- kan zich goed spiegelen aan wat 'De 
Ti jd ' op 27 december 1919 onder het 
kopje 'Op voor de sociale wetgeving' 
publiceerde. 

'Telkens en telkens dreigt het met de 
sociale wetgeving mis te lopen. Het 
Ministerie Kuiper wilde de zaak aan-
pakken, maar toen het in 1905 door 
een vrijzinnig kabinet vervangen werd, 
werd al het voorbereidend werk onge-
daan gemaakt. 

Enige jaren later kregen we Minister 
Talma en na zware arbeid en strijd 
mocht het deze bewindsman gelukken 
de hele verzekeringswetgeving in het 
Staatsblad te krijgen. 

Toen kwam er weer een wisseling 
van bewind en aan het Ministerie 
Cort van der Linden was de taak de 
verzekeringswetten, die door de Kroon 
bekrachtigd waren, uit te voeren. 

Het zal bij al zijn onmiskenbare ver-
diensten toch de onvergeeflijke fout 
van dit kabinet bli jven dat het gewei-
gerd heeft deze wetten tot uitvoering 
te brengen. Daarmee zijn vijf kostelijke 
jaren, waarin we op sociaal gebied 
geen stap gevorderd zijn, vermorst. ' 
Met opzet geef ik dit citaat uit 'Vijf 
en zestig jaren Sociale Verzekering'. 
De ironie van het lot wil immers, dat 
voor de goede verstaander er wel eni-
ge, zo niet veel overeenkomst met de 
geschiedenis van de AAW te bespeu-
ren valt. 

Minister Boersma: Misschien kunnen 
wi j daar nu al vast een les voor de toe-
komst uit leren. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik 
dacht dat ik al eens enige opmerkin-
gen over de les voor de toekomst ten 
aanzien van een nog komende volks-
verzekering heb gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zullen de-
ze dagen heel wat moeilijke knopen 
moeten worden doorgehakt. Het is te 
hopen dat de verschillende wensen uit 
de Kamer door de bewindslieden -
Boersma en Mertens - toch zoveel mo-
gelijk kunnen worden gehonoreerd. 
Het moet ook hun genoegen doen de-
ze vijfde grote volksverzekeringswet in 
de Kamer te mogen verdedigen. Dat 
dit na alle tegenvallers toch nog moge-
lijk is, is mede te danken aan de gewel-
dige inspanning van de hierbij betrok-
ken ambtenaren. Wij hebben dit van 
nabij mogen ervaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fracties 
hechten eraan, toch een kort historisch 
overzicht te geven, omdat hieruit niet 
alleen onze standpuntbepaling kan 
worden verklaard, maar evenzeer dui-
delijk wordt hoe ingewikkeld de pro-
blematiek is, waardoor ook wi j ge-
noodzaakt zijn op onderdelen met 
door ons niet ideaal geachte voorstel-
len akkoord te gaan. In 1962 reeds 
vroeg de toenmalige Minister van So-
ciale Zaken advies aan de SER om de 
WAO om te bouwen tot een volksver-
zekering, waaronder ook zelfstandigen 
en vroeg-gehandicapten zouden val-
len. De SER bracht in 1965 dit advies 
uit en noemde toen zelf een categorie 
van adspirant-verzekerden, waarvan 
de SER dacht dat deze groep aan de 
aandachtvan de toenmalige Minis-
ter was ontsnapt, nl. de groep 
van 'degenen die in eigen huis-
houding arbeid verrichten zonder 
daarvoor een inkomen te verkrijgen'. 
Wat is in de afgelopen 10 jaar met deze 
suggestie gedaan? Niettemin luidde 
de conclusie toen, dat de Raad meen-
de, dat alleen voor de zelfstandigen 
een voorziening in de vorm van een 
sociale verzekering mogelijk en wen-
selijk was. Jaar in, jaar uit, hadden en 
hebben de drie christen-democrati-
sche fracties sedertdien de ontwikke-
lingen rond deze toekomstige verzeke-
ring begeleid en er steeds krachtig 
voor gepleit, dat er prioriteit diende te 
worden verleend aan een arbeidson-
geschiktheidsverzekering voor zelf-
standigen, aanvankelijk voor deze 
groep afzonderlijk, maar reeds spoe-
dig na 1967 in de vorm van een plei-
dooi voor een volksverzekering als bo-
demvoorziening. Zo stelde op 22 janu-
ari 1969 - het is uiteraard slechts een 
willekeurige greep - oud-KVP-collega 
Maenen: 'Voorde niet-loontrekkenden 
ontbreekt nog steeds een voorziening 
tegen de geldelijke gevolgen van ar-
beidsongeschiktheid. De niet-loontrek-
kenden zijn in voorkomende gevallen 
nog steeds aangewezen op de ti jdeli j-
ke rijksgroepsregelingen voor minder-
validen. In zijn advies van 17 decenv 
ber 1965 heeft de SER een afzonderlij-
ke verplichte verzekering voor uitslui-
tend zelfstandigen voorgesteld. Bij de 
bespreking van dit onderwerp in de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Volksgezondheid op 9 mei van het vo-
rige jaar gaf de bewindsman echter te 
kennen, dat hij beoogde te komen tot 
een arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring in de vorm van een volksverzeke-
ring. Ik -d .w.z . nog steeds de heer 
Maenen - heb er alle begrip voor dat 
de voorbereiding van zo'n omvattend 
wetsontwerp als dat inzake een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor ons 

gehele volk de nodige t i jd vergt. Ik ver-
neem thans gaarne hoever de voorbe-
reiding van dit wetsontwerp op het de-
pa rtement is gevorderd. ' Dat was in 
1969. Soortgelijke vragen kwamen ook 
uit CHU- en AR-kring. De toenmalige 
Minister - de heer Roolvink - erkende 
dat dit vraagstuk hoge prioriteit had, 
maar kon tot zijn spijt geen indicatie 
geven met betrekking tot de in-
diening van het wetsontwerp. 'Er 
wordt veel voorbereidend werk ge-
daan', aldus de Minister. 'Het is een 
enorm werk, dat kan ik wel zeggen, 
maar het is vooral een financieel 
vraagstuk.' Bij de begrotingsbehande-
ling 1971 op 28 januari 1970 wees de 
AR-fractie - met het program van actie 
1967-1971 in de hand opnieuw op de 
noodzaak van de totstandkoming van 
een arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring voor anderen dan loontrekken-
den. De begrotingsbehandeling vond 
toen plaats, terwij l de discussies over 
de prioriteitenkeuze binnen het be-
drijfsleven nog volop aan de gang wa-
ren, hoewel intussen wel reeds was 
gebleken, dat de SER unaniem - als eer-
ste prioriteit - voor een verhoging van 
de AOW/AWVv-uitkeringen was. Het 
antwoord van de Minister was dan ook 
uitermate realistisch: Alles kan niet te-
gelijk, maar 'Wij gaan met de voorbe-
reidingen voor dit wetsontwerp, dat 
een omvangri jk werkstuk zal zijn, rus-
tig door. Het is nog bepaald niet zover, 
dat het binnen afzienbare tijd bij de Ka-
mer zal zijn - dat zou de Minister niet 
graag wi l len toezeggen - maar dan is 
nog een andere vraag de datum van 
ingang. Ik zou dit belangrijke punt van 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor anderen dan loontrekkenden niet 
in de ijskast wil len stoppen. Daarvoor 
is de zaak voor mij te belangrijk.' De Mi-
nister hield zich aan zijn woord en nog 
in datzelfde jaar - 25 september 1970 -
werd opnieuw, onder toevoeging van 
een globale schets van een volksverze-
kering inzake arbeidsongeschiktheid, 
advies aan de SER gevraagd. Over het 
probleem van de gehuwde vrouwen 
werd - en dat is opvallend - in de 
schets gesteld: 

'gehuwde vrouwen kunnen slechts 
recht op uitkering aan de volksverzeke-
ring ontlenen, indien zij hun voor 
werkzaamheden beschikbare t i jd gro-
tendeels aan arbeid in bedrijfs- of be-
roepsleven besteden. Zij zullen dezelf-
de uitkering krijgen als ongehuwden' . 
Het probleem van de niet buitenshuis 
werkende vrouwen werd niet aange-
roerd. De SER volgde deze lijn in zijn 
advies van 26 mei 1972 maar stond 
verder wel uitvoerig stil bij het uitslui-
ten van de huisvrouwen van deze 
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volksverzekering. Drie argumenten 
werden aangevoerd: 

a. door het huisvrouwen uit te sluiten 
zou een aanzienlijke lastenbesparing 
worden bereikt; dit zou de invoering 
van de volksverzekering vergemakkeli j-
ken; 

b. het arbeidsongeschiktheidscri-
ter ium, dat in het beroeps- of bedrijfs-
leven wordt gehanteerd, is niet bruik-
baar voor de huisvrouw; 

c. de omvang van de taak van een 
huisvrouw kan zeer verschil lend zijn. 

Intussen was de Minister doorge-
gaan met de voorbereidingen. In de 
memorie van toelichting op de begro-
ting 1971 deelde hij mede, dat op zijn 
departement intensief aan de voorbe-
reiding van een wettelijke arbeidson-
geschiktheidsverzekering voor ande-
ren dan loontrekkenden werd gewerkt. 
Daarbij gingen de gedachten uit, zo 
stond er te lezen, naar een bodem-
voorziening in de vorm van een volks-
verzekering. De CHU-fractie bij monde 
van oud-collega Kikkert bracht zeer 
bondig onder woorden wat ook door 
collega's van de beide andere fracties 
was gezegd, nl.: 'Dat is een gelukkige 
ontwikkeling naar een overeenstem-
ming van gedachten. Ik zou de Minis-
ter op dit moment slechts wil len vra-
gen hoe de stand van zaken is'. 

Minister Roolvink beantwoordde de-
ze vragen op 13 januari 1971 als volgt : 
ik hoop het advies inzake de arbeids-

ongeschiktheidsverzekering in febru-
ari van de SER te ontvangen'. - Dat is 
15 maanden later geworden! 'Of het 
mogelijk is weet ik niet - dat hangt van 
de inhoud van het advies af - maar ik 
hoop het wetsontwerp toch nog wel in 
deze zittingsperiode bij de Kamer te 
kunnen indienen. Ik streef er ernstig 
naar, het wetsontwerp is praktisch ge-
reed, maar ik kan er op dit ogenblik 
niet verder mee vooruit ' . En voorlopig 
zouden we er geen stap verder meer 
mee vooruit komen en kunnen! 

De heer Rietkerk, oud-Staatssecreta-
ris en nu weer onze gewaardeerde col-
lega, getuigt hiervan in zijn voordracht 
'De dynamiek van de sociale verzeke-
ring', gehouden op het congres t.g.v. 
het 16e lustrum van de juridische fa-
culteitsvereniging aan de Vrije Univer-
siteit op 18 en 19 december 1972 als 
volgt: 

'En dan constateer ik dat ondanks de 
geschetste uitbreiding in de rechts-
gronden onze wetgeving thans nog te 
kort schiet ten aanzien van de niet-
loontrekkenden op het gebied van be-
scherming tegen arbeidsongeschikt-
heid. Overigens vloeit naar mijn oor-

deel uit de algemeen aanvaarde uit-
breiding van de werkingssfeer van de 
sociale zekerheid niet dwingend voort, 
dat alles nu maar in de volksverzeke-
ringen moet worden ondergebracht. 

Voor wat de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering betreft bestaat daar-
over weinig verschil van mening. Het 
zijn louter budgettaire problemen ge-
weest, die het dit kabinet' - het kabinet 
Biesheuvel - 'onmogeli jk maakten aan 
het betreffende advies van de SER uit-
voering te geven. Ik heb op dit ogen-
blik in studie of, en zo ja, hoe via een 
beperktere opzet toch aan de bij zelfstan-
digen levende dringende behoefte aan 
een voorziening op dit gebied kan wor-
den tegemoet gekomen.' . 

Op ditzelfde congres stelde CNV-se-
cretaris, de heer De Graaf: 'Def inan-
ciële en andere gevolgen van kort- en 
langdurende arbeidsongeschiktheid 
voor de werknemers zijn goed opge-
vangen. Wat nog ontbreekt is een 
volksverzekering als bodemvoorzie-
ning. De zelfstandigen en de van jongs 
af aan gehandicapten zitten te sprin-
gen om zo'n verzekering. Iedereen is 
het er gelukkig over eens, dat die er 
moet komen. Het zijn financiële en 
budgettaire overwegingen die de in-
voering vertragen.' In het kader van de 
werkverdeling voor de drie fracties 
sprekend bij de begrotingsbehande-
ling 1973 heb ik op 6 februari 1973 dui-
delijk gesteld, dat wi j het een sociaal 
onverantwoorde zaak vinden als niet-
loontrekkenden met betrekking 
tot de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering tussen wal en schip zouden val-
len. Dit leidde tot een aantal vragen 
over de in de nota over de program-
mering aangekondigde regeling ter 
zake. Staatssecretaris Rietkerk lichtte 
slechts een tipje van de sluier over de 
voorgenomen plannen op en stelde 
dat de studie nog niet was afgerond; 
men was er wel intensief mee bezig. 
Overigens werd toch weer gedacht 
aan een volksverzekering. Tijdens de 
laatste kabinetsformatie hebben de 
drie christen-democratische fracties 
steeds krachtig vastgehouden aan een 
volksverzekering arbeidsongeschikt-
heid, waarbij zij in het Program op 
Hoofdzaken zich bereid toonden deze 
volksverzekering in fasen in te voeren. 
In de conclusies van 3 mei 1973 werd 
de voorrang voor de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering vastgelegd 
met de toevoeging: maar niet noodza-
kelijkerwijs binnen de norm van ge-
middeld 0,75% premiesti jging per 
jaar. Hiermede leek een belangrijke 
barrière - de financiële - te zijn geno-
men. Ook werd zo duidelijk op welke 
wijze kostbare jaren van voorbereidin-

gen verloren zijn gegaan. Hiermede 
werd ook duidelijk, dat in de voorberei-
dende werkzaamheden op het departe-
ment opnieuw moest worden 'overge-
switcht' naar een integrale volksverze-
kering. Het was en is ook duidelijk, dat 
de frustraties over op zich zelf verklaar-
bare vertragingen onder de belangheb-
benden steeds groter werden. 

Geen wonder, dat KVP-collega 
Hermsen bij de begrotingsbehande-
ling 1974 nog een herinnerde aan de 
toegezegde datum van indiening van 
het wetsontwerp, namelijk het einde 

- van het zittingsjaar 1973-1974. Hij 
sprak tevens de wens uit, dat bij de fa-
sering naast de zelfstandigen ook de 
vroeg-gehandicapten zouden kunnen 
worden meegenomen. 

Het AR-f ractielid Roolvink was onge-
duldiger en sprak over een zodanige 
invoering, dat de wet niet later dan ui-
terlijk 1 juli 1975, maar liever nog 1 ja-
nuari 1975, zou kunnen worden inge-
voerd. De heer Kruisinga sloot zich 
hierbij, in het nog bredere kader van 
het inkomensbeleid voor de zelfstandi-
gen, aan. 

Staatssecretaris Mertens stelde in 
zijn antwoord, dat met alle kracht naar 
de totstandkomi ng van de verzekering 
werd gestreefd, zij het dat een gefa-
seerde invoering noodzakelijk zou zijn. 
Hierbij mikte hij inderdaad op indie-
ning in het lopende zittingsjaar. 

Er dreigde echter nieuwe vertraging, 
die ons tot het stellen van mondel inge 
vragen bracht. De vertraging - de in-
diening zou op zich laten wachten tot 
eind 1974 - bleek vast te zitten op de 
omvang van de budgettaire conseque-
nties van de invoering van de AAW 
voor de overheidsfinanciën. Vandaar 
dat alternatieven, met betrekking 
tot de kring van de rechthebben-
den, de kring van de verzekerden en 
het uitkeringsniveau moesten worden 
bezien. 

Laat zich op deze wijze het drama 
van de steeds opnieuw optredende 
vertraging wel enigermate verklaren, 
dit is veel minder het geval, nu blijkt 
dat na indiening van het wetsontwerp 
en een plenaire behandeling in de Ka-
mer binnen de 9 maanden de Sociale 
Verzekeringsraad doet weten, dat het 
op een veelheid van gronden niet mo-
gelijk is de voorbereiding van de uit-
voering zo t i jdig te doen aanvangen 
dat invoering van de wet per 1 juli 
1976 kan worden gerealiseerd. 

In de memorie van antwoord stellen 
de bewindslieden dat ook bij de indie-
ning van het wetsontwerp nog aller-
minst absolute zekerheid over de haal-
baarheid van de genoemde datum van 
invoering bestond. Het was een streef-
datum. 
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Van Leeuwen 
Gevoelig als wij zijn voor het onge-

twijfeld meegespeeld hebbende argu-
ment van 'de druk op de ketel houden', 
kunnen wij ons toch nauwelijks voor-
stellen - beide bewindslieden kennen 
maar al te goed de uitspraak van de 
Spreukendichter: 'gekrenkte verwach-
ting maakt het hart ziek' - dat zij toch 
niet met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid 1 juli 1976 hebben 
geprikt. Anders laden zij bij uitstel wel 
een zeer zware verantwoordelijkheid 
op zich. 

Hoe dit verder ook zij, op 15 januari 
jl. hebben zij al hun vragen aan de SVR 
voorgelegd. Het wil er bij onze fracties 
niet in, dat dan alle nu aangevoerde 
bezwaren zouden mogen gelden. In 
het geclausuleerd eindverslag hebben 
wij met één algemene vraag om de no-
dige opheldering gevraagd. De PvdA-
fractie heeft alle genoemde bezwaren 
van vragen voorzien. Zowel het ant-
woord dat aan onze fracties als aan de 
PvdA-fractie wordt gegeven stelt te-
leur. We kunnen beter spreken over 
het bekende kluitje in het riet. 

De bewindslieden - zo stellen zij -
kunnen niet voorbijgaan aan het gede-
gen advies van de SVR en aan de una-
nieme meningen van de Federatie 
van Bedrijfsverenigingen, alsmede 
aan het standpunt dat de Gemeen-
schappelijke Medische Dienst inneemt. 
Het was echter een gegeven, dat 
wij - de Kamer - geen kennis droegen 
van dit gedegen advies en van de an-
dere standpunten, maar dat wij het 
hebben moeten doen met de informatie 
via de memorie van antwoord, die in 
feite neerkomt op een weergave van de 
brief van 4 juli 1975 aan de Staatssecre-
taris. Deze brief bevat een aantal feitelij-
keconstateringen, geen verklaringen. 
Het is dan ook ondoenlijk tot een ver-
antwoorde afweging te komen waar het 
gaat om een juiste en verantwoorde in-
voeringsdatum. 

Intussen beschikken wij sedert gis-
teravond wel over de nadere brief van 
de SVR van 4 september, die op een 
aantal bij ons levende vragen metter-
daad antwoord geeft. Een antwoord 
dat in menig opzicht even verrassend 
als teleurstellend is. In ieder geval zal 
ons tijdens dit debat duidelijk moeten 
worden aangetoond dat invoering per 
1 juli 1976 niet mogelijk is. 

Afgaande op enkele door de SVR ge-
noemde bezwaren, zoals de tijdroven-
de procedures voor het aantrekken en 
opleiden van verzekeringsdeskundi-
gen en administratief personeel, de 
tijd benodigd voor automatiseringsap-
paratuur, vinden wij deze bepaald niet 
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steekhoudend genoeg om op grond 
hiervan uitstel van invoering voor on-
ze rekening te kunnen nemen. 

In zekere zin pleiten deze argumen-
ten tégen de uitvoeringsorganisaties: 
beschikken deze wel over voldoende 
inventiviteit voor de opgedragen ta-
ken? Zou dan werkelijk voor deze pro-
blemen geen oplossing kunnen wor-
den gevonden? Begrijpen wij het ove-
rigens goed, dan is het bezwaar met 
betrekking tot de automatiseringsap-
paratuur al vervallen. Kortom, zouden 
wij op deze bezwaren nog eens een 
duidelijke toelichting kunnen krijgen? 
Hetzelfde geldt voor de samenwer-
kingsafspraken. Is dat zo moeilijk? An-
ders ligt het met betrekking tot de ade-
quate voorbereiding door de uitvoerings-
organen ten aanzien van alle elemen-
ten, die voor de uitvoeringsorganisatie 
van belang zijn en die daarom ten min-
ste 12 maanden voor het in werking 
treden dienen vast te staan. Om dit be-
zwaar goed te kunnen beoordelen, 
hebben wij ons nog eens grondig ver-
diept in de uitvoerige brief van de 
Staatssecretaris aan de SVR van 15 ja-
nuari 1975. Naar onze overtuiging blijft 
een oplossing van bij de toepassing 
van het arbeidsongeschiktheidscriteri-
um ten aanzien van zelfstandigen en 
vroeg-gehandicapten te verwachten 
problemen altijd moeilijk. In de uiteen-
zetting wordt echter duidelijk gemaakt 
binnen welke marges dient te worden 
geopereerd. De studie had onmiddel-
lijk kunnen aanvangen in goed ver-
trouwen, dat op deze wezenlijke pun-
ten een kamermeerderheid voor het 
standpunt van de bewindslieden aan-
wezig zou kunnen zijn. De tijdsfactor 
behoeft dan geen rol te spelen. Voorts 
is het ons opgevallen dat blijkbaar de 
coördinatie tussen de bedrijfsvereni-
gingen en de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst ook nog te wensen 
overlaat. Wil de Bedrijfsvereniging voor 
Detailhandel en Ambachten op het 
Agrarisch Sociaal Fonds hier beslist 
wijzer zijn vanuit het belang van haar 
leden of heeft de GMD onvoldoende 
doorzicht in de problematiek rond de 
zelfstandigen? Dat is toch wel een klem-
mende vraag, waarop we graag een 
duidelijk antwoord ontvangen. Het lijkt 
ons bovendien mogelijk dat op grond 
van het gestelde in artikel 14 artsen van 
bedrijfsverenigingen voorde keuringen 
worden ingeschakeld. Is onze uitleg 
juist? Lijkt het dan niet verantwoord het 
reeds gedane aanbod van de bedrijfs-
verenigingen om het medisch en prak-
tisch onderzoek te verrichten te aan-
vaarden? Uiteraard als een tijdelijke 
zaak - ter overbrugging - om althans 
het stuwmeer te kunnen verwerken, zo-

Sociale verzekering 

lang de GMD hiertoe niet in staat is. Ten 
slotte moet uiteraard wel worden toe-
gegeven, dat de SVR in één opzicht 
sterk staat: het nog niet verschenen zijn 
van de verschillende wetsontwerpen, 
die het aanpassings- en overgangs-
recht regelen. Hierover blijven de be-
windslieden wel erg vaag. Wij achten 
het noodzakelijk dat nog tijdens dit de-
bat exacte informatie hierover wordt 
verstrekt. 

Komende tot een voorlopige beslis-
sing, aan de hand van de helaas be-
perkte kennis die wij hebben - ook na 
het laatste stuk van de SVR; uit het 
veld bereiken ons tegenstrijdige be-
richten - moeten wij vooralsnog wel 
pleiten voor handhaving van 1 juli 
1976 als datum voor integrale invoe-
ring van de wet. Blijkt dat absoluut niet 
haalbaar, dan kan worden gedacht aan 
invoering per 1 juli 1976 met premie-
betaling per die datum en effectuering 
van de uitkeringen en voorzieningen 
per 1 januari 1977 met terugwerkende 
kracht tot 1 juli 1976. Al naar gelang 
het technisch beter op te vangen valt, 
is ook een invoeringsdatum van 1 ja-
nuari 1977 mogelijk, waarbij zowel 
premiebetaling als effectuering van 
aanspraken met terugwerkende kracht 
tot 1 juli 1976 mogelijk moet zijn. In de 
derde plaats zou kunnen worden ge-
dacht aan gefaseerde invoering: 1 juli 
1976 voor de zelfstandigen, 1 januari 
1977 voor de vroeg-gehandicapten, 
enz. Ten slotte zou in alleruiterste nood 
nog kunnen worden gedacht aan inte-
grale invoering per 1 oktober 1976. Wij 
hebben hiertoe een samenhangend 
pakket van amendementen ingediend, 
dat bij de artikelsgewijze behandeling 
zal worden besproken. Over deze tech-
nisch zo ingewikkelde materiezal aan 
de hand van een diepgaande bespre-
king van elk der mogelijkheden tot dui-
delijkheid moeten worden gekomen 
wat de meest verantwoorde oplossing 
is. 

Ter afsluiting van onze opmerkingen 
over de datum van invoering is het ons 
opgevallen, dat tot twee maal toe 
wordt gesproken over de aanwezige 
voorzieningen in het kader van de AI-
gemene Bijstandswet of anderszins 
die er zijn of worden getroffen, en die 
een rol zullen spelen bij de keuze van 
een realiseerbare oplossing. Waaraan 
wordt exact gedacht? 

Mijnheer de Voorzitter! Dan komen 
wij nu tot de motivering voor een 
volksverzekering. Nu opnieuw van alle 
kanten - zij het op uiteenlopende gron-
den - de noodzaak van een verplichte 
volksverzekering tegen arbeidsonge-
schiktheid wordt aangevochten, hech-
ten wij eraan, nog eens onze vreugde 
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erover uit te spreken, dat juist déze op-
lossing toch is gekozen en dat in de 
hiervoor gegeven motivering zo dui-
delijk de zorg voor de meest kwetsbare 
groepen in onze samenleving door-
klinkt. Het is ondoenli jk op andere w i j -
ze een oplossing voor de oud-inva-
liden, in casu de reeds invalide zelf-
standigen, te bewerkstell igen. Uiter-
aard hebben wi j ons deze vraag, mede 
gelet op de steeds toenemende pre-
miedruk en de noodzaak tot kostenbe-
heersing, wel gesteld. Hierbij hebben 
wij ons eveneens nog verdiept in de 
discussie, die enkele jaren geleden is 
gevoerd, over het nut van een ver-
plichte verzekering voor zelfstandigen. 

De heer Canter Cremers, directeur 
van het GAK in Rotterdam, kwam toen 
met het voorstel, de vr i jwi l l ige verze-
kering op dit gebied uit te breiden door 
betere propaganda en voorl icht ing, als 
zijnde een veel goedkopere oplossing. 
Hij zag hierbij wel enkele zaken over 
het hoofd. Het probleem van de reeds 
invalide zelfstandigen zou dan niet en 
nooit meer worden opgelost. De risi-
co-selectie moet bij de particuliere ver-
zekeringsmaatschappijen nu eenmaal 
scherper zijn met als gevolg zo geen 
uitsluit ing dan toch wel hogere pre-
mies. 

Het aspect solidariteit, ui tkomend in 
een uniforme premie, gerelateerd aan 
het inkomen, wordt in een particuliere 
verzekering niet teruggevonden, be-
grijpelijk. Voeg daarbij nog de ver-
schillen in het uitkeringspakket en het 
wordt duidelijk, dat hierin de oplos-
sing niet is gelegen. 

Niet alleen ter wil le van de reeds in-
valide zelfstandigen is de oplossing 
van de volksverzekering geboden. Uit 
allerhande gegevens - denk onder 
meer aan het proefschrift van dr. A. 
Vaandrager over 'Overheid en sociale 
zekerheid voor boeren en tuinders' - is 
duidelijk geworden dat de verzeke-
ringsgraad onder deze groepering niet 
al te hoog was. Al zijn de cijfers enkele 
jaren oud, ze liegen er niet o m : 25% 
van de ondervraagde ondernemers 
bleek zich in het geheel niet te hebben 
gedekt tegen het risico van inkomens-
derving bij ongeval, ziekte of invalidi-
teit; 32% had alleen een ongevallen-
verzekering; 19% had een ongevallen-
en ziekengeldverzekering; 1 % had al-
leen een ziekengeldverzekering; 23% 
had een moderne verzekering tegen 
arbeidsongeschiktheid, zij het veelal 
tegen lager verzekerde daguitkeringen 
en met een beperkte uitkeringsduur. 

Dankzij intensieve voorl ichting mag 
in agrarische kring mogelijk de situatie 
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verbeterd zijn - die voorl icht ing is er 
ook in middenstandskringen geweest 
- maar de positie van de middenstan-
ders en agrariërs lijkt ons van dien 
aard, zeker gelet op de inkomenssitu-
atie van de laatste jaren, dat w i j in dit 
opzicht bepaald geen hooggespannen 
verwachtingen mogen hebben van de 
eventuele verzekeringsgraad. Ook de 
eerder genoemde heer Canter Cre-
mens komt eind 1973 nog slechts op 
een kwart van de zelfstandigen, die 
particulier verzekerd zijn, uit. Er is ge-
woonweg te weinig financiële speel-
ruimte om op zichzelf noodzakelijke, 
maar voor één enkele voor zich zelf 
staande individu tè dure voorzieningen 
te treffen. Binnen een volksverzekering 
dragen de sterke schouders mee de las-
ten voor de zwakken, grote zelfstandi-
gen voor kleinen, maar ook werkgevers 
en werknemers nu voor zelfstandigen, 
ongehuwden voor gehuwden, enz. 

Nog klemmender vinden wi j de 
noodzaak voor een volksverzekering 
met het oog op de opneming van de 
vroeggehandicapten. Overigens zijn 
wi j wel van mening, dat de vroeg ge-
handicapten vanuit het karakter van de 
wet een enigszins oneigenli jke positie 
innemen. In de door de VVD-fractie 
aanvankelijk voorgestelde beperktere 
opzet van de volksverzekering hebben 
wi j de solidariteit met deze zo kwets-
bare groep pijnlijk gemist. 

Mijnheer de Voorzitter! Komende aan 
het voorzieningenbeleid, allereerst aan-
dacht voor de boven 65-jarigen. Zowel 
in het voorlopig verslag als in het ge-
clausuleerde eindverslag hebben wi j de 
aandacht gevraagd voor een ons in-
ziens onevenwichtige opzet met betrek-
king tot de boven 65-jarigen. Immers, 
zij zullen van nieuwe voorzieningen, 
voor zover geen vervanging van reeds 
aanwezige voorzieningen, worden uit-
gesloten. Wij hebben er tevens op ge-
wezen, dat ook voor huisvrouwen de 
samenhang tussen arbeidsongeschikt-
heid en de verstrekkingen van voorzie-
ningen in relatie tot de inkomensder-
ving in zekere zin ontbreekt. Verbete-
ring van de levensomstandigheden 
speelt bij beide groepen eenzelfde rol. 
In dat licht vonden en vinden wi j de be-
antwoording van onze opmerkingen 
onvoldoende. Bovendien schept de uit-
werking van artikel 56 hierdoor ook een 
stuk rechtsongelijkheid. De AAW - zo 
stellen de bewindslieden ve rde r -ach -
ten zij niet het geëigende kader voor 
een op zichzelf staand voorzieningen-
pakket voor bejaarden. Geldt dit dan 
niet evenzeer voor de categorie huis-
vrouwen en is het dan - politiek gezien 
- ietwat gemakkelijker om thans de be-
jaarden maar te laten afvallen? Ook ve-
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Ie bejaarden kunnen in hun (beperkte) 
gezin niet worden gemist en derhalve is 
ook hun arbeid zinvol en economisch 
van waarde. Bovendien vraagt het ach-
terwege blijven van noodzakelijke voor-
zieningen vaak om veel duurdere ingre-
pen. De verwijzing naar de Tweede No-
ta Bejaardenbeleid brengt in dit opzicht 
weinig nieuws dan de reeds lang met 
de mond en lang nog niet altijd met de 
daad beleden visie: de oudere mens 
moet zo lang en zo veel mogeli jk zelf-
standig bli jven gehuisvest, zodat opne-
ming in een verzorgingstehuis slechts 
bij strikte noodzaak zal behoeven plaats 
te vinden. Overigens vraagt juist deze 
stell ingname om bereikbaarheid - ook 
financieel - en beschikbaarheid van de 
voorzieningen. 

Met betrekking tot de voorzieningen 
wordt verder gesteld, dat hieraan aan-
vankelijk een beperkte werking was 
toegedacht. Het ging vooral om voor-
zieningen ter bevordering van de ar-
beidsgeschiktheid, zoals het verstrek-
ken van de mogeli jkheid van scholing, 
her- en omschol ing. De ti jd heeft ook 
in dit opzicht echter niet stilgestaan en 
het is duidelijk, dat er een enorme uit-
breiding heeft plaatsgevonden, niet al-
leen met betrekking tot de revalidatie-
voorzieningen, geënt op de eerste 
doelstell ing, maar tevens op de twee-
de: voorzieningen ter verbetering van 
de levensomstandigheden. Een haast 
oeverloze omschri jv ing is dan moge-
lijk. Intussen rijst de vraag of wi j niet 
hoe langer hoe meertaken uit sociale 
verzekeringsgelden gaan bekostigen, 
die in feite typische welzijnstaken 
zijn, die uit de algemene middelen 
zouden moeten worden opgebracht. 
Een enkel voorbeeld: voorzieningen 
kunnen betrekking hebben op bij voor-
beeld de aanpassing van een woning. 
Zou het vanuit de doelstelling voor het 
woonbeleid - het scheppen van een 
optimale woonsituatie voor alle bur-
gers - niet noodzakelijk zijn, dat er 
meer aangepaste woningen komen, 
dat publieke gebouwen, waaronder 
scholen, toegankelijk zijn, enz.? 

Vergen de doelstellingen voor het 
onderwijs niet dat optimale voorzie-
ningen, ook voor gehandicapte kinde-
ren, worden getroffen? Op de kosten 
voor al dit soort voorzieningen zou 
vanuit de AAV aanzienlijk kunnen wor-
den bespaard wanneer het gehandi-
captenbeleid op de diverse terreinen 
van overheidszorg een duidelijker ge-
zicht zou krijgen. Hiervoor te zorgen is 
mee een directe opdracht voor het 
zittende kabinet. Overigens, dit om elk 
misverstand uit te sluiten, het is wel de 
bedoeling, dat die voorzieningen die 
duidelijk gerelateerd zijn aan de sociale 

5824 



Van Leeuwen 

verzekeringswetten, ook in deze wetten 
blijven opgenomen. In ieder geval gaat 
het vervolgens bij de diverse voorzie-
ningen wel om een niet-primaire taak in 
het kader van de sociale verzekerings-
wetgeving. Deze nu achterwege laten, 
ook voorzieningen waarvan men op dit 
moment zou kunnen zeggen dat zij een 
beetje oneigenli jk zi jn, zou mensen du-
peren, die vaak in uiterst moeili jke om-
standigheden verkeren. Het is echter 
wel zaak, dat de overheid zo snel moge-
lijk een geïntegreerd gehandicaptenbe-
leid over de hele linie zichtbaar maakt. 

Op de kosten voor de voorzieningen 
zou eveneens aanzienlijk kunnen wor-
den bespaard bij voldoende onderl in-
ge coördinatie en integratie van de 
verschillende velden van overheids-
zorg. Hoe zijn de resultaten van het in-
terdepartementale overleg ter zake? 
Hetzelfde is nodig voor de onderlinge 
afstemming binnen de sociale verze-
keringswetten en het sluitstuk, de 
ABW, met het toekomstige voorzienin-
genpakket van de AAW. De afbakening 
van het voorzieningenpakket zal een 
eerste plaatsbepaling van de taak van 
de AAW zijn, wordt in de stukken 
gesteld. De afbakening ten opzichte 
van AWBZ- en ziekenfondsverstrekkin-
gen volgt hierna. De nadere omli jning 
zal uit de algemene maatregel van be-
stuur krachtens artikel 56, lid 3, moe-
ten blijken. Wij hebben hierover enige 
zorg en vinden op z'n minst dat de Ka-
mer voor de inwerkingtreding van dit 
artikel nader moet zijn geïnformeerd, 
waardoor ook méér duidelijkheid kan 
ontstaan. 

Ten slotte wil len wi j juist met betrek-
king tot deze problematiek een ge-
dachte kwijt, die bij de drie fracties hoe 
langer hoe meer gestalte heeft gekre-
gen en die wi j nu graag op tafel leg-
gen. In de stukken is dit iets verkeerd 
terechtgekomen, zodat ik het nu wat 
exacter wi l formuleren. Wij hebben 
daarop zitten brainstormen en gedacht 
dat dit naar analogie van dat wat is 
voorgesteld met betrekking tot de har-
monisatie van het welzijnsbeleid, 
waarbij wi j denken aan het college van 
onafhankelijke deskundigen, genoemd 
het college van advies en bijstand, een 
oplossing voor het voorzieningenbe-
leid zou kunnen worden bewerkstel-
ligd. Echter dan op deze wijze dat bij 
voorbeeld binnen dit college een af-
zonderlijke kamer voor integratie, 
coördinatie en voor al datgene wat ik 
ten aanzien van het voorzieningenbe-
leid heb genoemd, zou kunnen optre-
den, dus een afzonderlijke kamer bin-
nen het nu weldra functionerende 

college van advies en bijstand voor de 
harmonisatie van het welzijnsbeleid. 
De taak zou zijn de afbakening tussen 
de diverse sociale verzekeringswetten 
en de coördinatie tussen de verschil-
lende velden van overheidszorg. Kort-
om, wi j zouden het bijzonder plezierig 
vinden als de bewindslieden deze sug-
gestie onzerzijds in positieve overwe-
ging namen. Het zou ons ten slotte na 
deze ons inziens noodzakelijke bege-
leiding, gezien de toename van de om-
vang van de voorzieningen en gelet op 
de grensoverschri jdingen, niet ver-
wonderen als hieruit op den duur de 
suggestie werd geboren, dat een af-
zonderlijk voorzieningenbeleid, te re-
gelen vanuit één wet noodzakelijk is. 
Wij wachten vol spanning af en zullen 
dan de problematiek van de boven-
65-jarigen nu even laten rusten: de on-
houdbaarheid van de huidige opzet zal 
ons inziens vanzelf dan wel blijken. 

Het lag voor de hand, dat het in dit 
wetsontwerp te hanteren arbeidsom 
geschiktheidscriterium aanleiding zou 
geven tot uitvoerige discussies. Wij 
hebben met aandacht kennis geno-
men van de zorgvuldige behandeling 
van dit centrale, maar moeilijke vraag-
stuk in alle stukken, ook in de memorie 
van antwoord, mede naar aanleiding 
van de door ons gestelde vragen. 

Toch hebben wi j het gevoel dat - ook 
al onderkennen wi j met de bewindslie-
den de moeili jkheid een in de praktijk 
nu al jaren gehanteerde definitie los te 
laten - het nog te vroeg is om hiervan 
definitief af te stappen. 

De indruk is op ons overgekomen, is 
althans op grond van de gewisselde 
stukken gerechtvaardigd, dat de be-
windslieden het al hebben opgegeven, 
dat op niet al te lange termijn een nieu-
we, algemeen aanvaarde en juridisch 
gevormde definitie tot stand zou kun-
nen komen. Nog meer zouden zij be-
zorgd zijn over de overgangsgevolgen, 
welke het overstappen van een oude 
naar een nieuwe definitie nu eenmaal 
meebrengt. Hoewel wi j deze bezorgd-
heid begrijpen en delen, zijn wi j nog 
niet zover, dat wi j met de bezinning op 
de problemen rond de definitie en de 
toepassing ervan zouden wil len op-
houden. Wij komen daarop nog terug. 

Het is op grond van praktische rede-
nen - de nog noodzakelijke studie zou 
een aanzienlijke vertraging van de in-
voering van deze wet betekenen, ter-
wi j l ook het verhaal van de oude 
schoenen die je niet moet weggooien 
voordat je nieuwe hebt, hier wel bijzon-
der spreekt - dat wi j de bewindslieden 
wil len volgen in het voorlopig handha-

ven van het ook in de WAO voorko-
mendearbeidsongeschiktheidscriteri-
um. 

Niettemin wil len wi j op de hierbij 
spelende problematiek thans dieper 
ingaan. Allereerst rijst dan de vraag of 
in deze ti jd - de maatschappelijke ont-
wikkeling zal ook hier haar invloed 
doen gelden - vaststelling van de ar-
beidsongeschiktheid nog kan plaats 
vinden volgens het louter - vaak tradi-
tionele - medische denkmodel. Wi j be-
antwoorden deze vraag ontkennend. 
Immers, andere oorzaken dan zuiver 
medische kunnen iemand arbeidson-
geschikt maken. Voor ons is bepalend, 
dat de verzekerde hierdoor arbeidsom 
geschikt kan worden; een beperking 
tot het zuiver medische risico is dan 
ook uitgesloten. Ook de behandeling 
zal hierop zo tijdig mogelijk moeten 
worden afgestemd. Het stellen van cri-
teria ter afbakening en begrenzing - en 
dat blijft uiteraard noodzakelijk -
wordt hierdoor een uitermate moei l i j -
ke aangelegenheid, hoewel dit toch 
nodig is om de bedoeling van de defi-
nitie in een redelijke uitkomst te doen 
resulteren. Het is ons uit de beant-
woording van de gestelde vragen op-
gevallen, dat ervan wordt uitgegaan 
dat het uitvoeringsorgaan de vri jheid 
en zelfs de plicht heeft alle pogingen 
aan te wenden om tot een redelijk re-
sultaat te komen. Is dat juist en schept 
dit ook geen al te grote vr i jbl i jvend-
heid voor de wetgever? Immers, hier-
door wordt de problematiek terugge-
bracht tot uitsluitend een kwestie van 
uitvoering, een ons inziens al te gemak-
kelijke oplossing. Een dergelijke bena-
dering kan dan tot gevolg hebben dat 
slechts één juridisch beletsel in de de-
finitie gelegen kan zijn, namelijk het 
vinden van de zogenaamde maatman, 
die de functie van het objectiveren van 
het begrip arbeidsongeschiktheid ver-
vult. De bewindslieden wi l len hiervoor 
een oplossing vinden door via artikel 5, 
lid 3, bij algemene maatregel van be-
stuur te stellen nadere en afwijkende 
regelen. 

In feite betekent dit dat het niet de 
bedoeling is om te komen tot een we-
zenlijke wijziging doch uitsluitend de 
mogelijkheid te geven bepaalde me-
thodieken te ontwikkelen welke de uit-
voeringsorganen meer houvast kun-
nen bieden. Concreet zullen dus de uit-
voeringsorganen met dezelfde proble-
matiek worden geconfronteerd, nog 
verzwaard vanwege de moeili jker pro-
blematiek rond de zelfstandigen. 
Waarom geen andere oplossingen 
overwogen, bijvoorbeeld vervanging 
van het begrip maatman? 
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Een hieruit voortvloeiende vraag, in 
het geclausuleerd eindverslag door 
ons gesteld, bleef nog onbeantwoord, 
namelijk of al geen begin had moeten 
worden gemaakt met het aangeven 
van goede uitgangspunten, die voor 
de uitvoeringsorganisatie dienen te 
worden gehanteerd. Valt hierover 
thans nog iets naders te zeggen? 

Onze vraag over een mogeli jke los-
lating van de binding aan de naburige 
soortgelijke plaats wordt beantwoord 
met een wedervraag. Moet de gehan-
dicapte naar het werk worden ge-
bracht of het werk naar hem? Het is 
een zeer retorische vraag, die ons in-
ziens dan ook alleen voor concrete ge-
vallen kan worden beantwoord. De be-
windslieden zijn nog niet zover dat zij 
wijziging in de wettekst wi l len aan-
brengen. Moet hieruit worden gecon-
cludeerd, dat deze zaak hen toch niet 
loslaat? 

In artikel 12 lid 2, sub a wordt naar 
analogie van artikel 21 , lid 2, sub a van 
de WAO rekening gehouden met de ver 
minderde gelegenheid tot het verknj-
gen van passende arbeid. De kritiek 
van de deskundigen richt zich met na-
me op de toepassing van dit artikel in 
de praktijk, waardoor bij een geringe 
mate van arbeidsongeschiktheid al de 
volledige WAO-uitkering wordt toege-
kend. Het woord 'verborgen werkloos-
heid' valt dan, terwij l dit ook de plei-
dooien voor een gedeeltelijke financie-
ring uit de werkloosheidsfondsen op-
roept. 

Naar onze mening zou het onverant-
woord zijn deze artikelen, zowel in de 
AAW als in de WAO niet van toepas-
sing te laten zijn, totdat opneming in 
het arbeidsproces weer mogelijk is. Is 
het, afgedacht van de huidige bijzon-
der grote moeil i jkheden, niet alti jd een 
zware opgave voor een gehandicapte, 
juist als gevolg van zijn handicap, om 
weer geheel of gedeeltelijk in het ar-
beidsproces te worden ingeschakeld? 

Niettemin onderkennen wi j het anti-
revaliderend effect, dat van toepassing 
van dit artikel kan uitgaan. Alleen in de 
weg van een intensieve sociaal-medi-
sche begeleiding kan dit gevaar naar 
onze mening zoveel mogelijk worden 
verkleind. Overigens blijkt ook uit de 
laatste ramingen van de SVR over de 
eerste zeven a acht maanden van 1975 
een forse stijging van de invaliderings-
frequentie die vermoedeli jk kan wor-
den verklaard uit de verslechtering van 
de werkgelegenheid. Kan deze al te 
grote invloed op een of andere ver-
standige wijze worden geëlimineerd 
met vasthouding van het beginsel dat 
w i j hebben aanvaard? 

Tweede Kamer 
9 september 1975 

Een aantal problemen is thans door 
ons aangesneden; zij vragen alle om 
nadere doordenking. Resultaten nier-
van zullen moeten kunnen resulteren 
in eventuele wetswijzigingen. Het lijkt 
ons dr ingend noodzakelijk, dat de be-
windsl ieden deze studie doen verrich-
ten en de resultaten verwerken in 
voorstellen tot deze eventuele wets-
wijzigingen. Om de ernst en urgentie 
van deze zaak te onderstrepen, wil len 
wi j hierover graag een uitspraak van 
de Kamer vragen. Juist omdat wi j ook 
aan de hand van amendementen over 
het arbeidsongeschiktheidscriterium 
met elkaar zullen spreken, meenden 
wi j dat het goed was om deze motie - in 
afwijking van de gebruikelijke gang 
van zaken - in eerste termijn in te die-
nen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van 
Leeuwen, Hermsen en Tilanus wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging betreffende 
het ontwerp van de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet; 

van oordeel, dat de ervaring met de 
uitvoeri ng van de WAO wijst op de 
wenseli jkheid te komen tot een bijstel-
ling van de definitie van het begrip ar-
beidsongeschiktheid en/of tot nadere 
regels voor de toepasbaarheid van de-
ze definit ie; 

nodigt de Regering uit, de onderhavi-
ge problematiek in studie te doen ne-
men en op zo kort mogeli jke termi jn de 
Kamer te i nformeren omtrent de con-
sequenties van de resultaten van deze 
studies voor de diverse sociale verze-
keringswetten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mi j blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik zal op deze mo-
tie, die overigens voor zich zelf 
spreekt, nog een toelichting geven. Wij 
hebben in de motie bewust het begrip 
'op zo kort mogelijke termi jn ' inge-
voerd. Wij denken daarbij aan een ter-
mijn van uiterlijk twee jaar. Daarna 
moet het mogelijk zijn om hierover 
nog eens ten principale met elkaar te 
spreken. 

Minister Boersma: Als het goed gaat, 
is dat wel net op de valreep! 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Op de 
valreep? Ik begrijp, da* u doelt op de 
zittingsperiode van dit kabinet. Ik ver-

Sociale verzekering 

heug mij erop, deze fundamentele dis-
cussie met deze bewindslieden te kun-
nen voeren! 

Vervolgens wil len wi j een enkele op-
merking maken over het uitkeringsni-
veau. De vraag of 'de ongehuwden' in 
het kader van de sociale verzekerings-
wetgeving onrecht wordt aangedaan, 
omdat van hen een té groot solidari-
teitsoffer wordt gevraagd, speelt al ja-
ren. De commissie-Vos kwam in be-
paald opzicht wel tot deze conclusie. 
Een rapport, waarover de SER zich tot 
op heden nog steeds beraadt.... Welke 
betekenis moet in dit verband worden 
gehecht aan het 't.z.t.' in de zin: 'Het 
advies van de SER kan naar onze me-
ning t.z.t. een goed uitgangspunt zijn 
voor verdere discussie daaromtrent' . 
Nu ook in deze volksverzekering weer 
een extra solidariteitsoffer van onge-
huwden wordt gevraagd, was het ons 
inziens noodzakelijk hiervoor de aan-
dacht te vragen. Op het reeds eerder 
door mi j vermelde congres sprak ook 
de heer Van Lier, oud-kamerlid voor 
de PvdA, thans lid van de Raad van 
State, over 'politieke stri jdpunten bij 
de sociale verzekering'. Zijn opmerkin-
gen over dit stri jdpunt zijn zeker nu 
nog vermeldenswaard: 'De totstand-
koming van een volksverzekering te-
gen arbeidsongeschiktheid dreigt met 
name een politiek stri jdpunt te gaan 
worden. Op 26 mei van dit jaar heeft 
de SER hierover een voorstel gedaan. 
Dat voorstel lijkt mij niet slecht, op één 
punt na - ik zal nu niet gaan fi losoferen 
over de positie van de gehuwde 
vrouw, maar noteer wel dat het slechts 
om één punt gaat - : 'De SER stelt na-
melijk voor ook hier verschil in uitke-
ringshoogte te gaan maken tussen ge-
huwden en ongehuwden, waar ik bij 
de AOW dus op den duur juist van af 
wi l . Dat lijkt me beslist een onjuist 
voorstel en in tegenstell ing tot de be-
staandearbeidsongeschiktheidsverze-
kering voor werknemers, waar men dit 
verschil terecht niet maakt'. 

Onze fracties hebben overwogen 
een amendement ter verhoging van 
het uitkeringspercentage in te dienen. 
Wij wil len dit achterwege laten, gezien 
ook de duidelijke samenhang met de 
problematiek van de gehuwde vrou-
wen in dit wetsontwerp. Wij gaan er 
bovendien van uit, dat bij de studie 
over de positie van de gehuwde vrou-
wen in de volksverzekeringen ook dit 
vraagstuk zal worden betrokken. Uiter-
aard wachten wi j de resultaten ook in 
dit opzicht met grote belangstelling af. 
Wat ons betreft zal het in deze discus-
sie geen politiek strijdpunt worden. 

Vervolgens de leeftijd waarop een 
uitkering kan ingaan. Wi j hebben - e n 
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naar onze mening terecht - nogal wat 
gesputterd tegen de voorgestelde leef-
t i jd, waarop een uitkering kan ingaan, 
namelijk 18 jaar. Er dreigen nu jonge-
ren tussen wal en schip in te vallen, 
met name 16 en 17-jarigen, die niet in 
loondienst werken. Terecht wordt in 
het nadere antwoord erkend, dat er 
voor deze groep wel degelijk behoefte 
aan een regeling inzake uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid bestaat. In de 
memorie van toelichting wordt uitslui-
tend het argument gehanteerd, dat op 
18-jarige leeftijd in de regel een zoda-
nig inkomen kan worden verdiend, dat 
zij daarvan zelfstandig in hun levens-
onderhoud kunnen voorzien. Zest ien-
en zeventien-jarige gehandicapte kinde-
ren van zelfstandigen, waar het om het 
eerste en tweede kind gaat, zitten dan 
beroerd. Alle kosten komen ten laste 
van hun ouders. Zestien- en zeven-
tien-jarigen, die in het bedrijf werken, 
maar geen loondienst-verhouding 
hebben, zitten eveneens beroerd bij 
eventuele invaliditeit. Een herstructu-
rering van de kinderbijslag om deze 
problematiek op te lossen lijkt aardig, 
maar hoe lang gaat dat nog duren? 
Kortom, wi j zijn nog niet overtuigd en 
zouden gaarne toch nog eens duidelijk 
aangegeven zien waarom verlaging 
van de uitkeringsgerechtigde leeftijd 
tijdelijk niet mogelijk is. Met de toezeg-
ging aan het probleem aandacht te zul-
len blijven schenken alléén lijken wi j 
een beetje onder de maat te bli jven. 

Wat betreft de eigen-risico-termijn is 
het uit onze verschillende opmerkin-
gen wel duidelijk geworden, dat wi j zo 
onze twijfels hebben of er wel vol-
doende sprake zal kunnen zijn van een 
ti jdige onderkenning van de noodzaak 
tot revalidatie. Blijkbaar verlopen de 
onderhandelingen hierover vanuit het 
veld met de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst erg moeizaam. Het 
gaat ons erom, dat de zelfstandigen 
een zo sluitend mogelijke regeling krij-
gen, die de nodige rechtszekerheid 
biedt. Bovendien handelt in de onder-
handelingen de Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot bevorde-
ring der Geneeskunst in naam van 
haar leden die, als zij geraadpleegd 
zouden zijn, tegen bepaalde voorstel-
len wel eens essentiële bezwaren zou-
den kunnen hebben. Daarom lijkt het 
ons om verschillende redenen zinvol 
een ontwerp van besluit tenminste zes 
weken voor de inwerkingtreding te pu-
bliceren in de Nederlandse Staatscou-
rant. Een hiertoe strekkend amende-
ment is ingediend. Er is dan nog mo-
gelijkheid voor overleg. 

Vervolgens kom ik aan de invalidi-
teitsklassen. In het voorlopig verslag 
hebben wi j gesteld enige moeite te 
hebben met de verhoging van de on-
dergrens in de AAW van 15% naar 
25%, met name ook omda t -a l t hans 
voorlopig - geen wijziging van deze 
grens binnen de WAO zal plaatsvin-
den. De gedachte, dat dit discriminatoir 
werkt, kan dan moeili jk worden losge-
laten. Op grond echter van de overwe-
ging, dat een zo geringe mate van ar-
beidsongeschiktheid juist voor deze 
categorie moeilijk zal zijn vast te stel-
len, gaan wi j met de voorgestelde 
maatregel accoord. 

Uit de memorie van antwoord is ver-
der gebleken, dat de gedachte dat 
eerst bij een arbeidsongeschiktheid 
van 45% een schatting op geheel ver-
antwoorde wijze kan plaatsvinden, 
niet zo absoluut mag worden gesteld. 
In het licht ook van de zeer geringe 
besparing op de uitkeringslasten (in 
1977 ca. f 35 min.) wi l len wi j deze weg 
- verhoging van de drempel met alle 
consequenties vandien voor de gehan-
dicapten - niet opgaan. Wél vragen wi j 
ons af of er niet teveel invaliditeitsklas-
sen en dus drempels zijn. Het is nu 
eenmaal moeilijk, iedere grensover-
schrijding precies vast te stellen. Zou 
een grovere indeling niet arbeids- en 
dus kostenbesparend werken? Wij 
denken dan bij voorbeeld aan 3 of 4 
klassen: 25-45, 45-65, 65-80 en 80 of 
meer. Overigens is deze indeling ar-
bitrair; hierover valt te praten. Het lijkt 
ons toe, dat dr. Wentholt van het GAK 
op de Lunterse studiedagen over de 
WAO gelijk had toen hij zijn pleidooi 
voor een beperking van het aantal 
klassen verdedigde met de stelling dat 
het systeem doorzichtiger en duideli j-
ker zou worden. Verder zijn we ingeno-
men met de mededeling, dat het niet 
noodzakelijk is dwingend te bepalen 
dat de verminderde werkgelegenheid 
tot het verkrijgen van werk duidelijk 
zichtbaar wordt in de toe te kennen ar-
beidsongeschiktheidspercentages, 
enerzijds omdat het al tot uiting kan 
komen in de toekenningsbeslissing en 
anderzijds op grond van de positieve 
toezegging dat bevorderd zal worden 
dat een en ander zichtbaar wordt. 

Thans maken wi j enkele opmerkin-
gen over de verstrekking der verzeke-
ring ten aanzien van overheidsperso-
neel. Het is opvallend hoe weglating 
van een enkel woord de strekking van 
ons betoog geweld aan kon doen. De 
bewindslieden stellen namelijk in de 
memorie van antwoord dat het hen 
verheugt dat wij ons met de voorge-
stelde regeling ten aanzien van het 
overheidspersoneel konden vereni-

gen. Wij hebben in onze inbreng hier-
aan het woord 'thans' - dus voor het 
momen t - t oegevoegd en in dit kader 
gevraagd om de positie van de Neder-
landse ambtenaar in de sociale verze-
kering aan de orde te stellen. Het ant-
woord op dit verzoek lijkt ons ook niet 
geheel correct, namelijk waar gesteld 
wordt dat de andere volksverzekerin-
gen zonder enige restrictie op ambte-
naren van toepassing zijn. Opmerkeli jk 
is ook hoe een wezenlijk andere positie 
bij invaliditeit wordt afgedaan als een 
bezwaar van administratief-technische 
aard. De invaliditeitsvoorziening in de 
overheidspensioenregeling is een uit-
stekende regeling binnen een op zich 
reeds goede rechtspositie. Wi j wil len 
daaraan beslist op dit moment ook 
niet tornen. Het toont wél de noodzaak 
aan om deze problematiek nog eens in 
samenhang te bezien. Het stemt tot 
voldoening dat de bewindslieden ook 
van mening zijn dat het bestuur van 
het AAW-fonds, dat de verantwoorde-
lijkheid draagt voor de besteding van 
alle premieopbrengsten, inzicht moet 
hebben in de omvang van de claim 
van de overheid op het AAW-fonds 
wegens de besparing, die in dit kader 
zal optreden nu de ambtenaren voor 
revalidatievoorzieningen op de eigen 
regeling blijven aangewezen. Moeten 
wi j het antwoord zo verstaan, dat 
thans nog niets vaststaat over de wijze 
waarop dit inzicht kan worden verkre-
gen? Met andere woorden: is het over-
leg tussen de betrokken departementen 
en de SVR nog niet afgerond of kunnen 
wi j t i jdens deze behandeling concrete 
mededelingen verwachten? In ieder ge-
val stellen wi j het op prijs, zo dit nu niet 
mogelijk is, deze informatie zo spoedig 
mogelijk alsnog te ontvangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Een van de 
moeilijkste problemen in het kader van 
de AAW, ook voor onze fracties, vormt 
de positie van de gehuwde vrouwen. 
Dit probleem is des te moeilijker, om-
dat vaak ook zeer eenzijdig over de 
hiermede samenhangende vraagstuk-
ken wordt gesproken. 

Reeds in 1971 en 1972 werden we 
geconfronteerd met protesten van de 
Nederlandse Gezinsraad tegen met 
name de uitsluiting van de huisvrou-
wen van de komende volksverzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid. Deze 
protesten waren een reactie op de ad-
viesaanvrage aan de SER. Een ad-
viesaanvrage, waarin - evenals in de 
meegezonden globale schets van Mi-
nister Roolvink - ervan werd uitge-
gaan, dat voor zover de gehuwde 
vrouw met gezinsverantwoordelijk-
heid niet grotendeels beroepsarbeid 
buitenshuis verrichtte zij geen recht op 
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een uitkering zou kunnen krijgen. De 
Nederlandse Gezinsraad voerde als 
voornaamste bezwaar tegen deze uit-
sluit ing aan, dat de huisvrouw arbeid 
verrichtte en dat deze arbeid - ook al 
vond geen waardering in geld plaats -
evenzeer een economische waarde 
vertegenwoordigde. Op grond hiervan 
werd het onrechtvaardig en onjuist ge-
acht de huisvrouw het recht op uitke-
ring ingevolge de AAW te onthouden. 
De actiegroep Man/Vrouw/Maatschap-
pij sloot zich onmiddell i jk via motie bij 
deze protesten aan met de mot iver ing, 
dat uitsluit ing van de huisvrouw van 
deze verzekering tot gevolg zou heb-
ben een volledige afhankelijkheid van 
haar echtgenoot en een absoluut te-
niet doen van de keuze-vrijheid van de 
invalide geworden huisvrouw met be-
trekking tot het inrichten van haar le-
ven. 

Eind 1974 mengde de lnterim-stich-
t ing - een samenwerkingsverband van 
3 grote landelijke koepels van vrouwen-
organisaties - zich eveneens in de 
discussie. In een schrijven werd 
gesteld, dat de buitengesloten groep 
dit als 'krenkend' zou ervaren, terwi j l 
het bovendien verontrustend werd ge-
vonden dat bij een langdurige arbeids-
ongeschiktheid van vrouwen met ge-
zinsverantwoordeli jkheid de welvaart 
in het gezin schade zou li jden. Ook hier 
werd tenslotte als bezwaar genoemd, 
dat bij uitsluiting van de huisvrouw het 
voeren van een gezinshuishouding 
niet als arbeid zou worden erkend. Al 
deze protesten, een samenbundeling 
van bezwaren van zeer verscheiden 
aard, konden op dat moment echter 
nog als schoten voor de boeg worden 
beschouwd. 

Na indiening van het wetsontwerp 
kwamen al deze organisaties opnieuw 
in het geweer, omdat hen in het wets-
ontwerp geen genoegdoening werd 
geschonken. Immers, men koos voor 
het uitsluiten van de gehuwde v rouw -
buitenshuis werkend of niet - van het 
recht op een geldelijke uitkering. 
Naar onze overtuiging op grond van 
een aantal sterke motieven. Het valt 
namelijk niet te ontkennen, dat het bij 
de AAW om een volksverzekering 
gaat, die beoogt de geldelijke gevol-
gen van langdurige arbeids-
ongeschiktheid op te vangen, evenwel 
op basis van een bodemvoorziening, 
dat wi l zeggen een uitkering op het so-
ciaal-minimumniveau. Dit in tegenstel-
ling tot de WAO, die dan ook een werk-
nemers-verzekering is. Hier ligt de na-
druk meer op de inkomensderving als 
zodanig. 

In het kader van de volksverzekerin-
gen is men er vanaf de 50-er jaren van 
uitgegaan, dat binnen het gezin van 
oudsher een duidelijke taakverdeling 
tussen man en v rouw bestond. De 
man werd als kostwinner van het gezin 
- de kern van de samenleving - be-
schouwd, terwij l de v rouw primair be-
last was met de zorg voor de huishou-
ding en de opvoeding van de kinderen. 
Deze gedachte is in vergelijkbare 
volksverzekeringen, zoals de AOW en 
de AWW, consequent doorgevoerd. 
De memorie van toel ichting op dit 
wetsontwerp wijst er terecht op, dat de 
gehuwde vrouw in het kader van de 
volksverzekeringen niet zelfstandig 
premieplichtig is en ook geen zelfstan-
dig recht op een uitkering heeft. 

Voorts is aan een bodemvoorziening 
steeds de stelling verbonden, dat de 
kosten van het bestaan voor een echt-
paar hoger zijn dan voor een alleen-
staande. Alleen vanuit deze benade-
ring - uitkering op het sociaal-mini-
mumniveau - kon akkoord worden ge-
gaan met een lagere uitkering voor on-
gehuwden met verhoudingsgewijze 
dezelfde premiebetaling voor gehuw-
den en ongehuwden. In deze opzet 
past voor een echtpaar dan ook geen 
hogere uitkering dan de voorgestelde 
uitkering voor gehuwden, vastgesteld 
op basis van dit sociaal-minimumni-
veau. Dit is een volstrekt logische ge-
dachtengang. Toch lijken de bewinds-
lieden niet onder alle omstandigheden 
deze consequentie te wil len volhou-
den, waar zij in de memor ie van ant-
woord stellen, dat de Regering op zich 
positief staat tegenover de gedachte 
om via de AAW als basisvoorziening te 
komen tot een regeling welke uitgaat 
boven het sociaal-minimumkarakter 
door buitenshuis werkende gehuwde 
vrouwen in geval van arbeids-
ongeschiktheid in aanmerking te doen 
komen vooreen arbeidsongeschikt-
heidsuitkering. Het moet echter pas-
sen in de prioriteiten. Hiermede wordt 
de zaak teruggebracht tot een belang-
ri jkf inancieel vraagstuk. Dat is het óók. 
Moet hieruit toch de conclusie worden 
getrokken dat het véél meer een f inan-
cieel probleem is dan het consequent 
doorvoeren van een gekozen beleids-
lijn? Trouwens, het loslaten van het 
sociaal-minimumkarakter brengt ons 
vanzelfsprekend bij het inkomensder-
vingskarakter met gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwden. Is dit 
de bedoeling? 

Toegegeven, ook wi j hebben aan-
vankelijk in het voorlopig verslag deze 
gedachtengang niet consequent vol-
gehouden - ik kom daarop straks nog 
terug - maar hebben deze in grote l i j-

nen voor het moment wel aanvaard, zij 
het onder een aantal duidelijke voor-
waarden. Immers, ook onze fracties 
staan op het standpunt, dat de volks-
verzekeringen aan nieuwe ontwikke-
lingen dienen te worden aangepast. In 
het rapport 'Vrouw en sociale verzeke-
ring', dat beoogt - volgens de op 28 
december 1972 verstrekte opdracht -
inzicht te verschaffen in de positie van 
de vrouw met betrekking tot de arbeid 
in het kader van de bestaande sociale 
verzekeringswetten wordt helder aan-
gegeven, welke problematiek zich 
voordoet. 

Het is bovendien duidelijk, dat de 
vroegere rolverdeling tussen man en 
vrouw thans geen gemeengoed meer 
is. Het leek en het lijkt ons echter uitge-
sloten, zo'n complexe materie thans 
reeds op verantwoorde wijze te rege-
len. Een tweede bezwaar vormt de sa-
menhang met de andere volksverzeke-
ringen. Deze laat onzes inziens een in-
cidentele, een ad-hoc wi jziging, maar 
dan wel één van principiële aard, van 
het bestaande stelsel niet toe. Wij 
stemmen dan ook in met de gedachte, 
dat hier een totaal-aanpak nodig is en 
geen incidentele oplossing voor één 
afzonderlijke verzekering. Overigens 
mag deze totaal-aanpak niet op de lan-
ge baan worden geschoven. De be-
windslieden zijn ons hier het antwoord 
schuldig gebleven. Hoe lang zal de stu-
die duren? 

In de notit ie van de actiegroep Man/ 
Vrouw/Maatschappij als reactie op 
het wetsontwerp, wordt in dit verband 
gepleit voor verzelfstandiging van de 
positie van de gehuwde vrouw in de 
volksverzekeringen. Toegegeven, de 
sociale wetgeving loopt in dit opzicht 
achter bij de ontwikkeling van het bur-
gerlijk en fiscaal recht. Financiële pro-
blemen - zo lezen wij in deze notit ie -
zouden er dan niet zijn, want de ge-
huwde v rouw wordt zelfstandig pre-
mieplichtig. Wat dit echter voor de ge-
huwde vrouwen, die alléén huisvrouw 
zijn, betekent, heeft men zich niet of 
nauwelijks gerealiseerd. De gedachte 
aan een huishoudloon, hier en daar 
sterk gepropageerd, wordt door velen 
al weer van de hand gewezen, en dat 
niet alleen op praktische gronden ( bij 
voorbeeld definanciële consequen-
ties) maar evenzeer op bezwaren van 
principiële aard. De leden van de PvdA 
omschreven dit in het voorlopig ver-
slag aldus: 'De huidige positie van de 
vrouw met als belangrijkste en vaak 
zelfs enige taak de verzorging van het 
gezin zou daardoor worden versterkt, 
terwij l juist de ontwikkeling in andere 
richting, waarbi j man en vrouw beide 
een min of meer gelijke verantwoorde-
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lijkheid in het gezin op zich nemen, ge-
wenst is.' Wij maken deze argumenta-
tie overigens niet tot de onze, maar het 
toont wel aan hoe ingewikkeld de pro-
blematiek is. In ieder geval wordt het 
pleidooi van Man/Vrouw/Maatschap-
pij voor een recht op arbeidsonge-
schiktheidsuitkering voor de huisvrou-
wen in combinatie met de verzelfstan-
diging dan inconsequent. Hoe moet 
hier dan de zelfstandige premiebeta-
ling op korte termi jn worden opgelost? 
Geen premiebetaling zou bijzonder 
discriminerend zijn ten aanzien van de 
ongehuwden. Het is evenzeer opval-
lend, dat ook in de recente stukken van 
de Nederlandse Gezinsraad - evenals in 
de vroegere - eveneens op geen enkele 
wijze wordt gesproken over de keerzij-
de van de medaille. De keerzijde van 
het claimen van rechten is namelijk het 
voldoen aan plichten, in casu de pre-
miebetaling. Opnieuw wordt volstaan 
met het leggen van nadruk op de ar-
beid van de huisvrouw als economisch 
zinvolle activiteit; een opvatt ing die 
wi j van harte onderschri jven, maar 
waarmee nog geen oplossing is gege-
ven voor de dan opdoemende proble-
matiek. Het alléén opkomen voor het 
recht op een uitkering is dan een te 
eenvoudige, niet toereikende oplos-
sing. Bij een herziening van de volks-
verzekeringen terzake zal op even-
wichtige wijze voor alle groepen - ook 
de ongehuwden - een rechtvaardige 
oplossing moeten worden gevonden. 
Het is immers zeer de vraag of het toe-
kennen van voorzieningen aan een 
grote groep, die in het geheel geen 
premie betaalt, wel rechtvaardig is ten 
opzichte van de ongehuwden; een 
rechtvaardige oplossing, ook in sa-
menhang met b i jvoorbeeld de proble-
matiek van de weduwnaars en hun ge-
zinnen, kortom, alle onvolledige gezin-
ne, alsmede van de bejaarden. 

Inmiddels hebben wi j wel geconsta-
teerd, dat met betrekking tot de waar-
dering van de arbeid van de huis-
vrouw sprake is van enige discrepantie 
tussen het standpunt van de SER en dat 
van de bewindsl ieden. Op pagina 11 
van het advies van de SER van 16 mei 
1972 wordt gesteld, dat de waarde van 
de arbeid in de gezinshuishouding kan 
worden afgemeten naar de kosten 
welke moeten worden gemaakt, als 
deze arbeid wegens arbeidsongeschikt-
heid geheel of voor een deel niet meer 
kan worden verricht, hetgeen - zo zegt 
de SER - als een feitelijke inkomens-
derving kan worden aangemerkt. In de 
memorie van toelichting wordt op pa-
gina 64 gesteld, dat er geen sprake is 
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van feitelijke inkomensderving bij in-
tredende arbeidsongeschiktheid voor 
de gehuwde v rouw die uitsluitend in 
de eigen huishouding werkzaam is. 
Willen de bewindslieden op dit vraag-
stuk nog eens nader ingaan? Immers, 
de visie hierop is in belangrijke mate 
medebepalend voor de richting, waar-
in de uiteindelijke oplossing, ook bij 
een herziening van de hele structuur, 
zal moeten worden gevonden. 

Het is overigens voor ons op dit mo-
ment - nu er nog geen sprake is van 
verzelfstandiging van man en vrouw 
binnen déze volksverzekering, die een 
bodemvoorziening beoogt te zijn - min-
der relevant. Moeten de buitenshuis 
werkende gehuwde vrouwen in dit 
licht een recht op een geldelijke uitke-
ring krijgen? Vóór wi j op dit vraagstuk 
ingaan, wi l len wi j onze erkentelijkheid 
ervoor betuigen dat alle gehuwde 
vrouwen, ook de huisvrouwen ofwel 
de niet buitenshuis werkende vrou-
wen, recht op alle voorzieningen krij-
gen. Vanuit de maatschappelijke waar-
dering voor de arbeid van de huis-
vrouw, vanuit de bestaande, vaak gro-
te nood en vanuit de door ons noodza-
kelijk geachte optimale ontplooiings-
mogeli jkheden voor elke vrouw is dit 
een uitermate goede zaak. Mijnheer de 
Voorzitter. Ik keer terug tot het vraag-
stuk van het recht op een geldelijke uit-
kering voor de gehuwde vrouwen bin-
nen de AAW. De gehuwde vrouwen in 
loondienst hebben de WAO. Voor een 
aantal gehuwde vrouwen die óf zelf-
standig een bedrijf voeren öf meewer-
ken in het bedrijf van hun echtgenoot, 
dringt zich vanuit het sociaal-mini-
mumkarakter van de wet vaak ook 
geen noodzaak op. 

Buiten de voorzieningen, waar alle 
gehuwde vrouwen recht op kri jgen, is 
er alleen sprake van een geldelijk pro-
bleem voor de in het bedrijf van hun 
mannen meewerkende vrouwen, die 
met hun arbeid een bijdrage leveren 
aan het bereiken van het sociaal-mini-
mum-niveau. Vele zelfstandigen berei-
ken dit niveau vandaag de dag niet, 
ondanks het meewerken van hun echt-
genote. Hierin zou mogelijkerwijze een 
grond kunnen worden gevonden voor 
het toekennen bij invaliditeit van een 
recht op een uitkering aan deze groep 
vrouwen, waarbi j de uitkering op 
grond van het karakter van de AAW 
dan wel gerelateerd moet zijn aan de 
geleverde bijdrage tot het minimale 
gezinsinkomen. 

Hoe denken de bewindslieden over 
deze gedachte, die vanuit de optiek 
van de wet (behoefte-criterium) alles-
zins gerechtvaardigd is? 

Sociale verzekering 

Wij realiseren ons dat dit technisch 
wel eens bijzonder moeili jk uitvoerbaar 
zal zijn en dat deze problematiek op-
duikt omdat er aan de primaire inko-
menssituatie van vele zelfstandigen 
iets schort. 

Wij nemen aan, dat de Mil joenennota 
en de Troonrede ons ter zake niet in 
het ongewisse zullen laten. 

Dit onderdeel afsluitend komen wi j 
derhalve tot de conclusie dat het ook 
na zorgvuldige overweging voorlopig 
uitgesloten lijkt voor de categorie ge-
huwde vrouwen - alleen huisvrouw 
zijnde - een uitkering ingevolge de 
AAW te realiseren. 

Vervolgens lijkt het raadzaam de ge-
huwde buitenshuis werkende vrou-
wen eerst in de AAW op te nemen op 
het moment dat een systeemwijziging 
voor de andere volksverzekeringen 
mogelijk is. 

Ten slotte zou sterke aandrang op de 
SER om zo spoedig mogelijk advies uit 
te brengen over de aanspraken van de 
gehuwde vrouw-kostwinster in het ka-
der van de volksverzekeringen ons 
zeer welkom zijn. Hierover hebben wij 
in de gewisselde stukken al uitvoerig 
gesproken. Wij wil len nogmaals bena-
drukken, dat deze zaak ons zeer na aan 
het hart ligt en met de meeste spoed 
dient te worden geregeld. 

Het is vanzelfsprekend dat de kosten 
voor deze nieuwe volksverzekering tot 
uitvoerige discussie aanleiding heb-
ben gegeven en nog steeds geven. Im-
mers, hoe langer hoe meer breekt het 
besef baan, dat de steeds maar stij-
gende premies een te aanzienlijk be-
slag op het nationaal inkomen gaan 
leggen. De noodzaak vsn kostenbe-
heersing en herwaardering in de soci-
ale verzekering wordt langzamerhand 
wel allerwegen onderkend en erkend, 
maar heeft ondanks nota's en discus-
sies tot dusverre nog weinig concrete 
resultaten opgeleverd. 

Het zou ons een lief ding waard zijn 
geweest hierover reeds een funda-
mentele discussie, die tot duidelijke af-
spraken zou hebben geleid, te hebben 
kunnen voeren. Het wachten is nog 
steeds op de noodzakelijke SER-advie-
zen. 

In antwoord op onze desbetreffende 
vragen hebben de bewindslieden 
gesteld dat een nadere discussie over 
de mogelijkheden van kostenbeheer-
sing op grond van de gegevens in de 
memorie van toelichting op de begro-
ting 1976 mogelijk is. Wij zijn daar 
dankbaar voor en zullen ons thans be-
perken tot de middelen tot dekking van 
de kosten van de AAW. 

De nadere toelichting op het geko-
zen systeem van de overgangsrege-
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l ing, op grond waarvan kan worden 
aangenomen dat na 20 jaar de even-
wichtssituatie zal zijn bereikt, is, wan-
neer alleen wordt uitgegaan van aan-
tallen, al zeer globaal. Bovendien lijkt 
de raming van lasten op basis van een 
geli jkbli jvende leef t i jdsopbouwvan de 
beroepsbevolking ons aanvechtbaar. 

Is het nu werkelijk juist dat op geen 
enkele wijze een min of meer betrouw-
bare schatting van de ontwikkel ing ter 
zake voorhanden is? 

Voorts rijst de vraag of de mogeli jke 
evenwichtssituatie niet meer vanuit f i -
nancieel oogpunt moet worden be-
zien. 

Hiervoor is medebepalend de over-
heidsbijdrage. Het is ons duideli jk ge-
worden dat in het kader van de AAW 
de bewindslieden zich voorstellen de-
ze overheidsbijdrage strikt te beperken 
tot het aandeel, dat de vroeg-gehandi-
capten in de kosten veroorzaken. Wie 
dan echter het premieverloop voor de 
komende jaren op zich laat inwerken 
kan bepaald niet zonder zorgen zijn. 

Uiteraard onderschrijven wi j de stel-
l ing van de bewindsl ieden, dat het, 
toegespitst op de positie van de zelf-
standigen bij voorbeeld, prematuur is 
nu reeds een oordeel uit te spreken 
over de vraag of die druk op den duur 
zwaar of té zwaar zal blijken te zijn. Dit 
hangt ook van tal van andere factoren 
af. 

Neutraal gesteld, is het uiteraard wel 
juist dat een premie van vermoedeli jk 
na verloop van t i jd meer dat 10% van 
het belastbare inkomen een zware last 
betekent, met name voor de zelfstandi-
gen, maar eveneens voor het overige 
bedrijfsleven. 

Het is echter te gemakkelijk gesteld -
zoals onder meer in 'De Onderneming' 
van 10 januari 1975 is gebeurd - de 
oorzaak hiervoor voornameli jk te zoe-
ken in de voorgenomen opzet van de 
AAW, omdat deze vri jwel vol ledig zou 
zijn afgestemd op die van de WAO. 

De WAO wordt dan aangeduid als 
een verzekering die bijzonder royaal is 
opgezet, niet alleen voor wat de uitke-
ringen betreft, maar ook waar het gaat 
om de wijze van vaststell ing van 
arbeidsongeschiktheid, het in aanmer 
king brengen van revalidatie- en ande-
re voorzieningen en zo meer. Wat met 
'en zo meer' wordt bedoeld, is ons niet 
duidelijk. Deze algemene benadering 
delen wi j niet, wijzen wi j op onderde-
len zelfs af, terwij I zowel de wetgever 
als onze fracties op onderdelen nu, bij 
deze behandeling, beslist ook aanzet-
ten geven tot een betere beheersing 
van de kosten, zonder de essentie van 
de wet op dit moment aan te tasten. 

Indertijd is overeengekomen, dat de 
AAW niet per se binnen de 3%-norm 
voor 4 jaren behoefde te bl i jven. De 
lasten in het kader van de AAW blijken 
nu reeds tegen te vallen. Het lijkt mij 
een goede zaak, over het verloop van 
deze premie-ontwikkeling in het kader 
van het debat dat wi j ongetwij feld zul-
len hebben bij de begrotingsbehande-
ling nader van gedachten te wisselen. 
Ik neem aan dat wi j dan een visie op de 
gesignaleerde ontwikkeling van de zij-
de van de bewindslieden tegemoet 
kunnen zien en dat wi j dan ook de ge-
legenheid hebben op de hele proble-
matiek van de kostenontwikkelingen 
binnen de sociale verzekering in te 
gaan. 

Overigens hebben de bewindslieden 
onze vraag met betrekking tot een na-
dere toelichting op de nu voorgestelde 
startpremie onbeantwoord gelaten. 
Mag worden aangenomen, dat de 
thans op tafel gelegde berekeningen 
juist zijn voor het moment? 

Op welk moment is het jongste per-
centage met betrekking tot de invali-
deringskans vastgesteld? Het ant-
woord op die vraag heb ik voor ons 
eindoordeel nodig. In de memorie van 
antwoord wordt gesteld, dat de gehan-
teerde toekenningsfrequentie niet 
meer actueel is. Hoe actueel is de ge-
hanteerde 2 . 1 % en hoe actueel kan de 
toekenningsfrequentie zijn op de da-
tum van invoering van de wet? 

Zijn er voorts ook nadere gegevens 
over de stijgende voorzieningsfre-
quentie? 

Voorts een enkel woord over deui t -
voering van de wet, mijnheer de Voor-
zitter. Alhoewel wi j ons wel wi l len ver-
enigen met de uitvoering van de nieu-
we volksverzekering door de bedrijfs-
verenigingen omdat een ingrijpende 
wijziging in de uitvoeringsorganisatie 
bezwaarlijk incidenteel in overweging 
kan worden genomen, betreuren wi j 
het wel dat ook thans nog niet kan 
worden gekomen tot een meer unifor-
me uitvoeringsorganisatie. Ook hier 
weer een gemiste kans om tot een - zij 
het beperkte - beheersing van de kos-
ten te komen. 

Het is ons opgevallen, dat op onze 
vragen nader in te gaan op de argu-
menten van de particuliere verzeke-
ringsorganisaties met betrekking tot 
de uitvoering nauwelijks acht is gesla-
gen. Zonder onzerzijds een afzonder-
lijk uitvoeringsorgaan voor deze cate-
gorie op de door particuliere verzeke-
ringsinstellingen aangegeven wijze te 
bepleiten, zou toch zeker aandacht 
moeten worden gegeven aan een 
belangrijk voordeel bij deze opzet. Wij 
doelen op de mogeli jkheid om door 

participatie van de particuliere verze-
keraars reeds in een vroeg stadium de 
kans op een langdurige arbeidsonge-
schiktheid te kunnen onderkennen. 
Ook zij hebben daarmee een groot 
brok ervaring. Concreter, hoe kan bij 
afwijzing van de gedachte van de par-
ticuliere verzekeraars toch van hun 
diensten en gegevens op verantwoor-
de wijze gebruik worden gemaakt? Is 
hiertoe een goede samenwerking tus-
sen bedrijfsverenigingen en GMDener-
zijds en particuliere verzekeringsinstel-
lingen anderzijds wel voldoende? 

Hoe wordt deze samenwerking con-
creet gedacht? Dat er reeds contact be-
staat, is ons een te vage uitwerking 
van de noodzakelijk geachte samen-
werking. Moet deze niet worden gefor-
maliseerd? 

Het ontgaat ons waarom het onjuist 
zou zijn particuliere verzekeraars een 
plaats te geven in de besturen van de 
GMD en van de nieuwe Algemene Be-
dri j fsvereniging, zeker als bij voor-
beeld aan het bestuur van de GMD ook 
een vertegenwoordiger van vroeg-ge-
handicapten en van de huisvrouwen 
zal worden toegevoegd. Hoe zal ove-
rigens tot aanwijzing van deze laatste 
leden worden gekomen? 

Wij zullen het op prijs stellen wan-
neer de bewindslieden ons over de 
voortgang van de studie met betrek-
king tot de taak en functie van de GMD 
op de hoogte houden. Onze fracties 
houden nog steeds vast aan de motie-
Tilanus en zijn verheugd dat ook de 
bewindslieden van mening zijn dat de 
GMD een ruimere taakinhoud dient te 
krijgen. Dit neemt niet weg, dat over 
de uiteindelijke vormgeving nog wel 
een stevige discussie zal moeten 
plaatsvinden, mede in het licht van de 
huidige taakvervull ing. Het heeft ons 
verwonderd dat — juist met het oog op 
de moeili jke problemen rond de ar-
beidsongeschiktheid van zelfstandi-
gen - niet getracht is de advisering 
over de integratie van de medische 
diensten van de bedrijfsverenigingen 
en de GMD rond te hebben voor de be-
handeling van deze wet. Zullen in ver-
band met het stuwmeer nog nadere 
voorzieningen worden getroffen? 

Ons is opgevallen dat wi j een weinig 
concreet antwoord hebben ontvangen 
op de vragen over de vermindering 
van werkgelegenheid zowel voor de 
assurantie-tussenpersonen als de par-
ticuliere verzekeraars bij de invoering 
van deze wet. De bewindslieden delen 
mede, dat een analoge problematiek 
zich heeft voorgedaan bij de invoering 
van de WAO. Hiermee volstaan zij in 
feite, terwij l wi j een uiteenzetting had-
den mogen verwachten over de wijze 
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waarop de bewindslieden hebben la-
ten zien, zoals zij naar zij mededelen 
hebben gedaan, oog te hebben voor 
de belangen die hier in het geding zijn. 
Naar mijn overtuiging moet er met de-
ze groepen overleg zijn gevoerd. Wat 
is uit het overleg terzake gekomen? 

Met betrekking tot de opmerkingen 
over het uitlopen van de contractster-
mijn willen wij het standpunt van de 
bewindslieden op dit punt volgen. 

De verrekening met het WSW-loon 
als laatste punt. Die zaak hangt nog. 
Met de nu opgenomen anti-cumula-
tieregeling, zoals bedoeld in artikel 35, 
waar het gaat om de besparingen op 
de uitkeringen door WSW-loon aan de 
overheid ten goede te laten komen, 
kunnen onze fracties in deze wet ak-
koord gaan. Wij begrijpen dat het de 
bedoeling is ook de WAO hiermee in 
overeenstemming te brengen. Verder 
willen wij een nadere beschouwing 
over deze materie achterwege laten tot 
de behandeling van het wetsontwerp 
tot wijziging van de WAO aan de orde 
komt, vooropgesteld dat deze behan-
deling nog zal plaatsvinden. 

Wij hebben getracht in deze eerste 
bijdrage geen technische en ingewik-
kelde details naar voren te brengen. In 
tweede termijn en bij de behandeling 
van de amendementen komen deze 
aan bod. Het gaat ons erom dat op kor-
te termijn een wet wordt ingevoerd 
waarnaar duizenden met groot verlan-
gen uitzien. 

D 
De heer Staneke (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Het wetsontwerp Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring betreft een belangrijke toevoe-
ging aan het Nederlandse stelsel van 
sociale verzekeringen, want de oude 
invaliditeitswetten betroffen alleen 
werknemers, evenals de Wet op de Ar-
beidsongeschiktheidsverzekering van 
1967. De uitbreiding tot andere groe-
pen van ons volk is een daad van een-
voudige rechtvaardigheid. 

DS'70 is er voorstander van dat soci-
ale verzekeringen zoveel mogelijk 
volksverzekeringen zijn. Er is géén 
goed argument waarom een werkne-
mer andere bescherming tegen ram-
pen zou behoeven dan zelfstandigen. 
Bovendien bieden volksverzekeringen 
ook administratief grote voordelen. De 
grens tussen werknemer en zelfstandi-
gen is vaag: denk aan directeuren van 
vennootschappen, denk aan mensen 
die een deel van hun tijd als werkne-
mer werken, of een deel van hun le-
ven. 

Sociale verzekeringen zijn een groot 
goed. Wij zijn van mening dat alle ern-
stige risico's betreffende de persoon 
gedekt dienen te worden door sociale 
verzekeringen. Men kan dit niet overla-
ten aan de eigen beslissing van de risi-
co lopende burger omdat: 

a) sommigen, bij voorbeeld vroeg 
gehandicapten, nimmer vooreen par-
ticuliere verzekering in aanmerking 
kunnen komen; 

b) velen als gevolg van een vrij laag 
inkomen niet de marge hebben of me-
nen te hebben om tijdig een particulie-
re verzekering te sluiten. 

Anderzijds zal een gemeenschap die 
sociaal voelend is, zoals de Nederland-
se, tóch bij een calamiteit dienen te 
helpen. Het is beter dit tijdig en goed 
te regelen. Daarvoor sociale verzeke-
ringen, in een enkel ander geval - zo-
als bij wettelijke aansprakelijkheid we-
gens schade toegebracht door auto-
mobilisten - een verplichte verzeke-
ring bij particuliere maatschappijen. 

De laatste tijd laait de discussie op 
over de ontwikkeling van het totale 
verzekeringspakket. Men is onder de 
indruk van de explosieve groei van het 
aantal gerechtigden en van de daar-
voor nodige uitgaven. Deze is onver-
wacht fors. Ik wijs op de gegevens ver-
meld in de Nota van de commissie so-
ciale verzekeringen van de Sociaal-
Economische Raad d.d. 17 juni 1975 
getiteld 'Nota inzake de ontwikkeling 
van de sociale zekerheid in de periode 
1972 tot en met 1977 bij ongewijzigd 
beleid vanaf 1975; een kwantitatieve 
benadering'. Hieruit blijkt bij voor-
beeld dat de uitgaven voor sociale ver-
zekeringen snel stijgen tot ca 22% van 
het nationale inkomen volgend jaar, 
d.w.z. ongeveer het dubbele van de 
omvang van het begin van de jaren 
zestig, toen hoofdelementen als Alge-
mene Ouderdomswet, Algemene We-
duwen- en Wezenwet, kinderbijslag, 
invaliditeitswetten e.d. al bestonden. 
Daarnaast stijgen de uitgaven uit 
hoofde van meer individueel afge-
stemde sociale voorzieningen - zoals 
de Algemene Bijstandswet - eveneens 
snel, tot ca 4% van het nationaal inko-
men volgend jaar. 

De sociale verzekeringen hebben 
daarmee de gemeenten als grote over-
heidssector overtroffen. De uitgaven 
zijn vergelijkbaar van omvang met die 
van het Rijk. Rijk, gemeenten én soci-
ale verzekeringen tezamen nemen 
belangrijk meer dan de helft van het 
nationale inkomen in beslag. 

Iemand vroeg eens aan een inwoner 
van Frans Guyana waar het land van 
bestond. Die inwoner antwoordde 
toen: Notre économie - c'est Ie bud-

get. Die economie dreef op een garni-
zoen en wat gevangenissen. Onze eco-
nomie is gelukkig meer gevarieerd, 
maar het is wel zo dat de overheid 
thans met degenen die sociale uitke-
ringen ontvangen ongeveer evenveel 
werknemers telt als de industrie. Grote 
zorgvuldigheid is geboden bij over-
heidsuitgaven van welke omvang dan 
ook, maar zeker bij overheidsuitgaven 
van deze omvang. 

Het kernverschil tussen particuliere 
uitgaven en overheidsuitgaven is dat 
bij de beslissing van een particulier 
om bijvoorbeeld een huis te kopen de 
beslisser, de betaler en de genieter 
(consument) dezelfde persoon zijn, zo-
dat een goede afweging van lusten en 
lasten plaats vindt. Bij de overheid is 
er een vérgaande splitsing. Wij in het 
parlement beslissen (of uitvoerders, 
bijvoorbeeld van de Bijstandswet, 
denk ook aan keuringsartsen), de pre-
mie" (of belastingbetalers) dragen de 
last en de ontvangers krijgen de uitke-
ring. Men heeft vroeger wel getracht 
lusten, lasten en besluitvorming dicht 
bij elkaar te houden, bijvoorbeeld door 
verzekering per bedrijfstak. Om allerlei 
redenen wordt dat stelsel in hoge ma-
te verlaten. Des te belangrijker wordt 
de vormgeving van de wetten, de uit-
voering en de rapportage over de uit-
voering. 

Wat rapportage, controle en analyse 
van overheidsuitgaven betreft liggen 
we ver achter bij andere sectoren van 
onze economie. De rapportage van de 
Algemene Rekenkamer is naar zijn 
aard summier, al neemt de analyse in 
omvang en diepte toe. De sociale sec-
tor valt goeddeels buiten de compe-
tentie van de Rekenkamer. De rappor-
tage daarover is laat en meestal wei-
nig diepgaand. Meer licht op onver-
wachte ontwikkelingen wordt gewor-
pen door opstellen als gebundeld in 
'WAO-balans en perspektief'. Van alle 
sociale verzekeringen is het vooral de 
WAO die in omvang ver is toegeno-
men boven de oorspronkelijke ver-
wachtingen, zoals oud-minister Veld-
kamp heeft onderstreept in 'WAO-ba-
lansen perspektief'. Naast de WAO is 
er de voornaamste andere groep soci-
ale verzekeringen die fors stijgt de 
medische verzekeringen (ziekenfonds, 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten). Daar is het in hoge mate een 
kwestie van relatief sterke toeneming 
van prijspeil van medische diensten. 
Overigens is dit wellicht een gevolg 
van het verzekeringsstelsel; men de-
clareert makkelijker hoge kosten via 
onpersoonlijke tussenstations. De uit-
voerende instanties hebben de WAO 
uitgevoerd op een wijze die afwijkt van 
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de verwachtingen en bedoelingen van 
de wetgever, die slechts het element 
'bedri j fsongeval ' wi lde vervangen 
door arbeidsongeschiktheid, ontstaan 
binnen óf buiten het bedrijf. Terwij l bij 
de indiening van het wetsontwerp 
WAO werd verwacht dat een premie 
van 3% voldoende zou zijn is de pre-
mie nu op de weg naar de 10%. Het 
stelt teleur dat bij de voorbereiding 
van het nu in discussie zijnde wets-
ontwerp inzake een volksverzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid is r.age-
laten om de bestaande WAO te bezien 
op haarfunct ioneren en op de afwij-
kingen t.o.v. hetgeen de wetgever des-
tijds heeft gesteld. Voor ik nader op de 
WAO inga wi l ik enkele algemene op-
merkingen maken over verzekeringen. 
Het kenmerk van een verzekering (par-
ticulier of publiekrechtelijk) is dat een 
rechtop uitkering ontstaat indien: 

a) een calamiteit optreedt die de ver-
zekerde treft ; 

b) het een onvri jwi l l ig karakter 
draagt; 

c) het min of meer objectief is vast 
te stellen. 

Deze elementen zijn essentieel. De 
'calamiteit' kan voorzienbaar zijn (bij-
voorbeeld het bereiken van de 65-jari-
ge leeftijd) of niet; zij moet een ónvr i j -
wi l l ig karakter dragen. Daarom hoort 
de kinderbijslag eerder thuis bij het 
budgettaire stelsel van herverdeling 
(via belastingen, kinderaftrek e.d.) dan 
bij een verzekeringsstelsel. Mensen 
diezich zelf in moeil i jkheden brengen 
dienen óók te worden geholpen. Dit 
kan echter slechts op individuele ba-
sis, afhankelijk van de situatie van de 
persoon, van zijn vermogen of inko-
men, van zijn bereidheid om te streven 
naar herstel van mogeli jkheden om 
voor zichzelf te zorgen. Wie zich in 
moeili jkheden brengt behoort thuis bij 
de sociale voorzieningen, bi jvoorbeeld 
bij de Algemene Bijstandswet, niet bij 
de sociale verzekeringen. Een essen-
tieel cri terium voor 'verzekeringen' is 
ook dat de calamiteit objectief is vast 
te stellen. Dat is in een aantal gevallen 
ook eenvoudig; denk bijvoorbeeld aan 
een 65-jarige of een weduwe. Ook de 
invaliditeitswetten waren betrekkelijk 
eenvoudig voor zover zij een ongeval 
betroffen. De moeil i jkheden inzake de 
WAO zijn de laatste acht jaar ontstaan 
omdat hier twee criteria van belang 
zijn welke zich maar ten dele lenen 
voor objectieve vaststell ing. Dat is 
enerzijds de medische zijde (lichame-
lijke of geestelijke ongeschiktheid) en 
anderzijds de arbeidsmarkt (als men 
werk kan vinden dat sterk afwijkt van 

vroeger beroep, of ver gelegen is van 
huidige woonplaats, is dat werk dan 
'passend'?). De studies die de laatste 
jaren over de uitvoering van de Wet op 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zijn verschenen tonen dat de (ruime) 
interpretatie van deze criteria inzake 
'arbeidsongeschikt' dé oorzaak is van 
de explosieve toeneming van het aan-
tal WAO-uitkeringen, waardoor je op-
pervlakkig de indruk krijgt, zoals colle-
ga Rietkerk schreef, dat er in Neder-
land recent een oorlog heeft gewoed. 
Er is géén objectieve toeneming van 
de ziekten in Nederland, evenmin is er 
enige aanleiding om aan te nemen dat 
speciaal in de periode 1967-1974 
(meer vri je t i jd, meer inkomen, moder-
nere fabrieken en kantoren) plotseling 
een geweldige 'stress' is opgetreden 
waardoor veel mensen hun werksitu-
atie niet meer zouden aan kunnen. We 
moeten ons geen 'stress' aanpraten. 
De toename van het aantal WAO-ge-
rechtigden ver boven hetgeen destijds 
door de Minister van Sociale Zaken bij 
indiening van het wetsontwerp werd 
verwacht, is ten dele een gevolg van 
grotere neiging van 'Cliënten' om te 
vragen om een uitkering, ten dele ech-
ter ook van werkgevers (maar ook van 
arbeidsbureaus en artsen) om mensen 
naar de WAO toe te schuiven. Het is 
niet denkbeeldig, dat dit mede zijn oor-
zaak vindt in de vage en daarom gun-
st igerWAO-regel ing dan de Werkloos-
heidswet. 

De betalers zijn niet 'sterker' dan de 
ontvangers. 

Een ander aspect van sociale verze-
keringen is de verhouding tussen de 
groep die premie of belasting betaalt 
en de groep die een uitkering krijgt. Er 
is vroeger gedacht dat de groep die 
ontvangt bestaat uit 'zwakken' en de 
groep die betaalt uit (financieel) ster-
keren. Bij de uitbreiding van het soci-
aal verzekeringsstelsel en de geweldi-
ge toeneming van het aantal uitke-
ringsgerechtigden is een andere situ-
atie ontstaan. Velen die werken verdie-
nen wein ig meer dan het min imum-
loon en betalen fors premies en belas-
t ingen. Velen die uitkeringen krijgen, 
ontvangen inkomens van dezelfde 
hoogte, of meer, en hebben uiteraard 
meer t i jd voor hun huis en hun hob-
by's. Voorts is, bij de ruime interpreta-
tie die aan de WAO is gegeven, ook het 
verschil in gezondheid tussen ontvan-
gers en betalers vaak gering; afkeu-
ring berust soms op klachten die even-
zeer aanwezig zijn bij mensen die wel 
werken en de premielast dragen. Dit 
alles is van relatief wein ig betekenis 
voor mensen met inkomens zoals de 
onze, die een heel eind liggen boven 

de gemiddelde inkomens en de maxi-
male sociale uitkeringen Binnen de 
grote groep waar inkomens van wer-
kers en trekkers echter wel van verge-
lijkbare hoogte zijn leidt de toenemen-
de drukvan premies en belastingen tot 
groot gevoelen van onlust en .... tot 
een neiging o m dan ook maar een be-
roep te gaan doen op een uitkering. 

Mijn betoog over de WAO-model 
voor het huidige wetsontwerp mondt 
uit in de volgende conclusies: 

a) Studie en bezinning over de uit-
voering van de wet is dr ingend nodig. 

b) Wat medische criteria betreft, zal 
gestreefd moeten worden naar criteria 
die objectief hanteerbaar zijn, dus niet 
in hoge mate afhankelijk van oordelen 
waarbij de ene arts anders oordeelt 
dan zijn collega. 

c) Het begrip 'passende arbeid' dient 
te worden herzien. 

Wat is passende arbeid? Het eerste 
lid van artikel 5 van wetsontwerp 
13.231 luidt: 'Arbeidsongeschikt, ge-
heel of gedeeltelijk, is hi j , die ten ge-
volge van ziekte of gebreken geheel of 
gedeeltelijk buiten staat is om met ar-
beid, die voor zijn krachten en be-
kwaamheid is berekend en die met het 
oog op zijn opleiding en vroeger be-
roep hem in bil l i jkheid kan worden op-
gedragen, ter plaatse waar hij arbeid 
verricht of het laatste verricht heeft of 
op een naburige soortgelijke plaats te 
verdienen, hetgeen lichamelijk en 
geestelijk gezonde personen, van de-
zelfde soort en soortgeli jke opleiding, 
op zodanige plaats met arbeid ge-
woonli jk verdienen'. Dit voorstel bevat 
derhalve naast een algemene bepaling 
'arbeid, die voor zijn krachten en be-
kwaamheid is berekend' drie beper-
kende bepalingen (opleiding, beroep 
en woonplaats). Waarom? Als men 
een opleiding heeft genoten maar 
geen werk kan vinden in die richting 
kan men toch beter wat anders gaan 
doen. Waarom de aansluiting bij het 
laatste beroep? De arbeidsmarkt is 
even dynamisch als de mens; de vraag 
naar sommige beroepen neemt toe, 
naar andere af; het is onjuist om een 
bevriezing voor te staan en mensen 
'liever' werkloos te doen zijn (of ar-
beidsongeschikt) dan ander werk te 
bevorderen. 

En dan de woonplaats. Wij werken 
samen in de Benelux en in de Europe-
se Economische Gemeenschap, maar 
binnen ons eigen land zou iemand die 
in Zeist werkloos wordt niet in Gouda 
mogen werken. Dat is te dwaas, lijkt 
mij . Daarom hebben wi j een amende-
ment ingediend, dat beoogt deze drie 
beperkingen, die ook in andere sociale 
wetten voorkomen en daardoor veel 
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werkloosheid veroorzaken, te laten ver-
vallen. 

De bewindslieden wijzen er in de 
memorie van antwoordt, blz. 12, op dat 
deze beperkingen al teruggaan op Mi-
nister Talma, wiens naam door mi jn 
voorgangster reeds is genoemd, die in 
1911 onder meer schreef: 'Opleiding 
en vroegere bezigheid hebben dan 
werkman in een bepaalde stand ge-
bracht, naar algemeen heerschen-
de opvattingen hangt de vraag, welke 
arbeid aan een werkman in bill i jkheid 
kan worden opgedragen, van de oplei-
ding en vroegere bezigheid af'. Wij 
menen dat dit beroep op een standen-
maatschappij zoals die in 1911 werd 
voorgestaan slechts past bij een stati-
sche, op basis van diploma's hierar-
chiek ingerichte, maatschappij. Wij 
verwerpen dit en wil len dat onderstre-
pen door een motie. Ik heb de eer, 
mijnheer de Voorzitter, u deze motie te 
overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Staneke, 
Van Veenendaal-van Meggelen, Ko-
ningh, Tuinenburg en Verwoert wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de algemene beschouwingen 
over het ontwerp van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet; 

constaterende, dat in de memorie van 
antwoord een beroep wordt gedaan 
opeen toelichting uit 1911, waarin 
gesteld wordt dat men in een bepaalde 
'stand' wordt gebracht door opleiding 
en (vroegere) bezigheid en dan recht 
kan doen gelden op werk in die stand 
of opeen uitkering; 

constaterende, dat de vri je keuze van 
een opleiding geenszins meebrengt 
dat men daardoor recht krijgt op werk 
in dat beroep of anders op een uitke-
r ing; 

constaterende, dat de maatschappij 
dynamisch is en de vraag naar (en het 
aanbod van) arbeidskrachten in ver-
schillende beroepen voortdurend ver-
andert; 

verwerpt de gedachte dat men in een 
bepaalde 'stand' thuishoort en eerder 
recht heeft op een uitkering dan op 
werk dat aan andere 'standen' toebe-
hoort, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
De heer Staneke (DS'70): Mijnheer 

de Voorzitter! De kring der utkerings-
gerechtigden is in het wetsontwerp 

ruim getrokken, zoals ook bij een 
volksverzekering hoort. Kinderen val-
len vanaf 17 jaar onder de wet. Artikel 
6: Surinamers en Antil l ianen vallen 
onder wet mits zij t i jdig naar Neder-
land komen (artikel 90, in samenhang 
met de voorstellen van het kabinet in-
zake de toescheiding van nationalitei-
ten bij wi jziging van het Statuut). Zoals 
op de bladzijde 50 en 51 van de memo-
rie van toelichting uiteengezet gaat 
het voorstel veel verder dan bijvoor-
beeld het SER-advies. Mannen, vrou-
wen, kinderen, binnen of buiten Ne-
derland, maar er is één groep die niet 
meetelt, dat zijn de gehuwde vrouwen 
(artikel 9), met name gehuwde vrou-
wen die een eigen bedrijf hebben 
(geen B.V.), in het bedrijf van hun man 
werken of in de huishouding voor hun 
gezin. Dat ben ik gaarne met mevrouw 
Van Leeuwen eens. Daartegenover 
wordt de uitkering voor een gehuwde 
man, die arbeidsongeschikt is gewor-
den, hoger gesteld, op 100/70 van het 
bedrag voor ongehuwden (art. 10) 

DS'70 meent dat deze discriminatie 
jegens de gehuwde vrouw die arbeids-
ongeschikt wordt, onrechtvaardig is. 
Mensen dienen rechten en plichten te 
hebben, onafhankelijk van de vraag of 
zij in een vennootschap of in een be-
drijf van andere rechtsvorm werken en 
onafhankelijk van de vraag of zij met 
anderen samenwonen of samenleven, 
en onafhankelijk van de vraag of er 
een huwelijk gesloten is. Een vrouw 
die in concubinaat leeft heeft wèl recht 
op uitkering als zij arbeidsongeschikt 
wordt. Wij weten dat ook een aantal 
bestaande wetten discrimineert. Twee 
bejaarden die in concubinaat samen-
wonen krijgen meer AOW dan een 
echtpaar. Een weduwe verliest haar 
AWW-pensioen als zij hertrouwt. Bij 
concubinaat verliest zij dit niet! Die 
elementen in bestaande wetten zijn 
onjuist, wi j moeten toe naar regelin-
gen waarbij rechten worden toege-
kend aan mensen, niet aan (gehuwde) 
mannen, waarbi j hoogstens verschil 
wordt gemaakt tussen het al of niet 
verzorgen van een minderjarig kind, 
maar niet op grond van huwelijks-
band, en dan meestal tégen de gehuw-
den. Vandaar ons amendement om ar-
tikel 9 te schrappen. Dit betekent dat 
wij aan gehuwde vrouwen dezelfde 
rechten wil len toekennen als aan an-
dere vrouwen of aan mannen. Wij stel-
len dit geenszins afhankelijk van een 
kostwinnerschap, waar de bewindslie-
den in de memorie van toelichting (de 
bladzijden 63 en 64) zo uitvoerig op in-
gaan. Ook als de vrouw thuis werkt is 
haar arbeid van groot belang. Ook 
hierbij onderstreep ik de wijze waarop 

mevrouw Van Leeuwen dit naar voren 
heeft gebracht. De bewindslieden stel-
len onderaan bladzijde 64 dat bij het 
uitvallen van de gehuwde v rouw 'die 
uitsluitend in de eigen huishouding 
werkzaam is' 'er bij intredende 
arbeidsongeschiktheid geen sprake is 
van feitelijke inkomensderving' . Maar 
dat cr i ter ium is al eerder (bladzijde 50 
en dergelijke) verworpen, denk aan de 
rechten van de vroeg gehandicapten, 
of van invalide wordende renteniers 
en dergelijke die evenmin arbeidsinko-
men derven. De verwijzing naar 'de 
vrouw die door ouderdom haar huis-
houdelijke taak niet meer aan kan' is 
zwak, uitermate zwak. Daarvoor dient 
het algemeen ouderdomspensioen. 
Eveneens de verwijzing naar de we-
duwnaar, want de Algemene Weduwen 
en Wezenwet dient eveneens in non-
discriminatoire richting te worden her-
zien. 

Niet ten onrechte is er bij de onge-
huwden wrevel, wrevel over het feit.dat 
van regeringszijde een tendens merk-
baar is om de premies voor gehuwden 
en ongehuwden gelijke tred te doen 
houden, waardoor de druk voor de on-
gehuwden onevenredig groter wordt . 
De sti jging van de sociale premies 
mag niet en kan niet ongestraft door-
gaan, vindt de Staatssecretaris, zulks 
mede in het belang van de werkgele-
genheid. Een werkgroep van zijn de-
partement is bezig mogeli jkheden af te 
tasten, welke maatregelen genomen 
dienen te worden om hieraan een halt 
toe te roepen. Mijn vraag is aan de 
Staatssecretaris om ook het aspect 
premiebetaling door ongehuwden in 
het onderzoek te betrekken. De f inan-
ciële positie van de ongehuwde wordt 
steeds moeili jker; dit geldt zowel voor 
de vrouw als voor de man. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nu pro-
beren een conclusie te trekken. Ons 
sociaal verzekeringsstelsel is in zijn 
hoofdopbouw uniek; daar mag niet 
aan getornd worden. Dat wi l ook nie-
mand. Uitbreiding van werknemers-
verzekeringen als de WAO tot volks-
verzekeringen is rechtvaardig. Daarom 
zijn wi j voor de kerngedachte van het 
wetsontwerp, die zo snel mogelijk 
moet worden gerealiseerd. De argu-
menten voor uitstel na 1 juli 1976 ach-
ten wi j zwak, tot het antwoord van de 
Minister, te zwak. 

Wel is het noodzakelijk om onze so-
ciale verzekeringscriteria in enkele op-
zichten te moderniseren. Ik noem: a) 
afschaffing van de discriminatie je-
gens de gehuwde vrouw; b) afschaf-
f ing van het zich baseren op een 'stan-
denmaatschappij ' , dat mede geleid 
heeft tot de explosieve groei van uitga-
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ven uit hoofde van de Wet Arbeidson-
geschiktheidsverzekering voorwerk-
nemers; c) hantering van medische 
criteria die een zo objectief mogelijk 
karakter hebben. Alleen objectieve cri-
teria zijn bruikbaar in een verzeke-
ringsstelsel, subjectieve elementen 
zijn slechts onder te brengen bij een 
meer individueel gerichte benadering, 
zoals mogelijk is bij de Algemene Bij-
standswet. 

Wij hebben enkele amendementen 
en moties ingediend die op de eerste 
twee elementen zijn gebaseerd. Over 
deze elementen ben ik wellicht uitvoe-
rig geweest. Op andere zaken, zoals de 
financiering, ben ik minder ingegaan 
om wille van de tijd. Slechts wil ik 
opmerken dat mijns inziens de onge-
huwden een te zware premiedruk in 
totaliteit ondergaan. Herziening van 
hun sociale en met name ook fiscale 
positie is mede daarom noodzakelijk. 
Ik meen dat spoedig daarover nader 
beraad nodig is. Het steeds wachten 
op adviezen bijvoorbeeld van de Soci-
aal-Economische Raad is fout, be-
windslieden en parlement zijn verant-
woordelijk voor de wetgeving, advise-
rende lichamen kunnen door ons nooit 
verantwoordelijk worden gesteld voor 
uitstel van beslissingen. 

Ik hoop dat de - geamendeerde -
wet een belangrijke hulp zal brengen 
voor zwakste groepen uit ons volk, zo-
als vroeggehandicapten en zelfstandi-
gen, die zoveel jaren hierop hebben 
gewacht. 

D 
De heer Meis (CPN): Mijnheer de Voor-
zitter! Namens mijn fractie wil ik aller-
eerst iets zeggen over de plannen van 
Minister Boersma en de Staatssecre-
taris de invoering van de AAW een half 
jaar uit te stellen. Wij vinden de argu-
menten daarvoor overtrokken. Wij zijn 
het er dan ook niet mee eens. Gezien 
de jarenlange ervaring met de sociale 
wetgeving en de toepassing daarvan 
in ons land moet het mogelijk zijn, tij-
dig de nodige deskundigheid aan te 
trekken om de wet op 1 juli 1976 te la-
ten ingaan. 

In de memorie van antwoord van 12 
augustus 1975 wordt, in tegenstelling 
tot hetgeen de Minister nu zegt, op 
blz. 2 gezegd dat ernaar wordt ge-
streefd de wet op 1 juli 1976 te laten in-
gaan. Verder staat er dat er rekening is 
gehouden met de overheidsuitgaven 
met ingang van 1976. De periode tot 1 
juli 1976 is nodig om tot uitvoering van 
de wet te komen. Verder zegt de Minis-
ter dat in de afgelopen maanden op 
het departement alle activiteiten erop 

gericht zijn geweest inderdaad de wet 
op 1 juli 1976 te laten invoeren. Ook 
wordt in de memorie van antwoord 
door de Minister medegedeeld dat er 
met voortvarendheid aan is gewerkt 
een aantal wetten aan te passen aan 
de AAW. 

Uit dit alles mogen wij wel afleiden 
dat verreweg het grootste aantal voor-
bereidingen reeds is getroffen om de 
wet op de gestelde datum te laten in-
voeren. Trouwens, wanneer de be-
drijfsverenigingen voor de detailhandel 
en de ambachten en het Agrarisch So-
caal Fonds mededelen dat zowel de 
uitvoeringsmaatregelen alsdetetref-
fen voorzieningen toch wel op tijd 
klaar kunnen zijn, spreekt hieruit een 
enorm brok ervaring. 
Onze fractie blijft dan ook van mening 
dat het haalbaar moet zijn de wette la-
ten ingaan op 1 juli 1976. De datum van 
ingang is voor vele duizenden zelfstandi-
gen, gehandicapten en anderen, die 
voor hun uitkering op grond van deze 
wet in aanmerking komen, gezien de 
eerdere toezegging als vaststaand 
aangenomen. Daarom onderschrijven 
wij de protesten tegen het uitstel van 
de CBTB, de middenstandsbonden en 
de invalidenorganisaties. Volgens ons 
zijn deze protesten volkomen terecht. 

Ik wijs erop, dat de belofte is ge-
daan, deze wet op 1 juli 1976 in te voe-
ren. Ik wijs er voorts op , van welke 
kant tevredenheid over dit uitstel isuit-
gesproken. VNO en NCW hebben im-
mers al maandenlang op uitstel aan-
gedrongen. In feite heeft ook de VVD 
op uitstel aangedrongen. Zij heeft 
steeds aangedrongen op een beper-
king van de wet. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat is iets an-
dersdan uitstel! 
De heer Meis (CPN): U wilde op deze 
wet beknibbelen. Dat heb ik goed gele-
zen. 

Het is ook wel te begrijpen, dat deze 
fractie één lijn trekt met de grote on-
dernemers. De VVD is voor hen nu 
eenmaal de spreekbuis. Zij is niet vóór, 
maar tegen de middenstanders! Ken-
nelijk is de Minister gezwicht voor de 
aandrang, die door de grote onderne-
mers en misschien ook door de VVD is 
uitgeoefend. Omdat anderen dit niet 
naar voren brengen, moet onze fractie 
dat doen. Wij hebben geplozen naar 
de werkelijke reden van dit uitstel. Dit 
uitstel past kennelijk in het algemene 
kader van de bezuinigingspolitiek en 
de opstelling van de komende rijksbe-
groting. Is het juist, dat de 
Minister tijd wil winnen om maatrege-
len te kunnen treffen de doordewer-
kende bevolking te betalen premie te 
verzwaren? 

De Minister heeft al meegedeeld, dat 
hij deze premie te laag vindt. Hij vindt, 
dat de Regering er te veel geld moet 
bijleggen. Is dit uitstel de Minister wei-
kom, opdat hij een halfjaar kan gebrui-
ken om voorstellen te kunnen uitwer-
ken voor het betalen van een hogere 
premie door de werkende mensen? 

Ik wil in dit verband iets over de pro-
cedure zeggen, omdat wij nu niet over 
de amendementen spreken. Mevrouw 
Van Leeuwen heeft gesproken namens 
de gezamenlijke CDA-fractie. Zij heeft 
een aantal amendementen ingediend. 
Wij hebben in de Kamer de ervaring, 
dat vaak op het allerlaatste moment 
amendementen etcetera worden inge-
trokken. Ik deel daarom reeds nu me-
de, dat onze fractie zich alle vrijheid 
voorbehoudt om, mocht dit ook nu ge-
beuren, die amendementen weer in te 
dienen. Ik zeg niet, dat het zal gebeu-
ren, maar ik waarschuw ervoor, dat wij 
ons alle vrijheid voorbehouden, dat 
dan te doen. Dan weet men meteen 
wat er te wachten staat. 

Onze fractie is voorstandster van in-
voering van de AAW voor zelfstandi-
gen en gehandicapten. In het bijzonder 
deze groep van de bevolking wordt al 
lange tijd heel zwaar getroffen in haar 
inkomsten bij invaliditeit. Daarom 
heeft onze fractie de bediening van dit 
wetsontwerp positief ontvangen. Dat 
wil niet zeggen, dat het wetsontwerp 
naar onze mening niet tal van onvolko-
menheden heeft. Daarom wil ik enkele 
kritische kanttekeningen bij het onder-
havige wetsontwerp maken. 

In de eerste plaats wil ik een opmer-
king maken over het uitsluiten van een 
uitkering van de gehuwde en niet 
meer duurzaam gescheiden vrouw, 
respectievelijk intrekking van de uitke-
ring voor de vrouw, als zij in het huwe-
lijk treedt. Ik de memorie van ant-
woord wordt op bladzijde 36 gezegd, 
dat de Minister het met het overgrote 
deel van de fracties eens is, dat er met 
name voor de gehuwde werkende 
vrouw, in zoverre zij meewerkt in het 
bedrijf als zelfstandige, dringend be-
hoefte is aan een wettelijke arbeidson-
geschiktheidsverklaring. 

Als de Minister en eventueel het ka-
binet zich op dat standpunt stellen, is 
het voor ons onbegrijpelijk, waarom 
de Minister juist nu bij de invoering 
van deze wet deze zeer dringende 
voorzieningen voor de werkende ge-
huwde vrouw niet realiseert. Als je van 
iets overtuigd bent en je dient daar-
voor een wetsontwerp in, dan laat je 
dat toch niet uit het wetsontwerp? Dan 
zetje het er toch in? De Minister wil 
echter in de wet nadrukkelijk de ge-
huwde vrouw toch uitsluiten van een 
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uitkering. Ik wi l graag een verklaring 
van de Minister hebben voor deze te-
genstri jdigheid. 

Een van zijn motiveringen is, dat de 
AAW een bodempensioen moet zijn, 
gebaseerd op een gezinsinkomen. Hij 
wi l in geen geval dat de uitkering van 
de AAW hoger wordt dan de uitkering 
van de AOW of de AWW. Het gezins-
inkomen mag dus volgens de Minis-
ter het min imumloon niet te boven 
gaan. Daarom mogen de man en de 
vrouw niet beiden de beschikking heb-
ben over een uitkering, daar dit ten ge-
volge kan hebben dat de twee uitkerin-
gen boven het min imumloon uitko-
men. 

Onze fractie heeft bijzonder veel be-
zwaar tegen het feit, dat men wel pre-
mie over het inkomen van de v rouw 
heft. De man wordt weliswaar over 
een gezamenlijk inkomen aangesla-
gen. Heel netjes staat er, dat wat be-
treft de premieheff ing het inkomen 
van de gehuwde v rouw tot het inko-
men van de man wordt gerekend. 
Maar man en vrouw gezamenlijk moe-
ten betalen - voor 1975 althans - tot 
f 31.750. Stel nu, dat de man f 21.000 
bruto verdient en de vrouw f 10.750. 
Dat is dan een gezamenlijk gezinsinko-
men op basis van het inkomen van de 
man en dat betekent dan dat zij over 
f 31.750 premie moeten betalen. Stel je 
nu eens voor, dat een vrouw van een 
middenstander ergens anders in loon-
dienst is. Dan betaalt zij WAO-premie. 
Als haar man dan f 21.000 verdient, 
wordt er van haar loon WAO-premie 
afgehouden. Tegelijkertijd wordt haar 
loon echter als inkomen van de man 
gerekend en moet zij ook AAW-premie 
betalen en zij krijgt er noppes voor. 
Dat is de praktijk! Ik zou wel eens van 
de Minister wil len weten hoe dat zit. 
Het zou kunnen betekenen, dat een ge-
huwde vrouw dubbel gediscrimineerd 
wordt , doordat zij extra premie moet 
betalen over haar inkomen. Het is toch 
nodig dat wi j deze zaak oplossen. Ik 
hoop, dat onze fractie de toezegging 
van de Minister krijgt, dat er in ieder 
geval geen dubbele premie over de in-
komsten van de vrouw wordt geheven. 
Als dat gebeurt, mag je helemaal niet 
meer praten over gelijke rechten voor 
man en vrouw, want dan wordt de on-
gelijkheid toch wel in het absurde 
doorgetrokken. 

Het kan betekenen, dat de vrouw 
niet in aanmerking komt voor een uit-
kering, maar wel de kans loopt dat zij 
een dubbele premie moet betalen. Het 
kan toch voorkomen, dat de midden-
stander het bedrijf runt en dat zijn 
vrouw ergens anders in loondienst is? 

Want niet iedere middenstander kan 
worden aangeslagen op f 31.750, zijn-
de het loon van de man. Ik ken er nog 
wel een paar, die minder verdienen! 

Verder kan toch niet ontkend wor-
den dat de v rouw van een zelfstandige 
bakker, schipper, kruidenier of de 
boerin, die op de boerderij mede-
werkt, voor een niet onbelangri jk deel 
mede voor het inkomen zorgt? Dat wi l 
zeggen, dat zij in werkeli jkheid geld 
verdient. Trouwens, strikt genomen 
doet zij dat ook, als zij alleen de huis-
houding doet. Voor deze categorie 
geldt, dat zij in de meeste gevallen het 
werk in de huishouding doen. Daarom 
wil len wi j juist voor deze categorie van 
de bevolking, waarvoor dit wets-
ontwerp de uitkeringen moet regelen, 
de gehuwde vrouw bij invaliditeit voor 
een uitkering in aanmerking laten ko-
men. 

Als dat een verzwaring van de pre-
mielast met zich zou brengen, 
dan zou deze volgens onze fractie uit 
de algemene middelen moeten wor-
den betaald. Dat zou ook kunnen door 
de premielast voor de hogere salaris-
sen, bij voorbeeld boven de f 50.000, 
wat te verzwaren. Hierdoor zou de pre-
mielast van de lagere inkomens kun-
nen worden verlicht. De Minister 
spreekt in de memorie van toelichting 
over solidariteit. Zo zou hij door de ho-
gere inkomsten wat zwaarder te belas-
ten en door de door ons voorgestelde 
maatregelen te treffen de solidariteit 
bevorderen, namelijk die van de rijken 
met de armen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l na-
mens onze fractie voorts een aantal 
opmerkingen maken over de verhou-
ding tussen hen, die een uitkering uit 
de AWW zullen ontvangen, en de 
WSW. Zowel in de memorie van toe-
lichting op blz. 54 tot en met 57 als op 
blz. 29 en 30 van de memor ie van ant-
woord wordt hierop door de Minister 
en de Staatssecretaris ingegaan. Het is 
des te dringender dat w i j hierop in-
gaan, omdat ik zojuist van mevrouw 
Van Leeuwen heb begrepen, dat de 
bedoeling van het wetsontwerp betref-
fende de AAW ter zake van de WSW 
ook zal gelden voor de WAO. De Minis-
ter en de Staatssecretaris motiveren 
hun standpunt over deze problematiek 
als volgt. Wanneer personen nog een 
restcapaciteit hebben doordat zij niet 
vol ledig zijn afgekeurd, moeten zij in 
staat worden geacht, nog werkzaam-
heden in het vri je bedrijf te kunnen 
verrichten. Wanneer zij hierin niet sla-
gen, wil len de Minister en de Staats-
secretaris de mogeli jkheid openen, dat 
deze mensen te werk worden gesteld 
in een WSW-werkplaats. Dat w i l zeg-

gen dat dit werk als passende arbeid 
moet worden aanvaard op straffe van 
stopzetting van de uitkering. Dit bete-
kent dat het cr i ter ium, dat nu geldt om 
te worden tewerkgesteld in een 
WSW-werkplaats, wordt losgelaten en 
een aanzienlijk slechter cri terium 
wordt gekozen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het criteri-
um, dat nu geldt voor invaliden of voor 
andere personen, die in WSW-verband 
worden geplaatst, luidt als volgt - ik 
zal dit letterlijk citeren opdat wi j daar-
over geen misverstanden kunnen krij-
g e n - : . . . dat plaatsing in WSW-ver-
band alleen kan voor wie in belangrij-
ke mate ten gevolge van bij hen gele-
gen factoren gelegenheid om onder 
normale omstandigheden arbeid te 
verrichten niet of voorshands niet aan-
wezig is en krachtens deze wet in 
dienst worden genomen om onder 
aangepaste omstandigheden loonar-
beid te verr ichten. Dit betekent dat in 
feite iemand, die van de WAO trekt, in 
de WSW loopt of langdurig werkloos 
is, niet verplicht kan worden om naar 
de WSW-werkplaats te gaan. Deze 
hoeft dit niet als passende arbeid te 
aanvaarden. 

Mijnheer de Voorzitter! Niemand 
kan aantonen, dat wanneer een zelf-
standige, die door het uitoefenen van 
zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk inva-
lide wordt , het bij hem liggende facto-
ren zi jn, wanneer hij er niet in slaagt, 
werk te vinden om zijn zogenaamde 
restcapaciteit te benutten. Daarom kan 
naar onze opvatt ing voor deze mensen 
nooit een verpl icht ing gelden om te 
worden tewerk gesteld in een invalide-
werkplaats. Wanneer dit wel gebeurt, 
worden voor een massa invaliden de 
WSW-werkplaatsen het alternatief. Dat 
de Minister de door mij genoemde 
plannen koestert, blijkt wel uit hetgeen 
hij over deze problematiek in de me-
morie van toel ichting zegt over het cri-
ter ium van artikel 5 en over het vierde 
lid van artikel 12 van het voor ons l ig-
gende wetsontwerp. Tegelijkertijd 
stelt hij in artikel 33, lid 3, voor om de 
niet uitbetaalde AWW-uitkering bij 
plaatsing in WSW-verband in de 
staatskas te laten vloeien. Dat betekent 
dat de gelden niet in het WSW-fonds 
komen, eventueel ter verhoging van 
de uitkeringen, als men op de WSW-
werkplaats werkt. Ook worden deze 
gelden niet benut om de eventuele 
premie zo laag mogeli jk te houden. Dit 
betekent dat de 85%, die wordt inge-
houden op de WSW-werkplaats, terug-
vloeit in de staatskas. 

Wat wi l de Minister met dat geld 
doen? Waarom blijft men dit geld niet 
besteden aan de mensen die aan deze 
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wet onderworpen zijn? Is de Minister 
het niet met ons eens dat het oneindig 
veel beter zou zijn om goede om- en 
herscholingsinstituten te stichten om 
de grootst mogelijke zekerheid te 
scheppen dat de buiten hun schuld in-
valide geworden zelfstandige voor zo-
verre dat mogelijk is aan het normale 
produktieproceste laten deelnemen, 
eventueel voor een deel van de dag of 
voor een deel van de week? Is het niet 
zo, dat het nimmer mag gebeuren dat 
iemand met een restcapaciteit van bij-
voorbeeld 35% een volledige werk-
week van 40 uur op de werkplaats of 
in de fabriek werkt? Aangepaste werk-
zaamheden moeten in dit geval bete-
kenen dat het werk wordt beperkt tot 
een aantal uren, indien de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte al gaat, maar in ie-
der geval geen volledige werkweek. 

Wanneer iemand naar een WSW-
werkplaats wil gaan, dan moet hij niet 
onder druk van buitenaf staan, het 
moet volledig op vrijwillige basis. Ook 
mag niet gedreigd worden met inhou-
ding van inkomsten. 

Ik kom toe aan de bevoegdheden 
volgens artikel 56. Dit artikel geeft 
recht op bijzondere uitkeringen om de 
levensomstandigheden van de invali-
de te verbeteren. Een soortgelijk arti-
kel is artikel 60 van de WAO. Men komt 
volgens dit artikel niet in aanmerking 
voor een aangepaste auto, wanneer 
het gezamenlijk inkomen van man en 
vrouw meer bedraagt dan f 25.000 per 
jaar. De Minister en de Staatssecre-
taris gaan ervan uit dat gezinnen met 
een dergelijk inkomen toch wel een 
auto zouden kopen. Volgens onze f rac-
tie zou dit artikel aanzienlijk moeten 
worden verruimd. Zou de Minister niet 
van plan willen zijn, dit artikel toe te 
passen, ongeacht het inkomen? Indien 
dit niet zo is, zou ik in ieder geval na-
mens onze fractie willen vragen, of hij 
bereid is, het bedrag, waarboven men 
niet in aanmerking komt, aanzienlijk te 
verhogen. Waarom wordt bij voor-
beeld niet een maximumbedrag van 
f 31.750 aangehouden? Waarom juist 
f 25.000? Naar onze mening zou het 
enige criterium moeten zijn, of de toe-
kenning van bijzondere voorzieningen 
medisch noodzakelijk is. Dit is ook bij 
de WAO het geval. 

Onze fractie heeft als haar mening te 
kennen gegeven, dat iedere zelfstandi-
ge zich zou moeten kunnen verzekeren 
krachtens de Ziektewet. Dan zou hij ge-
dekt zijn tegen alle oorzaken van 
arbeidsongeschiktheid, dat wil zeg-
gen: ziekte, gebrek of ongeval. Artikel 
64 van de Ziektewet e.v. zouden hier-
door gewijzigd moeten worden. Onze 

fractie is van mening dat het een enor-
me verbetering voor de zelfstandige 
zou zijn, wanneer hij tegen dezelfde 
premie als die van artikel 64 tot een 
vrijwillige verzekering werd toegel a-
ten. De motivering, waarom de Minis-
ter dit niet wil of nog niet wil, ontgaat 
onze fractie. 

In artikel 93 wordt bepaald, dat het 
bepaalde in het eerste lid, onder 6, van 
artikel 21 niet van toepassing is op de-
gene wiens arbeidsongeschiktheid is 
ingetreden binnen een halfjaar na de 
dag waarop artikel 6 in werking is ge-
treden. Als iemand binnen een half 
jaar arbeidsongeschikt wordt en als dit 
kennelijk te verwachten was, dan wordt 
hij uitgesloten van een uitkering. Naar 
onze mening is dit een onbillijkheid, 
daar deze uitsluiting ook van toepas-
sing is, wanneer de betrokkene van 
zijn te verwachten arbeidsongeschikt-
heid geen enkele notie heeft. Naar de 
mening van mijn fractie zou deze be-
paling dan ook uit de wet moeten wor-
den genomen. Dit geldt trouwens ook 
voor artikel 44, lid 1, sub a, 2°derZiek-
tewet en artikel 30, lid 1 b van de WAO, 
öf deze bepaling zou moeten worden 
gewijzigd in die zin, dat alleen zij wor-
den uitgesloten, die kennelijk de be-
doeling hebben om met een hem of 
haar bekende ziekte of gebrek korte 
tijd te gaan werken om een uitkeri ng te 
verkrijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! De WAO 
kent de bepaling, dat er een arbeidson-
geschiktheidsuitkering wordt ver-
strekt, wanneer het percentage van de 
arbeidsongeschikheid hoger dan 15 is. 
Dit is te vinden in artikel 21 van deze 
wet. In het wetsontwerp inzake de 
AAW dat thans ter discussie staat, 
wordt dit percentage gesteld op 25. 
Het ontgaat ons ten enenmale, waar-
om dit onderscheid wordt gemaakt. 
Daarom wil ik namens mijn fractie aan 
de bewindslieden vragen, of zij alsnog 
bereid zijn bovengenoemd percentage 
in de AAW gelijk te stellen aan dat in 
de WAO en dus op 15 te stellen. 

Thans wil ik nog iets zeggen over de 
samenstelling van het bestuur van het 
Algemeen Arbeidsongeschiktheids-
fonds. Mijn fractie is inderdaad tegen 
de 1/3 • 1/3- Va-regeling. De Staatssecre-
taris vindt het echter niet nodig, hier-
over met ons te debatteren. Integen-
deel, hij verwijst naar een debat hier-
over bij een andere gelegenheid en bij 
de behandeling van een ander wets-
ontwerp. Dit is natuurlijk voor ons on-
aanvaardbaar. Wij verwachten hier-
over van de Staatssecretaris een nade-
re toelichting en wij verwachten dat hij 
op deze kwestie serieus ingaat. Ik zou 
hem namelijk de vraag willen stellen. 

waarom het bestuur niet is samenge-
steld uit de verzekerden en waarom de 
kroonleden er niet buiten kunnen wor-
den gehouden. Wij weten hoe het gaat 
in de SER: er is steeds meer kritiek op 
de kroonleden. Die zijn naar onze me-
ning niet nodig. Wij verwachten dus 
dat de Staatssecretaris hierover se-
rieus met ons discussieert en zich er 
niet met een Jantje van Leiden af-
maakt. 

De Minister gaat er bij de invoering 
van de AAW van uit, dat er een mini-
mum-gezinsinkomen moet zijn, dat wil 
zeggen een uitkering gebaseerd op het 
minimumloon, zoals bij de AOW en de 
ABW. Dit principe is tegengesteld aan 
dat van de uitkeringen krachtens de 
WAO. Die laatste uitkeringen zijn ge-
baseerd op het werkelijk verdiende 
loon. Ik zou de Minister willen vragen, 
deze tegenstelling nog eens naderte 
verklaren. Waarom in de AAW geen 
uitkering volgens de genoten inkom-
sten met eventueel een plafond? 
Waarom geen variabele uitkering bij 
voorbeeld op basis van het werkelijk 
verdiende loon tot een bepaald be-
drag? Waarom moet het juist een ge-
zinsinkomen op basis van het mini-
mumloon zijn? Wanneer er een varia-
bele uitkering was op basis van het ver-
diende loon, zou dit betekenen dat 
zeer vele middenstanders in staat zou-
den worden gesteld, een hogere uitke-
ring te ontvangen dan het thans voor-
gestelde gezinsminimum. Wij zouden 
hierop graag een antwoord hebben. 

Nogmaals, wij zijn niet tegen de in-
diening van dit wetsontwerp, maar wij 
staan toch wel zeer kritisch tegenover 
een aantal artikelen ervan. 

De vergadering wordt te 16.22 uur ge-
schorst en te 16.30 uur hervat. 

D 
MevrouwBarendregt (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zou in het alge-
meen een enkele opmerking willen 
maken over de betekenis van arbeids-
ongeschiktheid in deze samenleving 
voor de betrokkenen. Uit alle wetten 
waarin arbeidsongeschiktheid voor-
komt - de AAW zal dat gaan bevesti-
gen, terwijl de WAO dat al heeft ge-
toond - blijkt, dat het arbeidsonge-
schikt zijn een reden kan zijn om men-
sen uit een van de belangrijkste onder-
delen van de samenleving, namelijk 
het arbeidsproces, te stoten. Het is een 
erg goede zaak dat dit gebeurt met be-
houd van een redelijk inkomen, maar 
de uitstoting op zich blijft een zeer 
groot bezwaar. 

Ondanks alle discussies die gaande 
zijn en ook de dicussies over het ar-
beidsongeschiktheidscriterium, de 
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verhouding tot wat voor deze wet pas-
sende arbeid is, - op dit punt heb ik het 
betoog van de heer Staneke niet hele-
maal begrepen - komen de mensen, 
als zij eenmaal arbeidsongeschikt ge-
worden zijn, haast niet meer aan het 
werk, met welke wetten in de hand, 
met welke invloeden op hun uitkering 
of met welke wijziging in het arbeids-
ongeschiktheidscriterium ook. Er 
wordt aan alle kanten over gepraat, 
maar ik wi l nu al vaststellen dat bi jeen 
arbeidsmarkt zoals die nu is, deze 
mensen niet zo erg gewenst worden in 
het bedrijfsleven en dat ook de over-
heid zich wel eens van een betere kant 
kan tonen, hoewel zij meer doet aan 
het bieden van arbeidsplaatsen aan 
gehandicapten dan het bedrijfsleven. 

Wi j vinden dat in ieder geval nog 
eens met nadruk moet worden 
gesteld, dat er mogeli jkheden moeten 
komen voor de arbeidsongeschikte 
mens in het algemeen opdat hij ergens 
in het arbeidsproces een plaats krijgt. 
In dit verband hebben wi j met nadruk 
gevraagd naar wi jziging van de Wet 
plaatsing minderval iden, wijziging op 
het punt van het arbeidsongeschikt-
heidscriterium, wi jz iging op het punt 
van de verhoging van het aantal men-
sen dat dan zal moeten worden ge-
plaatst. 

Het is duidelijk dat ook dit niet alles 
kan oplossen, maar wi j achten dat een 
veel betere oplossing dan verschuivin-
gen naar andere wetten en dan te zeg-
gen: Mensen, u bent arbeidsonge-
schikt, maar voor een deel ook werk-
loos. Die werkloosheid heeft wel dege-
lijk helaas te maken met de arbeidson-
geschiktheid. Ik heb in deze Kamer al 
eens eerder genoemd de problemen, 
die mensen die eenmaal in de WAO te-
rechtkwamen hadden om elders werk 
te vinden. Het is te begrijpen dat men-
sen na vele sollicitatiebrieven geschre-
ven te hebben de moed verliezen. Ik 
heb al eerder hier het voorbeeld ge-
noemd, dat het aantal van 50 brieven 
was gepasseerd; ik zou er begrip voor 
hebben als mensen al na 25 brieven en 
een stuk omschol ing de moed gaan 
verliezen. Het is dan heel gemakkelijk 
gezegd dat deze mensen toch maar er-
gens aan het werk zouden moeten 
gaan. 

Ik kan aan deze algemene opmer-
king gelukkig iets toevoegen. Als het 
bij deze wet gaat om het arbeidsonge-
schiktheidscriterium en de verdienca-
paciteit, zijn wi j iets minder pessimis-
tisch, in tegenstell ing tot anderen, 
over de ontwikkeling van de kosten 
van de sociale wetgeving. Uit de vast-

stelling van de verdiencapaciteit en 
het arbeidsongeschiktheidscriterium 
moet tot uitdrukking komen, dat juist 
de zelfstandigen een groep mensen 
zijn - zij zijn een van de belangrijkste 
groepen, voor w ie deze wet er komt - , 
waarvoor een eigen functie in het ei-
gen bedrijf gemakkelijker te vinden is. 
Met hulp, revalidatie en voorzieningen 
kunnen deze mensen nog blijven func-
tioneren door het leveren van een 
stukje werk in de samenleving. Ik hoop 
dat dit mogeli jk zal zijn. Verder zeggen 
w i j : Verander de wetten zodanig dat 
mensen, als het niet in het eigen be-
drijf kan, elders een plaats kunnen krij-
gen bij het werk dat in de samenleving 
moet worden gedaan. 

Dit waren enkele algemene opmer-
kingen. Het is duideli jk, dat je direct 
daarna toekomt aan een ander zeer 
belangrijk punt, dat meer specifiek is, 
namelijk het uitstel van de inwerking-
treding van de wet dat is voorgesteld 
in de memorie van antwoord. Uit het 
eindverslag maken wi j op dat de be-
windsl ieden, het SVR-advies nog niet 
verwerkt hebbende, daaraan voorals-
nog vasthouden. Het is duidelijk dat ie-
dereen dit uitstel zal betreuren. Het is 
zeker het ergste voor de mensen, die 
nu arbeidsongeschikt zijn of die het al 
een t i jdlang om medische redenen in 
het bedrijf nauweli jks meer aan kun-
nen. Zij waren ervan overtuigd dat er 
nu een oplossing zou komen, maar 
krijgen op het ogenblik de indruk dat 
die oplossing door het uitstel verder 
weg komt te l iggen of dat het zelfs 
voor sommigen op afstel zal uitdraai-
en. 

Ik ga allereerst in op de vraag, voor 
wie een eventueel uitstel het meest be-
tekent. Wi j zullen de zelfstandigen en 
de vroeg gehandicapten even apart 
moeten bekijken. Voor welke zelfstan-
digen is het uitstel 'onaanvaardbaar', 
zoals ik het in het eindverslag heb ge-
noemd? In dat verband kom ik op 
voorbeelden, zoals die in de 'Haagse 
Post' gebruikt schijnen te zijn. Ik heb 
dat artikel niet gelezen. Ik denk aan ie-
mand met een winkel, die al een poos-
je geleden van de dokter heeft ge-
hoord dat hij zijn werk wegens hart-
klachten eigenlijk niet meer mag doen. 
Het gaat daarbij om een zaak, waar de 
vrouw in meewerkt. Het bedrijf sukkelt 
nog wat door; iedereen probeert er 
nog iets van te maken. Het is een 
goedlopende zaak. Bij een gehele of 
gedeeltelijke uitkering kan een hulp in 
dienst worden genomen of kunnen an-
dere mogeli jkheden worden gezocht 
om ermee door te gaan. Doordat het 
proces van arbeidsongeschikt worden 
al een t i jdje aan de gang is, komt het 

zwaard van Damocles de betrokkenen 
boven het hoofd te hangen. Dat w i l 
zeggen dat zij redeneren: Laten wi j de 
zaak toch maar verkopen, want w i j 
houden het niet langer vol. 

Dat zijn de mensen voor wie uitstel 
het allerergste kan zijn. Ik w i l nu alvast 
zeggen dat het ons er vooral om gaat, 
dat er iets gebeurt waardoor deze 
mensen die beslissing om de zaak te 
verkopen niet behoeven te nemen en 
waardoor anderen, die gedeeltelijk ar-
beidsongeschikt zijn en die toch door-
werken hoewel dit voor hun gezond-
heid bijzonder schadelijk is, niet wor-
den gedwongen dat nog een halfjaar 
langer te doen. Zelfstandigen zijn daar 
wel toe geneigd; de kleineren onder 
hen zijn daar vaak toe gedwongen. Het 
gaat om die mensen, voor hen moet er 
iets gebeuren. Ik zou bijna zeggen, dat 
het mij een zorg zal zijn hoe dat ge-
beurt. Langzamerhand hebben wi j ve-
le mogeli jkheden gehoord en zelf ge-
noemd om het uitstel te verzachten of 
te voorkomen, dat zijn allerlei tussenop-
lossingen. Op dit moment is langza-
merhand niet meer duidelijk wat de 
confessionele fracties op dit punt w i l -
len. Zij hebben ons als het ware een 
scheurkalender van mogeli jkheden 
voorgelegd en gezegd: Als punt 1 niet 
kan, scheuren wi j het af; dan komt punt 
2, maar dat kunnen wi j ook nog afscheu-
ren. Uiteindelijk komen er dan nog een 
derde en vierde mogeli jkheid. Wat w i l 
de CDA-groep eigenlijk in dit parle-
ment? Ze kunnen bij voorbeeld op het 
amendement van de invoer ingsdatum 
van 1 oktober uitkomen, maar het kan 
best zijn dat andere zaken eerst uitge-
discussieerd moeten worden. Het lijkt 
er soms op dat het amendement inzake 
de terugwerkende kracht en dat betref-
fende de gedeeltelijke invoering van de 
wet eigenlijk al als onmogeli jk worden 
gezien door de indieners. Maar wie 
weet, misschien is dat toch niet de be-
doel ing. In ieder geval raak ik het zicht 
erop op dit moment een beetje kwijt . 

Graag wi l ik een aantal mogeli jkhe-
den nagaan, met daarbij steeds in het 
achterhoofd dat er iets moet gebeuren 
ten behoeve van degenen die bijzon-
der veel schade zouden ondervinden 
van een eventueel uitstel. 

Ik wi l nog kort spreken over het uit-
stel. Bij wijze van napraten kun je je af-
vragen of het nodig zou zijn geweest. 
Was het niet zo'n ernstige zaak, dan 
zou je bijna een VPRO-programma 
gaan parafraseren. De SVR wist dat 
het wetsontwerp op komst was. Pas 
twee maanden nadat deze raad de ad-
viesaanvraag bereikte werd echter de 
commissie ingesteld die zich met deze 
zaak móést gaan bezighouden. De 
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commissie had al in november of de-
cember gevormd kunnen zijn. Het is 
napraten. Je haalt de tijd niet meer in 
maar dat neemt niet weg, dat het een 
ernstige tekortkoming is. Een andere 
zaak is het uitblijven van de aanpas-
singswetten. De bewindslieden zeg-
gen dat er te veel werk moest 
voorgaan. Er is hard gewerkt op het 
departement, dat hebben de kamerle-
den kunnen constateren, ook om ka-
merleden met amendering te helpen. 
Ik sluit me op dit punt bij mevrouw Van 
Leeuwen aan. Een van de belangrijkste 
oorzaken van uitstel van de inwerking-
treding van de wet is echter het uitblij-
ven van de aanpassingswetten. Dat is 
een bijzonder te betreuren zaak, waar-
voor de bewindslieden zelf verant-
woordelijk zijn. Wij moeten duidelijk 
antwoord krijgen op de vraag wanneer 
de aanpassingswetten komen. 

Ik heb begrip voor het door de SVR 
genoemde bezwaar, dat het overleg 
met en tussen andere instanties niet 
helemaal is af te dwingen. De fasering 
moet je deels aan die instanties overla-
ten. De bewindslieden kunnen er ech-
ter wel achterheen zitten. Een ander 
punt is het ontbreken van de ziekte-
wetfase. Het is waar dat hierdoor veel 
meer gevallen zijn te verwachten. De 
SVR noemt dit punt te recht in zijn laat-
ste brief. Het zal anders zijn dan bij de 
WAO. Het aantal gevallen waarin on-
duidelijk is of een uitkeringsrecht zal 
ontstaan is vrij groot. 

Hoe het ook zij, het blijft napraten. 
Ook gezien het feit dat een aantal be-
drijfsverenigingen meent het niet aan 
te kunnen - het is een zich zelf vervul-
lende voorspelling - moet naar de me-
ning van mijn fractie enig uitstel 
plaatsvinden. Dat uitstel zal echter be-
perkt moeten worden tot een vroegere 
datum dan 1 januari 1977. De wet zal in 
werking moeten treden op een datum 
tussen 1 januari 1977 en 1 juli 1976 in. 

Ik heb echter toch nog een paar vra-
gen over de tussenmogelijkheden. Na-
tuurlijk wil ik een reactie van de be-
windslieden op de SVR-brief in het al-
gemeen maar ik heb daarbij een aantal 
concrete vragen. Om te beginnen wil 
ik graag een reactie horen op hetgeen 
de SVR zegt over de terugwerkende 
kracht. Ik heb de indruk, dat de SVR ei-
genlijk van mening is dat de inwer-
kingtreding moet worden uitgesteld 
en dat van terugwerkende kracht geen 
sprake kan zijn. De raad denkt echter 
kennelijk: als die mensen in de politiek 
graag terugwerkende kracht aan de re-
geling willen geven, moeten zij dat 
maar doen. De SVR noemt een aantal 

bezwaren en voorwaarden verbonden 
aan terugwerkende kracht maar geeft 
daar nauwelijks kwalificaties bij. Ik 
vraag mij evenwel af, of de bezwaren 
niet zo groot zijn, dat terugwerkende 
kracht onmogelijk dreigt te worden. Ik 
verneem daarover graag de mening 
van de bewindslieden. Een van de be-
zwaren betreft de fictie van een half 
jaar. Op 1 januari 1977 kan eigenlijk 
niet worden nagegaan of met terug-
werkende kracht arbeidsongeschikt-
heid bestond en, zo ja, in welke mate. 
Daarom wordt die fictie van zes maan-
den toegepast. Wij hebben grote be-
zwaren tegen een fictie, waarbij de 
mensen per 1 januari 1977 worden ge-
keurd en waarbij dan maar wordt aan-
genomen, rekening houdend met de 
wachttijd, dat het een uitkering moet 
worden, ook al is niet precies bekend 
op welk tijdstip de mensen arbeidson-
geschikt zijn geworden en in welke 
mate zij toen arbeidsongeschikt wa-
ren. 

Een andere moeilijkheid bij terug-
werkende kracht doet zich voor bij de 
financiering. Een van de amendemen-
ten van mevrouw Van Leeuwen en an-
deren maakt het mogelijk de premie-
heffing al eerder te laten ingaan dan 
de uitkering voor sommige groepen. 
Volgens de Sociale Verzekeringsraad 
zullen de werknemers en de ambte-
naren bij zo'n uitkering met terugwer-
kende kracht niet meegenomen moe-
ten worden. Bij een financiering via 
premies zullen de werknemers en de 
ambtenaren wel die uitkeringen met 
terugwerkende kracht mede financie-
ren, maarzij zullen daarvan zelf geen 
profijt kunnen hebben. Bij een finan-
ciering uit de algemene middelen wor-
den in dit opzicht misschien mogelijk-
heden geopend. Zien de bewindslie-
den mogelijkheden in die richting? Ik 
heb mevrouw Van Leeuwen hierover 
niets horen zeggen, maar deze proble-
men moeten toch naast elkaar worden 
gelegd en de verschillende oplossin-
gen moeten toch besproken worden. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): lnder-
daad hebt u mij daarover nog niet ge-
hoord, omdat ik daarop uitvoerig wil 
terugkomen bij de toelichting op de 
amendementen. In tweede termijn 
kom ik daarop dus nog terug. 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik heb 
het nu vooral over de brief van de So-
ciale Verzekeringsraad. De amende-
menten hebben daarmee natuurlijk 
ook te maken. 

Als een gedeeltelijke invoering zou 
betekenen dat de zelfstandigen wel en 
de vroeg-gehandicapten niet op een 
vroegere datum, bij voorbeeld 1 juli, 

van de AAW zouden kunnen profite-
ren, dan zou dat voor ons een onver-
teerbare zaak zijn. Bij de vroeg gehan-
dicapten bestaat een bijzonder grote 
psychologische barrière. De achter-
stelling in de samenleving van deze 
mensen is bijzonder groot. Ook bij hen 
zijn verwachtingen gewekt. 

Het is een groep die wat mi nder ge-
makkelijk pressie uitoefent in politieke 
kringenen die wat minder gemakkelijk 
overal haar stem laat horen. Gelukkig 
krijgen wij van hen wel brieven en tele-
foontjes, maar zij komen toch minder 
in de publiciteit. Dit is echter geen re-
den om deze groep buiten de wet te la-
ten. 

Ook dit is een zaak van afwegen. 
Wellicht is het nog enigszins aan de 
vroeg-gehandicapten uit te leggen als 
er een harde toezegging is dat die 
mensen, vooruitlopend op de AAW, 
met gelijke uitkeringen en een gelijk 
voorzieningenbeleid vanuit de Bij-
stand geholpen zouden worden. Ik 
vind het echter ook dan bijzonder 
moeilijk om onderscheid te gaan ma-
ken. 

Dit is een van de grote nadelen van 
de gedeeltelijke invoering. Graag 
wacht ik het antwoord van de Minister 
en Staatssecretaris hierover af. 

Het is natuurlijk duidelijk dat er ook 
voor de zelfstandigen nog moge-
lijkheden via de bijstand zijn en wei-
licht zijn er ook andere mogelijkheden 
via een verbetering van de regelingen 
van de bedrijfsverzorging. Wordt er 
gedacht aan mogelijkheden om deze 
mensen via de bijstand wat meer en 
langduriger te helpen dan nu? Ik zeg 
daar echter wel bij dat dat het aller-
minste zou zijn wat wij zouden vragen 
om de pijn van een eventueel uitstel te 
verzachten. Voor een beoordeling van 
het geheel is het echter wel nodig dat 
wij weten wat er verder nog op deze 
punten gaat komen. Wat zit er nog in 
de pijpleiding? Wij praten nu overeen 
wetsontwerp, terwijl de volgende 
week de miljoenennota en de begro-
tingen optafel komen. Het kan zijn dat 
er nog andere maatregelen komen die 
soelaas kunnen bieden voor de proble-
men van de kleine zelfstandigen. Het 
uitstel moet natuurlijk worden be-
treurd, maar er kan toch niet worden 
gezegd dat alleen daardoor plotseling 
dit kabinet weinig of niets voor de zelf-
standigen zou doen. Het tegendeel is 
het geval. De heer De Boer van de ARP 
heb ik hierover gelukkig in deze Kamer 
wel eens lovende woorden horen zeg-
gen. Dit kabinet heeft bijzonder veel 
voor de kleine zelfstandigen gedaan, 
maar wij zouden toch wel graag zien, 
dat de gevolgen van het uitstel voor 
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betrokkenen ongedaan zullen worden 
gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een aantal groepen van de bevolking, 
die ik apart wil behandelen. Het is 
moeilijk een indeling te maken naar 
bij voorbeeld uitkeringen en voorzie-
ningen. Zaken met betrekking tot de 
gehuwde vrouwen, de bejaarden en 
de ongehuwden komen dan door el-
kaar te lopen. Ik heb gekozen voor een 
indeling naar bevolkingsgroepen. Ik 
zou allereerst iets willen zeggen over 
de vrouwen. Bij de behandeling van de 
artikelen zal ik hierop nog nader in-
gaan. In de schets van oud-Minister 
Roolvink, aangeboden aan de SER -
mevrouw Van Leeuwen heeft hierop 
gewezen - werd gedacht aan de mo-
gelijkheid van uitkering aan de wer-
kende gehuwde vrouw. Natuurlijk is er 
in deze verzekering een behoefte-ele-
ment, dat duidelijk zwaarder weegt 
dan in de WAO. Maar de bewindslie-
den hebben toch wel te sterk de na-
druk gelegd op dat behoefte-element. 
Vooreen aantal g roepen - dit geldt 
ook voor de werkende vrouwen - is 
het feit, dat inkomensderving plaats-
vindt bij arbeidsongeschiktheid, een 
motief om tot uitkering over te gaan. 
De analogie met de AOW gaat niet zo-
ver als de bewindslieden wel zeggen. 
Er moet natuurlijk ook naar een andere 
wet op de arbeidsongeschiktheid, na-
melijk die voor de loontrekkenden, 
worden gekeken. Dit was nu juist een 
van de eerste wetten, waarbij onge-
huwden en gehuwden, mannen en 
vrouwen niet verschillend werden be-
handeld. Het is toch onbegrijpelijk, dat 
wij thans een stap terug zouden doen, 
wanneer het gaat om het doen van een 
uitkering aan vrouwen, die arbeidson-
geschikt worden. Voor een groot deel 
kan toch een vergelijking met de loon-
trekkenden worden gemaakt. In de 
kleine en middelgrote bedrijven wer-
ken veel vrouwen harder en langer 
dan vrouwen die als loontrekkenden in 
het bedrijfsleven werken. Het arbeids-
leven van een vrouw, die meewerkt in 
de zaak van haar man, is vaak vele ja-
ren langer dan van een vrouw, die tij-
denshet huwelijk er wat 'bij gaat wer-
ken', zoals dat wel genoemd wordt. Ik 
vind het belangrijk, dat het voor de 
loontrekkenden goed is geregeld. Het 
zou toch wel zeer schrijnend zijn, als er 
niets zou gebeuren voor deze vrou-
wen, die dan ook nog meestal een dub-
bele taak - bedrijf en gezin - hebben. 
Wij hebben op dit punt amendemen-
ten ingediend. Ik zal daar niet veel over 
zeggen. 

De Voorzitter: Ik denk, dat u er hele-
maal niets over gaat zeggen. 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik zal er 
een enkele zeer korte opmerking over 
maken, opdat men zijn gedachten hier-
over reeds kan laten gaan. Twee ele-
menten hierin zijn van groot belang. 
Wij vonden het erg moeilijk om onge-
acht het aantal uren, dat werd gewerkt 
in het bedrijf van de man, allen het net-
to minimumloon - netto A.O.W.-uitke-
ring te geven. Wij betreurden dat wel. 
Wij hebben hierover lang nagedacht. 
In principe zijn wij van mening, dat dit 
in de wetgeving moet worden vastge-
legd. Gelijke rechten, gelijke plichten, 
gelijke premiebetaling, gelijke uitke-
ringsrechten. Helaas klopt een en an-
der nog niet met de realiteit. Ik gebruik 
dan het voorbeeld van de vrouw van 
de dokter, die thuis bv. de telefoon 
aanneemt en wat administratief werk 
verricht. Er kan toch moeilijk worden 
gesteld, dat zij, ongeacht het aantal 
uren dat zij daaraan besteedt, bij 
arbeidsongeschiktheid het gehele net-
to-minimumloon, de gehele netto 
A.O.W.-uitkering krijgt. Wij hebben 
daarom een oplossing gezocht in deel-
tijdarbeid. We hebben dat gedaan met 
pijn in het hart maar zagen daarvoor 
toch geen andere oplossing. Wij pra-
ten daarover straks graag verder. 

Voorts hebben wij gezegd dat, als 
een ongehuwde vrouw met uitkering 
trouwt, het heel moeilijk is, gezien de 
begrenzing naarde huisvrouw toe, die 
vrouw de uitkering tot het 65ste jaar te 
laten houden. Wij menen, dat een uit-
kering ineens dan een heel goede op-
lossing zou zijn en een verbetering ten 
opzichte van het nu voorgestelde zou 
betekenen. 

Mevrouw Van Leeuwen heeft een 
aantal behartigenswaardige opmer-
kingen over de huisvrouw gemaakt. 
Het betreft een zaak, die duide-
lijk in discussie is. In onze par-
tij en ook in onze fractie zijn wij daar-
over nog niet uitgedacht. Eén van de 
consequenties van de automatische uit-
kering aan de huisvrouw moet in wezen 
zijn een huishoudloon. Laten wij maar 
niet spreken over 'huisvrouwenloon', 
hoewel het daarop wel zal neerkomen. 
Mijn fractie plaatst daarbij vele vraagte-
kens. In de eerste plaats rijst de vraag 
wie één en ander zal betalen. Ik zeg er 
nu vast bij dat, als het ooit zover komt 
dat de Gezinsraad en vele huisvrouwen 
hun zin krijgen, de vraag moet worden 
beantwoord of de vrouw van de vuilnis-
man dan dezelfde minimumloonuitke-
ring of iets dergelijks moet hebben als 
de vrouw van de notaris of de vrouw 
van de directeur van een groot bedrijf, 
die vaak nog huishoudelijke hulp heeft. 

Ik vind, dat het zou moeten, maar dan 
krijgen wij de grootste inkomensher-
verdelende operatie, die wij in de belas-
tingheffing ooit gezien hebben. Dat zou 
eventueel een reden zijn, ervoor te zijn, 
maar ik denk dat het zo zijn problemen 
zal geven. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik zou 
het er wel helemaal mee eens zijn. 
Mevrouw Barendregt (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Het tweede pro-
bleem is hoe wij huishoudelijke arbeid 
moeten schatten. Het is arbeid, die 
voorlopig vooral door vrouwen wordt 
gedaan. Wij menen, dat op de lange 
termijn mannen en vrouwen of soms 
het gehele gezin daaraan kunnen bijdra-
gen. Dat is een zaak, die niet alleen 
maar op de schouders van de vrouwen 
moeten worden afgewenteld. Wij zou-
den veel liever oplossingen in die rich-
ting gestimuleerd zien dan een nogal 
bevestigende oplossing, zoals het 
huishoudloon zal worden. Men loopt 
daarbij tegen allerlei andere onder-
werpen aan. Ik denk aan het verzor-
gersloon, waaroverj zeker nog nader 
zullen praten in CRM-verband. Ik zal 
deze bewindslieden er dus maar 
niet mee vermoeien. Samenvattend 
zou ik willen zeggen: Het geven van 
een huishoudloon aan vrouwen en 
daaraan verbonden een uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid zijn zaken, 
waarover wij voorlopig nog geen afge-
ronde mening hebben en waarbij wij 
nogal wat moeilijkheden verwachten. 

In ieder geval is het duidelijk, dat wij 
het ermee eens zijn, dat men, gezien 
de huidige situatie, niet kan zeggen: 
Een automatische uitkering voor de 
gehandicapte huisvrouw 
is gewenst. Wij zijn het op dit punt ge-
heel met de bewindslieden eens. Wij 
leggen daarbij nog eens de nadruk op 
het feit, dat de voorzieningen het in 
ruimte mate mogelijk moeten maken 
om de vele afschuwelijke problemen, 
waarmee gezinnen met een gehandi-
capte huisvrouw te maken krijgen, te 
kunnen oplossen. Ik denk hierbij voor-
al aan de financiering van huishoude-
lijke hulp. Het is een van de belangrijk-
ste onderdelen van de voorzieningen. 
Het is natuurlijk niet het enige, maar ik 
wil dit graag met name noemen, want 
de situatie in vele gezinnen is bijzon-
der moeilijk. 

Wat de vrouwen betreft, wil ik nog 
een opmerking maken over de SER. De 
Minister heeft in antwoord op opmer-
kingen onzerzijds -
De heer Van der Lek (PSP): Ik wi I graag 
aan mevrouw Barendregt vragen wat 
volgens haar het principiële verschil is 

Tweede Kamer 
9 september 1975 Sociale verzekering 5839 



Barendregt 
tussen een uitkering, zoals die op het 
ogenblik op grond van de WAO word t 
gegeven voor huishoudeli jke hulp, en 
een uitkering voor de gehandicapte 
huisvrouw. Is dat alleen een kwestie 
van de hoogte of is het een kwestie 
van de naamgeving? Ik zie het verschil 
niet zogoed. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Er is een 
enorm verschil. Het is duideli jk, dat in 
de verschil lende samenlevingsverban-
den - meestal zijn dat de gezinnen -
het heel verschil lend is wie dat gehan-
dicapt-zijn opvangt. Het gaat bij voor-
beeld erom of er mogeli jkheden zijn 
om gezamenlijk in het gezin eventueel 
een deel van het werk te doen, dat die 
vrouw niet meer kan doen. Dat is punt 
1. Punt 2 is dat, als die huishoudeli jke 
hulp er is en ingezet wordt , ik meen 
dat er zeker een vergoeding moet zijn. 
Een financiële vergoeding geven en 
helemaal niet kijken of met die vergoe-
ding ook werkeli jk huishoudeli jke hulp 
wordt ingezet of de problemen door 
familieleden of vrienden worden op-
gelost, vind ik in ieder geval principieel 
onjuist. Dat zal bij de ui tvoering in het 
ene geval wel degelijk heel anders l ig-
gen dan in het andere. Er kunnen zich 
gevallen voordoen waar de v rouw is 
gehandicapt, waar de mogeli jkheden 
om zonder of met minder huishoude-
lijke hulp oplossingen te vinden aan-
wezig zijn. 

Waar die hulp er niet is of mondjes-
maat aanwezig is - de gezinsverzor-
ging is natuurli jk zwaar onderbezet -
gaan wi j toch niet zeggen dat w i j dat 
gaan goedmaken door geld aan de be-
trokken huisvrouwen te geven. Dat vin-
den wi j toch niet de oplossing, waar-
naar w i j het eerst moeten zoeken. 

De heer Van der Lek (PSP): Ik v ind dat 
weinig principiële argumenten, zeker 
het laatste, namelijk dat men, als er er-
gens geen huishoudeli jke hulp be-
schikbaar is, men er dan ook geen geld 
voor zou moeten geven. Bovendien is de 
vraag of er anderen zijn, bij voorbeeld 
kinderen of buren of misschien een 
man die het niet erg druk heeft, die een 
gedeelte van het werk kunnen opvan-
gen ook niet bijzonder belangrijk. Dat 
zal een beperkt aantal van de gevallen 
betreffen. Men moet nooit op uitzon-
deringen de afwijking van een regel 
baseren. Voorts is dat een beetje spe-
culeren op de aanwezigheid van de be-
reidheid tot het geven van hulp. Men 
komt dan in de narigheid dat men 
geen recht creëert, omdat verlenende 
instanties zich het recht blijven voor-
behouden om te bekijken of die huis-
houdelijke hulp in een bepaald geval 
wel nodig is. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik 
maak begroot bezwaar tegen de uit-
spraak dat er geen recht zal worden 
gecreëerd. Wij hebben juist met opzet 
gevraagd om daar waar huishoudeli j-
ke hulp nodig is en wordt ingezet een 
zeer ruime toepassing van het voorzie-
ningenartikel mogeli jk te maken. Ik 
v ind niet dat w e zo maar uit de gulheid 
van ons hart, en dan nog niet eens van 
het hart van parlementariërs omdat in 
wezen andere mensen het betalen, 
kunnen gaan zeggen: ik vind dat de 
huisvrouw geld moet hebben, dan 
wordt er in ieder geval iets gedaan. Ik 
vind het ook helemaal niet erg om te 
proberen in één of ander samenle-
vingsverband - dat vaak het gezin zal 
zijn - zo veel mogeli jk die huishoude-
lijke taken geheel of gedeeltelijk op te 
vangen. Ik zou eigenlijk wi l len dat dit 
veel meer gebeurde maar dat is helaas 
nog verre toekomst. Ik w i l de wens niet 
de vader van de gedachte laten zijn. 
Daarom, waar het nodig is en kan, vin-
den wi j dat de huishoudeli jke hulp gul 
in de voorzieningen moet worden op-
genomen. Er moet zeker een recht ont-
staan; vandaar mi jn vragen hierover 
om dat nog eens extra te onderstre-
pen. 

Ik kom nu tot de SER, omdat bij vra-
gen en opmerkingen van onze kant 
door de bewindslieden de kantteke-
ning is gemaakt dat zij het bijzonder 
nodig vinden dat er een advies over 
het kostwinnerschap wordt gevraagd. 
Wij hebben gezegd dat wi j dit advies 
eigenlijk niet nodig hebben. Wi j wil len 
het liever niet zoeken - dat is in de 
schriftelijke voorbereiding al gesteld -
in de fundamentele vragen aan de SER 
als deze. Het gaat er niet om of de SER 
van mening is dat er al of niet een kost-
winnersuitkering moet komen of dat 
vrouwen wel of niet gelijke rechten en 
plichten in de sociale verzekering en 
zelfs in de sociale voorzieningen moe-
ten kri jgen. Wi j vinden dat de SER wel 
kan worden ingeschakeld, en zou moe-
ten worden ingeschakeld, met gerichte 
vragen over de wijze waarop een gelij-
ke positie van mannen en vrouwen in 
de sociale verzekering zou moeten 
worden verwezenlijkt. Vragen over de 
fasering, de programmer ing, de tech-
nische oplossingen, de premiebeta-
l ing, enz. De bedoeling van onze op-
merking in de schriftelijk voorberei-
ding was om erop te wijzen, dat de 
Commissie wet werkloosheidsvoorzie-
ning van de SER een verdeeld advies 
heeft uitgebracht over de positie van 
de kostwinner in deze wet. Ik heb de 
verwachting dat, als het begrip kost-
winner bij de SER opduikt, er iedere 
keer dit soort verdeelde adviezen zul-

len komen. Daar was ik niet erg be-
nieuwd naar; dat was de bedoeling 
van mi jn opmerkingen. Ik v ind wel , 
omdat niet alles tegelijk kan en wi j za-
ken moeten plannen, dat de bewinds-
lieden moeten komen met uitspraken 
over wat ze wensen op dit gebied - en 
wi j vinden dat dit moet zijn een ont-
wikkel ing naar een gelijke posit ie van 
de vrouw in de sociale verzekering -
en daarover een adviesaanvraag moe-
ten indienen over fasering en pro-
j rammer ing. Dat wi j bij dit wets-

ontwerp gelet op de huidige situatie 
en gelet op hetgeen er onder de WAO 
aan vooraf is gegaan alvast vinden dat 
zelfstandigeen meewerkende vrou-
wen bij het enorme werk dat zij verzet-
ten niet van het recht op een uitkering 
kunnen worden uitgesloten, heb ik zo-
juist al toegelicht. 

Er is zeker een relatie tussen de posi-
t ievan de ongehuwden en die van de 
vrouw. Wi j betreuren het enorm dat er 
een verschil in uitkering is. Wi j hebben 
op een gegeven moment een keuze 
gedaan op welk punt wi j v inden dat 
een wijziging van het wetsontwerp het 
meest nodig is als het gaat o m de 
kring van verzekerden en het recht op 
uitkering. Voor de ongehuwden had-
den wi j natuurlijk hoop op een amen-
dement van mevrouw Van Leeuwen na-
mens haar fractie of het CDA. Ik heb nu 
gemerkt dat, zoals ik vooraf had kun-
nen hopen, ook DS'70 op dit punt geen 
amendement indient. Wij stellen dat 
met treurnis vast, want wi j hadden er 
graag een discussie over gehad. Het 
was nog mogelijk geweest dat het be-
drag niet tot 100% werd opgetrokken, 
maar bij voorbeeld met een percenta-
ge tussen 70 en 100. Het is jammer dat 
dit niet is gebeurd. Wij vinden wel dat 
dit in de toekomst een zaak van groot 
belang is waaraan wij nog moeten 
werken. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat 
heb ik ook heel duidelijk gesteld. Het 
zal mevrouw Barendregt niet zijn ont-
gaan, dat ik het achterwege heb gela-
ten vanuit een zeer logische samen-
hang met de uitkeringen aan gehuw-
den in de volksverzekeringen. Het is 
noodzakelijk, gezamenlijk de resulta-
ten van de nieuwe studie te bezien. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Ik heb 
begrepen dat dit een reden is om er 
voorlopig van af te zien. Dat mogen wi j 
toch jammer vinden? 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat 
vind ik heel jammer. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Wat de 
groep bejaarden betreft, hebben wi j er 
tijdens de schriftelijke voorbereiding al 
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tweemaal op gewezen dat het nogal 
onevenwichtig is, te zeggen dat het een 
volksverzekering is, maar dat voor het 
onderdeel dat voor de bejaarden van 
belang is, de voorzieningen, dat niet 
opgaat. De bejaarden horen er alleen 
maar bij als zij al een voorziening had-
den voor ze 65 jaar werden. Voor nieu-
we voorzieningen wordt verwezen 
naar iets dat dan een geïntegreerd be-
jaardenbeleid zal zijn. Nu gaan wij ak 
koord met een geïntegreerd bejaar-
denbeleid, maar de voorzieningen uit 
de AAW voor de bejaarden zullen 
daarvan naar onze mening een onder-
deel moeten uitmaken. 

Ik zou nog graag nader bevestigd 
zien dat in het artikel in wezen wel de-
gelijk het voorzieningenrecht voor de 
bejaarden integraal is opgenomen. 
Vooral in de memorie van toelichting 
en later nog eens in de nota naar aan-
leiding van het eindverslag worden 
daarin beperkingen aangebracht. Wij 
vinden dit geen goede zaak. De wet 
moet voor iedereen gelden. 

Het heeft ons trouwens bevreemd 
dat voor de bejaarden de bewindslie-
den ineens weer naar de WAO verwij-
zen. Zij stellen daar dat het toch wel 
weer gaat om de relatie tot de arbeid 
en dat het bij de WAO ook zo was. Met 
deze opmerking toon ik even aan dat 
eenieder wel eens vergelijkt waar hem 
dat het beste uitkomt. Gezien de ande-
re uitvoerige uiteenzettingen over het 
wetsontwerp waarbij vooral vergele-
ken wordt met de AOW had ik dat 
niet verwacht. Dat is echter een op-
merking tussendoor. 

Ook over de betrokkenheid van het 
parlement wil ik een korte opmerking 
maken. Wij hebben een amendement 
ingediend. In de memorie van ant-
woord hebben wij toezeggingen ge-
kregen. Dat is beslist een feit. Die kun-
nen al heel veel betekenen. Toch vin-
den wij het zekerder als wij daarover 
wat duidelijker kunnen zijn in de wet. 
Het gaat om de mogelijkheid, bij alge-
mene maatregel van bestuur nadere 
regelen en afwijkende regelen te stel-
len op drie punten in de wet: het ar-
beidsongeschiktheidcriterium, de 
kring van verzekerden en het pakket 
van voorzieningen. Ondanks die be-
langrijke toezeggingen in de schrifte-
lijke voorbereiding zal niet iedere par-
lementariër die altijd precies kennen. 
Het lijkt ons veiliger geen terugblade-
ren nodig te maken. De parlementa-
riërs zullen heus wel een een Staats-
courant missen. Via een wijziging van 
de wet kunnen wij verzekeren dat de 
tijd er is om het probleem goed te be-
zien. Dat geldt dan niet alleen voor het 

parlement, hoewel dat met name onze 
grootste zorg is. Ook andere betrokke-
nen zouden na een publikatie de tijd 
krijgen om er openlijk over te discus-
sieren. 

In de schriftelijke voorbereiding heb-
ben wij al laten merken dat de fi nan-
ciering bijzonder moeilijk te beoorde-
len is, gelet op het gekozen systeem, 
gelet op het feit dat er nog andere 
maatregelen op het gebied van de so-
ciale voorzieningen kunnen worden 
getroffen en gezien het feit dat wij nog 
niet weten wat miljoenennota en dek-
kingsplan zullen bieden. Dat geldt zo-
wel de korte als de langere termijn. Bij 
de schriftelijke voorbereiding hebben 
wij - het lijkt het intrappen van een 
open deur - nog eens een paaltje gesla-
gen bij het feit, dat de thans gekozen 
financieringsmethode niet voor eeuwig 
en altijd moet worden gehandhaafd.Wij 
hebben duidelijk gedacht in de richting 
van een andere aanvangspremie met 
premiereductieregelingen of bijdragen 
uit de algemene middelen. Laten wij 
het erop houden, dat die discussie bij 
de algemene financiële beschouwin-
gen en bij de beschouwingen 
naar aanleiding van het dekkingsplan 
nader zal worden gevoerd, nu of in late-
re jaren. 

Mijn fractie heeft in het eindverslag 
mede naar aanleiding van het ant-
woord op vragen van de fracties van 
de VVD en DS'70 vragen over de nor-
mering gesteld. De normering van de 
premie-ontwikkeling, zoals deze nu 
functioneert, zal niet eeuwig zo moeten 
blijven. Wat de hoogte van het percen-
tage betreft is het duidelijk, dat zeer 
vele aanpassingen plaatsvinden. Wij 
krijgen daardoor zeer mistige situaties, 
bij voorbeeld, wanneer de bewindslie-
den in de memorie van antwoord 
enerzijds zeggen, dat zij aan de norme-
ring van 3% enzovoorts vasthouden, 
terwijl zij anderzijds dit wetsontwerp 
indienen. Daardoor wordt een en an-
der doorkruist. 

Wij hebben gezegd, dat er gedacht 
moet worden over andere vormen van 
normering. Naar onze mening is het 
wat onzinnig om alleen maar naar de 
belastingdruk te kijken en los daarvan 
naar een premie-ontwikkeling. Beide 
zouden geïntegreerd moeten worden 
bekeken. Ik denk aan integratie van de 
ontwikkeling van premie- en belasting-
druk en de invloed daarvan op de ver-
schillende inkomensgroepen. Als dat 
mogelijk is, zou er ook een nadere be-
oordeling moeten komen van wat er 
terugkomt voor de verschillende inko-
mensgroepen, maar ik weet, dat dat 
erg ver gaat. Aan de kant van de lasten 
zouden voor de normering in elk geval 

nadere gedachten moeten worden 
ontwikkeld. Als ik goed ben ingelicht, 
heeft ook de SER gevraagd naar de 
ontwikkeling van betere normen. Wij 
hebben gelezen, dat de bewindslieden 
verheugd zijn over het feit, dat dit 
wetsontwerp en ook andere sociale 
verzekeringswetten naar onze mening 
moeten worden bezien in het kader 
van de gehele premie- en belasting-
ontwikkeling. Wij willen het niet bij 
die verheugenis laten. Bedoelen de be-
windslieden ermee, dat ook zij mede 
naar aanleiding van verzoeken daartoe 
uit de SER bezig zijn om naar betere 
manieren van het normeren van de 
lasten te zoeken, waarbij premies en 
belastingen worden betrokken? 

Ik wil nog iets over de relatie tot de 
WSW zeggen. Er zitten twee totaal ver-
schillende kanten aan. In de eerste 
plaats komt de mogelijkheid om de 
hoek van de verschuiving van WSW-fi-
nanciering uit de algemene middelen 
naardeWAO-premiefinanciering. Wij 
hebben eerder gezien, dat daarop een 
soort van voorschot werd genomen. 
Er is nog een SER-advies in aantocht. 
Dat laatste is niet het allerbelangrijk-
ste, hoewel het altijd aardig is als je 
een SER-advies kunt noemen, waar-
van je kunt verwachten, dat het in de 
door jou gewenste richting gaat. Wij 
hebben al eerder laten merken, dat wij 
die overhevelingen uit de algemene 
middelen naar de premiefinanciering 
toe niet graag zien en eerder het om-
gekeerde willen. Wij vinden het in het 
gehele beleid van het kabinet ook niet 
zo consistent. Het kabinet heeft heel 
veel gedaan aan de overheveling van 
premiefinanciering naar algemene 
middelen, dat wil zeggen de andere 
kant op. 

In de tweede plaats wil ik enkele op-
merkingen maken over de positie van 
de WSW-werknemer en de mogelijk-
heden om de AAW in relatie tot de 
WSW te gebruiken, zoals in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag of 
in de memorie van antwoord staat, 
om ontwenning van de arbeid te voor-
komen. Ik vind dat een erg optimisti-
sche uitspraak en ik geloof zelfs dat de-
ze uitspraak niet juist is. Als de men-
sen eenmaal in de WSW zitten, is het 
beslist niet zo dat zij daarna extra veel 
kans maken in het bedrijfsleven. Soms 
denk ik zelfs aan het tegenovergestel-
de. Ik geloof dus niet dat het juist is, 
dat een plaatsing in de WSW de kans 
op een herplaatsing in het vrije be-
drijfsleven groter maakt. Daarom wil ik 
nogmaals zeggen - tijdens de schrifte-
lijke voorbereiding hebben wij het ook 
al naar voren gebracht - dat wij op die 
manier in geen enkele situatie de AAW 
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mede mogen gaan gebruiken om de 
mensen via een uitkering naar de 
WSW toe te duwen. Het woord'dwin-
gen' wil ik net niet gebruiken. Stimule-
ren mag natuurlijk altijd. Wij kunnen 
mensen proberen te begeleiden en al-
le mogelijkheden op werk te tonen, 
waarvan de WSW er één is. Wij willen 
echter niet verder gaan. 

Vervolgens wil ik een enkele opmer-
king maken over de uitvoering en de 
vereenvoudiging. Later zullen wij hier-
op terug moeten komen. Deze zaak 
gaat zeker niet alleen de AAW aan. Bij 
het beoordelen van dit wetsontwerp 
en de manier waarop het zal worden 
uitgevoerd, wordt het echter voor de 
zoveelste keer overduidelijk - en nu is 
het weer eens goed bespreekbaar -
dat de huidige vormen van uitvoering 
niet goed werken en dat daarin een 
vereenvoudiging moet worden aange-
bracht. Wij wachten nog steeds op 
plannen van deze bewindslieden - niet 
meer van de SER, want dan kunnen wij 
eeuwig wachten - om een vereenvou-
diging aan te brengen. Dat kan natuur-
lijk niet ineens; er zal sprake moeten 
zijn van een fasering of misschien zelfs 
van een netwerkplanning. Het zal zelfs 
wel eens nodig moeten zijn, dat er met 
klompen door de porseleinkast wordt 
gelopen. Dat hoeft niet altijd, maar als 
het moet, dan willen wij nu alvast laten 
merken dat wij daarbij de bewindslie-
den zullen steunen. 

Ik wil een voorbeeld geven. Het gaat 
over de manier waarop in de memorie 
van antwoord over één van de gering-
ste punten van vereenvoudiging van 
de uitvoering wordt gesproken. Het 
betreft de integratie van de medische 
diensten en de GMD. Om te bereiken 
dat goed kan worden samengewerkt 
dient één dienst te ontstaan, die alles 
wat met medische keuringen te maken 
heeft, gaat verwerken. Zelfs een derge-
lijk betrekkelijk beperkt punt leidt al tot 
enorm voorzichtige uitspraken in de 
memorie van antwoord en veel slagen 
om de arm. Er wordt niet gezegd: Als 
de integratie van deze diensten er dan 
of dan niet is, zullen wij er op een 
andere manier achterheen gaan. Het is 
maar een voorbeeld. 

Als nu blijkt dat het feit, dat de medi-
sche diensten van de bedrijfsvereni-
gingen en de GMD niet geïntegreerd 
zijn, mede één van de vele oorzaken is, 
die voor het uitstel van de inwerking-
treding van de AAW genoemd worden 
- want zo kun je dat toch wel vertalen -
dan vinden wij dit toch wel een teken 
aan de wand. De bewindslieden zijn te 
voorzichtig op dit punt. Bij de be-
handeling van de begroting zullen wij 
hierop graag nader terugkomen. 

Tweede Kamer 
9 september 1975 

D 
De heerl\lypels(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook al gaat onze voorkeur 
bij verschillende onderdelen van dit 
wetsontwerp uit naar een andere op-
zet en uitwerking, dit neemt niet weg 
dat we bijzonder verheugd zijn met de-
ze Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet. Door invoering van de AAW 
wordt een belangrijke stap gezet in de 
richting van de voltooiing van ons so-
ciale verzekeringsstelsel en daarmee 
in de richting van de uitvoering van 
een belangrijk programmapunt van de 
sociale paragrafen uit ons Beleidsplan 
en Keerpunt '72. De voorzieningen van 
de AAW zijn van essentiële betekenis 
voor de levenspositie van vele gehan-
dicapte zelfstandigen en van diegenen 
die nog nooit aan het arbeidsproces 
hebben deelgenomen! 

Het is daarom begrijpelijk dat wij 
evenals de andere fracties in de Kamer 
zeer zwaar tillen aan het aangekondig-
de uitstel van de invoeringsdatum van 
1 juli 1976 naar 1 januari 1977. Ook wij 
vragen ons daarom af of er toch niet 
nog methoden te vinden zijn om dein-
voering geheel of gedeeltelijk op 1 juli 
a.s. te laten doorgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nu 
achtereenvolgens ingaan op enkele 
aspecten met betrekking tot: 

1. Het algemene karakter van de 
AAW, in het bijzonder ten aanzien van 
de zelfstandigen; 

2. de kring van uitkeringsgerechtig-
den; 

3. de positievan de ambtenaren; 
4. de uitvoeringsorganisatie; 
5. de inspraak van consumenten; 
6. de financiering van de overgangs-

regeling. 
Het algemene karakter van de 

AAW. De nieuwe verzekering bevat 
een basisvoorziening, welke in sterke 
mate wordt bepaald door het behoef-
te-element. Voor de vroegtijdig-gehan-
dicapten is een andere opzet waar-
schijnlijk niet of nauwelijks mogelijk. 
Maar voor de zelfstandigen ligt dat an-
ders. Bij invoering van de AAW blijft 
een groot verschil bestaan tussen de 
sociale verzekeri ngswetten voor zelf-
standigen en loontrekkenden. De ge-
handicapte zelfstandige ontvangt 
naast de revalidatievoorzieningen een 
zgn. basis-uitkering, terwijl de gehan-
dicapte werknemer, doordat de WAO 
voor hem aanvullende voorzieningen 
bevat, naast de revalidatievoorzienin-
gen een uitkering ontvangt die ver-
band houdt met het voordien verdiende 
arbeidsinkomen, hetgeen vaak veel ho-
ger zal zijn dan de uitkering van de ge-
handicapte zelfstandige die evenveel 
verdiende. De werknemers bezitten 

Sociale verzekering 

dank zij de WAO een inkomstender-
vingsverzekering, die de zelfstandigen 
ook na de inwerkingtreding van de 
AAW blijven missen. Wij achten dat in 
beginsel onjuist, omdat dat ons inziens 
een discriminatie van de groep van zelf-
standigen inhoudt. 

De fractie van D'66 staat op het 
standpunt dat gestreefd moet worden 
naar een volksverzekering die aan alle 
bevolkingsgroepen bij arbeidsonge-
schiktheid gelijke rechten verleent. Dit 
vormt een uitvloeisel van het algeme-
ne uitgangspunt dat alle verplichte so-
ciale verzekeringen omgezet behoren 
te worden in volksverzekeringen met 
afschaffing van de bestaande speciale 
sociale verzekeringswetten voor werk-
nemers. Dit houdt met name in dat de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor zelfstandigen uiteindelijk ook een 
inkomstendervingsverzekering moet 
bevatten met hetzelfde verzekerde 
maximum-inkomen als dat van de 
WAO voor werknemers. Samenvoe-
ging van de WAO en de AAW in één 
wettelijke regeling is uit dat oogpunt 
gezien dan ook gewenst. Slechts 
gedurende een overgangsperiode 
is onze fractie bereid op financiële 
gronden de beperking van de uit-
keringsrechten voor zelfstandigen tot 
een sociaal minimum-niveau en daar-
mee de achterstelling ten opzichte van 
werknemers, te aanvaarden. 

Nu is het ons natuurlijk bekend dat 
de laatste tijd de kosten van de be-
staande sociale verzekeringen zeer 
snel stijgen, waardoor zij zelfs voor de-
ze bestaande verzekeringen zelf een 
bedreiging gaan vormen, zodat men 
erg voorzichtig moet zijn om nog er-
gens voor uitbreiding van sociale ver-
zekeringen te pleiten. De bewindslie-
den voegen hier in de memorie van 
antwoord nog aan toe dat de organi-
saties van zelfstandigen slechts om 
een bodemvoorziening hebben ge-
vraagd. Mijns inziens is dit begrijpelijk. 
Niet alles tegelijk werd gevraagd. De 
bodemvoorziening van de AAW vormt 
reeds een belangrijke verbetering ter-
wijl begrijperlijkerwijswerd opgezien 
tegen een al te grote premiestijging in-
eens. Toch is de kans groot dat na de 
realisering van de AAW, vanuit de zelf-
standigenorganisaties de roep om ge-
lijke rechten als de werknemers zal 
gaan klinken. Iets dergelijks is immers 
thans reeds het geval ten aanzien van 
de rechten op kinderbijslag. Het onder-
scheid tussen werknemers en zelfstan-
digen in de sociale verzekeringen be-
rust overigens op verouderde gron-
den en zal vroeg of laat toch dienen te 
verdwijnen. 

De economische positievan vele 
zelfstandigen is thans beslist niet ster-
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ker, ja zelfs zwakker, dan die van vele 
werknemers, zodat het ook niet goed 
te motiveren valt de sociale bescher-
ming van hen te laten achterblijven bij 
die van de werknemers. 

In het kader van de onvermijdelijke 
herwaardering van de sociale verzeke-
ringen in verband met de kostenstij-
gingen zou dan wel bijvoorbeeld nage-
gaan kunnen worden of een tijdelijke 
bevriezing van het maximum verzeker-
de inkomen bij de werknemers nodig 
is. Maar ik vraag aan de Regering, in 
de studies over de ontwikkelingen van 
de sociale verzekeringen in de toe-
komst en in de programmering van 
deze verzekeringen in ieder geval een 
plaats in te ruimen voor het scheppen 
van gelijke rechten voor zelfstandigen 
en werknemers bij de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering! 

De kring van uitkeringsgerechtig-
den. Van de kant van vele vrouwenor-
ganisaties en organisaties die vrou-
wendiscriminatie bestrijden, is gepleit 
voor het toekennen van uitkerings-
rechten aan de gehuwde vrouw, die in 
gezinsverband werkt en arbeidsonge-
schikt is geworden. Hiervoor worden 
onder andere als motieven aange-
voerd, dat de arbeid van een huis-
vrouw ook economische waarde heeft 
en dat hierdoor een vorm van discrimi-
natie ten opzichte van andere arbeids-
vormen, met name van de buitenshuis 
werkende man, wordt voorkomen. 
Aangezien D'66 op allerlei terreinen 
acties tegen vrouwendiscriminatie 
gesteund heeft en nog steunt, zoals 
gebleken is uit onze amendements-
voorstellen bij de Wet gelijk loon 
vrouwen en mannen, zijn wij wel ge-
voelig voor dit soort argumenten. 

Toch kunnen wij ons vooralsnog wel 
vinden in de regeringsvoorstellen in 
dezen. De gehuwde vrouw die in ge-
zinsverband werkt, is immers in princi-
pe verzekerd en komt als zodanig in 
aanmerking voor de benodigde voor-
zieningen tot behoud, herstel of bevor-
dering van de arbeidsgeschiktheid. 
Hiertoe zal ook een tegemoetkoming 
in de kosten van de benodigde huis-
houdelijke hulp behoren. Dit be-
tekentdat de AAW wel degelijk voor-
ziet in de opvang van kosten als ge-
volg van de invaliditeit van een huis-
vrouw. Er wordt echter geen aparte 
uitkering gedaan, zoals in het geval 
waarin de man arbeidsongeschikt 
wordt. De noodzaak hiertoe is ook 
minder groot, omdat het gezinsinko-
men bij invaliditeit van de huisvrouw 
niet terugloopt, zoals meestal wel ge-
beurt bij invaliditeit van de man. Wan-

neer men zich, zoals wij, op het stand-
punt stelt dat bij deze arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, wat de uitke-
ringen betreft, meer de nadruk had be-
horen te liggen op het karakter van in-
komstendervingsverzekering, dan 
houdt het huidige regeringsvoorstel 
ook geen discriminatie van het werk 
van een huisvrouw in. 

Hier komt nog bij dat in verband met 
de hoge kosten van de bestaande soci-
ale verzekeringen de extra uitgaven 
voor uitkeringen aan huisvrouwen on-
zes inziens bijzonder moeilijk opge-
bracht zullen kunnen worden. 

Geheel anders is de positie van de 
gehuwde vrouw die buitenshuis als 
zelfstandige werkt of die in het bedrijf 
van haar man werkt. De Regering ver-
dedigt de uitsluiting van deze groep 
gehuwde vrouwen door te wijzen op 
het feit dat dit inherent is aan de geko-
zen opzet van de AAW als basisvoor-
ziening met uitkeringen op sociaal-mi-
nimum -niveau, waarbij een zwaar ac-
cent ligt op het behoefte-element, toe-
gespitst op het gezin. Overeenkomstig 
de opvatting, dat de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering in sterkere mate een 
inkomstendervingsverzekering had 
moeten zijn, is het logisch dat deze ge-
huwde vrouwen onzes inziens in princi-
pe voor een uitkering volgens de AAW 
in aanmerking behoren te komen bij 
invaliditeit. 

In overeenstemming met de opvat-
tingen van vele fracties, zoals in het 
voorlopig verslag en tijdens dit debat 
al bleek, heeft de fractie van D'66 ern-
stige bezwaren tegen de uitsluiting van 
de zelfstandige buitenshuis werkende 
gehuwde vrouwen van iedere uitke-
ring. Voor hen dient een aangepaste 
uitkeringsregeling in de AAWte gaan 
gelden. Wij denken daarbij in de rich-
ting van de amendementen van me-
vrouw Barendregt. 

Mijnheer de Voorzitter! Eenvolgend 
punt is de positievan de ambtenaren. 
De leden van de fracties van KVP, ARP 
en CHU drongen er in het voorlopig 
verslag op aan, de positie van de Ne-
derlandse ambtenaar in de sociale ver-
zekering op korte termijn in totaliteit 
diepgaand aan de orde te stellen. Het 
heeft mij hogelijk verbaasd dat het de 
bewindslieden blijkens de memorie 
van antwoord niet duidelijk was wat 
hiervan het nut zou kunnen zijn. 

In de loop der jaren zijn door de Sta-
ten-Generaal vele sociale wetten be-
handeld. Met name van D'66-zijde 
werd daarbij in alle gevallen gepleit 
voor het op normale wijze onder de 
werkingssfeer van deze sociale wetten 
brengen van de groep ambtenaren. 

Maar in alle gevallen kregen wij te ho-
ren van de Regering en van diverse 
fracties, dat het bij de in behandeling 
zijnde wet niet de plaats was om over de 
positie en de regelingen van de ambte-
naren te spreken, waarna heel vrolijk 
onze amendementen, die de ambte-
naren op precies dezelfde wijze onder 
de werkingssfeer van de wet wilden 
brengen als andere en gewone bur-
gers, werden verworpen! Het laatst 
geschiedde iets dergelijks bij de Wet 
gelijk loon vrouwen en mannen, en het 
zal bij dit debat over de AAW wel weer 
precies hetzelfde gaan! De Kamer zal 
ongetwijfeld ook nu het moment niet 
gekomen achten om onze ambtena-
ren-amendementen aan te nemen, 
omdat niet vooruitgelopen zou mogen 
worden op een fundamentele discus-
sie over de positie van de ambtenaar 
in ons sociaal recht, een fundamentele 
discussie, die nimmer schijnt te ko-
men. De kans hierop neemt ook af, om-
dat de statuscommissie-Toxopeus 
haar activiteiten heeft gemeend te 
moeten beëindigen nog voordat zij 
goed en wel begonnen was. 

Bij de gewenste discussie over het 
verband tussen ambtenaren-status en 
sociale wetgeving - waarbij wij de sta-
tus-verschillen tussen ambtenaren, 
werknemers en zelfstandigen zoveel 
mogelijk zouden willen laten wegval-
len - bij die gewenste discussie gaat 
het niet alleen om de vraag of de 
ambtenaren onderde werkingssfeer 
der sociale verzekeringen gebracht 
moeten worden en daarbij recht krij-
gen op dezelfde voorzieningen. Het 
gaat daarbij ook om de uitvoerings-
technische procedures. 

Wij achten het in dit verband juist 
dat de ambtenaren in principe volgens 
de AAW verzekerd zullen worden, 
maar onjuist dat voor de administratie-
ve procedures voor de ambtenaren bij 
de AAW een afwijkende regeling zal 
gelden. De Regering stelt immers voor 
de bestaande eigen overheidsregelin-
gen te laten prevaleren boven die van 
de AAW. Iets dergelijks wordt echter 
niet toegestaan voor soortgelijke rege-
lingen in het particuliere bedrijfsleven, 
zoals bij collectieve arbeidsovereen-
komsten en bij Philips, AKZO en Uni-
lever. 

Mijnheer de Voorzitter! Omtezor-
gen dat bij de AAW naast de rechten 
ook de uitvoering voor alle burgers en 
instellingen op dezelfde wijze wordt 
geregeld en om te zorgen dat hier-
door voor de overheid geen ongewen-
ste priveleges of schijnprivileges ten 
opzichte van de particuliere sector ont-
staan, hebben wij onze amendemen-
ten op stuk nummer 10 ingediend! 

Tweede Kamer 
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De uitvoeringsorganisatie. D'66 is 
voorstander van een afschaffing van 
de bedrijfsverenigingen als uitvoe-
ringsorganisaties voor de sociale ver-
zekeringen, waarbij het bedrijfsleven 
zich verplicht moet aansluiten. De uit-
voering van de WAO, de AAW, de 
nog in te voeren volksverzekering te-
gen ziektekosten en de aanvullende 
pensioenplicht zou onzes inziens kun-
nen plaatsvinden door de bestaande 
particuliere verzekeringsinstellingen, 
zij het onder overheidstoezicht. Daar-
bij zouden de verzekerden de vrijheid 
kunnen krijgen zelf de verzekeringsin-
stelling aan te wijzen om aan hun 'ver-
zekeringsplicht' te voldoen. Zij kunnen 
dan de verzekeringsinstelling kiezen 
waarbij zij ook hun gewone particulie-
re verzekeringen hebben onderge-
bracht. 

Wij hebben er evenwel begripvoor 
dat de Regering de AAW niet hanteert 
om tot een dergelijke reorganisatie in 
de uitvoering van de sociale verzeke-
ringen te komen en thans voorstelt zo-
veel mogelijk van de bestaande orga-
nen van de WAO gebruik te maken. 

In het voorlopig verslag hebben wij 
uit efficiency-oogpunt in overweging 
gegeven de premies voor de volksver-
zekeringen niet meer afzonderlijk te 
berekenen en te innen, maar deze op 
te nemen in de tabellen van de loon-
en inkomstenbelasting. Dit voorstel is 
blijkens de memorie van antwoord de 
bewindslieden niet geheel duidelijk. 
Dat verbaast ons opnieuw! 

De bewindslieden merken op dat de 
premie-inning van de volksverzekerin-
gen weinig problemen oplevert, mede 
door de bestaande tabellen voor de op 
het loon in te houden premies AOW en 
AWW, terwijl de premies AKW, AWBZ 
en AAW worden uitgedrukt in een per-
centage van die verschuldigde AOW-
en AWW-premies. Een financiering van 
de volksverzekeringen uit de loon- en 
inkomstenbelasting zou bovendiendoor 
de Regering worden afgewezen. 

Nu erkennen wij dat de premie-in-
ning voor de volksverzekeringen niet 
één van de slechtste uitvoeringsvor-
men van de sociale verzekeringen be-
treft. Integendeel, deze vindt redelijk 
efficiënt plaats. Dat neemt niet weg dat 
deze aparte berekening en inning toch 
extra kosten voor het bedrijfsleven en 
de belastingdienst met zich brengt in 
verband met de administratieve ver-
werking en inning, met name ook voor 
de niet-loontrekkenden en de hogere 
inkomensgroepen die aparte aansla-
gen moeten ontvangen. Door integra-
tie in de tabellen voor de loon- en in-

komstenbelasting worden deze kosten 
geheel vermeden. In deze tijd, waarin 
kostenbewaking extra nodig is, vormt 
dit een belangrijk argument, waarbij 
komt dat het een programmapunt uit 
Keerpunt'72 is. 

Invoering van geïntegreerde tabel-
len voor de loon- en inkomstenbelas-
ting en voor de premies voor de volks-
verzekeringen heeft echter alleen ef-
fect als dit geschiedt voor alle premies 
van de volksverzekeringen te zamen. 
Op grond daarvan kunnen wij er vrede 
mee hebben dat dit thans voor de AAW 
nog niet geschiedt, maar wij komen 
daar in het kader van de kostenbespa-
ring bij de sociale verzekeringen onge-
twijfeld op terug! 

De inspraak van consumenten. Ik 
onderstreep graag onze waardering 
voor het voornemen van de beide be-
windslieden om de verzekerden voor 
wie momenteel geen wettelijke verze-
kering voor arbeidsongeschiktheid be-
staat - de zelfstandigen, vroeg-gehan-
dicapten en huisvrouwen - te laten ver-
tegenwoordigen in de van belang zijn-
de organen van de bedrijfsverenigin-
gen. De voor deze groepen werkzame 
organisaties zullen ongetwijfeld bereid 
en in staat zijn hiervoor de benodigde 
vertegenwoordigers aan te wijzen. Dit 
geldt ook voor de aanvulling van het 
bestuur van de GMD en voor het Ar-
beidsongeschiktheidsfonds. Het is met 
name van betekenis vertegenwoordi-
gers van de gehandicaptenorganisaties 
rechtstreeks medezeggenschap te ge-
ven bij de samenstelling van het ver-
strekkingen pakket op het vlak van de 
beleidscoördinatie en op dat van de uit-
voering. 

In de memorie van antwoord geeft 
de Regering aan dat besloten is het be-
stuur van het AAF te laten bestaan uit 
12 leden, waaronder 4 werkgevers-
vertegenwoordigers, 4 werknemers-
vertegenwoordigers en 4 kroonleden, 
waarbij gedacht wordt aan 3 fi nanciële 
deskundigen en één lid uit de kringen 
van vroeg-gehandicapten en huisvrou-
wen. 

Nu bestaan er in principe twee soor-
ten organisaties en instellingen die 
werkzaam zijn ten behoeve van gehan-
dicapten, nl. organisaties en instellin-
gen bestaande uit diverse soorten des-
kundigen of personen die bepaalde 
diensten verlenen ten behoeve van ge-
handicapten, èn de belangenorganisa-
ties die uit gehandicapten of hun direc-
te verzorgers bestaan. Deze laatste or-
ganisaties kunnen beschouwd worden 
als vormen van consumentenorganisa-
ties, als organisaties die personen ver-
tegenwoordigen die rechten bezitten 
op verstrekkingen volgens de AAW. 

Bij de Nederlandse Vereniging voor 
Revalidatie (de NVR) zijn bij voorbeeld 
de beide soorten organisaties en in-
stellingen aangesloten; zij vormen als 
het ware de twee poten van de NVR. Ik 
kan mij goed voorstellen dat in het be-
stuur van het AAF een vertegenwoor-
diging van beide soorten organisaties 
en instellingen wordt opgenomen, 
maar het is mijns inziens een absolute 
eis te garanderen dat in ieder geval 
een vertegenwoordiging van de geza-
menlijke organisaties van gehandicap-
tenzelf in het AAF-bestuur wordt op-
genomen, zoals de gezamenlijke gehan-
dicaptenorganisatiesineen adres van 
14 augustus aan de Tweede Kamer 
verzoeken. Is de Regering bereid aan 
dit verzoek te voldoen? 

En zijn de bewindslieden bereid met 
deze gehandicaptenorganisaties, die 
thans ca. 50.000 leden tellen, overleg 
te plegen over de uitvoeringsbesluiten 
van de AAW, met name over de con-
cretisering van het voorzieningenpak-
ket krachtens artikel 56 van de AAW? 

De financiering van de overgangsre-
geling. In het VV hebben wij ons afge-
vraagd of de offers voor de werkne-
mers, werkgevers en ambtenaren voor 
deze voorziening in de overgangsperi-
ode niet bijzonder groot zijn, of de ver-
eiste solidariteit niet wordt overtrok-
ken. Door de in de memorie van ant-
woord aangegeven verschuivingen 
komt de Regering in belangrijke mate 
aan onze bezwaren tegemoet, zodat 
wij met de voorgestelde financiële re-
geling voor de overgangsregeling ak-
koord kunnen gaan! 

Mijnheer de Voorzitter! De samen-
vatting van dit geheel: evenals vrijwel 
alle andere fracties in de Kamer jui-
chen wij uiteraard deze nieuwe belang-
rijke sociale wet van harte toe, maar 
wij tillen zeer zwaar aan het aangekon-
digde uitstel van de invoeringsdatum, 
namelijk van 1 juli a.s. tot 1 januari 
1977. Wij beschouwen de AAW als 
voorloper van een volksverzekering 
die de zelfstandigen uiteindelijk een in-
komstendervingsverzekering zal moe-
ten verschaffen. Wij achten het ge-
wenst al direct bij de inwerkingtreding 
de buitenshuis werkende gehuwde 
vrouwen voor een bepaalde aange-
paste uitkering in aanmerking te laten 
komen. De uitvoeringsorganisatie van 
de AAW voor de ambtenaren dient ge-
lijk te zijn aan die voor alle andere bur-
gers. De gezamenlijke gehandicapten-
organisaties dienen het recht te krij-
gen rechtstreeks een eigen vertegen-
woordiging in het bestuur van het AI-
gemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 
aan te wijzen. 
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Rietkerk 
Het lid Roolvink vervangt het lid Von-
deling op de voorzittersstoel. 
D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De urgentie van een voor-
ziening tegen geldelijke gevolgen van 
langdurige arbeidsongeschiktheid 
voor alle Nederlanders wordt door 
weinigen betwist. Wij leven in een 
land met zeer uitgebreide sociale voor-
zieningen. Daarin ontbreekt echter nog 
steeds dit essentiële onderdeel van de 
sociale zekerheid voor niet-loontrek-
kenden, en met name voor de zelfstan-
dige beroepsbeoefenaars, die door 
langdurige arbeidsongeschiktheid 
geen inkomen meer kunnen verwer-
ven. Nu is het wel zo, dat uit de aard 
van hun beroep door deze zelfstandi-
gen naar mijn oordeel meer risico voor 
eigen rekening kan en behoort te wor-
den genomen. Dit risico is in de prak-
tijk vooral ook door de inflatie echter 
nauwelijks meer te dragen. Al jaren-
lang is over deze voorziening gepraat. 
Wij hebben inonsverkiezingspro-
gramma de totstandkoming van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor zelfstandigen als een van de prio-
riteiten opgenomen. Het wetsvoor-
stel dat voor ons ligt juichen wij dan 
ook in beginsel van harte toe. Ik wil 
graag in dit verband mijn erkentelijk-
heid uitspreken voor het vele en ook 
vaak snelle werk, dat door het departe-
ment in de afgelopen maanden voor 
deze wet is verricht. 

Toch moet ik beginnen met de be-
windslieden een ernstig verwijt te ma-
ken omdat zij met het noemen van de 
datum 1 juli 1976 naar nu blijkt wat al 
te lichtvaardig zijn geweest en daarom 
onverantwoord hebben gehandeld. Zij 
hebben bij betrokkenen sterke ver-
wachtingen gewekt, dat deze wet op 
die datum zou kunnen worden inge-
voerd, zonder tevoren grondig na te 
gaan, of dit wel tot de mogelijkheden 
behoorde. De verklari ng, die de be-
windslieden daarover in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag geven 
is weinig bevredigend. Dit kabinet 
heeft toch al een slechte naam als het 
gaat om de versterking van de positie 
van de zelfstandige beroepsbevolking. 
Met dit uitstel is hun weer een nieuwe 
teleurstelling bezorgd. Deonderne-
mers in het midden- en kleinbedrijf 
spreken in hun laatste brief van een 
grote verbittering onder betrokkenen. 
Wij zijn van mening, dat er alsnog alles 
aan gedaan moet worden om dege-
nen, die werkelijk en vaak al geruime 
tijd in nood zitten, met spoed te hei-
pen. Dat zijn mijns inziens niet primair 
de vroeg-gehandicapten, die in het al-

gemeen van de desbetreffende bij-
standsregeling gebruik maken, maar 
vooral de overwegend arbeidsonge-
schikte zelfstandigen die hun beroep 
niet meer kunnen uitoefenen. Ook wij 
willen nader vernemen tot welke nade-
re beslissingen het overleg in en met 
de SVR heeft geleid. Wij hebben er 
vandaag nog een brief over ontvan-
gen. Het is belangrijk duidelijk van de 
bewindslieden te horen wat hun nade-
re standpunt met betrekking tot de in-
voeringsdatum is. 

De vragen die zijn gesteld over de 
aanpassingswetgeving herhaal ik niet. 
Ik sluit mij bij die vragen aan. Hier ligt 
duidelijk een stuk verantwoordelijk-
heid van het Departement van Sociale 
Zaken zelf. Ook als er op dit ogenblik 
nog geen zekerheid bestaat, of met na-
me de door mij genoemde groep 
zelfstandigen eerder kan worden ge-
holpen, moet in de komende weken bij 
voortduring naar een oplossing wor-
den gezocht. Naar ons oordeel - ik heb 
dienaangaande dan ook een voorstel 
ingediend - dient de wet in ieder geval 
de mogelijkheid te bevatten, deze 
groep alsnog op de aangekondigde in-
voeringsdatum te helpen en zal alles 
moeten worden gedaan om dat waar 
temaken. 

Overigens blijven onze problemen 
met dit wetsontwerp niet tot de invoe-
ringsdatum beperkt. Ten aanzien van 
de opzet, de uitwerking, de uitvoering 
en de gevolgen van deze regeling le-
ven bij ons veel vragen en bedenkin-
gen waarop in de schriftelijke gedach-
tenwisseling nog niet bevredigend is 
geantwoord. Ik wil hierbij graag voor-
opstellen, dat het naar onze mening 
dringend nodig is, dat degenen die 
door arbeidsongeschiktheid geen ar-
beidsinkomen kunnen verwerven aan-
spraak op een verzekeringsuitkering 
krijgen. De vraag is alleen, of dit moet 
gebeuren opdewijzediein hetwets-
ontwerp wordt voorgesteld. De in de 
afgelopen weken gevoerde discussie 
over de invoeringsdatum draagt het 
gevaar in zich, dat verschillende belang-
rijke aspecten van deze regeling die 
bedenkingen ontmoeten wat naar de 
achtergrond worden geschoven. Dat 
zou naar mijn oordeel zeer onjuist zijn. 
Voor ik deze bedenkingen nader ga 
toelichten een enkel woord over de es-
sentie van dit wetsvoorstel. Daarin 
wordt aan alle Nederlanders die ar-
beidsongeschikt zijn of worden een 
basisuitkering toegekend, die in 1977 
een bedrag zal omvatten van f 18.500 
bruto of een evenredig deel daarvan. 
Loontrekkenden en ambtenaren be-
houden daarop aanvullingen al naar 
gelang hun inkomenshoogte. Zelfstan-

digen moeten zelf voor eventuele aan-
vullende verzekeringen zorgen. Voor 
deze basisuitkering is het verzekerings-
patroon van de aan de AOW en AWW 
ten grondslag liggende volksverzeke-
ring gekozen, met dezelfde uitkeringen 
voor gehuwden en ongehuwden en 
gelijke premiebetaling. In de stukken is 
het behoeftekarakter van deze volks-
verzekering sterk benadrukt. Daarom 
en omdat dit niet in het systeem van 
de volksverzekering zou passen, wor-
den gehuwde vrouwen en beneden 
18-jarigen uitgesloten van het recht op 
uitkering, hoewel zij wel in beginsel 
premieplichtig zijn. Aan de andere 
kant is niet de feitelijke derving van ar-
beidsinkomsten voorwaarde om een 
uitkering te krijgen, maar hét verlies 
van arbeidsgeschiktheid als zodanig. 

Alsarbeidsongeschiktheidscriteri-
um is dat van de WAO overgenomen. 
Ook de uitvoering is in handen gelegd 
van de GMD en bedrijfsverenigingen 
die de WAO uitvoeren. Deaanvangs-
premiezou naar schatting tot 1,8%, 
neen, ik vergis mij, 1,6% beperkt kun-
nen blijven, omdat het bedrijfsleven via 
de WAO de kosten van de uitkeringen 
van de thans arbeidsongeschikte loon-
trekkenden blijft betalen en het Rijk de 
vroeg-gehandicapten voor zijn reke-
ning neemt. Op termijn zal de premie 
echter waarschijnlijk boven de 10% uit-
komen, een door ons geuite veronder-
stelling die de bewindslieden in hun no-
ta naar aanleiding van het eindverslag 
bevestigen. 

De hoofdpunten van onze kritiek op 
dit voorstel zijn dat wij ernstig betwij-
felen of de aldus opgezette wettelijke 
regeling zowel qua toepassing, als qua 
lastenverzwaring verantwoord is. 
Nogmaals erop wijzende dat ook naar 
ons oordeel een regeling tot stand 
moet komen, vragen wij ons af, of het 
verantwoord is die regeling zo breed 
op te zetten dat ieder die maar iets 
mankeert een uitkering kan claimen. Is 
het verantwoord nu te beslissen dat de 
zelfstandigen, van wie 25% met wer-

■ ken nog niet een minimuminkomen 
overhoudt, straks meer dan 10% pre-
mie zal moeten gaan betalen? Ik weet 
wel dat de betrokken organisaties van 
landbouw en middenstand al jaren-
lang en terecht op een regeling aan-
dringen. Maar ook in die kringen is er 
grote zorg over de lastenverzwaring. 
Ook zij vinden een premie van 10% ei-
genlijk niet aanvaardbaar. In toene-
mende mate worden bovendien de 
huidige praktijk van de WAO als uit de 
hand gelopen ervaren. De Nederland-
se Vereniging van Verzekeringsge-
neeskundigen heeft ons daar deze da-
gen nog eens op gewezen en haar gro-
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te zorg uitgesproken over het nog veel 
moeilijker vinden van een maatman 
voor zelfstandigen en het verdisconte-
ren van de werkgelegenheidssituatie 
in de klasse-indeling. Dit heeft niet al-
leen grote invloed op de kostenstij-
ging, maar werkt ook voor betrokke-
nen sterk anti-revaliderend. Ons grote 
bezwaar is, dat al deze bedenkingen, 
die ik hier maar globaal heb aange-
duid, door de Regering wel worden er-
kend, maar dat er feitelijk niets aan 
wordt gedaan. Wij vrezen, dat wij, als 
er geen beperkingen in de voorgestel-
de regeling worden aangebracht, 
straks van wal steken met een schip 
dat een te zware lading heeft, waarvan 
de naden niet voldoende zijn gedicht 
en dat bovendien nog de gehuwde 
vrouwelijke passagiers op de kade laat 
staan. De heer Mertens heeft onlangs 
terecht gewezen op de grenzen van de 
sociale verzekeringslasten en de ge-
volgen van overschrijding daarvan. De 
klemmende vraag die wij ons allen 
moeten stellen, is, of wij met dit wets-
ontwerp de grensoverschrijding, die in 
de WAO feitelijk al heeft plaatsgehad, 
niet verder gaan uitbreiden. Ik vrees, 
dat dit het geval zal zijn. Betekent dit 
dat wij dan dus maar van deze AAW 
moeten afzien, met pijn in het hart 
voor degenen die die uitkeringen niet 
zouden ontvangen? Ik ben van mening 
dat dat niet nodig is, indien wij bereid 
zijn alsnog in deze wet en in de WAO 
een aantal verantwoorde beperkingen 
aan te brengen. De regeling moge 
daardoor dan wat minder perfectionis-
tisch worden, het geheel van ons soci-
ale verzekeringsbestel zou daarmee 
in hoge mate mee zijn gediend. Die be-
perkingen dienen zich zowel te richten 
op het voorkomen van een te royaal 
gebruik van de sociale verzekeringen, 
als op het versterken van de eigen ver-
antwoordelijkheid daarbij en het be-
perken van de uitgavenstijgingen. 
Naar mijn oordeel is dit op verschillen-
de hoofdpunten van deze wet moge-
lijk. 

In het voorlopig verslag heb ik in dit 
verband mijn voorkeur uitgesproken 
voor een volksverzekering, die zich 
naast de nodige voorzieningen zou be-
perken tot een verzekering tegen der-
ving van inkomsten uit arbeid, maar 
dan ook zonder uitsluitingen. Om dat 
inkomstenverlies gaat het tenslotte. 
De bewindslieden hebben deze opzet 
afgewezen. Zij menen, dat arbeidson-
geschiktheid als zodanig al in beginsel 
recht op uitkering moet geven en ach-
ten het in strijd met het karakter van 
volksverzekeringen verschil te maken 
tussen premiebetalenden en uitke-

ringsgerechtigden. Bovendien, zo me-
nen zij, zou die lijn dan ook naar de 
AOW en de AWW moeten worden 
doorgetrokken. Ook de bezwaren te-
gen de uitsluiting van de gehuwde 
vrouw worden steeds met ditargu-
ment en dat van het op de gezinssitu-
atie afgestemde behoeftekarakter van 
de volksverzekeringen bestreden. Ver-
der zou zich ook een aantal technische 
problemen voordoen. 

Ik zie waarlijk niet in, waarom deze 
volksverzekering zo sterk met de AOW 
en de AWW gelijkgeschakeld zou moe-
ten worden dat de bewindslieden zelfs 
van een principiële inbreuk op het ka-
rakter van volksverzekeringen spre-
ken, als bepaalde wijzigingsvoorstel-
len worden gesuggereerd. Waarom 
wordt niet zoveel mogelijk aansluiting 
bij de WAO gezocht, waarin ieder die 
premie betaalt en arbeidsinkomen ver-
liest, aanspraak op uitkering heeft? Is 
dat op het minimuminkomen afge-
stemde bedrag wel zo behoeftebepa-
lend, als de bewindslieden willen doen 
voorkomen? Is die grens niet evenzeer 
om reden van betaalbaarheid gekozen, 
zoals ook de AKW pas vanaf het derde 
kind uitkering geeft, waarmee de pre-
mielast wordt beperkt. Waarom kan 
feitelijk inkomstenderving in deze tijd, 
waarin praktisch iedereen doorwer-
ken in zijn onderhoud moet voorzien, 
geen object van volksverzekering zijn? 
Is het behoeftekarakter in de AAW wel 
zo dominerend? Zelfstandigen, die het 
basisinkomen missen, kunnen evenals 
vroeg-gehandicapten, aanspraak op 
uitkering ingevolge de Bijstandswet 
maken, als ze aan de normen voldoen. 
Is het punt niet juist, dat de zelfstandi-
gen behoefte hebben aan een basis-
verzekeringsuitkering zonder eerst 
vrijwel hun gehele bezit te gelde te moe-
ten maken? Dat heeft een andere context 
dan het steeds maar weer herhaalde be-
hoeftekarakter van de volksverzekering 
als zodanig. De bewindslieden zijn opdit 
punt overigens zelf ook weinig conse-
quent. Als gewezen wordt op het feit, 
dat ook in de AKW discrepantie tussen 
premieplichtigen en uitkeringsge-
rechtigden bestaat wordt gezegd, dat 
dat komt, omdat de AKW geen echte 
verzekering is. Wanneer het daarente-
gen om premieplicht gaat, wordt zon-
der blikken of blozen van het zo 
omarmde stelsel van de AOW afge-
stapt en wordt voorgesteld de regeling 
van de AKW te volgen, waarin de 
werkgever de premie moet betalen. Ik 
zet een vraagteken bij de zo noodzake-
lijke gelijkschakeling met het principe 
van de AOW, hoewel ik een aantal uit-
komsten wel kan onderschrijven. 

Voor wat de zelfstandigen betreft, 
die geen arbeidsinkomen missen -
renteniers, enz. - wordt uitsluiting van 
uitkering ongewenst geacht, maar 
voor werkende gehuwde vrouwen die doo 
onder andere arbeidsongeschiktheid wel 
inkomen derven, schijnt dit plotseling 
wel te kunnen. Ook voor de uitvoeringsor-
ganen wordt uitsluiting gezocht bij de 
diensten van de WAO, hoewel de 
volksverzekeringen niet door de be-
drijfsverenigingen maar door de Ra-
den van Arbeid worden uitgevoerd. 
Nu geef ik toe, dat dedoormijgesug-
gereerde opzet ook een aantal techni-
sche vragen oproept en dat daarbij de 
invaliden, die niet tot de beroepsbe-
volking behoren, van een verzeke-
ringsuitkering uitgesloten zouden zijn. 
Dat was echter juist een van de beper-
kingen, die ik heb overwogen, omdat 
ik van mening ben, dat deze groepe-
ring beter rechtstreeks van overheids-
wege kan worden verzorgd. Feitelijk 
gebeurt dit vandaag al in belangrijke 
mate via de Bijstandswet. In dit ver-
band wil ik de vraag stellen of de be-
windslieden het werkelijk urgent vin-
den, om bij voorbeeld alle krachtens 
de AWBZ verpleegden in inrichtingen 
naast hun verzorging, straks ook een 
aanspraak op uitkering tot het sociale 
minimum te geven. Wat vinden de be-
windslieden van de suggestie van de 
SER dan in ieder geval de bijdrage-
regeling te herwaarderen? Kortom, de 
argumenten, waarom de AAW een zo 
uitgebreide, met de AOW samenval-
lende volksverzekeringsopzet zou 
moeten krijgen, hebben mij niet over-
tuigd. Ik heb echter afgezien van 
amendering van de wet op dit punt, 
omdat dat een aantal zeer ingrijpende 
wijzigingen zou vragen. Ik vrees alleen 
dat wij daarmee wel een kans op ver-
antwoorde beperkingen van de uitga-
ven voor deze wet hebben gemist en 
met de moeilijkheden van de gehuwde 
werkende vrouw blijven zitten. Daarop 
kom ik straks nog terug. 

Het heeft mij bijzonder teleurgesteld 
dat de bewindslieden tegen alle be-
zwaren in vastgehouden hebben aan 
het tot nu toe alleen voor loontrekken-
den gehanteerde arbeidsongeschikt-
heidscriterium, dat zoveel problemen 
geeft en naar mijn oordeel als een van 
de belangrijkste oorzaken van het niet 
goed functioneren van de WAO is te 
beschouwen. De memorie van toelich-
ting merkt daar nogal eufemistisch 
over op, dat op dit punt geen andere 
moeilijkheden dan bij de WAO te 
verwachten zijn. Dat blijkt later toch weer 
wel het geval als het om de 'maatman' 
gaat. Die is voor een zelfstandige 
moeilijker te vinden. Ook bij nadere 
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overweging blijft de Regering aan dit 
criterium, dat samen met het verdis-
conteren van de werkgelegenheidssi-
tuatie praktisch onbruikbaar dreigt te 
worden, vasthouden 

Ik ga nu niet meer uitvoerig op de 
schriftelijke gedachtenwisseling op dit 
punt in, maar zou willen vragen: Kun-
nen de bewindslieden, die met mij van 
oordeel zijn, dan onvoldoende gemoti-
veerdheid tot arbeid zonder genees- of 
arbeidskundige gebreken van beteke-
nis, geen grond voor uitkering behoort 
te zijn, mij ook garanderen dat dit in de 
AAW geen praktijk zal worden? Ik 
meen dat het daarom gaat. Ik ben daar 
helemaal niet gerust op, ook gelet op 
de publikaties over dit onderwerp. Met 
alle respect voor maatschappelijke 
ontwikkelingen ben ik van mening, dat 
een verzekeringswet de aanspraken 
zoveel mogelijk behoort te objective-
ren om oneigenlijk gebruik tegen te 
gaan en onnodige kostenstijgingen te 
voorkomen. Het vinden van een zoge-
naamde maatman voor de zelfstandi-
ge zal nog moeilijker worden dan dat 
voor de WAO al is. De verdiencapaci-
teit blijft betrokken op de werkgele-
genheidssituatie, met als gevolg dat 
verantwoordelijke medici en arbeids-
kundigen er niet meer uitkomen. Naar 
mijn oordeel is de enige weg om uit 
deze impasse te komen, zowel in de 
AAW als i n de WAO, de uitkering af te 
stemmen op het vermogen, passende 
arbeid te verrichten, waarbij ik dan 
'passend' - daarnaar is gevraagd in de 
stukken - op dezelfde wijze omschre-
ven zou willen zien als in het huidige 
artikel 5, echter met uitzondering van 
de verwijzing naar de woonplaats of 
een naburige plaats. Dat Talma-criteri-
um is toch, zeker voor langdurig ar-
beidsongeschikten, uit de tijd. 

Van diegenen die nog over voldoende 
arbeidsvermogen beschikken mag 
verwacht worden, dat zelf optimaal 
aan te wenden. Dat gebeurt vandaag 
onvoldoende met alle anti-revalideren-
de gevolgen van dien. Ook bedrijfsle-
ven en overheid zullen meer mogelijk-
heden voor plaatsing moeten schep-
pen. Ik ben dit met mevrouw Baren-
dregt eens. Het is echter geen eenvou-
dig vraagstuk. Ook deel ik haar mening, 
dat het lang niet voor iedereen moge-
lijk zal zijn, daarin te slagen. Slaagt 
men er niet in weerwerk te vinden, 
dan dient in mijn gedachtengang voor 
het tekort aan inkomsten een tijdelijke 
toeslagregeling te worden getroffen, 
die overigens ruimer kan en moet zijn 
dan die van de werkloosheidswet, om-
dat die werkloosheid in de gedeelte-
lijke arbeidsongeschiktheid zijn oor-

sprong vindt. De regeling, die de Rege-
ring op dit punt voorstelt, lijkt mij niet 
voldoende. Ik heb hieromtrent dan ook 
een amendement ingediend. 

Juist omdat er omtrent de begrippen 
'ziekte' en 'gebreken' zoveel discussies 
en interpretaties mogelijk zijn, meen ik 
dat de wetgever aan die verwarring een 
einde dient te maken en met name zui-
ver maatschappelijke indicaties van die 
begrippen moet uitzonderen. Boven-
dien lijkt het mij nodig, vooral gelet op 
de enorm zware lasten waarmede de 
mijn wordt belast, dat voor de AAW 
met een arbeidsongeschiktheidsdrem-
pel van 45% wordt begonnen. Ik kan 
mij voorstellen, dat ook de uitvoerings-
problematiek daarmee wordt verlicht 
en dat na enige tijd door de Minister 
kan worden bezien in hoeverre het ver-
antwoord is, ook lichtere gevallen in de 
verzekering te betrekken. Ik ben mij er-
van bewust dat daarmee de verzeker-
den met een geringere handicap voors-
hands niet geholpen worden. Daar 
staat tegenover dat met name de zelf-
standigen zich in die situaties - me-
vrouw Barendregt wees er ook op - in 
het algemeen beter kunnen redden, en 
dat deze beperking in combinatie met 
de eerder genoemde wijziging in het ar-
beidsongeschiktheidscriterium belang-
rijke beperkingen van kosten mogelijk 
maakt. 

DeheerMeis(CPN): De heer Riet-
kerk noemt 45% een geringe arbeids-
ongeschiktheidscapaciteit. Hoe wil hij 
dat verklaren, als men niet eerder in 
aanmerking komt voor een uitkering 
voordat men voor 45 tot 50 procent 
invalide moet zijn? Noemt de heer 
Rietkerk dat licht, als men voor 45% in-
valide moet zijn? 
De heer Rietkerk (VVD): Dat percenta-
ge kan men natuurlijk altijd als arbi-
trairzien; het percentage van 45 houdt 
een beduidende arbeidsongeschikt-
heid in, maar nog niet de helft. Ik wijs 
erop dat in het wetsontwerp op ver-
schillende punten bij dit percentage 
bepaalde grenzen worden gelegd. Ik 
heb begrepen dat vanuit medisch oog-
punt over dit percentage wordt ge-
zegd: Hierop kunnen wij een redelijke 
schatting maken en dat het bij andere 
percentages moeilijker is. Ik wil eraan 
toevoegen dat ik dit duidelijk heb ge-
daan met het oog op het feit dat ik van 
mening ben dat deze voorziening te 
veel gaat kosten en dat wij gewoon 
verplicht zijn met elkaar na te gaan, 
hoe wij op dit punt beperkingen kun-
nen aanbrengen waardoor de kosten 
die door dezelfde zelfstandigen moe-
ten worden betaald in de hand kunnen 
worden gehouden. Ik houd dan nog 
open de mogelijkheid, wanneer zou 

blijken dat wij financiële ruimte heb-
ben, lichtere gevallen, maar dan later, 
daarin te betrekken. 
De heer Meis (CPN): U zegt dat er 
medische mensen zijn die dat een nor-
male zaak achten, maar ik kan u wel 
een paar medici noemen die uitgaan 
van een percentage van 10 of 15. 
Hierover schijnt kennelijk in de medi-
sche wereld ongelijk te worden ge-
dacht, maar er staat een dokter bij de 
interruptiemicrofoon die het mis-
schien nog beter weet dan ik. 

De heer Rietkerk (VVD): De heer Meis 
vergist zich als hij denkt dat ik meen 
dat iemand beneden de 45 procent 
geen invaliditeit zou kunnen hebben. 
Laten wij deze wet althans voorlopig 
richten op de zwaardere gevallen, om-
dat ik vrees dat wij het anders met el-
kaar niet meer kunnen opbrengen. 

De heer Meis (CPN): Maar u stelt wel 
45 procent voor. 
De heer Rietkerk (VVD): Ja zeker. 
DeheerTilanus(CHU): Komt er niet 
een andere vrees bij u op, namelijk dat 
heel veel mensen zullen worden opge-
waardeerd om boven die grens uit te 
komen? 
De heer Rietkerk (VVD): Elke grens 
heeft natuurlijk haar problemen, maar 
het staat ook vast dat, als een minder 
aantal gevallen in het geheel wordt be-
trokken, de uitgaven kunnen worden 
beperkt. 

Voorts wil ik enkele opmerkingen 
maken over de gehuwde buitenshuis 
werkende vrouw en de jongeren. Zoals 
ik al eerder heb aangegeven is de uit-
sluiting van het recht op uitkering van 
de gehuwde buitenshuis werkende 
vrouw of in het bedrijf van haar man 
meewerkende vrouw en ook van de 
jongeren beneden de achttien jaar 
voor mijn fractie niet zo'n bevredigen-
de zaak. Voor wat de jongeren betreft 
zal dit overigens wel om een steeds 
kleinere groep van niet loontrekken-
den gaan. Hoewel ik het principieel 
zeer wel te verdedigen acht om ook 
deze jongeren in de uitkering te betrek-
ken - ik meen dat de bewindslieden er 
ook wel oor naar hebben hen in de uit-
kering te betrekken - geef ik toe dat bij 
voorbeeld uitkering voor beneden-
achttienjarigen ook weer discrepanties 
zou kunnen gaan opleveren met de 
vroeg gehandicapten die dat niet ont-
vangen. Verder hebben deze jongeren 
in ieder geval uitzicht, als zij langdurig 
ongeschikt blijven op een uitkering op 
achttienjarige leeftijd, zodat ik mij op dit 
punt om praktische redenen niet tegen 
de voorgestelde regeling te zeer zal ver-
zetten. 
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Dat ligt voor ons echter wel anders 

voor de gehuwde buitenshuis werken-
de vrouw. Wij zijn, zoals gezegd, van 
de zo principieel geachte koppeling 
aan de systematiek en de principes 
van de AOW als volksverzekering niet 
zo overtuigd. Afwijkingen lijken ons 
zeer wel mogelijk, zonder dat dit direct 
tot consequenties voor de AOW zou 
behoeven te leiden. Daarvoor is ove-
rigens wel nadere studie nodig. Wij 
menen dat de werkende gehuwde 
vrouw het als een blijvende discrimi-
natie zal ondervinden wel in beginsel 
premieplichting te zijn en geen aan-
spraak op een uitkering te hebben als 
de calamiteit, waarvoor men premie 
betaalt, zich gaat voordoen. 

Aan de andere kant zit ook ik met de 
moeilijkheden dat het geven van volle-
dige aanspraken aan de buitenshuis 
werkende gehuwde vrouw onevenre-
dig kan zijn, met name voor zover zij 
niet volledig of niet regelmatig met ar-
beid een inkomen buitenshuis verdie-
nen. Bovendien zou dat tot nog grote-
re financiële consequenties leiden dan 
de regeling nu al doet, maar ik hoop dat 
mijn wijzigingsvoorstellen tot een be-
perking van die uitgaven zullen kun-
nen leiden. Om die reden komt het mij 
in ieder geval niet mogelijk voor uitke-
ringsaanspraken aan de huisvrouwen 
te geven die, hoe belangrijk haar taak 
ook is, geen feitelijk arbeidsinkomen 
derven, zoals wij dit in dit wetsontwerp 
voor ogen hebben. Voor problemen 
die uit de arbeidsongeschiktheid 
van de vrouw voor het gezin ontstaan 
zal langs deze weg van voorzienin-
gen naar een oplossing moeten wor-
den gezocht. In dit verband maak ik mij 
wel zorgen over de geschatte 80.000 
voorzieningen waarop de huisvrou-
wen straks aanspraak kunnen maken. 
Ik zou de bewindslieden dringend in 
overweging willen geven dit tot het 
nodige te beperken. Dat geldt met na-
me voor de voorzieningen die strekken 
tot verbetering van de levensomstandig 
heden. Daarvoor zouden duidelijker 
normen moeten worden vastgesteld 
dan tot nu toe het geval is. 

Ik zou graag nog eens een nadere 
motivering van de bewindslieden voor 
hun nu gedane keuze van uitsluiting 
van alle gehuwde vrouwen van het 
recht op uitkering willen horen, te 
meer omdat zij zelf de indruk wekken 
er eigenlijk wel voor te zijn dat met na-
me de werkende gehuwde vrouwen 
een uitkering ontvangen, maar toch 
zeggen het SER-advies daarover te 
willen afwachten. Ik ben van mening 
dat het recht op uitkering voor tenmin-

ste de gehuwde vrouw-kostwinster in 
dit wetsontwerp moeilijk kan worden 
gemist. 

In dit verband wil ik nog een paar an-
dere mogelijkheden vermelden omdat 
ik het oordeel van de bewindslieden 
daarover zou willen horen. Wat den-
ken zij bij voorbeeld van de gedachte 
in de gevallen waarin ook de fiscus 
een rolwisseling accepteert een recht 
op een uitkering aan de gehuwde 
vrouwen te geven? Ik vermeld de sug-
gestie van de Raad voor het midden-
en kleinbedrijf, een regeling analoog 
aan artikel 5 van de Wet op de inkonv 
stenbelasting te treffen. Die spreekt 
mij op zich wel aan. De bewindslieden 
hebben die wel afgewezen, maar meer 
in een algemeen principieel kader, na-
melijk omdat zij de gehuwde vrouw 
niet in deze volksverzekering kunnen 
plaatsen. Zij hebben het voorstel ver-
der inhoudelijk niet zozeer becommen-
tarieerd. 

Een andere mogelijkheid die de 
hoofdgedachte die bij ons leeft, name-
lijk dat wij toch wel moeten streven 
naar een voorziening voor de gehuw-
de vrouw die kostwinster is, zou kun-
nen realiseren is wellicht een eventu-
ele bepaling, dat de gehuwde vrouw die 
het grootste deel van haar tijd aan be-
roepsarbeid buitenshuis of in het be-
drijf van haar man besteedt wel recht 
op een uitkering heeft. Dat zijn een 
aantal mogelijkheden waarover ik het 
oordeel van de bewindslieden met 
grote belangstelling afwacht. 

Ik wil nog een enkel woord zeggen 
over de uitvoering van de wet. Ik doe 
het kort, maar wij kunnen helaas niet 
alle problemen in het kader van dit 
wetsontwerp bespreken. Uit de stuk-
ken die ons worden toegezonden krijg 
ik steeds meer de indruk, dat de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst, 
die bij de beoordeli ng van de toepas-
sing van de criteria zo'n belangrijke 
taak heeft, zijn taak moeilijk aan kan, 
alleen al uit hoofde van de huidige 
WAO. Die gaat nu nog verzwaard wor-
den. Menen de bewindslieden dat de-
ze dienst het aan kan? Is het juist dat, 
zoals ik in de stukken meen te hebben 
gelezen, de uitvoeringsorganen van 
mening zijn dat ook bij de invoering 
van de wet per 1 januari 1977 toch nog 
een globaliserend beleid bij de beoor-
deling zal moeten plaatsvinden, omdat 
men er anders niet uitkomt en dat 
waarschijnlijk ook de bedrijfsvereni-
gingen dit in een belangrijke mate zullen 
moeten doen? Ik verneem graag het oor-
deel van de bewindslieden hierover. In 
de memorie van antwoord zeggen zij 
toe aan de SER mede in studie te ge-
ven de vraag, of aan de adviezen van 

de GMD een bindend karakter moet 
worden gegeven. Als dit betekent, dat 
het niet-formele, maar wel feitelijk bin-
dende karakter van de GMD-advie-
zen ter discussie wordt gesteld, kan ik 
mij daarin vinden. Ik kan daarin echter 
ook het tegendeel lezen en zou op dit 
punt graag nog een verduidelijking 
hebben. Waar het mij om ging is de 
scheiding tussen feitelijke beslissin-
gen bij de G.M.D. en het financieel ver-
antwoordelijkzijn van de bedrijfsver-
enigingen. Dat moet tot problemen lei-
den. Ik zou mij kunnen voorstellen dat 
sen sterkere verantwoordelijkheid van 
de bedrijfsverenigingen voor de be-
slissingen het gehele functioneren van 
de WAO en AWW ten goede zou ko-
men. Integratie van de verschillende 
medische diensten blijft geboden. 

Ten slotte op dit punt nog een vraag 
over het overleg met de KNMG. Als ik 
het goed heb begrepen, zullen de medi-
ci, zeker wanneer de zelfstandigen, de 
niet-loontrekkenden in de verzekering 
worden betrokken, op dit punt een be-
langrijke functie vervullen. Het komt 
mij voor, dat de mogelijkheid van uit-
voering van deze wet van die mede-
werking van die medici in feite afhan-
kelijk is. Het doet mij daarom wat 
vreemd aan nog maar steeds in de 
stukken te lezen, dat er met betrokke-
nen overleg wordt gevoerd, maar dat 
er op dit ogenblik, terwijl wij dit wets-
ontwerp behandelen, nog geen zeker-
heid, geen duidelijkheid bestaat over 
die medewerking. Ik verkrijg ook op 
dat punt graag een nadere toelichting. 

Ik kom ten slotte tot mijn laatste 
punt, de financiering van deze volks-
verzekering. Ik heb de uitvoeringsvra-
gen overigens ook gesteld met het oog 
op de in ons gehele bestel zo dringend 
nodige kostenbeheersing. Als wij zien, 
met welke uitvoeringskosten de invoe-
ring van deze wet gepaard gaat, meen 
ik, dat dat nog dringender nodig is. Te-
recht zeggen de bewindslieden op 
bladzijde 66 van de memorie van toe-
lichting overtuigd te zijn van de nood-
zaak tot een stringente beheersing van 
kosten en een efficiënte uitvoeringsor-
ganisatie te komen. Ik merk daarvan 
echter nog zo bijzonder weinig. Als wij 
daarnaar in de stukken vragen, wordt 
naar de begrotingsbehandeling voor 
volgend jaarverwezen. Verleden jaar 
heb ik bij de begrotingsbehandeling 
reeds de afwezigheid van initiatieven 
op dit zo belangrijke punt bekritiseerd. 
Nu staat alleen vast dat deze wet de 
kostenstijging van de sociale verzeke-
ring nog beduidend zal doen toene-
men. Zo gaan we gewoon door tot het 
naar ik vrees een keer goed vastloopt. 
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Rietkerk 
De bewindslieden hebben helaas mijn 
vrees bevestigd, dat de premielast op 
termijn wel boven de 10% zal komen. 
Achten zij dit nog een voor de zelfstan-
dige, onder de bepaald niet rooskleuri-
ge economische vooruitzichten van 
vandaag, redelijkerwijs voor dit doel te 
dragen offer? Ik vind een dergelijk per-
centage nauwelijks nog verantwoord. 
De aanvangspremie wordt nu al op 
1,6% geschat. Uit de memorie van ant-
woord heb ik begrepen, dat deze 
schattingen zijn gebaseerd op de inva-
liditeitsfrequentie van 1975. Is daarin 
de via artikel 12, lid 2a, doorwerkende 
stijging van de werkloosheid begre-
pen? Zo niet, zal de premie bij het be-
gin dan niet nog hoger uitkomen? Het 
zijn vooral ook de grote zorgen, die wij 
hebben, zowel vooreen onverant-
woord zware belasting van de zelfstan-
dige als voor de kostenontwikkeling 
van de sociale verzekering in haartota-
liteit, die ons tot de voorgestelde be-
perkingen in dit wetsontwerp hebben 
gebracht. Wij vinden het wat verbijste-
rend, dat de bewindslieden op geen 
van deze suggesties zijn ingegaan. 

Ik vrees, dat ook ae kosten van de 
AAW op dezelfde wijze als die van de 
WAO de pan zullen uitrijzen. Wij vin-
den dat niet verantwoord. Nu is nog de 
gelegenheid om althans op een aantal 
punten bij te stellen. De tijd van forse 
uitbreidingen van de sociale verzeke-
ring is voorbij. Het kan niet meer wor-
den opgebracht. De collectieve lasten 
worden te zwaar. Bovendien lijkt er 
een praktijk aan het groeien te zijn, 
waarbij men onder het motief 'ik heb 
er toch voor betaald' veel meer dan 
vroeger probeert ook maar zijn deel 
van die voorzieningen binnen te halen. 
'Sociale verzekeringsinflatie' zou ik dat 
willen noemen. Dat geldt niet alleen 
voor verzekerden. Ook de werkgevers 
doen daaraan mee. Het evenwicht tus-
sen collectieveen particuliere lasten 
en verantwoordelijkheden dreigt dan 
te worden verbroken als het dat al niet 
is. Nu moeten er al kunstgrepen wor-
den toegepast met het verschuiven van 
een belangrijk deel van de lasten voor 
de eerste tijd naar de WAO om de pre-
mie in het begin betaalbaar te houden. 
Mag ik aannemen dat deze toch wat 
oneigenlijke lastenverzwaring voor de 
ondernemingen, die ook zonder dat al 
tegen veel te hoge premielasten opkij-
ken, straks bij de te verwachten conti-
nuering van subsidies in de premielas-
ten zal worden verdisconteerd? 

Afgezien van deze subsidies, heb-
ben de bewindslieden het op dit punt 
van de kostenbeheersing tot nu toe af 
laten weten. Ik hoop, dat de Kamer 

met betrekking tot de door mij gedane 
voorstellen anders oordeelt. Wij vin-
den de sociale verzekeringen een 
belangrijk goed, dat wij gezond willen 
houden. Wij vinden dat de zelfstandi-
gen recht hebben op een goede ar-
beidsongeschiktheidsverzekering, 
maar dan wel opeen manier waarop 
het geheel voor allen betaalbaar blijft. 

De vergadering wordt te 18.25 uur ge-
schorst en te 20.00 uur hervat. 
Voorzitter: Vondeling. 

D 
De heer Honig van den Bossche (BP): 
Mijnheer de Voorzitter! De Boerenpar-
tij kan er volledig mee instemmen dat 
voor de zelfstandigen, vooral voor de 
grote groep boeren, middenstanders 
en de zeer kleine zelfstandigen sociale 
zekerheid wordt geschapen. Met de in-
voering van deze AWW wordt nu ge-
tracht, deze sociale zekerheid ook een 
basiste geven. Uiteindelijk wordt 
daarmee ook een einde gemaakt aan 
de discriminatie van de zelfstandigen, 
die dan wel direct of indirect moeten 
bijdragen aan de sociale voorzienin-
gen van alle werknemers met inbegrip 
van hun eigen personeel, maar die 
verder toch maar zelf moeten zien, hoe 
zij zich dekken. 

Mijnheer de Voorzitter! Toch moe-
ten wij helaas nog grote vraagtekens 
zetten wat betreft de haalbare moge-
lijkheden van deze verzekering. Het is 
nu eenmaal nog altijd een hard gege-
ven dat - en dat zal in de huidige sa-
menleving ook steeds blijven gelden -
wat sociaal wenselijk is, een econo-
misch draagvlak behoort te hebben. 
Met andere woorden: Hoe graag wij 
ook iets zouden willen hebben, het 
moet ook betaalbaar zijn. Daarmee 
moeten wij nu eenmaal rekening hou-
den. Anders wordt ons later onherroe-
pelijk de rekening gepresenteerd en 
wat dan? Er is al eens berekend, dat op 
den duur voor deze AWW gebaseerd 
op de huidige cijfers een premie zal 
moeten worden betaald van ongeveer 
9 procent van alle particuliere inko-
mens. Waarschijnlijk zal deze schat-
ting zelfs nog te laag blijken. Zal er 
daarom ook niet duidelijk de kans in 
zitten, dat wij voor eenzelfde zware 
premiestijging komen te staan als bij 
de WAO, die inmiddels al tot 9,02 pro-
cent is opgelopen? Zou dan ook niet 
het gevaar kunnen ontstaan, dat daar-
door het gehele systeem van onze so-
ciale voorzieningen wordt aangetast. 
Ook zullen wij er zeer zeker naar moe-
ten streven dat - maar dat geldt voor 
alle sociale verzekeringen - de toepas-
sing van dit systeem niet buiten de 

grenzen van de oorspronkelijke opzet 
gaat, te meer omdat de kosten van on-
ze sociale voorzieningen bijna al een 
kwart van ons nationaal inkomen be-
dragen. Het gaat er dus niet alleen om, 
dat nu al een naar verhouding klein 
deel van ons volk de premies voor de-
ze sociale verzekeringen moet opbren-
gen, maar ook dat dit deel tevens voor 
de zeer hoge belastingen moet op-
draaien. 

Nu al zijn ongeveer 400.000 mensen 
volledig afhankelijk van de bijstand. 
350.000 mensen vallen onder de 
WAO; 100.000 mensen vallen onder 
de Weduwen-en Wezenwet; 1200.000 
mensen krijgen AOW; 320.000 men-
sen vallen onder de Ziektewet (daarbij 
gaat het althans om een jaargemiddel-
de). 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermee heb 
ik zeker niet willen betogen dat deBoe-
renpartij inzake de invoering van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
verzekering onoverkomelijke bezwa-
ren heeft. Ik heb alleen willen betogen, 
dat wij ons noodgedwongen zullen 
moeten baseren op wat haalbaar is, 
dus wat wij kunnen betalen zonder 
voor onoverkomelijke moeilijkheden 
te komen te staan of zelfs de uitvoer-
baarheid van de wet op deze basis in 
gevaarte brengen. Hoe groot zullen de 
lastenstijgingen worden met de invoe-
ring van deze wet? Ik laat dan de ande-
re voorgenomen verbeteringen van de 
sociale voorzieningen nog buiten be-
schouwing. Hieromtrent krijg ik graag 
een antwoord van de Minister. 

Zullen wij niet om nieuwe voorzie-
ningen in te voeren onze eisen ten op-
zichte van de bestaande voorzieningen 
moeten matigen? Zeker zullen wij uit 
een oogpunt van kostenbewaking en 
ter bescherming van de middelen er 
goed op moeten toezien dat deze wet 
niet buiten de grenzen van haar oor-
spronkelijke opzet gaat. Daarom is het 
ons inziens ook zeker gewenst, dat ten 
aanzien van de in deze wet genoemde 
begrippen grote rechtszekerheid 
wordt geschapen. Als wij ons bij voor-
beeld tot de term 'passende arbeid' 
bepalen, is het toch zeker gewenst, dat 
de nadere omschrijving van dit begrip 
goed wordt geregeld bij algemene 
maatregel van bestuur, zodat een veel 
uitvoeriger wettelijke regeling hierom-
trent mogelijk wordt. Dit ter voorko-
ming van moeilijkheden en misver-
standen achteraf, die juist de totale 
voorzieningen in gevaar zouden kun-
nen brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij missen 
in deze wet een regeling ten aanzien 
van de arbeidsongeschiktheid van de 
vrouw van de zelfstandige, die volle-
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Honig van den Bossche 
dig dan wel gedeeltelijk in het bedrijf 
van haar echtgenoot werkzaam is, ter-
wijl er wel een regeling is voor de ge-
huwde werkende vrouw als werk-
neemster buitenshuis. Is er een kwali-
ficatieverschil van het werk, door ge-
huwde vrouwen thuis verricht in het 
bedrijf van hun echtgenoten, tevens 
voor en in hun gezinnen en het werk 
van een gehuwde vrouw als werk-
neemster buitenshuis? Ook uit arbeids-
ongeschiktheid van de huisvrouw zul-
len onherroepelijk kosten voortvloeien 
die het inkomen van het gezin in zijn 
totaal zullen aantasten. De gegroeide 
slechte financiële positievan veel te 
zwaar belaste middenstanders laat 
ook niet toe, dat zij voor hun in het be-
drijf werkende echtgenoten nog eens 
particuliere verzekeringen afsluiten. 

Men deelde mij onlangs mede dat 
bij de huidige WAO mensen die na 
1967 invalide zijn geworden, beter af 
zijn dan degenen die vóór 1967 invali-
de zijn geworden. De eerste categorie 
zou namelijk f 120 tot f 150 méér per 
maand ontvangen dan de tweede cate-
gorie. Is dit waar? Kan een dergelijk 
verschil eventueel nu ook een rol gaan 
spelen bij deze wet? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij wachten 
met belangstelling het antwoord op 
onze vragen en stellingname af. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de principiële aan-
vaardbaarheid van het verzeke-
ringswezen schreef dr. Kuyper 51 blad-
zijden in deel 2 van zijn boek over de 
dusgenaamde gemeene gratie. Het 
pleit bepaald niet tegen de mensen uit 
Kuyperstijd dat zijn bijvoorbeeld met 
een financiële verzekering tegen ziekte 
vaak moeite hadden in verband met 
Gods voorzienigheid over onze wereld. 
Toch bleken al voor de eerste wereld-
oorlog - de tijd van Minister Talma - de 
meesten van hen, die ermee rekenden, 
dat er niets kan gebeuren buiten Gods 
wil om, voorstanders te zijn van sociale 
verzekeringen. 

Na de laatste wereldoorlog kwamen 
echter de volksverzekeringen in ons 
sociale pakket en deze waren ons heel 
wat minder welkom. Nu wij opnieuw 
worden geconfronteerd met een zeer 
belangrijke volksverzekering, waarop 
velen wachten, kan onze fractie de ai-
gemene vreugde hierover slechts met 
enige aarzelingen delen. Daarom stel 
ik het op prijs, ons standpunt tegen-
over verzekeringen in het algemeen en 
tegenover volksverzekeringen in het 
bijzonder naar voren te brengen. 
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Ik meen dat de Heilige Schrift laat 
zien, bijvoorbeeld in de geschiedenis 
van Hizkia, die God smeekte om een 
langer leven, hoewel hem van Gods-
wege het sterven was aangezegd, dat 
in Gods besluiten ook de eigen verant-
woordelijkheid van elk mens is inge-
bouwd. Wie door ziekte of arbeids-
ongeschiktheid wordt bezocht, moet 
het woord van de Prediker volgen en 
alles doen, wat zijn hand vindt om 
naar vermogen te doen, dat wil zeggen 
door gebed en door handelen de mid-
delen gebruiken om weer gezond te 
kunnen worden, respectievelijk in zijn 
levensonderhoud te kunnen voorzien. 

De eerste vraag die men kan stellen, 
is mijns inziens, of men in een tijd 
waarin men niet arbeidsongeschikt is, 
rekening zal houden met de mogelijk-
heid dat men best eens wél arbeidson-
geschikt zou kunnen worden en of 
men daartegen bijvoorbeeld een risi-
coverzekering mag sluiten. Onze frac-
tie beantwoordt die vraag positief. Het 
naspeuren van de aarde en de kosmos 
door de mensen heeft ons steeds meer 
geleerd van de wetmatigheden die 
God in zijn dienst heeft om de aarde te 
regeren. Van die wetmatigheden 
mag men gebruik maken om zijn taak 
op aarde zo goed mogelijk te vervul-
len. Nu weten wij ook, dat God het le-
ven van volken en van groepen men-
sen in het algemeen onder andere 
door een zodanige wetmatigheid re-
geert, dat telkens een bepaald deel ar-
beidsongeschikt wordt. Dan doen 
mijns inziens die groepen er goed aan, 
terwille van de voorziening in het 
levensonderhoud bij eventueel arbeids-
ongeschikt worden, voor onderling 
hulpbetoon te zorgen. Daarvoor moet 
men premie betalen en om de hoogte 
van die premie te berekenen, kan men 
gebruik maken van de wetmatigheden 
die God gebruikt bij Zijn regering van 
volken en mensen. 

Enige van die wetmatigheden wor-
den uitgedrukt door de waarschijnlijk-
heidsrekening, die in de actuariële we-
tenschappen en bij voorbeeld ook in 
de natuurwetenschappen een grote rol 
speelt. Er is echter mijns inziens geen 
sprake van, dat je dan zorgeloos zult 
worden of menen, dat de verzekering 
je nu meer onafhankelijk maakt van 
Gods Voorzienigheid. Elke verzekering 
die iemand afsluit en die hem iets 
meer mogelijkheid geeft om zijn levens-
taak te verrichten, laat zoveel andere 
risico's ongedekt dat hij Gods soeve-
reinewil geen ogenblik uit het oog be-
hoeft te verliezen. Wat hebben de bijna 
3000 doden bij Lice kunnen beginnen 
met een risicoverzekering? leder moet 
dan ook voortdurend rekenen met 

Sociale verzekering 

Gods Voorzieningheid, maareen be-
zwaar tegen het afsluiten van eenfi-
nanciële risicoverzekering zie ik niet 
Ik zou dus ook geen bezwaar moeten 
zien tegen een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering, maar dat betekent 
nog niet dat mijn fractie tegen een ar-
beidsongeschiktheidsverzekering in 
de vorm van een volksverzekering 
geen bezwaar heeft. Een volksverzeke-
ring is nog maar slechts ten dele een 
verzekering en de mogelijkheid dat uit 
een volksverzekering afkomstige uitke-
ringen aan een verzekerde de indruk 
geven, dat zijn welzijn in de eerste 
plaats afhankelijk is van vadertje Staat 
of van 'het systeem' en niet van de 
God van zijn doop, lijkt mij eerder aan-
wezig dan dat iemand bij het afsluiten 
van een particuliere verzekering denkt, 
dat hij met zijn afhankelijkheid van 
God niet meer behoeft te rekenen. 
Daarom zou ik het hebben toegejuicht, 
als deze arbeidsongeschiktheidsverze-
kering zou zijn opgezet als een ver-
plichte particuliere verzekering met 
een overheidsbijdrage voor die onder-
delen, die niet verzekerbaar zijn. 

Het bezwaar van mijn fractie tegen 
het systeem van de volksverzekering is 
vooral, dat er door het omslagstelsel 
en het vaak bijkomende element van 
door de Staat afgedwongen, oneven-
redige meebetaling aan bepaalde uit-
keringen geen objectief verband be-
staat tussen de premies en de uitkerin-
gen. Tegen een omslagstelsel als zo-
danig gaat mijn bezwaar nog niet. Als 
een omslagstelsel geheel in waarde-
of welvaartsvaste rekeneenheden 
wordt opgezet, kan men een zodanige 
berekening van de premie- en uitke-
ringsbedragen uitvoeren, dat er toch 
wel degelijk een objectief verband 
wordt gelegd tussen in het verleden 
verrichte premiestortingen en de uit-
keringen, maar het is bekend dat het 
kabinet liever blijft rekenen uitsluitend 
in de sfeer van de nominale, niet-geïn-
dexeerde bedragen. Daardoor wordt 
het voor de Regering met haar orga-
nen mijns inziens te gemakkelijk om 
wijzigingen bij de uitkeringsbedragen 
aan te brengen. De verzekerden zijn 
daardoor naar mijn mening te afhan-
kelijk van het regeerbeleid. 

Ik weet echter dat ik nu voor een 
kansloze zaak pleit. Het systeem van 
de volksverzekering is het resultaat 
van een compromis tussen voorstan-
ders van verzekeringen en voorstan-
ders van premievrije staatsuitkerin-
gen. Dit compromis heeft al sinds 1956 
de instemming van de Kamer en daar-
om zal ik op dit aspect van de AAW nu 
niet verder ingaan. 
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Verbrugh 

Er zijn echter nog wel enige andere 
aspecten. Ik zal mij beperken tot vier 
kanten van het nu gereed liggende 
voorstel. In de eerste plaats heeft de 
Regering door haar aankondiging van 
de AAW verwachtingen gewekt. Ten 
tweede blijkt dat de AAW een zeer du-
re aangelegenheid wordt en de over-
heid heeft geen geld. Daarom wil zij -
dit in de derde plaats - het geld voor 
de AAW gaan halen bij de werkge-
vers-werknemers, hoewel het gemid-
delde inkomen van een zelfstandige 
wat boven dat van een werknemer ligt. 
Ten slotte lijkt mij dit een slechte op-
lossing en daarom zit er mijns inziens 
weinig anders op dan de wet integraal 
in te voeren, waarbij ik denk aan het 
SER-plan, maar dan maar de eerste 
t i jd enigszins zuinig uit te voeren. 

Als ik de hele procedure overzie, 
krijg ik de indruk dat van het begin af 
aan, reeds toen in 1970 het advies van 
de SER werd aangevraagd, verwach-
t ingen zijn gewekt met betrekking tot 
een invoering van een WAO voor zelf-
standigen op korte termi jn. In de eind-
nota lees ik, dat men met man en 
macht heeft gewerkt om de toezeg-
ging gestand te kunnen doen, dat het 
ontwerp inzake de AAW in 1974 zou 
worden ingediend en op bladzijde 1 
van de memorie van toelichting wordt 
de invoer-streefdatum van 1 juli 1976 
genoemd, waarmee bij de meerjaren-
ramingen rekening is gehouden. 

Als er maar geen verwachtingen wa-
ren gewekt, dan zou een halfjaar lan-
ger uitstel nog wel aanvaardbaar zijn. 
Nu zijn er well icht mensen, die op 1 jul i 
1976 hebben gerekend. Daarom ben ik 
een voorstander van het honoreren 
van gewekte verwachtingen. Mevrouw 
Van Leeuwen wees terecht op het 
boek van de Spreuken, dat zegt: De 
uitgestelde hoop krenkt het hart. 

Ik vind het dan ook vreemd dat de 
Minister in de Hier en Nu-rubriek voor 
de t.v. bl i jmoedig heeft erkend, dat hij 
bij het noemen van de datum juli 1976 
twijfelde aan de haalbaarheid ervan. 
'Niettemin' - zo zei hij - 'heb ik deze 
datum aangehouden omdat dit het 
werktempo van onze ambtenaren zo 
lekker stimuleerde. 'Het zal je baas 
maar wezen! ' 

Maar nu zitten wi j met de gebakken 
peren en voordat onze fractie haar 
steun geeft aan uitstel van de invoe-
ring, wi l ik mij - wi j zijn daarin gelukkig 
niet de enige fractie - er eerst voor 
100% van laten overtuigen, dat alle al-
ternatieven onmogeli jk zijn. 

Het advies van de Sociale Verzeke-
ringsraad is inmiddels gekomen en de 

grote meerderheid van deze raad acht 
een invoering per 1 januari 1977 met 
terugwerkende kracht, met enige be-
perkingen, mogeli jk. 

Minister Boersma: Waarom slaat u het 
eerste SVR-advies over van 4 juli? 

De heer Verbrugh (GPV): Ik heb op het 
ogenblik de keuze tussen twee advie-
zen: het advies dat ik zo net noemde 
en het andere advies, dat gaat over 
een beperkte invoering. 

Minister Boersma: Er zijn twee brieven 
van de SVR. De tweede, die een ver-
volg is op de eerste, handhaaft onver-
kort de eerste brief. Leest u het nog 
maar eens na. 

De heer Verbrugh (GPV): Onze voor-
keur gaat uit naar wat er staat onder 
punt b, de partiële invoering per 1 ju l i , 
omdat wi j bezwaar hebben, waarop ik 
straks nog wel terugkom, tegen het 
voorstel van de bewindslieden voor de 
lange invoertermijn. 

Ik kom nu aan mijn tweede punt: de 
overgangsregeling, die daarmee nauw 
verbonden is. Ik heb het enigszins on-
behaaglijke gevoel dat de bewindslie-
den ons nu beslissingen laten nemen, 
die gebaseerd zijn op te rooskleurige 
gegevens. De startpremie is de vorige 
maand opgelopen tot 1,6% en of dit nu 
in werkeli jkheid de startpremie wordt, 
valt volgens de bewindslieden nog te 
bezien. 

Dan is toch wel mijn vraag: Als wi j 
nog niet eens een jaar vooruit kunnen 
zien wat betreft de startpremie, welke 
waarde moeten wi j dan toekennen aan 
de schatting van het premiepercenta-
ge in een mogelijk evenwichtsjaar in 
de buurt van het jaar 2000? Volgens 
het laatste bericht uit de regeringskeu-
ken is nu eerder te verwachten, dat die 
8,8% die eerst vermeld was, de 10 wel 
zal overschrijden. Reden te meer om 
reeds nu voorzichtig en dus ook zuinig 
te zijn. Immers, op die 8,8 of 10% oefe-
nen niet alleen externe economische 
krachten hun invloed uit, maar ook in-
terne, zoals de komende jurispruden-
tie bij de interpretaties van het onge-
schiktheidscriterium en het mogelijke 
oneigenlijke gebruik. 

De bewindslieden zullen begrijpen 
dat mijn fractie behoort tot die, welke 
zich nogal zorgen maken over het kos-
tenaspect van deze onderneming. 

Nu de overgangsregeling. De be-
windslieden drukken zich over het vijf-
jaren-alternatief van de SER nogal kras 
uit in termen van: niet te verwezenlij-
ken. Toch ben ik er nog niet van over-
tuigd dat het plan van de bewindslie-
den voor de overgangsregeling beter 
is. Ik zal dat toelichten. 

Ik kom dan meteen op mi jn derde 
punt, de solidariteitsgedachte of zoals 
dat nu ook wel heet: de volkssolidari-
teitsgedachte. Dat is de afgedwongen 
zaak, die onzes inziens juist alt i jd de 
meest onaantrekkelijke kant van de 
volksverzekeringen is. Ik constateer nu 
voor zover betreft de overgangsrege-
ling die de bewindslieden voorstel len, 
dat er in hoofdzaak drie groepen zijn, 
die solidair moeten zijn: de werkne-
mers/werkgevers, de zelfstandigen en 
de overheid. De vroeg gehandicapten 
kan ik nu even buiten beschouwing la-
ten, omdat hun uitkeringen niet uit de 
premieontvangst worden gefinan-
cierd. Het gaat er dan om dat vele zelf-
standigen aanvankelijk meer kosten 
gaan kri jgen, maar daarbij door de 
twee andere partners tijdelijk moeten 
worden ondersteund. Dat 't i jdeli jk' zal 
een hele ti jd duren. Voor de overheid 
betekent dit stijgende kosten, die on-
der andere voortvloeien uit dat volks-
solidariteitsbeginsel. Ik geef toe dat dit 
beginsel hier wel logisch wordt toege-
past, want de gemiddelde ambtena-
rensalarissen zijn hoger dan bij voor-
beeld de gemiddelde werknemerssala-
rissen. 

Nu de lasten voor de werknemers, 
waar de werkgevers ook voor moeten 
opdraaien. Vanwege de volkssolidari-
teit wordt e rvan deze groep in het eer-
ste jaar een algemene premie van l,6% 
gevraagd. Daar staat tegenover een 
dal ing van de WAO-premie met 0,6%, 
wat betekent dat de verlangde solidari-
teit het bedrijfsleven 1 % extra premie-
last kost. Dat zou zo'n 760 min. zijn. 
Hier werkt het solidariteitsbeginsel 
niet logisch, want het gemiddelde in-
komen van de werknemers ligt lager 
dan het gemiddelde van de zelfstandi-
gen, die tijdelijk moeten worden on-
dersteund. Onze fractie meent dat 
daarbij komt dat de draagkracht van 
het bedrijfsleven in deze periode be-
slist niet zodanig is, dat het een extra 
last van 760 min. gemakkelijk kan op-
brengen. De grote banken staan van-
daag met honderden bedrijven in rela-
t ie, waarvan zij dagelijks de toestand 
wil len vernemen om daar de krediet-
waardigheid naar te beoordelen. 

Als je in deze impasse zit, zijn er re-
denen genoeg om eens ernstig naar 
het vijfjarenalternatief van de SER te 
kijken. Dan komt er meteen een inte-
grale invoering van de AAW, zodat de 
premie dadelijk voor iedereen 5,6% 
gaat bedragen. De premie voor de zelf-
standigen zal dan sneller moeten wor-
den opgetrokken dan in het twint igja-
renplan van de bewindslieden. Als de 
premie, door de zelfstandigen te beta-
len in het eerste jaar, ook weer op 
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1,6% wordt gesteld en dan elk jaar met 
l% omhoog gaat, worden de kosten 
voor het bedrijfsleven minder. Mocht 
dit niet mogelijk zijn, dan zie ik als eni-
ge mogelijkheid, dat de overheid het 
ontbrekende zou moeten aanvullen. 

De overheid moet voor haar zelf in 
het eerste jaar een extra last van 300 
min. opbrengen. Hoe groot zou het be-
drag zijn waarmee de overheid in het 
eerste jaar eventueel voor de zelfstan-
digen zou moeten bijspringen? De SER 
zegt dat dergelijke bedragen door een 
lening gefinancierd zouden moeten 
worden. Kan dat? De grote moeiten zit-
ten inderdaad dan bij de overheidssec-
tor. Wij staan nu voor de consequentie 
van het feit, dat de overheid aan alle 
kanten geld heeft uitgegeven - ook de 
aardgasopbrengsten zijn op - en dat 
de AAW is beloofd. Je kunt de koek 
niet opeten en die dan nog overhou-
den ook. Toch zal er iets op moeten 
worden gevonden. 

Daarmee kom ik op mijn laatste 
punt. De kosten zullen moeten worden 
gedrukt, zodat de overheid dit kan op-
brengen. Daarom pleit ik voor een in-
tegrale invoering van de AAW op de 
kortst mogelijke termijn, maar met be-
perkingen van tijdelijke aard geduren-
de die korte aanloopperiode, omdat 
het geld er niet is. Als de situatie wat 
beter is geworden, kan de uitvoering 
van de AAW royaler worden, zoals wij 
eerst hadden gehoopt. In dit licht is het 
onbevredigend dat het arbeidsonge-
schiktheidscriterium zich uitbreidt als 
een olievlek, waardoor de kosten wor-
den opgejaagd, terwijl de bewindslie-
den hebben gezegd dat deze zaak in 
studie is en dat daarom de AAW voor-
lopig op de oude voet van de WAO zal 
doorgaan. Wij zouden misschien beter 
kunnen zeggen: op de oude voet door-
hinkt. Ofschoon wij nu moeten bezui-
nigen, opdat wij het later wat beter aan 
kunnen, zouden wij nu royaal moeten 
blijven doen met het ongeschiktheids-
criterium en later - na de uitkomsten 
van de studie - eventueel gaan beper-
ken. Dit klopt niet. Ik geef daarom de 
voorkeur aan een beperking op dit mo-
ment, waarvoor een wijziging in het 
wetsontwerp nodig zal zijn. 

In de tweede plaats pleit ik voor een 
overheveling van verkapte werkloos-
heidsuitkeringen naar de geëigende 
fondsen. Als wijziging van het wets-
ontwerp ongewenst zou zijn, is het dan 
niet mogelijk bij de praktische toepas-
sing van de vaststelling van de mate 
van arbeidsongeschiktheid in verband 
met de verminderde werkgelegenheid 
zoveel als doenlijk beperkingen aan te 
brengen? 

In de derde plaats vraag ik mij af of 
het mogelijk is, via een algemene 
maatregel van bestuur die in de wet 
wordt genoemd, het begrip 'passende 
arbeid' van een ruimere betekenis te 
voorzien. Ik denk met name aan door-
breking van het keurslijf van werk in 
dezelfde regio. 

In de vierde plaats denk ik aan de va-
kantie-uitkering van 6%. Hoe dringend 
is deze nodig, gezien het feit dat de 
AAW een sociaal-minimumkarakter 
heeft? Hoe denkt de bewindsman over 
de mogelijkheid, de vakantie-uitkering 
tijdelijk uit te stellen? Het gaat erom 
dat de mensen de eerste moeilijke tijd 
doorkomen. 

Onze fractie vindt blijvende uitslui-
ting van de werkende vrouw uit de 
kring der uitkeringsgerechtigden niet 
juist. Als tijdelijke maatregel is het ech-
ter vermoedelijk onvermijdelijk. 

In de vijfde plaats heb ik mijn twijfels 
ten aanzien van de voorzieningen 
strekkende tot verbetering van de le-
vensomstandigheden. Ik kan het best 
eens zijn met de bewindslieden als zij 
zeggen', dat de revalidatie zich dient te 
richten op de ontplooiing van de ge-
handicapte mens op de terreinen van 
het lichamelijk en geestelijk welbevin-
den, recreatie en cultuur. Kan het echter 
nu al direct? Nu moeten wij letten op 
het sociaal-minimumkarakter van de re-
geling. Is het niet noodzakelijk en mo-
gelijk dat de Minister nadere regelen 
stelt met betrekking tot de uitvoering 
van artikel 56, sub 2? 

Ten slotte betuig ik instemming met 
de suggestie, de uitkeringen tijdelijk 
pas te doen ingaan op een invalidi-
teitsniveau van 45%. Ook dit wil ik in 
het kader van een integrale invoering 
van de AAW zien en dan als een tijde-
lijke regel. 

D 
DeheerVanDis(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook onze fractie onder-
streept in haar algemeenheid de nood-
zaak van hulp aan allen die als gevolg 
van geestelijke en lichamelijke invali-
diteit niet in staat zijn in hun onder-
houd te voorzien. Dat is zonder meer 
de dure plicht, als wij letten op het 
Goddelijke gebod: 'Gij zult liefhebben 
de Heere, uw God, met geheel uw hart, 
met geheel uw verstand en met alle 
krachten. Dat is het eerste en grote ge-
bod. Het tweede, aan dit gelijk, is: Gij 
zult uw naaste liefhebben als uzelf'. 
Het is dan ook vanuit de christelijke 
barmhartigheid dat aan de in nood 
verkerende medemens - ik gebruik 
hier een uitdrukking die letterlijk uit de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag is overgenomen - hulp moet wor-

den geboden. In het kader van het on-
derhavige wetsontwerp gaat het dan 
in het bijzonder om de zogenaamde 
vroeg gehandicapten en zelfstandigen. 
Deze onze medemensen hebben hulp 
en steun zozeer van node. Ik meen dat 
het daarbij ook naar de regel van de 
Heilige Schrift is - en die moet toch 
voor overheid en onderdaan richt-
snoer zijn voor het handelen, zal er 
daadwerkelijke zegen kunnen wor-
den ontvangen - dat die bijstand in de 
eerste plaats roeping is van de naaste 
familie. Daarna komen daarvoor inaan-
merking de kerkelijke gemeenschap-
pen, waarin het 'draagt elkanders las-
ten en vervult alzo de Wet van Chris-
tus', gestalte behoort te krijgen. Hoe-
wel in onze tijd van zowel toenemende 
ontkerkelijking als van grote financiële 
lasten deze bronnen lang niet altijd in 
staat zullen zijn de taak van christelijke 
naastenliefde daadwerkelijk te beoefe-
nen, wil ik hierop in dit verband toch 
wijzen. Ik meen niet ver bezijden de 
waarheid te zijn als ik stel dat juist het 
enorme beroep dat de overheid èn via 
de fiscale wetgeving èn via de sociale 
wetgeving, op de burgers doet - zoals 
bekend meer dan 50% van het natio-
naal inkomen - de ruimte voor het 
beoefenen van de naastenliefde sterk 
heeft versmald. 

Is die objectivering van de hulp, dat 
min of meer afdwingen van de solida-
riteit niet een factor in het als maar 
toenemen van de vervreemding van 
de mens van zijn naaste? Bevorderen 
al die maatregelen op het gebied van 
de sociale zekerheid niet het verschijn-
sel van het egoïsme? Wordt hierdoor 
ook niet de 'persoonlijke verantwoor-
delijkheid van de burger en zijn naaste 
verwanten geweld aangedaan? Het 
antwoord op deze vragen dat de Rege-
ring in de stukken geeft is te weinig 
zeggend. 

Daar komt nog bij - ook dat is een 
belangrijke factor - dat door verzeke-
ringen van de wieg tot het graf de af-
hankelijkheid en het vertrouwen op 
God, die de mens passen ten opzichte 
van zijn Schepper, meer en meer 
plaats gaan maken voorzelfvertrou-
wen. Mijn fractie ziet dit met lede 
ogen aan. Waarom, mijnheer de Voor-
zitter? Omdat het welzijn van land en 
volk, overheid en onderdaan ons ter 
harte gaat. Dat welzijn is niet gediend 
met het verlaten van God en zijn 
dienst. Wie God verlaat heeft smart op 
smart te vrezen, maar wie op Hem ver-
trouwt zal Zijn zegen ondervinden. 

Wij zouden het de beste oplossing 
vinden wanneer én mijn familie én kerken 
de noden en behoeften zouden kun-
nen lenigen. Als dat nu niet kan? Dan 
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zien wij, weliswaar noodgedwongen, 
maar terecht, een taak voor de over-
heid weggelegd. Dat is dan niet uit 
hoofde van het beoefenen van naaste-
liefde; dat komt ons ongerijmd voor. 
De rechtsgrond voor die hulp moet zijn 
dat de volksgemeenschap in haar ont-
wikkeling krachtens de scheppingsop-
dracht zo goed mogelijk moet kunnen 
functioneren. Dat betekent dat steun 
aan de burgers die het nodig hebben 
moet worden verleend, opdat daar-
door aan de opdracht als natie beter 
kan worden voldaan, zodat ook daarin 
de eer van God kan worden bevor-
derd. 

Ik heb dan ook, mede gezien de hui-
dige stand van zaken, weinig moeite 
met de erkenning dat de overheid ge-
roepen is maatregelen te treffen. Ik 
hoop ook voldoende duidelijk te heb-
ben gemaakt dat ook wij onze verant-
woordelijkheid kennen ten opzichte 
van onze medemens in noodsituaties. 
Ik attendeer erop dat onzerzijds in het 
eindverslag met name is gewezen op 
onze verantwoordelijkheid als verte-
genwoordigers van de SGP en niet op 
de algemene verantwoordelijkheid. 
Het antwoord dat in de nota naar aan-
leiding van het eindverslag wordt ge-
geven gaat dan ook heen langs het-
geen van onze kant in het eindverslag 
is gesteld. 

Ik heb met voldoening geconsta-
teerd dat de voorgestelde regeling uit-
gaat van het wettige huwelijk als basis 
voor de Nederlandse samenleving. Ik 
hoop dat de Regering daaraan zal blij-
ven vasthouden, alhoewel ik met eni-
ge vrees de anders gerichte ontwikke-
lingen bespeur. Ik wil in ieder geval 
handhaving van dat uitgangspunt be-
pleiten. 

Ons verdeelt niet de noodzaak om 
de helpende hand te bieden. Het zal 
ook duidelijk zijn dat onze fractie in 
principe akkoord kan gaan met de uit-
sluiting van de gehuwde vrouw, zij het 
dat juist onder de kleine en kleinere 
zelfstandigen vele huisvrouwen öf 
zelfstandig zijn, öf medewerken in het 
bedrijf van hun echtgenoten. Juist 
voor deze categorie zal er een regeling 
moeten komen wil er geen onrecht-
vaardigheid gaan bestaan ten opzichte 
van hen die in het kader van de WAO 
wèl recht op een uitkering hebben. 

Onze fractie heeft echter toch be-
paald moeite met het wetsontwerp. Ik 
wil niet verhelen dat wij feitelijk een 
fundamenteel andere oplossing voor-
staan. Dat moet de bewindslieden wel 
bekend zijn als zij zich verdiept hebben 
in de parlementaire geschiedenis van 
de totstandkoming van vorige sociale 

wetten. Dat is ook een van de achter-
gronden geweest van onze bijdrage in 
de schriftelijke voorbereiding. 

Wij zeggen: waar nood is moet ge-
holpen worden! Welnu, maak dan een 
regeling waarbij het opheffen van de 
financiële gevolgen van die nood de 
doelstelling is. Of de kosten daaraan 
verbonden dan worden omgeslagen 
via een zogenaamde bestemmingshef-
fing, dan wel via de algemene midde-
len maakt weinig uit. 

Wanneer die weg gevolgd zou zijn, 
zou ook een behoorlijk stelsel van 
voorzieningen tot stand zijn gekomen, 
maar de kosten zouden dan belangrijk 
lager zijn geweest dan thans het geval 
is. Bovendien zou daardoor naar onze 
mening op dezelfde wijze als thans ge-
schiedt, het begrip 'solidariteit' in de 
zin zoals de bewindslieden dat hebben 
gebruikt, recht zijn gedaan. Het is mij 
nog niet duidelijk geworden, waarom 
deze oplossing steeds weer is afgewe-
zen. Misschien mag ik thans meer ter 
zake doende tegenargumenten ver-
wachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Waarom 
moeten burgers, wier inkomens- en 
vermogenspositie hen in staat stelt de 
gevolgen van arbeidsongeschiktheid 
te dragen, recht op een uitkering krij-
gen? Wij vinden dat niet billijk. Of 
moet dit worden gezien tegen de ach-
tergrond, dat van die uitkering toch 
maximaal 71% inkomstenbelasting 
kan worden geheven? 

Op nog een ander punt dien ik in dit 
verband te wijzen, namelijk het heffen 
van een gelijke bijdrage en het recht 
op een ongelijke want lagere uitkering 
van de ongehuwden. Sinds jaar en dag 
is van onze kant bepleit, om die onge-
lijkheid in het brengen van offers zo-
veel mogelijk op te heffen. Niettemin is 
ook nu weer dat verschil geaccentu-
eerd. De bewindslieden stellen, dat dit 
extra-offer aanvaardbaar is, zonder 
daarop nader in te gaan. Mag ik vra-
gen, op welke gronden die aanvaard-
baarheid is gebaseerd, mede gezien in 
het licht van het totale extra-offer, dat 
van deze bevolkingsgroep wordt ge-
vraagd? 

Mijnheer de Voorzitter! Een tweede 
punt van aarzeling heeft onze fractie, 
wanneer wordt gelet op de kostenont-
wikkelingen in de sociale sector. Het is 
schering en inslag, dat in en buiten het 
parlement gewezen wordt op die 
schrikbarende ontwikkeling van deze 
kosten en op de noodzaak te komen tot 
herstructurering, tot kostenbesparing 
en tot het in de hand houden van de 
kostenontwikkeling. Er wordt nu al zo 
lange tijd op gestudeerd en nog steeds 
gebeurt er maar weinig. Alsdan wordt 

gevraagd naar het kader, waarin ook 
de lasten van dit wetsontwerp moeten 
worden geplaatst, dan geven de be-
windslieden het antwoord: Wacht u 
maar, totdat de begrotingsstukken 
1976 verschijnen. Maar, zo zou ikwil-
len vragen, kunnen wij dan wel met 
het oog op onze verantwoordelijkheid, 
een verantwoorde beslissing nemen? 
Mijn vraag is dan ook: Licht u de sluier 
wat op, zodat de Kamer weet, waar zij 
het over heeft! Ik zou in dit verband 
nog willen wijzen op het feit, dat alleen 
al de huidige opzet tot en met 1977 zal 
leiden tot een stijging van druk van 
4,3%. Dat is meer dan 40% hoger dan 
het streefpercentage van 3. Hoe kan dit 
worden opgevangen? Ook de brief van 
de Sociale Verzekeringsraad van 4 
september geeft een nog somberder 
gegeven. Het stuwmeer van de uitke-
ringen is daarin 174.000; de memorie 
van antwoord zegt: 100.000. Wat het 
stuwmeer van de voorzieningen be-
treft, 432.000 en memorie van ant-
woord: 80.000. Ik kan die twee aantal-
len niet goed met elkaar in verband 
brengen. Hoe zit dit precies in elkaar? 
In ieder geval noemen de deskundigen 
in die brief een belangrijk hogere bij-
drage die betrokkenen moeten opbren-
gen dan op blz. 47 van de memorie 
van antwoord is gegeven. In 1977 
1, 6 (memorie van antwoord) en 
volgens de brief 2,0. In 1978 2,2 (me-
morie van antwoord) en 2,8 volgens 
de brief. In 1979 2,9 (memorie van ant-
woord) en 3,8 volgens de brief. In 1980 
4,2 respectievelijk 4,8. Ook dit accentu-
eert alleen maar de explosieve kosten-
ontwikkeling. 

Duidelijk is ook, dat de laatste jaren 
een sterke toename plaatsvindt van 
het aantal burgers, dat onder de rege-
ling, als zij tot wet wordt verheven, een 
uitkering zal kunnen krijgen. Heeft 
men er echter wel voldoende oog 
voor, dat daardoor de lasten uit de re-
geling voortvloeiend, in de naaste ja-
ren sterk zullen stijgen, ook voor de 
zelfstandigen? Heeft men voldoende 
verdisconteerd, dat de omvang van de 
werkende bevolking alsmaar terug-
loopt, zodat het gezegde opgeld gaat 
doen dat steeds minder mensen voor 
steeds meer medemensen moeten op-
brengen? Waar ligt het maximum 
waarboven de regelingen feitelijk on-
draaglijk worden en de kosten niet meer 
of niet meer volledig kunnen worden 
opgebracht? 

Ik vrees, dat bij de organisatie van 
de zelfstandigen in de middenstand en 
de landbouw te weinig wordt stilge-
staan bij het feit, dat wellicht over en-
kele jaren al, de kosten de pan zullen 
uitvliegen en dat velen niet in staat zul-
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len blijken te zijn, de omslag te beta-
len. In dit verband verneem ik graag of 
bij het bepalen van de grootte der uit-
keringen dezelfde lijn wordt gevolgd 
als voor de werknemers gebeurt. 
Dreigt niet het gevaar, dat de bepalin-
gen voor de zelfstandigen stringenter 
zullen worden toegepast? Er moet ter-
dege rekening worden gehouden met 
het fe i t .dat de ruimte voor de opvang 
ook in de komende jaren niet aanwezig 
zal zijn. Niet voor niets heeft de Staats-
secretaris kort geleden nog op dit feit 
de aandacht gevestigd. De bewindslie-
den zeggen: Maar al die organisaties 
bepleiten toch die regeling? Ik zou in 
dit verband met name toch wi l len wi j -
zen op een artikel in het vakblad voor 
de vee- en vleesbranche van 4 septerrv 
ber j l . , waarin aan het slot wordt opge-
merkt: Er zal met de vuist opta fe l ge-
slagen moeten worden. Geen AAW in-
voeren, die voor de meeste zelfstandi-
gen, waarvoor deze sociale voorzie-
ning bedoeld is, te duur wordt . Even 
verderop wordt opgemerkt: Vooral 
zorgen dat er wat geld komt bij de wer-
kelijk hulpbehoevenden. Desnoods 
een of twee jaar later, wat alt i jd beter 
is dan een onduideli jke regeling waar-
mee de invalide zelfstandigen nog in 
onzekerheid blijven verkeren. 

Ik ben bang, dat deze wit te raaf ver-
moedelijk het gelijk aan zijn kant zal 
kri jgen. Uit wat ik tot nu toe heb ge-
zegd, kan blijken dat wi j voorstanders 
zijn van hulp, bestemd voor de werke-
lijke hulpbehoevenden. Vandaar ook, 
dat onze fractie meer begrip kan op-
brengen voor het feit, dat de invoering 
moet worden uitgesteld. Beter een be-
hoorlijk voorbereide regeling, die later 
moet ingaan, dan een haastig in elkaar 
gezette regeling, die direct kan ingaan. 
Ook hier doet het gezegde opgeld: 
haastige spoed is zelden goed. 

Als belangrijke oorzaak in het kader 
van de kostenontwikkeling moet wor-
den gewezen op de economische te-
ruggang, waarvan de Minister-Presi-
dent een vergeli jking meende te moe-
ten trekken met de jaren dert ig! Dat is 
evenwel niet de enige. Zou ook niet 
een belangrijke oorzaak zijn gelegen in 
het huidige regeringsbeleid dat, naar 
onze mening althans, te wein ig speel-
ruimte biedt voor het bedrijfsleven 
door het accent, dat het legt, op ge-
richte maatregelen, waardoor velen 
worden afgeschrikt om in Nederland 
te investeren? 

In deze situatie - en het laatste werk-
loosheidscijfer is ongekend hoog -
vragen wi j ons af of het verstandig is 
een AAW in deze vorm in te voeren. 

Zou bij voorbeeld een beperking tot 
hen, die als gevolg van arbeids-
ongeschiktheid feitelijk inkomen moe-
ten derven en daardoor geen midde-
len van bestaan meer hebben, niet een 
betere oplossing bieden en bovendien 
kostendrukkend zijn? Ook in deze op-
zet wordt naar mi jn gevoel in in ieder 
geval vol ledig recht gedaan aan wat in 
de considerans staat, namelijk het op-
heffen van de geldige gevolgen van in-
validiteit zowel in de groep van de 
vroeg "gehandicapten als in die van de 
zelfstandigen. 

Als ik de stukken goed heb gelezen, 
wil len de bewindslieden de feitelijke 
inkomensderving niet als cri terium ne-
men. Die conclusie heb ik menen te 
moeten trekken uit het afwijzen van 
het door de SER aanbevolen criterium. 
In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag zeggen de bewindslieden 
echter, dat de derving van inkomen 
toch een grote rol speelt. Mag ik dat 
nader toegelicht zien? 

In het kader van het verlenen van 
een recht op uitkering zou ook gedacht 
kunnen worden aan een hoger percen-
tage arbeidsongeschiktheid dan nu 
wordt voorgesteld. Ik stel deze moge-
lijkheid niet om daarmee lagere invali-
diteitsgraden in hun gevolgen te baga-
telliseren, maar ik wi js erop, dat het 
onze verantwoordel i jkheid is, te voor-
komen dat wij straks met een prachti-
ge regeling hebben te maken, die van-
wege en in samenhang met de totale 
kosten van het sociale-voorzieningen-
pakket onbetaalbaar dreigt te worden. 

Ik heb mij ook laten vertellen dat het 
vaststellen van de mate van de 
arbeidsongeschiktheid pas met be-
hoorlijke nauwkeurigheid kan plaats-
vinden als zou worden uitgegaan van 
een percentage van 45. Als dat zo is, 
dan zouden daarmee in ieder geval 
ook de rechtszekerheid en de objectivi-
teit beter zijn gediend. Nogmaals ge-
zegd, het gaat onze fractie om de zorg 
voor het niet verder aantasten van de 
werkgelegenheid. In de korte periode 
van één jaar is gebleken dat de kosten-
ramingen belangrijk naar boven moes-
ten worden bijgesteld. Wat zal de 
naaste toekomst aan ontwikkeling te 
zien geven? Wat hebben wi j dan aan 
een regeling als een van de gevolgen 
van de invoering zou zijn, dat de werk-
qelegenheid afneemt? 

In het kader van die dreigende kosten-
ontwikkeling liggen ook de bezwaren 
tegen het bekende artikel 12, tweede 
lid onder a. De bewindslieden hebben 
naar mijn mening niet overtuigend 
aangetoond dat deze bepaling in de re-
geling thuishoort. Grif kan worden toe-

gegeven dat het vinden van een aan-
gepaste arbeidsplaats voor een 
gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkne-
mer moeili jkheden genoeg oplevert, 
maar ik zou wil len vragen of dit ook 
niet geldt voor de valide werkloze. Im-
mers, ook hij slaagt er niet in een nieu-
we werkkring te kri jgen, met name niet 
als hij van een wat oudere leeftijd is. Ik 
neig er dan ook toe de toepassing van 
dat artikel in feite wezensvreemd en 
daarom als oneigenlijk gebruik te 
moeten betitelen. De bewindslieden 
wijzen dan op de aanvull ingen van de 
leden 3 en 4. Deze aanvull ingen komen 
bij onze fractie als weinig ter zake 
doende en overtuigend over, omdat 
feitelijk alleen wordt gestipuleerd: 
Denk eraan, in uw uitkering zit een ge-
deelte dat feitelijk via de Werkloos-
heidswet had moeten worden betaald, 
of zie ik dat verkeerd? 

Mi jn vrees is ook niet weggenomen 
dat de bepaling ex artikel 12, lid 2a en 
de overeenkomstige bepaling in de 
WAO een domper zullen zetten op de 
betrokkenen inzake hun verwachtin-
gen op het dienstbaar maken van hun 
well icht nog grote restarbeidscapaci-
teit. Deze bepaling is in de WAO naar 
mijn mening juist een van de oorzaken 
geweest die ook de kosten van de 
WAO zo sterk hebben doen toenemen. 
Wat staat ons in dezen te wachten als 
de AAW eenmaal werkt? 

Ik kom nu tot een ander punt name-
lijk het criterium waaraan de arbeids-
ongeschiktheid moet worden getoetst. 
Uit de gewisselde stukken is wel dui-
delijk gebleken hoe uitzonderlijk moei-
lijk het is ondanks het feit dat de defini-
tie al dateert van 1919, de geldelijke 
gevolgen van gehele of gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid op een objec-
tieve manier vast te stellen. Dan gaat 
het alleen nog maar over werknemers, 
waarbi j het vaststellen van het wegval-
len van arbeidsinkomsten naar ons in-
zicht althans minder moeili jkheden zal 
veroorzaken. In dat verband lijkt het 
ons voor de vroeg gehandicapten in-
derdaad redelijk in principe uit te gaan 
van het bruto min imumloon. Het is 
echter duidelijk dat de moeil i jkheden 
bij de zelfstandigen om de derving van 
inkomsten vast te stellen een veelvoud 
zullen zijn van de huidige. Vandaar de 
vraag, of het toch niet eenvoudiger 
was geweest het behoeftecriterium te 
hanteren, waardoor in ieder geval alle 
moeili jkheden tot het vinden van een 
maatman en van methodieken te zijner 
t i jd te regelen bij algemene maatregel 
van bestuur ex artikel 5, lid 3, tot veel 
kleinere afmetingen zouden zijn terug-
gebracht. 

Tweede Kamer 
9 september 1975 Sociale verzekering 5854 



Van Dis 

Hoe denken de bewindslieden ove-
rigens over die methodieken? Hoe 
kunnen deze worden ingebouwd in de 
bepalingen van het eerste lid van arti-
kel 5? Ik neem aan dat het niet de be-
doeling is buiten de omschri jv ing van 
dat eerste l id o m te gaan. 

Het zal u duidelijk zijn, mijnheer de 
Voorzitter, dat ook dit Dunt als ziinde 
een bron van grote moeil i jkheden, onze 
fractie moeite bezorgt. In dit verband 
wi l ik verwijzen naar het adres van de 
Nederlandse Vereniging voor Verzeke-
ringsgeneeskundigen die te dezen op-
merkt: Het begrip 'maatman' is een 
parameter van dubieus gehalte, omdat 
- nu spreken wi j vanuit de praktijk -
het bijkans onmogeli jk zal zijn dit be-
grip te hanteren bij een zelfstandige 
die veel meer dan een loontrekkerzi jn 
eigen maatman is. Ook wees de ver-
eniging op de sterk anti-revaliderende 
effecten door het inbrengen van ande-
re dan medische en arbeidskundige 
criteria. Ik dacht dat wi j aan deze ge-
zaghebbende stem toch niet konden 
voorbi jgaan. 

Als laatste maar niet minst belangrij-
ke punt is er het feit dat de regeling is 
opgezet als een verplichte volksverze-
kering. Reeds in het begin van mijn bij-
drage heb ik gesteld, dat wi j onze ver-
antwoordel i jkheid voor onze in nood 
verkerende medemens ten volle wil len 
honoreren. In de schriftelijke voorbe-
reiding is daarop ook gewezen en ge-
vraagd of de verplichte verzekering de 
enige mogeli jkheid was om de zelf-
standigen en vroeg gehandicapten te 
helpen. Nu kan ik erin komen dat de f i -
nanciële gevolgen van calamiteiten 
dermate groot kunnen zijn dat die niet 
meer door de betrokkenen kunnen 
worden opgebracht. Onze voorkeur 
gaat echter uit naar een regeling waar-
bij de als gevolg van oorzaken van bui-
tenaf ontstane financiële noden -
maar dan ook met de nadruk op: no-
den - worden vergoed, waarbij deze 
niet alleen de kosten van het bestaans-
m in imum behoeven te omvatten. Dat 
mag gerust wat ruimer worden geno-
men. Ik wees reeds op deze regeling in 
het eerste gedeelte van mijn bijdrage. 
Ook daarin v ind ik dat aan de solidari-
teit, het gemeenschappelijk dragen 
van, zoals de considerans zegt, de gel-
delijke gevolgen van de arbeidsonge-
schiktheid, vol ledig recht is gedaan. 

De regeling, zo stelt de nota naar 
aanleidingvan het eindverslag nog 
eens expliciet - ik wi l hierbij vooraf op-
merken dat wi j de bewindslieden er-
kentelijk zijn voor de uitvoerige wijze 
waarop zij zijn ingegaan op de door 

ons gestelde vragen en gemaakte op-
merkingen - is in wezen een menge-
ling van drie elementen. 

Daar is ten eerste het element van 
de solidariteit. Het zal duidelijk zijn dat 
dit element metterdaad solidariteit kan 
betekenen. Ik herhaal dat wi j vinden, 
dat de kosten verbonden aan de finan-
ciële gevolgen van ingetreden calami-
teiten op basis van werkelijke behoef-
ten ook gemeenschappelijk behoren te 
worden gedragen. Dan moet de te tref-
fen regeling echter een voorziening 
zijn in dief inanciële nood, dus gelden 
bij gebrek aan andere bestaansmidde-
len. Het laatste ontbreekt echter in de 
regeling. Dat heeft ons geleid tot het 
gebruik van de woorden: Afgedwon-
gen rechten en verplichtingen zijn met 
het wezen van solidariteit in strijd. Het 
gemeenschapsgevoel wordt door de 
voorgestelde regeling naar mi jn me-
ning niet versterkt. 

Als tweede hoofdelement wordt het 
element van de behoefte genoemd. 
Uit hetgeen ik tot nu toe heb gezegd 
kan blijken dat wi j daarmee weinig 
moeite hebben, zij het dat wi j de uitke-
ringen, en dan well icht wat beter aan-
gepast aan de werkelijke noodsituatie, 
beperkt zouden wil len zien tot hen die 
om het met het vakblad 'Vlees' te zeg-
gen, werkelijk hulpbehoevend zijn. De 
voorgestelde regeling staat echter in 
een aantal gevallen op gespannen 
voet met het behoeftecriterium. 

Als derde element noemt men dan 
het verzekeringsaspect. Het zal duide-
lijk zijn dat onze fractie met name dit 
laatste aspect betreurt. Ik heb ti jdens 
de openbare commissievergadering 
waarin de nota VOV werd behandeld 
een uitvoerige uiteenzetting gegeven 
waarom van onze kant de verplichte 
verzekeringen steeds zijn afgewezen. 
Ik heb er in de aanvang van mi jn bij-
drage ook nu reeds op gezinspeeld. 
Dat heeft te maken met het beoefenen 
van het geloof in Gods voorzienigheid, 
uit Wiens hand het goede en het kwa-
de wordt toegeschikt. Dat behoort ook 
een realiteit te zijn. Er zijn nog velen 
die verzekeringen afwijzen, omdat zij 
dat zien als een wantrouwen van God. 
Die toch al het geschapene beheerst. 
Van Hem is al het goud en het zilver, 
en het vee op duizend bergen, zo staat 
er geschreven. Het gaat er niet om dat 
wi j geen solidariteitsbijdrage wil len 
betalen. De vri jgevigheid om door 
rampen getroffen medemensen te hei-
pen moet toch wel bekend zijn. Ove-
rigens gaan ook de laatste t i jd steeds 
meer stemmen op van mensen, die 
het verzekeringskarakter van de alge-
mene sociale wetten in twi j fel trekken. 

Nog onlangs heeft prof. Douben in EI-
seviers Weekblad van 31 mei j l . - ik 
weet niet of hij het heeft gedaan ter ad-
structie van zijn gedachte de sociale 
wetten te fiscaliseren; ik laat dat rusten 
- gezegd, dat de veronderstel l ing, dat 
de sociale verzekering een verplichte 
verzekering is, waarbi j tegen betaling 
van een premie zekere risico's worden 
afgekocht, niet juist is, omdat de pre-
miebetal ing los blijkt te staan van de 
uitkering. Juist bij deze algemene wet-
geving is sprake van een heffing, die 
dient om inkomen aan anderen over te 
dragen. Als voorbeeld noemt hij de 
AOW en zegt vervolgens, dat die soci-
ale verzekeringswetten vr i jwel hetzelf-
de effect van inkomensoverdracht 
hebben als de belastingen. Hoe zien de 
bewindslieden deze uitspraken met 
het oog op het verzekeringskarakter, 
waarbi j ik de bewindslieden op zichzelf 
wel kan volgen als zij over dit wets-
ontwerp spreken als een 'risicoverze-
kering'? 

Het tweede punt, dat ik in dit kader 
aan de orde wi l stellen, is het feit, dat 
de kosten van de vroeg-gehandicapte 
geheel uit het overheidsbudget zullen 
worden betaald. Men kan van mening 
verschillen over de vraag, of deze 
groep al dan niet bij wijze van fictie in 
de regeling is opgenomen. De gewis-
selde stukken laten daarover het een 
en ander zien. Ik kan erin komen, dat 
men geen aparte regeling voor deze 
groep wenste, omdat daarmee wei-
licht een soort od ium op deze groep 
zou worden gelegd. Ik geloof 
echter dat eerder het tegendeel het ge-
val is, omdat het buiten kijf is, dat geen 
enkele weldenkende burger enig be-
zwaar zal kunnen inbrengen tegen 
hulp aan deze groep. De feitelijke situ-
atie is voorts, dat zowel de werkne-
mers als de ambtenaren min of meer 
als een afzonderlijke groep worden ge-
zien. Het nuchtere feit is, dat de be-
staande situatie, zij het in een andere 
uitvoering, nl. financiering uit 's Rijks 
kas, wordt gehandhaafd. Zij bevat al-
leen een structurele verbetering. 

Ten slotte wi l ik ingaan op de rege-
ling ten aanzien van de gemoedsbe-
zwaarden. Het zal u duideli jk zijn, dat 
onze fractie een gevoel van teleurstel-
ling niet heeft kunnen onderdrukken 
na het kennisnemen van de door de 
bewindslieden gegeven antwoorden. 
Het komt erop neer, dat de verplich-
t ing tot premiebetaling, genoemd als 
' tegemoetkoming' - men moet dat 
woord dan wel tussen aanhalingste-
kens plaatsen - , is vervangen door 
eenzelfde betaling van bijzondere 
loon- en inkomstenbelasting. Ik meen, 

Tweede Kamer 
9 september 1975 Sociale verzekering 5855 



Van Dis 
dat dat maar een bijzonder minimale 
vorm is van rekening houden met wer-
kelijk bestaande gewetensbezwaren. 

Is het een redelijke tegemoetko-
ming, wanneer deze groep voor de 
volle 100% solidair moet zijn en in on-
verhoopte gevallen geen beroep op de 
wet kan doen, juist vanwege haar be-
zwaren? Ik wijs in dit verband nog op 
het feit, dat na totstandkoming van de-
ze wettelijke regeling een beroep op 
de Algemene Bijstandswet, als de 
naaste familie en de kerk niet in staat 
blijken te zijn de financiële gevolgen 
te dragen, niet meer mogelijk zal zijn. 

Een tweede punt, dat in dit opzicht 
de aandacht vraagt, is de verplichting 
tot melding van arbeidsongeschikt-
heid, zoals deze in artikel 58 is neerge-
legd. Deze verplichting geldt met na-
me voor de zelfstandigen en voor al-
len, die niet ingevolge de Ziektewet 
zijn verzekerd. Ook dat is een verplich-
ting, die ons inziens moet vervallen 
voor allen, die een beroep doen op 
toepassing van artikel 74 van de rege-
ling inzake de gemoedsbezwaarden. 
Namens betrokkenen wil ik nogmaals 
een dringend beroep op de bewinds-
lieden doen om aan de tegemoetko-
mingeen meer substantiële of wezen-
lijke inhoud te geven. Daartegenover 
komt het ons zeer zeker aanvaardbaar 
voor, dat een wezenlijke vrijstelling 
voor gemoedsbezwaarden - ik meen, 
dat de overheid is geroepen volledig 
rechtte laten wedervaren aan gewe-
tensbezwaarden; zij behoort naar mijn 
mening in dergelijke gevallen terug te 
treden - wordt verbonden met een re-
geling, die misbruik kan uitsluiten. 

Mijnheer de Voorzitter! Om destijds 
wille heb ik niet de vele facetten, die 
het wetsontwerp heeft, kunnen be-
spreken, doch heb ik mij bepaald tot 
enkele hoofdpunten. Ik wacht met gro-
te belangstelling de antwoorden van 
de beide bewindslieden af. Ik hoop op-
recht, dat daarbij zodanig bevredigen-
de uiteenzettingen zullen worden ge-
geven dat onze bezwaren kunnen wor-
den weggenomen. 

D 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik maak mijn opmerkin-
gen mede namens de fractie van de 
PPR. 

Beide fracties vinden de invoering 
van een volksverzekering tegen de ge-
volgen van arbeidsongeschiktheid een 
bijzonder goede zaak. Er is een tijd ge-
weest waarin de arbeiders -tegen-
woordig noemen wij ze werknemers -
duidelijk de zwakste groep in de sa-

menleving vormden. Onder meer door 
de strijd van de arbeidersbeweging is 
daarin veel veranderd en is er een heel 
bouwwerk van sociale voorzieningen 
ten bate van werknemers ontstaan. 
Wij moeten op het ogenblik constate-
ren dat ook vele andere groepen in de 
samenleving, zoals vele kleine zelf-
standigen, boeren, enz., klem zitten 
tussen de grote machten in het econo-
misch gebeuren. 

Velen zijn minstens even afhankelijk 
als de zogenaamde loonafhankelijken 
en alleen al om die reden is het redelijk 
ook voor deze groepen voorzieningen 
in te voeren, die bij ziekte en arbeids-
ongeschiktheid recht geven op in ieder 
geval een basisinkomen. 

De kleine zelfstandigen vervullen 
veel belangrijke functies in onze maat-
schappij. Nu kan men erover twisten-
deze opmerking wil ik toch wel even 
kwijt - of deze functies niet even goed 
of beter in andere verbanden - coöpe-
raties, gemeenschapsbedrijven en 
combinaties- zouden kunnen worden 
uitgeoefend. In dat geval zou er sprake 
zijn van loondienst voor iedereen en 
zou er dus geen afzonderlijke verzeke-
ring nodig zijn. Wij moeten echter reëel 
zijn en constateren, dat dit niet de 
feitelijke situatie is. Het zou bijzonder 
onredelijk zijn een goede en noodzake-
lijke voorziening om die reden achter-
wegete laten. 

Verder is het sociale zekerheidsbe-
leid in Nederland - en ook in andere 
landen - steeds meer de richting uitge-
gaan van een solidariteit, die zich uit-
strekt over alle leden van de gemeen-
schap. Dit uitgangspunt gold ook bij 
de invoering van de Algemene Ouder-
domswet, bij de invoering van de 
AWBZ en bij uitstek bij de invoering 
van de Algemene Bijstandswet. Het 
uitgangspunt is dat iedereen, of hij nu 
werken kan of niet en of hij het gedaan 
heeft of nooit heeft kunnen doen, recht 
behoort te hebben op een inkomen dat 
in ieder geval voorziet in de noodzake-
lijke kosten van het bestaan. In feite is 
door deze wetgeving in hoge mate een 
door de samenleving in haar geheel te 
garanderen recht op een basisinko-
men erkend en vastgelegd. Wij vinden 
dit een belangrijke ontwikkeling. Ook 
van uit dit gezichtspunt is dit wetsvoor 
stel naar onze mening een welkome 
aanvulling. 

De heer Rietkerk (VVD): Bedoelt de 
heer Van der Lek te zeggen dat deze 
wet zonder meer een arbeidsloos inko-
men garandeert aan iedereen? 
De heer Van der Lek (PSP): Een recht 
op een basisinkomen. Het lijkt mij, dat 
dit een onderdeel van deze wet is. 

De heer Rietkerk (VVD): Ongeacht de 
reden van het niet hebben van een in-
komen op eigen kracht? 
De heer Van der Lek (PSP): Dat is een 
tweede, want tegenover een recht op 
inkomen staan natuurlijk ook bepaalde 
plichten. Dat zal niemand ontkennen. 
De heer Rietkerk (VVD): U suggereer-
de dat dit wetsontwerp een soort 
arbeidsloos inkomen voor iedereen in-
houdt, ongeacht de oorzaken van het 
niet kunnen verkrijgen van een eigen 
inkomen. Dat lijkt mij toch wat te ruim 
geïnterpreteerd. 

De heer Van der Lek (PSP): Voor deze 
wet in zijn afzonderlijke toepassing ze-
ker. Maar wanneer wij het principe in 
volle omvang hebben doorgevoerd, 
lijkt het ons geen bezwaar dat iedereen 
dat recht wel heeft, ongeacht de vraag 
waarom men niet werkt. Tot onze ver-
bazing zullen wij dan waarschijnlijk 
constateren dat de meeste mensen ver-
schrikkelijk graag daar een prestatie 
tegenover zullen willen stellen. Dat is 
echter een andere kwestie waarover ik 
graag nog eens met de heer Rietkerk 
wil discussiëren. 

Wel wordt het gebouw van de soci-
ale verzekeringen steeds ingewikkel-
der. Iedereen roept dan ook, dat het 
hoog tijd wordt dat wij eindelijk eens 
een fundamentele discussie hebben 
over de harmonisatie daarvan, zowel 
wat betreft de uitvoering, de financie-
ring en de onderlinge afstemming. Het 
is nu niet het moment, daarop in te 
gaan. Misschien is het wel goed, enke-
le opmerkingen te maken over een 
punt, dat op het ogenblik volop in dis-
cussie is, namelijk de groei van de pre-
mielasten, met name ook die van de 
WAO en van deze wet, als deze inge-
voerd zal worden. Het lijkt ons niet 
juist, de kosten van de WAO en van de 
in te voeren AWW los te zien van die 
van de overige sociale wetten. Onze 
indruk is, dat de invoering van deze 
wet al voor een groot deel niet zozeer 
een vergroting van lasten meebrengt 
als wel een verschuiving. Er gaat een 
deel van de lasten van de WAO af en 
naar de AAW toe; een deel van de las-
ten, die nu aan uitkeringen uit de 
AWBZ voortvloeien gaat naar de AAW 
toe; en niet in de laatste plaats zal een 
deel van de uitkeringen in het kader 
van de Bijstandswet vervangen wor-
den door de rechten, die de mensen 
op grond van deze wet zullen krijgen. 
Wat dit laatste betreft, verneem ik 
graag, of de bewindslieden het met 
mij eens zijn dat het voor een flink deel 
om verschuivingen en niet om nieuwe 
lasten gaat. En tevens zou ik ze willen 
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vragen of met name van de besparin-
gen, die deze wet in de sector van de 
bijstand betekent, nu en in de naaste 
toekomst, een becijfering is te maken, 
ook al is dit maar ten naaste bi j . 

Als naast deze verschuiving ook nog 
sprake is van een toename van uitke-
ringen - en dat zal ongetwi j feld het ge-
val zijn - rijst de vraag, of niet gesteld 
moet worden dat daaruit slechts blijkt 
dat er tot nu toe veel verborgen ellen-
de was of i n de toekomst zou zijn ont-
staan. Het gaat immers om niet meer 
dan een sociaal miminum-basisuitke-
ring en bepaald niet om het weggooi-
en van geld. Als er veel van deze uitke-
ringen moeten worden gegeven, kun-
nen wi j slechts constateren dat dit 
blijkbaar nodig was. 

Mijnheer de Voorzitter! Velen maken 
een punt van de sti jgende kosten van 
de sociale voorzieningen, met name 
van de sti jging van de premies, die 
drukken op het bedrijfsleven. Nu lijkt 
het inderdaad een belangrijke vraag, 
hoe deze lasten precies verdeeld moe-
ten worden. Het is bij voorbeeld de 
vraag, of het zo reëel is, dat premies 
voor volksverzekeringen automatisch 
als loonkosten worden beschouwd. 
Het gaat immers niet over individuele 
aanspraken van loontrekkers, zelfs niet 
over collectieve aanspraken van uit-
sluitend loontrekkenden, maar om de 
garantie van een basisinkomen voor 
iedereen, voor zover wi j althans over 
volksverzekeringen spreken. 

De heer Rietkerk (VVD): Als welk soort 
kosten wil t u deze premies dan be-
schouwen? 

De heer Van der Lek (PSP): Daarop 
kom ik nog terug. Vanuit deze gezichts-
hoekïs hetde primaire vraag, hoe wi j het 
nationale inkomen, dat wat wi j met zijn 
allen verdienen, verdelen, zodanig, dat 
in ieder geval een basisinkomen toe-
valt aan elke ingezetene, die niet op een 
andere manier dat inkomen kan ver-
dienen. Dit laatste zeg ik ten gerieve 
van de heer Rietkerk meteen bij. 

Als wi j dit wi l len, is daarmee de tota-
le hoogte van het bedrag praktisch ge-
geven. Als wi j stellen dat dit niet mo-
gelijk is, dat dit er niet af kan, spreken 
wij daarmee eigenlijk uit, dat Neder-
land te arm zou zijn om al zijn inwo-
ners op dat m in imum niveau te onder-
houden. En dat wi l er bij ons bepaald 
niet in. 

Er wordt vaak gezegd: Steeds min-
der werkenden moeten steeds meer 
niet-werkenden onderhouden. Ook 
vandaag heb ik dat vele malen horen 
verzuchten. Ik wi l daarop niet te diep 
ingaan. Wel wi l ik hierover zeggen, dat 
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dit naar onze mening een onjuiste 
voorstel l ing van zaken is. Het geldt so-
ciologisch gezien voor zover de leef-
t i jdsopbouw dat meebrengt (er zijn 
meer bejaarden die langer leven; ik 
meen dat wi j daar blij mee zijn). Dat is 
een gegeven, waarmee wi j moeten 
werken. Voor zover dit echter slaat op 
arbeidsbesparing, de verlenging van 
vakanties, langere opleidingsti jden en 
op de vele werklozen, geldt deze stel-
ling naar onze mening niet. Het is niet 
de fout van de werklozen dat zij op dit 
ogenblik blijkbaar niet gewenst, niet 
nodig zijn bij het voortbrengen van het 
nationaal inkomen. Het wordt opge-
bracht en er is geen enkele reden om 
het nu ineens niet over alle mensen te 
wil len verdelen. 

Ik v ind dat wi j moeten ophouden, al-
le groepen die om de een of andere re-
den niet of ti jdelijk niet aan de produk-
tie deelnemen, het schuldgevoel aan 
te praten dat zij klaplopen op de in-
spanningen van degenen die nog wel 
werken. Dat gebeurt echter wel als 
men steeds maar klaagt over de stij-
ging van de sociale kosten zonder erbij 
te zeggen, dat het een vorm van verde-
ling van de nationale verdiensten is, 
die wi j bewust gekozen hebben en bli j-
ven kiezen. 

Met hetgeen ik tot nu toe heb ge-
zegd, is het vraagstuk van de verdeling 
van de lasten over bedrijfsleven, ge-
zinnen en belastinginkomsten natuur-
lijk niet opgelost. Het is zeer goed mo-
gelijk dat wi j tot de conclusie zullen ko-
men dat wi j een deel van de premies 
veel beter zouden kunnen vervangen 
door directe belastingheffing. Het 
wordt t i jd om ook eens te gaan praten 
over de redelijkheid van de premie-
grens. Misschien moeten wi j alle 
volksverzekeringen wel uit de algeme-
ne middelen gaan betalen. Een discus-
sie daarover kunnen wi j nu niet voe-
ren, maar die discussie zal op niet al te 
lange termijn gevoerd moeten wor-
den. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is de laat-
ste t i jd veel kritiek op het arbeidsonge-
schiktheidscriterium. Ik heb het gevoe-
len dat die kritiek voortkomt uit ver-
schillende motieven. Sommigen zeg-
gen dat er te veel mensen in de WAO 
zitten die er niet in horen of maar ge-
deeltelijk. Grof gezegd: er zitten men-
sen in de WAO omdat zij te beroerd 
zijn om te werken. Anderen zeggen: 
Door te gemakkelijke opname in de 
WAO wordt een tijdelijke patiënt vaak 
een blijvende of: de WAO werkt invali-
derend. Weer anderen klagen erover, 
dat de WAO door het huidige criterium 
nog te somatisch wordt toegepast. 

Wij hadden eigenlijk de indruk dat 
het laatste nogal meevalt. Degemeen-
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schappelijke medische diensten en de 
bedrijfsverenigingen wegen wel dege-
lijk psychische en psycho-somatische 
klachten mee. Dat verklaart nu juist de 
bezwaren van vele anderen. Is dit ook 
de indruk van de bewindslieden? 

Het invaliderend werken kan men 
naar onze stellige overtuiging niet 
voorkomen door het cr i ter ium aan te 
passen of aan te scherpen. De vraag, 
of iemand in staat is, iets met zijn rest-
va l id i te i t tedoen, is uitsluitend een 
kwestie van goede begeleiding, ti jdige 
opvang en vooral ook van goede voor-
lichting aan al degenen, die niet direct 
met de WAO te maken hebben. Het 
odium dat die mensen treft is gedeel-
telijk te wi j ten aan het feit dat veel 
mensen denken 'hij loopt in de WAO, 
dus hij is ziek' of nog erger 'hi j loopt in 
de WAO, dus hij is een klaploper, die 
het zich gemakkelijk maakt'. Ik geloof 
dat in die zin het tegengaan van het in-
validerend werken van de wet moet 
worden gezocht. 

Ten slotte het 'oneigenli jke gebruik', 
een term die onder meer door de grote 
verdediger van veel van onze sociale 
wetten, de heer Veldkamp zelf in de 
mond is genomen. Wi j zijn blij dat de 
bewindslieden deze suggestie, althans 
voor een groot deel, van de hand wi j -
zen, met name waar de term zou w i j -
zen op de beschuldiging van een zeke-
re mate van niet-werkwil l igheid, hoe-
wel wi j vinden - daarop kom ik zo nog 
even - dat de extra bepal ing over het 
aanvaarden van WSW-arbeid in artikel 
12 toch een soort buiging in de rich-
t ing van die opvatt ing lijkt. 

Een tweede opmerking over dat zo-
genaamde oneigenlijke gebruik is de 
volgende. Stel nu eens, dat een aantal 
gedeeltelijk invaliden het niet zo zou 
zien zitten om verder nog arbeid in 
loondienst te verrichten. Wat is dat 
dan eigenlijk voor een probleem 
tegenover de honderdduizenden, die 
snakken naar een baan en die niet kun-
nen krijgen? Is het het geen hinken op 
twee gedachten om daarvan zo'n pro-
bleem te maken, voor zover het al-
thans de maatschappelijke kant van de 
zaak betreft? Ik heb zojuist gesproken 
over de individuele vraag, of het niet 
kunnen vinden van dat werk niet inva-
liderend werkt, maar dat is iets anders 
dan dat je zegt: Wij moeten die men-
sen maar gaan dwingen, want zij wi l -
len niet graag genoeg. 

In dat verband vraag je je dan weer 
af: schiet je iets op met het verande-
ren, aanpassen of aanscherpen van 
het arbeidsongeschiktheidscriterium 
voor die mensen, die moeite hebben 
met het feit dat zij door hun gedeelte-
lijke invaliditeit niet meer aan het werk 
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komen? Wi j geloven dat nadrukkelijk 
niet. Het is een kwestie van individuele 
steun en begeleiding. Wij vragen ons 
ook af of het, naast een taak voor de 
GMD en de bedri j fsverenigingen, een 
taak voor de vakbeweging zou zijn om 
zich meer met het lot van deze mensen 
in te laten. 

Er is wel een andere vorm van onei-
genlijk gebruik, die ik even wi l signale-
ren. In deze t i jd van bedrijfssluitingen 
en "inkrimpingen ishet voorwerkge-
vers heel aantrekkelijk om een zo groot 
mogeli jk aantal werknemers niet te 
hoeven ontslaan met alle kosten van 
afvloeiing en dergelijke, die daaraan 
vastzitten. Wij horen dan ook nogal 
eens verhalen over werkgevers, die 
proberen kort voor zo'n calamiteit nog 
zoveel mogeli jk werknemers - zoals 
het dan heet - 'in de WAO onder te 
brengen'. Dan ga je je natuurli jk wel af-
vragen, w ie daarvan nu eigenlijk een 
oneigenlijk gebruik maakt. Ik wi l een 
zeer schri jnend voorbeeld daarvan 
toch even noemen. In de geheime no-
tulen van de Daf-directie, die wi j kun-
nen naslaan - althans delen daarvan -
in de Haagse Post van 6 september 
jongstleden, waarin sprake is van een 
sociaal plan voor de afvloeiing van de 
ongeveer 100 werknemers die daar te 
veel zijn en de hele regeling die daar-
voor moet worden getroffen, wordt 
gezegd: 'dokter Leijssen is bezig aan 
een laatste screening, wie alsnog in de 
WAO thuishoren en hij heeft er weer 
enkelen gevonden. ' . 

Wi j wi l len de bewindslieden vragen 
of onze indruk juist is, dat dit soort 
praktijken veel voorkomt. Zien de be-
windslieden mogeli jkheden om aan 
deze vorm van misbruik of oneigenlijk 
gebruik van sociale voorzieningen iets 
te doen? 

De heer Rietkerk (VVD): Zou de heer 
Van der Lek mij kunnen verklaren, 
waarom hij die ene vorm van oneigen-
lijk gebruik redelijk vindt en die andere 
zo veroordeelt? Ik wi l er wel aan toe-
voegen, dat ik beide vormen veroor-
deel en vind dat zij beide moeten wor-
den tegengegaan. Ik vind het zeer in-
consequent om de ene vorm goed te 
praten en de andere te veroordelen. 

De heer Van der Lek (PSP): Laten wij 
dan eerst inderdaad beide eens noe-
men, want dat is naar mijn gevoel iets 
wat heel zelden gebeurt. Misschien 
moet ik de heer Rietkerk daarbij dan 
uitzonderen; dat wi l ik dan ook graag 
doen. Ik dacht dat ik mijn redenen wel 
had gegeven. Ik geloof namelijk dat 
het feit dat een individuele werknemer 

zich gelukkiger voelt door, als hij toch 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is ver-
klaard, met die rest-validiteit wat in het 
eigen tuintje rond te scharrelen, zeker 
in een situatie waarin velen dat beetje 
werk, dat hij nog zou kunnen doen, 
graag wil len verrichten, maatschappe-
lijk gezien een veel minder ernstig eu-
vel is dan het voor de individuen juist 
heel invaliderende oneigenlijke ge-
bruik, dat zij in de WAO worden ge-
stopt terwij l zij eigenlijk recht zouden 
hebben op een behoorlijke afvloei-
ingsregeling. Ik vind daar nogal een 
verschil tussen. 

De heer Rietkerk (VVD): Wi j hebben 
het hier over het al dan niet juist ge-
bruiken van de sociale wetgeving en ik 
meen dat je zowel van die i ndividuen 
als van de ondernemingen mag vra-
gen, die wetgeving toe te passen voor 
het doel waarvoor zij dient en dan niet 
te billi jken dat degenen, die het wel 
prettig vinden om in hun tuintje te zit-
ten, dat doen. 

De heer Van der Lek (PSP): Maar welk 
belang is er nu toch gediend met het 
pressen van die mensen, die het pret-
t ig vinden de restvaliditeit per se in het 
bedrijfsleven produktief te maken? 

De heer Rietkerk (VVD): Het gaat er-
om, dat wi j de totale lasten van de so-
ciale voorzieningen met elkaar ook 
nog eens moeten verdienen; daarom 
moet en mag men van alle burgers die 
dat redelijkerwijze kunnen doen, ver-
wachten dat zij ook daarin hun bijdra-
ge leveren. 

DeheerVanderLek(PSP): Dat ben ik 
in principe met u eens. Dat verwacht ik 
ook in het algemeen, maar men moet 
zich wel realiseren dat het werk dat die 
man tegen zijn zin dan doet, niet ge-
daan kan worden door een ander, die 
het misschien graag wi l doen. Zodra 
wij het over een situatie van volledige 
werkgelegenheid hebben, dan wi l ik 
nog wel eens met de heer Rietkerk 
over het adagium dat hij zo juist uit-
sprak, spreken. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik meen dat de 
heer Van der Lek een paar jaar geleden 
bij volledige werkgelegenheid ook al 
voor een arbeidsloos inkomen was. Hij 
heeft daarover althans uitspraken ge-
daan. 

De heer Van der Lek (PSP): Dat is weer 
een heel andere kwestie. Daarvan heb 
ik zo juist gezegd, dat ik daarover 
graag eensfundamenteel wi l discus-
sieren. Nu heb ik het gewoon over de 
juiste toepassing van een wet en de 
vraag, welk oneigenlijk gebruik je op 
een bepaald moment het zwaarst 

moet veroordelen, omdat het schade-
lijk is voor mensen. 

Dit punt afsluitend, het lijkt ons niet 
zinnig het arbeidsongeschiktheidscri-
ter ium aan te scherpen om beter te re-
valideren. Het lijkt ons niet in het be-
lang van zieken, gehandicapten of af-
geknapte werknemers, dat zij aan een 
soort examen worden onderworpen, 
of zij wel zo ziek zijn. Dat moet natuur-
lijk in redelijkheid worden onderzocht, 
maar dat gebeurt naar onze mening 
met het bestaande cri ter ium. Kan wel 
de begeleiding van de cliënten van de 
WAO en straks van deze wet zo opt i-
maal mogelijk worden gemaakt? Is 
naar de mening van de bewindslieden 
de GMD daarvoor op dit moment vol-
doende toegerust en ook de bedrijfs-
verenigingen? Zo niet, gaat daaraan 
dan nog iets gebeuren? 

In dit verband dan nog het punt van 
de WSW. In het vierde l id van artikel 
12 stellen de bewindsl ieden, dat de be-
drijfsvereniging bevoegd is om lid 2a 
van dat artikel: de mogeli jkheid om een 
uitkering te geven alsof men volledig 
arbeidsongeschikt is, buiten beschou-
wing te laten, als passende arbeid in 
WSW-verband aanwezig is. Nu is het 
natuurlijk wat moeili jk te bepalen, wat 
passende arbeid in WSW-verband is. 
Dan gaan er spanningen ontstaan tus-
sen het een en het ander. 

Wij kennen de bedoelingen van de 
WSW en wi j waarderen die. Maar ook 
de bewindslieden weten, dat de prak-
tijk niet zo ideaal is als de wet tot nu 
toe is bedoeld. De werkomstandighe-
den kunnen niet alti jd die zijn, die ie-
mand in het vrije bedrijfsleven ge-
wend is geweest. Er zijn veel meer 
soorten mensen samen; er zitten vele 
soorten gehandicapten bij elkaar. Bo-
vendien is er natuurli jk het probleem, 
dat ongeschoolden en half geschool-
den vri j gemakkelijk passende arbeid 
kan worden aangeboden in de WSW, 
maar wat hoger geschoolden en met 
name ook mensen die witte-boorden-
werk hebben gedaan, heel wat minder 
gemakkelijk, zodat Jan met de pet al 
gauw naar de WSW verwezen zal wor-
den en iemand uit een andere stand of 
hoe men dat ook noemen wi l , niet. 

Er rust nog alti jd, hoe wij dat ook be-
treuren, op de WSW een bepaald odi-
um. Maar bovendien is wat hier ge-
beurt, niet redelijk. De bedrijfsvereni-
ging is immers al bevoegd om ie-
mand, die passende arbeid die hij nog 
verrichten kan, weigert, niet het recht 
op de volledige uitkering te geven. 
Waarom moet er dan nog eens apart 
een regeling van de WSW-mogeli jk-
heid worden getroffen? 
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Van der Lek 
Of het is onschuldig en het is geen 

extra dwang in de richting van de 
WSW, dan is het niet nodig en overbo-
dig om dat te bepalen. Of het is niet 
overbodig, maar dan is het ook niet 
onschuldig en dan is er sprake van een 
extra dwang, de aansporing bij de be-
drijfsvereniging om een extra dwang 
op te leggen aan de man om dat werk 
in WSW-verband te aanvaarden. 

Onze conclusie kan vooralsnog al-
leen maar zijn, dat wij zo'n bepaling 
kunnen missen als kiespijn en dat wij 
daar heel erg tegen zijn. 

Ik kom nu aan de kwestie van de ge-
huwde vrouw. Wij vinden het een ern-
stige zaak dat de gehuwde vrouw ge-
heel uitgesloten wordt van een uitke-
ring. De bewindslieden zeggen: over 
de in beroep en bedrijf werkende ge-
huwde vrouw en de vrouw die kost-
winner is hebben wij advies gevraagd 
en een regeling voor haar willen wij er 
ook wel in hebben als wij dat advies 
binnen hebben. Dat klinkt heel redelijk, 
maar vooralsnog nemen wij dan toch 
maar een wet aan, waar zo maar on-
verkort in staat, dat de gehuwde 
vrouw geen recht heeft op uitkeringen 
in het kader van deze wet. Dat geldt 
voor alle gehuwde vrouwen. Ook als 
die belofte straks wordt ingelost blij-
ven wij zitten met de vrouwen die al-
leen het huishouden doen, maar die 
het wel daardoor de man mogelijk ma-
ken hun beider gezinsinkomen te ver-
dienen. Het zou onder omstandighe-
den ook andersom kunnen zijn. Ik ben 
het er dan ook niet mee eens dat het 
honoreren van deze huishoudelijke ar-
beid als inkomensvormend of uitga-
venvervangend rolbevestigend zou 
werken in de kwestie, wie nu in een 
huis het huishouden overwegend 
doet. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): Het zal 
wél zo werken. Dat is helaas de reali-
teit. Ik vind dat jammer. 
De heer Van der Lek (PSP): Dat hangt 
ervan af hoe je dat in de wet zou for-
muleren en regelen. Ik wil daar graag 
nog iets over zeggen. Als er sprake is 
van een vrouw die kostwinner is en 
een huisman en als dat regel zou zijn, 
zou ik precies hetzelfde bepleiten. Wij 
vinden dat ook de partner - ik formu-
leer het nu neutraal; het kan zowel de 
vrouw als de man zijn - die het huis-
houdelijk werk overwegend doet, 
recht zou moeten hebben op een uitke-
ring en dat niet alleen in de gevallen 
waarin ook daadwerkelijk gezinshulp 
wordt genomen. Wij vragen ook niet 
of de man die een uitkering krijgt niet 
nog inkomsten heeft uiteen andere 

bron, waardoor hij die inkomensver-
vangende uitkering feitelijk niet zo no-
dig heeft. Het is nu juist het karakter 
van een volksverzekering dat je zegt: 
Daar hebben wij niets mee te maken; 
je hebt gewoon recht op die voorzie-
ning als je in een bepaalde calamiteu-
ze situatie komt te verkeren. Wij ver-
mogen dan ook niet in te zien dat door 
zo'n regeling het sociaal-minimumka-
rakter van de voorziening zou worden 
aangetast zoals onder meer door me-
vrouw Van Leeuwen is gesteld. 
Het staat toch als een paal boven 
water dat er extra kosten komen, als de 
partner die het huishouden doet dat 
niet meer kan. Als daarvoor een basis-
uitkering wordt toegevoegd aan een 
eventuele uitkering die al gegeven 
wordt op grond van arbeidsongeschikt-
hied van de kostwinner, gaat men vol-
gens ons bepaald nog niet uit boven 
het basiskarakter dat in deze wet is be-
doeld. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat 
lijkt mij heel vreemd. Bij het uitgaan bo-
ven het niveau van het sociaal mini-
mum denk ik inderdaad in de huidige 
opstelling aan de gehuwdenuitkering. 
ledere loontrekkende heeft dat niveau 
van het sociaal minimum. Dan blijft 
over een groep van zelfstandigen. 
Wanneer u daar overheen ook nog een 
uitkering aan de vrouwen wilt geven, 
komt u in vele gevallen ver boven het 
basisniveau uit, los van de voorzienin-
gen. 

De heer Van der Lek (PSP): Dat ben ik 
niet met u eens. Ik maak een vergelij-
king tussen twee gezinnen. In het ene 
geval krijgt de man een gehuwdenuit-
kering, terwijl de vrouw gewoon het 
huishouden kan blijven doen, omdat 
zij zo gezond is als een vis. Zij moeten 
het dus van die gehuwdenuitkering 
zien te doen. In het andere geval is 
echter de vrouw ook gehandicapt. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Wan-
neer zij samen gehandicapt zijn 
De heer Van der Lek (PSP): Dan komen 
er duidelijk kosten bij, want dan moet 
ook daar een oplossing voor worden 
gevonden. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Voor 
het uitvallen van de vrouw komen dan 
toch de voorzieningen, ook voor de 
huishoudelijke hulp die moet worden 
gegeven voor haar vervanging. 

De heer Van der Lek (PSP): Op een inter-
ruptie van mevrouw Barendregt heb ik 
al gevraagd: Waarom maken wij daar 
dan geen vaststaand recht van? Dat 
wil zeggen, een uitkering waarop ie-
dereen recht heeft. U komt nooit bo-
ven het sociaal-minimumkarakter uit. 

Ook in het geval dat de man wel een 
inkomen heeft zijn er extra kosten als 
zijn vrouw gehandicapt raakt. 
Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat 
kun je via de voorzieningen opvangen. 
Uw redenering betreft alleen de weini-
ge gevallen dat beide invalide zijn. Op 
elk ander geval is zij echter niet van 
toepassing. 

De heer Van der Lek (PSP): In elk geval 
werkt de door mij voor te stellen rege-
ling even goed als de regelingen waar-
over u spreekt. In enkele gevallen 
werkt zij evenwel beter. In geen enkel 
geval doe je het karakter van de voor-
gestelde wettelijke regeling geweld 
aan. 

In de memorie van antwoord wor-
den gevallen genoemd waarin cumu-
latie of frictie met andere volksverze-
keringen zou optreden als wij de door 
mij bepleite weg inslaan. Erkend moet 
worden, dat tot nu toe bij het opstellen 
van de sociale verzekeringswetten is 
uitgegaan van de gezinsidee. Daar-
doorzijn situaties ontstaan waarmee 
lang niet iedereen meer gelukkig is. 
Het gevestigde rolpatroon heeft daar-
bij een zeer belangrijke rol gespeeld. 
Het lijkt mij echter geen reden om an-
no 1975 een wet aan te nemen waarin 
de gehuwde vrouw wordt uitgezon-
derd van recht op uitkering. De fricties 
die de bewindslieden aanwijzen zijn 
naar mijn gevoel vaak marginale ge-
vallen die met anti-cumulatiebepalin-
gen voorlopig zijn op te lossen, tot wij 
dit principe, dat mij veel juister lijkt, 
ook in de andere volksverzekeringen, 
tot toepassing hebben gebracht. Mijn 
conclusie is dan ook dat in ieder geval 
de vrouw als kostwinner en de vrouw 
die in het bedrijf meewerkt en duidelijk 
inkomensvormende arbeid verricht in 
de wet moeten worden opgenomen. 
Met de voorstellen die mevrouw Ba-
rendregt op dit stuk heeft gedaan heb-
ben wij wat moeite, omdat voor de 
vrouw iets wordt geïntroduceerd wat 
er voor de man nu juist niet inzit, na-
melijk partiële vergoeding voor partti-
me-werk. Bovendien begint het gehele 
voorstel met het aanvaarden van het 
principe van artikel 9 dat de gehuwde 
vrouw is uitgezonderd. Wij willen het 
omkeren. Wij kunnen artikel 9 wat dit 
betreft niet gauw genoeg zien verdwij-
nen. In artikel 10 zou dan bij voorbeeld 
kunnen worden geregeld dat elke ge-
huwde die tevens kostwinner is de ge-

- huwdenuitkering krijgt. Automatisch 
vallen dan onder de overige uitke-
ringsgerechtigden de gehuwde vrou-
wen en mannen die geen kostwinner 
zijn. In de wet moet dan ergens wor-
den gedefinieerd wat een kostwinner 
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is. Dat lijkt mij niet verschrikkelijk moei-
lijk. Daarover is wel wat jurisprudentie. 
Het lijkt ons een zeer simpele ingreep. 
Wij zouden het f i jn vinden als de be-
windslieden dit even voor ons deden. 
Voelen zij daar niet voor, dan overwe-
gen wi j alsnog een amendement in die 
zin in te dienen. 

Mevrouw Barendregt (PvdA): De be-
windslieden hebben daarover aan de 
SER advies gevraagd. 

De heer Van der Lek (PSP): Wi j behoe-
ven toch niet alti jd op SER-adviezen te 
wachten om iets goeds te doen! Wij 
hopen over niet al te lange t i jd een wet 
te hebben aangenomen. Ik zou graag 
zien dat het een wet was die niet in de-
ze t i jd zou misstaan vanuit het oog-
punt van veranderde opvatt ingen over 
rolpatronen en met name ook vanuit 
het beginsel van verdelende recht-
vaardigheid. Het is niet alleen een 
kwestie van emancipatie van vrouwen. 
Het is een zaak die ook vanuit een oog-
punt van solidariteit heel goed te be-
pleiten en te beargumenteren is. 

Het lid Tilanus vervangt het lid Vonde-
ling op de voorzittersstoel. 

de Voorzitter! De bewindslieden zullen 
nu wel zeggen: jul l ie kunnen wel zo 
veel wi l len en wi j zijn ook wel gewend 
dat jullie alti jd te veel wi l t . Heb je wel-
eens bedacht wat dat kost? 

Wij vinden dat een goede regeling 
niet alleen om de kosten achterwege 
gelaten mag worden. Eventueel kun-
nen wi j overwegen ietstetempor ise-
ren, als wi j er zeker van zijn dat het op 
dit moment niet op te brengen is. Ik zal 
daarvoor direct een voorstel doen. 

Het is duidelijk dat het gehele be-
stand gehandicapte huisvrouwen uit de 
WAO onder de AAW wordt gebracht. 
Op het ogenblik krijgen die, als zij vol-
ledig gehandicapt zijn, een maximale 
uitkering voor huishoudeli jke hulp van 
4000 gulden. Als zij nu recht zouden 
krijgen op een uitkering voor alleen-
staanden dan zou dat neerkomen op 
ongeveer 10.000 gulden per jaar, dus 
een verschil van 6000 gulden per jaar, 
althans voor diegenen die 100% ge-
handicapt zijn. Ik weet niet precies hoe 
dat afloopt voor gedeeltelijk gehandi-
capten. 

Zij de bewindslieden in staat - mis-
schien is het een wat onbescheiden 
vraag - aan de hand van cijfers die zij 
wel hebben, maar die wi j niet zo ge-
makkelijk kunnen kri jgen, voor ons 
verder te rekenen en ons te becijferen 
wat die extra kosten zouden zijn. Dat 
wordt dus het vermenigvuldigen van 

die 6000 gulden met het aantal men-
sen dat op het ogenblik zo'n uitkering 
heeft of dat in de naaste toekomst zal 
krijgen. 

Ik kan mij voorstellen dat dit f inan-
cieringsproblemen geeft waarin ieder-
een blijft steken. Een niet helemaal on-
redelijke tussenoplossing zou kunnen 
zijn 

Mev rouw Van Leeuwen (ARP): Ik ver-
wacht ook niet dat u iets helemaal on-
redeli jkszou gaan vertellen. 

De heer Van der Lek (PSP): Ik bekijk 
het nu even vanuit mijn gezichtspunt. 
Ik moet mijzelf geruststellen dat het 
niet onredelijk is lager te gaan zitten 
met mijn eisen. Ik geloof inderdaad dat 
de inkomensderving van een gezin 
waar de huisvrouw uitvalt niet de om-
vang heeft van de inkomensderving 
van een alleenstaande die helemaal 
gehandicapt raakt. Die alleenstaande 
zit daar ver boven. 

Daarom zou er met drie tarieven ge-
werkt kunnen worden, namelijk het ge-
huwdentarief, het alleenstaandentarief 
en het verschil tussen die twee dat zou 
kunnen leiden als tarief voor een uit-
vallende huisvrouw. Het grappige is 
dat ik dan ongeveer kom op die 4000 
gulden, die in de WAO al praktijk is. 
Dat betekent dat het gehele WAO-be-
stand zonder kosten overkomt naar de 
AAW. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Het is 
wel knap gevonden, maar het klopt 
niet helemaal. 

De heer Van der Lek (PSP): Ik leg dit 
voor aan de bewindslieden en eventu-
eel ook aan mevrouw Van Leeuwen. Ik 
hoor dus graag, misschien van haar, 
maar in ieder geval van de bewindslie-
den of de redenering die ik zojuist heb 
opgehangen over de kostenaspecten 
van een dergelijke operatie ongeveer 
opgaat. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Ik laat 
de moeil i jke klusjes wel graag aan de 
bewindslieden over. Laten die maar 
beginnen. 

De heer Van der Lek (PSP): Wij hebben 
de overtuiging dat wi j onder de maat 
zouden bli jven, wanneer wi j in deze 
wet niet ook een voorziening voor alle 
gehuwde vrouwen zouden inbouwen. 
Daarom doen wi j een dringend beroep 
op de bewindslieden die mogeli jkheid, 
misschien in de vorm die wi j sugge-
reerden, te overwegen.. 

Mijnheer de Voorzitter. Tot slot wi l ik 
nog een enkele opmerking maken over 
de invoeringsdatum. Wij sluiten ons 
aan bij degenen, die zich erover heb-
ben verbaasd, dat de t i jd tot 1 juli 1976 

niet voldoende zou zijn om een appa-
raat op te zetten, dat de werkzaam-
heden na invoering van dit wets-
ontwerp aan zou kunnen. Voor 90% is 
toch al lang duidelijk, hoe de regeling 
eruit zal gaan zien. Er kan in ieder ge-
val worden becijferd, hoeveel mensen 
men daarvoor extra nodig heeft. Er 
had derhalve al lang op geanticipeerd 
kunnen worden. Als dat nog niet is ge-
beurd - dat kan ik haast niet aanne-
men - dan kan daarmede toch in ieder 
geval vandaag worden begonnen. Wij 
zijn er dan ook bepaald nog niet van 
overtuigd, dat die datum 1 juli 1976 
echt niet haalbaar zou zijn. Mocht de 
Regering - zeer tot onze spijt - toch 
aan het uitstel vasthouden en daar-
voor een meerderheid kri jgen, dan rijst 
de vraag, hoe en wanneer dan wel . Er 
zijn op dit punt vele voorstellen ge-
daan. Mevrouw Barendregt wees op 
de 'scheurkalender' van mevrouw Van 
Leeuwen. Ik wi l een van die mogeli jk-
heden van de Scheurkalender onder 
de loep nemen. Ik denk dan aan de 
mogeli jkheid later in te voeren, maar 
dan met terugwerkende kracht. Wij 
hebben onder meer uit de kring van de 
uitvoerende instanties begrepen, dat 
dit een ontzettend slechte gedachte is. 
Men krijgt dan te maken met de ver-
plichting arbeidsongeschiktheid achter 
af te gaan vaststellen, hetgeen geheel 
andere eisen aan de werkwijze van het 
apparaat stelt. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Dat 
hoeft helemaal niet. 

De heer Van der Lek (PSP): Er wordt 
dan weliswaar zes of drie maanden la-
ter begonnen, maar men wordt over-
spoeld met extra-werk. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Neen. 

De heer Van der Lek (PSP): U zegt, dat 
het niet het geval is. Ik heb begrepen, 
dat het wel zo is. Het leek mij ook ui-
terst aannemelijk. Dat is de reden dat 
wij zeggen: Laten wi j dat alternatief nu 
in ieder geval niet kiezen. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Het 
hangt er maar vanaf, hoe men de aan-
meldingen regelt en de keuringen op-
zet. 

De heer Van der Lek (PSP): En welke 
afspraken men met de behandelende 
sector maakt. Dat is echter niet zo een-
voudig. 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP): Maar 
daarvoor heb ik een oplossing. 

De heer Van der Lek (PSP): Die hoor ik 
dan graag. Maar vooralsnog voelen 
wi j voor dat alternatief het minste. Ook 
fasering vinden wi j niet zo geweldig 
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fraai. Het zou natuurlijk kunnen, maar 
het is wel onbillijk voor degenen, die in 
de laatste fase terecht komen. Als er 
nu werkelijk moet worden uitgesteld -
wij zijn er nog niet van overtuigd, dat 
het moet - dan wil ik aansluiten bij me-
vrouw Barendregt en prikken op een 
datum tussen 1 juli 1976 en 1 januari 
1977, in concreto: 1 oktober. Dat bete-
kent, dat het apparaat dan nog ruim een 
jaar heeft om zich voor te bereiden. Wij 
hebben niet het gevoel, dat men in een 
jaar niet die maatregelen kan nemen en 
die voorbereidingen kan treffen, die het 
mogelijk maken om die wet naar beho-
ren uit te voeren. Als per se moet wor-
den uitgesteld, dan is voor ons drie 
maanden het maximum, dat wij aan-
vaardbaar vinden. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 
Daartoe wordt besloten. 
Sluiting 21.45 uur. 
Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. twee Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende wetsont-
werpen: 
Naturalisatie van Aizawa, Nobuoen 23 
anderen (13536); 
Naturalisatie van Abdoella, Kariem-
baksen 29anderen (13537); 
Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 
2°. de volgende telegrammen: 
een, van de Nederlandse Communica-
tie Vereniging te Amsterdam, over een 
actie bij de Minister-President; 
een, van de Welzijnsstichting Savera 
te Amsterdam, en een, van de Lande-
lijke Federatie van Hindoestaanse Or-
ganisaties in Nederland, beide over de 
remigratie van een derde deel van de 
Surinaamse bevolking. 
Deze telegrammen liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 
3°. de volgende moties: 
een, van de gezaghebber van het ei-
landgebied Aruba, voor realisering 
van een 'Aparte Status'; 

van de gemeentebesturen van Hunsel 
en Haelen, beide over de mijnwerkers-
pensioenen. 
Deze moties liggen op de griffie ter in-
zage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 
4°. de volgende brieven: 
een, van Y. Schuitema te Rotterdam, 
over het verplicht stellen van onder-
wijs in het Fries; 
een, van L. H. Stuy te 's-Gravenhage, 
over het optreden van het Kabinet-Den 
Uyl; 
een, van jhr. dr. H. W. M. van der 
Wijck, ten geleide van de Nota Be-
scherming van Buitenplaatsen Histori-
sche Landschappen; 
een, van H. D. C. Visser te Amsterdam, 
over de Nederlandse stellingname ten 
aanzien van Israël; 
een, van de Stichting De Evangelische 
Omroep over het massamediabeleid; 
een, van E. A. Bolhuis te Rotterdam, 
over de schending van mensenrechten 
in Chili; 
een, van W. Westerouwen van Meete-
ren, over sensitivity training; 
een, van de medewerkers van het Ne-
derlands Centraal Instituut voor Hersen-
onderzoek te Amsterdam, over de 
dreigende opheffing van het instituut; 
een, van de Scheepvaartvereeniging 
Zuid te Rotterdam, inzake de recente 
actie van binnenschippers; 
een, van de Stichting Wetenschappe-
lijk Onderwijs Limburg te Maastricht 
en een, van drs. Th. J. P. Verhagen te 
Maastricht, beide met betrekking tot 
het wetsontwerp Rijksuniversiteit Lim-
burg; 
een, van A. Koper te Amsterdam, over 
de positie van student- en kandidaats-
assistenten; 
een, van M. Uiterwijk Winkel te Den 
Dolder, over de houding van het parle-
mentten aanzien van Minister Van 
Doorn, bij het debat over de benoe-
ming van de nieuwe voorzitter van de 
NOS; 
een, van de Nederlandse Gezinsraad 
te 's-Gravenhage, en een, van het Over-
legorgaan van de Centrale Onderne-
mersorganisaties in het Midden- en 
Kleinbedrijf, beide over de algemene 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Al deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 
5°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, van P. van de Graft te Driebergen, 
gericht aan de Procureur-Generaal van 
de Hoge Raad der Nederlanden, over 
het verplicht stellen van de bloed-
proef; 
een, van de afdelingsbesturen van 
PvdA, CPN en PPR in de Bijlmermeer, 
gericht aan het college van b en w te 
Amsterdam, over het bezoek aan Am-
sterdam van de Gouverneur van Dja-
karta. 
Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 
6°. de volgende academische proef-
schriften: 
van M. P. Chr. M. van Schendelen: 
'Parlementaire informatie, besluitvor-
ming en vertegenwoordiging'; 
van P. C. W. van Wieringen: 'Arousal 
en motivatie bij vigilantietaken'; 
van J. W. M. de Vos: 'De notariële ver-
klaring van erfrecht'. 
Deze boekwerken zijn opgenomen in 
de bibliotheek der Kamer. 
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