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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 19 juni 1978 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken1 en de bijzondere Commissie 
voor het Gehandicaptenbeleid2 hebben op 24 mei 1978 mondeling overleg 
gevoerd met de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne over de praktische uitvoering van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheids Wet (AAW). De bewindslieden hadden zich bij dit 
overleg doen vergezellen van de heren A. A. M. van Amelsvoort en mr. M. 
W. J. Menken van de afdeling werknemersvoorzieningen van het Departe-
ment van Sociale Zaken en mr. S. F. Fekkes van de directie verzekeringen en 
kostenbeleid gezondheidszorg van het Departement van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. 

De commissies hebben de eer van de uitkomsten van dit overleg als volgt 
verslag te doen. 

Een lid behorende tot de fractie van de P.v.d.A. meende, dat het probleem 
van de te lange wachttijden voor het verkrijgen van krachtens de AAW aan-
gevraagde voorzieningen in dit overleg centraal stond. Het zal geen betoog 
behoeven, aldus dit lid, dat de uitvoering van de AAW op dit moment lijdt 
aan een aantal onvolkomenheden. Deels zullen die een gevolg zijn van de 
snelle invoering van de wet die de uitvoeringsorganisatie voor aanzienlijke 
moeilijkheden plaatste, deels moeten zij wellicht aan structurele oorzaken 
worden toegeschreven. 

In de eerste plaats bestaat bij degenen die aanspraak maken op bepaalde 
voorzieningen niet zelden onduidelijkheid over de instantie waarbij zij hun 
rechten op voorzieningen geldend dienen te maken. Diverse wettelijke rege-
lingen, zoals Ziekenfondswet, Bijstandswet en AAW, bieden mogelijkheden 
om voorzieningen te verkrijgen en er bestaat grote behoefte aan duidelijk-
heid over de weg die in dit woud van regelingen gevolgd moet worden. Wat 
wordt gedaan om in die behoefte te voorzien? 

Wanneer vervolgens eenmaal een aanvrage voor een voorziening is ge-
daan, zo zei dit lid, dan komt een in het algemeen tijdrovende procedure op 
gang, waarin verschillende fasen zijn te onderscheiden. Worden er pogin-
gen ondernomen om die procedure te bekorten? In de huidige situatie wordt 
veel vertraging veroorzaakt door de scheiding tussen advisering en uitvoe-
ring. Na de advisering door de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) 
dient het betrokken uitvoerende orgaan (de bedrijfsvereniging) eerst nog 
weer eens goedkeuring te verlenen. Door een betere stroomlijning van de 
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procedure zou op dit punt een duidelijke bespoediging bereikt kunnen wor-
den. Verkorting van de wachttijd lijkt ook mogelijk door in beginsel met de 
bestelling van de voorziening niet te wachten totdat de vereiste goedkeuring 
van de bedrijfsvereniging is verleend. Kan in dat verband ook niet een depot 
van voorzieningen worden ingericht? 

Dit lid wenste voorts te wijzen op de betutteling die gehandicapten dik-
wijls bij het verstrekken van voorzieningen ervaren. Te weinig wordt reke-
ning gehouden met wat de gehandicapte zelf wil. Een voorbeeld vormt de 
regeling van sommige bedrijfsverenigingen, zoals de Detam, dat een aange-
paste auto slechts verzekerd is voor zover de gehandicapte het voertuig zelf 
bestuurt; een ander kan zo de auto niet besturen. Het betreft in dit soort ge-
vallen natuurlijk het beleid van de bedrijfsvereniging, doch men kan zich af-
vragen of de bewindslieden echt geen kans zien om in deze regelingen een 
verandering ten goede te bewerkstelligen. 

Een ander lid van de P.v.d.A. ging in op de relatie AAW en gezinsverzor-
ging. Op dit gebied biedt, zo zei dit lid, een circulaire uit 1977 een tijdelijke re-
geling tot 1981, die inhoudt dat wordt uitgegaan van de gezinsverzorging als 
algemene hulpvoorziening en de AAW als complementaire oplossing voor 
langdurige of bijzondere hulp. Ook hier blijken de wachttijden lang te zijn. 
Bovendien functioneren de afspraken over de indicatiestelling te verrichten 
door de gezinsverzorging niet bevredigend doordat ook bedrijfsvereniging, 
GMD of zelfs de gemeente zich later weer met de gestelde indicatie bezig-
houden. De hoop bestaat, aldus dit lid, dat met de oplossing van de gesigna-
leerde problemen niet wordt gewacht totdat de nu geldende regeling buiten 
werking is. Bestaan plannen om al vóór 1981 beter sluitende regels in het le-
ven te roepen? 

Een lid van de fractie van D'66 stelde vast, dat al kort na de invoering van 
de AAW de roep aanwezig was om versnelling van de afdoening van aanvra-
gen. In mei 1977 werden vanuit de D'66-fractie schriftelijke vragen over dit 
onderwerp gesteld, die in augustus door de toenmalige staatssecretaris 
Mertens teleurstellend beantwoord werden. De indruk werd gewekt dat ver-
snelling van de behandeling niet te verwezenlijken was en dat, terwijl er wel 
degelijk mogelijkheden worden onderkend die tot verbetering kunnen lei-
den. Door de GMD zijn voorstellen gedaan, die een verregaande delegatie 
van bevoegdheden inhouden waarbij de GMD voor vele gevallen van de be-
drijfsverenigingen een generale machtiging zou krijgen om tot besluiten te 
komen. Wat is het oordeel van de Regering over deze voorstellen? Dan zijn 
er ook voorstellen tot wijziging van de procedure van de Algemene Neder-
landse Invaliden Bond (ANIB) en de Stichting Ombudsman. Daarvan verdie-
nen, aldus dit lid, met name aandacht het pleidooi voor de invoering van ter-
mijnen waarbinnen aanvragen worden afgehandeld, het idee om voor elke 
aanvrage een persoon aan te wijzen die het vaste contact vormt voor de aan-
vrager en de gedachte om bij voorzieningen tot een bepaald bedrag de ge-
handicapte zelf de toegekende voorziening te laten aanschaffen. Interessant 
lijkt ook het denkbeeld om alle aanvragen voor voorzieningen zoveel moge-
lijk via de aanvraaginstantie van de AAW te doen lopen ongeacht het depar-
tement, dat de verstrekking doet. Kunnen de bewindslieden hun reactie ge-
ven op deze voorstellen? 

De GMD dient, zo vervolgde dit lid, advies uit te brengen over een aanvra-
ge voor een voorziening. Op zijn beurt wint de GMD daarbij dikwijls advies 
in bij andere gespecialiseerde organisaties. Zou het in dat verband geen 
overweging verdienen om aan bepaalde instellingen het predikaat «erkende 
instelling» toe te kennen, hetgeen zou betekenen dat een advies van een der-
gelijke organisatie automatisch als advies van de GMD zou gelden? 

Ten slotte meende dit lid, dat het met het oog op de mondigheid van men-
sen ook bij de uitvoering van de AAW zinvol zou zijn om aan betrokkenen in-
zage te geven in het eigen dossier, zeker voor zover dat niet-medische gege-
vens bevat. Wil de Regering nagaan of daartoe inderdaad overgegaan kan 
worden? 
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Een lid behorende tot de C.D.A.-fractie vroeg naar een uiteenzetting van 
de Regering over de voorstellen van de GMD en de ANIB/Ombudsman. Te-
recht, zo vond dit lid, is van vele zijden kritiek geoefend op de moeilijkheden 
bij de uitvoering van de AAW. De AAW is een groot goed, maar over de uit-
voering van de regeling bestaat veel onduidelijkheid. Bestaan er mogelijkhe-
den om de rechten van gehandicapten zodanig te formuleren dat veel van 
die onduidelijkheid wordt weggenomen? Kan voorts ook duidelijker worden 
aangegeven tot welk orgaan men zich voor een bepaalde voorziening dient 
te wenden? Hebben de betrokken organen daarover onderling afspraken ge-
maakt? Zien de bewindslieden tevens kans om voor de aanvragen die al eni-
ge tijd liggen een spoedprocedure in het leven te roepen, waardoor de ach-
terstand die mede veroorzaakt is door de snelle invoering van de AAW en 
wellicht grotendeels van tijdelijke aard is snel kan worden weggewerkt? Dit 
lid sloot zich aan bij de opmerkingen van P.v.d.A.-zijde over de relatie AAW-
gezinsverzorging. Inderdaad blijkt vaak dubbel werk te worden verricht in de 
advisering met betrekking tot de arbeidstechnische situatie van de arbeids-
ongeschikte. Zeker wanneer beide adviserende instanties niet tot een zelfde 
conclusie komen kan dit voor de betrokkenen bijzonder vervelend zijn. 

Een lid van de fractie van de S.G.P. zei het oordeel van de GMD te delen dat 
de problemen rond de uitvoering van de AAW voor een belangrijk deel zijn 
veroorzaakt door de te snelle invoering van de wet alsmede door een aantal 
kinderziekten. De vraag laat zich wel stellen of de uitvoeringsorganen vol-
doende alert op de moeilijkheden gereageerd hebben. Is overigens bekend, 
zo vroeg dit lid, wat precies de aard is van de klachten over de uitvoering; 
beperken deze zich tot gecompliceerde aanvragen of hebben zij een alge-
meen karakter? Is dat laatste het geval dan zal gezocht moeten worden naar 
meer structurele oplossingen, zoals bij voorbeeld het laten samenvallen van 
de verschillende tot nu toe na elkaar plaatsvindende fasen in de behande-
lings-procedure. 

Een lid van de V.V.D.-fractie zei zich aan te sluiten bij al diegenen die gaar-
ne een reactie van de Regering zouden vernemen op de voorstellen tot ver-
betering van de uitvoering van de AAW, gedaan door de ANIB en de GMD. 
Het streven zal, aldus dit lid, gericht moeten zijn op bekorting van de proce-
dure en op vergroting van de duidelijkheid in de gang van zaken voor de 
cliënten. 

Grote behoefte bestaat, zo zei dit lid verder, aan het terugbrengen van het 
aantal keuringen, dat de aanvrager van voorzieningen dient te ondergaan. 
Zien de bewindslieden mogelijkheden om daarin meer coördinatie en 
stroomlijning tot stand te brengen? 

De levertijd van de verstrekte voorzieningen zal bovendien aanzienlijk be-
kort kunnen worden. Verdient het geen overweging om technisch geschool-
de dienstweigeraars met name in de werkplaatsen voor deze voorzieningen 
hun vervangende dienstplicht te laten verrichten? 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken verklaarde in zijn antwoord aan de 
commissies de trage afdoening van aanvragen van voorzieningen in hoge 
mate betreurenswaardig te vinden. Het onlangs gepubliceerde zwartboek 
van ANIB/Ombudsman toont wel aan hoe schrijnend de hiermee gepaard 
gaande problemen kunnen zijn. Gelukkig, aldus de bewindsman, wordt door 
vele instanties hard gewerkt om verbetering in de toestand te brengen. 

De Staatssecretaris was van mening, dat een van de oorzaken van de hui-
dige moeilijkheden inderdaad wordt gevormd door de vervroegde invoering 
van de AAW. Indertijd hadden de Sociale Verzekerings Raad (SVR) en de uit-
voeringsorganen al gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van die ver-
vroeging, omdat de uitvoeringsorganisatie nog niet voldoende op haar nieu-
we taken was toegerust. De AAW betekende immers een belangrijke wijzi-
ging in de tot dan toe bestaande situatie. Met de inwerkingtreding van de 
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AAW kregen de uitvoeringsorganen ineens te maken met de gehele bevol-
king (naast de werknemers waarvoor de WAO reeds gold ook groepen als 
vroeg gehandicapten en zelfstandigen) en met een belangrijke uitbreiding 
van het voorzieningenpakket. 

Van het begin af aan bestond er dan ook een «stuwmeer» van aanvragen, 
die niet allemaal snel te verwerken waren. Een belangrijke vertragende fac-
tor laat zich, aldus de bewindsman, hiermee verklaren. 

Op dit moment werken de bedrijfsverenigingen en de GMD op volle toe-
ren om de ontstane achterstand in te lopen. Of deze organen daarin zonder 
verdere procedurele aanpassingen geheel zullen slagen laat zich evenwel 
betwijfelen. 

Vanuit de directies van de GMD en het Gemeenschappelijk Administratie-
kantoor (GAK) is kort geleden een voorstel gedaan aan de bedrijfsverenigin-
gen gericht op verkorting van de termijn van afhandeling van de aanvragen. 
Een belangrijk vertragend element vormt het feit dat de verschillende fasen 
in de procedure na elkaar worden afgewerkt. Deze fasen, zo wordt in het 
voorstel gesteld, zouden zoveel mogelijk gelijktijdig kunnen plaatsvinden, 
door middel van een interdisciplinaire (wetsdeskundige, verzekerings- en ar-
beidsgeneeskundige) aanpak. De Federatie van bedrijfsverenigingen, waar-
aan het voorstel is gedaan, heeft het voorstel op haar beurt voorgelegd aan 
de aangesloten bedrijfsverenigingen met het verzoek daarop vóór 1 juni 
1978 te reageren. Terwijl het merendeel van de bedrijfsverenigingen positief 
oordeelt, schijnt een aantal van de 26 niet zo gelukkig met het voorstel te 
zijn. Hun bezwaren betreffen niet alleen het verlies aan competentie (de 
GMD zal krachtens het voorstel ook een deel van de uitvoering op zich gaan 
nemen) doch ook de keuze voor de GMD als instantie die meer bevoegdhe-
den krijgt; i hun visie zouden juist de bedrijfsverenigingen beter zelf in elke 
fase de beslissende instantie kunnen zijn. Naar men hoopt zal het de feder-
atie gelukken alle bedrijfsverenigingen op één lijn te krijgen. Slaagt zij daarin 
niet dan is het overigens niet ondenkbaar dat de positief oordelende be-
drijfsverenigingen toch het voorstel van GMD en GAK zullen volgen. De 
Staatssecretaris toonde zich voorstander van de opzet die GMD en GAK heb-
ben gekozen. Op dit moment is het beraad tussen de GMD, het GAK en de 
Federatie van bedrijfsverenigingen nog niet ten einde. De Regering kan 
voorshands niet veel meer doen dan de resultaten van het beraad af te 
wachten. Zij heeft spijtig genoeg gewoon niet de bevoegdheden om te kun-
nen ingrijpen; dat geldt ook voor de SVR. Niettemin bestaat er hoop dat op 
indirecte wijze invloed is uit te oefenen om de versnelde procedure tot stand 
te brengen. Wordt de nieuwe opzet desondanks niet gerealiseerd, dan zal de 
overheid pas kunnen ingrijpen als de wetgeving op dit gebied is gewijzigd. 
Het behoeft geen betoog, dat dat een tijdrovende aangelegenheid is, te meer 
daar de eventueel noodzakelijke wetswijzigingen tamelijk fundamenteel zul-
len zijn. Het organisatiepatroon in de sociale verzekering, overigens een on-
derwerp dat al geruime tijd in discussie is, zal dan immers ingrijpend wor-
den veranderd. Over een suggestie van P.v.d.A.-zijde, of niet op eenvoudige 
wijze een versnelling van de procedure te bereiken is door be bepalen dat er, 
indien binnen een bepaalde termijn geen beslissing over de aanvrage is ge-
nomen, geacht wordt een positieve beslissing genomen te zijn, zei de 
Staatssecretaris weliswaar te willen nadenken, doch voorshands van me-
ning te zijn dat deze oplossing niet geschikt is voor de sociale verzekering. 
Het gaat hier immers vaak om zeer gecompliceerde, individueel bepaalde 
voorzieningen. 

Naar aanleiding van opmerkingen uit de commissies over de onduidelijk-
heid die bij velen blijkt te bestaan over de rechten die men heeft en de in-
stanties waartoe men zich moet wenden, zette de Staatssecretaris uiteen, 
dat zoals bekend de AAW de betrokkenen geen recht geeft op voorzienin-
gen. De regeling kent aan de uitvoeringsorganen een discretionaire be-
voegdheid toe te beslissen over aanvragen van voorzieningen. De aan te 
vragen voorzieningen vormen een geheel van maatregelen tot behoud van 
arbeidsgeschiktheid en tot verbetering van de leefomstandigheden, dat der-
mate gecompliceerd en gevarieerd is, dat de aanspraken daarop niet als 
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rechten te formuleren zijn, zoals dat mogelijk is met pensioenrechten. On-
derkend wordt, aldus de bewindsman, dat veel onzekerheid bestaat over de 
instanties die bij de uitvoering van de AAW betrokken zijn. Er wordt naar ge-
streefd om de werkterreinen tussen de desbetreffende instanties scherp af te 
bakenen. In een algemene maatregel van bestuur van augustus 1977, die na-
der zal worden uitgewerkt in een aantal ministeriële beschikkingen, is daar-
voor de basis gelegd. Deze beschikkingen zullen onder meer betrekking heb-
ben op de regeling van reis- en verblijfkosten, de gezinsverzorging en de 
taakafbakening tussen Volksgezondheid en Sociale Zaken. Naar aanleiding 
van een vraag van V.V.D.-zijde of de gehandicapten niet gevrijwaard kunnen 
blijven van het touwtrekken tussen de verschillende departementen over de 
verdeling van de kosten voor een bepaald voorzieningenpakket door middel 
van de betaling van de verstrekte voorzieningen uit een soort voorfinancie-
ringsfonds, voegde de bewindsman toe, dat de financiering van de voorzie-
ningen geen wezenlijk probleem vormt. Waar het om gaat is: wie moet wat 
doen. Daarvoor moeten zodanige regels gelden, dat de gehandicapte zo wei-
nig mogelijk hinder ondervindt. Men moet erkennen, dat de betrokken de-
partementen elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben en een eigen be-
leid voeren waarvan het beleid inzake de uitvoering van de AAW slechts een 
onderdeel vormt. Gaat men uit van dit gegeven en van de praktische onmo-
gelijkheid om al deze partjes beleid binnen een kader samen te brengen, dan 
zal men slechts kunnen en moeten trachten het beleid van de departemen-
ten zo goed mogelijk te coördineren en een zo groot mogelijke onderlinge 
afstemming te verwezenlijken. 

Op de vragen uit de commissies over de relatie gezinsverzorging - AAW 
reageerde de Staatssecretaris met te verklaren, dat niet wordt beoogd de ge-
signaleerde knelpunten in deze relatie pas op te lossen nadat de werkings-
duurvan de geldende regeling is geëindigd. Reeds op 5 september 1977 is 
aan de SVR gevraagd advies uit te brengen over een concept-beschikking 
die een betere regeling voor de voorzieningen op het gebied van de gezins-
verzorging en huishoudelijke hulp bevat. Ineen advies van 12 april 1978 
heeft de Raad zijn instemming met de ontworpen regeling betuigd. De 
beschikking zal binnenkort worden uitgevaardigd. In een brief aan de com-
missies zullen de hoofdlijnen van de beschikking worden uiteengezet en toe-
gelicht. De SVR erkent in zijn advies overigens, dat er op dit terrein nog pro-
blemen bestaan die niet door de komende beschikking worden ondervan-
gen. Een commissie is ingesteld om die moeilijkheden te bestuderen. 

Op een vraag van een lid van de P.v.d.A.-fractie merkte de bewindsman 
nog op, dat de komende beschikking AAW-gezinsverzorging geen oplossing 
biedt voor het aangeduide probleem, dat iedereen die personeel in dienst 
heeft aansluiting dient te zoeken bij een bedrijfsvereniging. De Organisatie-
wet sociale verzekering schrijft dit namelijk dwingend voor. 

Ingaande op enkele afzonderlijke voorstellen tot verbetering van de uit-
voeringsprocedure wees de Staatssecretaris erop, dat het verbinden van ter-
mijnen aan de afhandeling van aanvragen, zoals door de ANIB wordt geop-
perd, ook naar voren is gebracht in de GMD-voorstellen. Door de uitvoe-
ringsorganen zelf zal deze zaak serieus worden bekeken. In de uitvoeringsor-
ganisatie wordt ook aandacht gegeven aan de suggestie om contactperso-
nen voor de verschillende categorieën aanvragers aan te wijzen. 

Over de vraag of het wenselijk is aan bepaalde instellingen waaraan de 
GMD advies vraagt omtrent aanvragen het predikaat «erkende instelling» te 
verlenen zei de bewindsman een sterke voorkeur te hebben voor het leggen 
van het zwaartepunt in de advisering bij de GMD. De GMD is de algemene 
adviesinstantie in de uitvoering van de AAW. De dienst beschikt daartoe 
over een groeiend korps van deskundigen. Niettemin zal het onvermijdelijk 
zijn, dat de GMD in bijzondere gevallen te rade gaat bij personen of instellin-
gen die over een specifieke deskundigheid beschikken. Daartoe zal het goed 
zijn goede afspraken tussen GMD en consultanten te maken. Het zou echter 
niet zinvol zijn, aldus de bewindsman, het accent van de advisering naar de 
consultanten te verleggen. 
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Met betrekking tot de inzage in het eigen dossier geldt, 20 zei de Staats-
secretaris, dat in beroepszaken over de beschikkingen op aanvragen het ge-
hele dossier, zowel het administratieve als het medische gedeelte, ter inzage 
gelegd wordt voor raadsman en appellant. Daarbuiten bestaat in de regel 
niet de mogelijkheid voor betrokkene inzage te verkrijgen in zijn medische 
dossier. Het gaat hier om een kwestie, die duidelijke aanrakingspunten heeft 
met het medisch beroepsgeheim. Zolang dat bestaat lijkt het onvermijdelijk 
om aan de overigens begrijpelijke wens van de betrokkene om zijn eigen 
medisch dossier te mogen kennen beperkingen te stellen. 

In het algemeen, zo meende de Staatssecretaris, zal overigens voorkomen 
moeten worden, dat de gehandicapte door de uitvoeringsorganen betutte-
lend wordt behandeld. Het voorbeeld vanuit de commissies genoemd, dat 
aan een gehandicapte een auto wordt verstrekt die door de wijze van verze-
kering niet door een ander dan de gehandicapte te besturen is, lijkt inder-
daad enigszins op betutteling. Dat geval zal worden onderzocht. In dit ver-
band doet zich ook de vraag voor of de voorziening vanwege het uitvoe-
ringsorgaan in bruikleen aan de gehandicapte verstrekt behoort te worden 
(hetgeen niet zelden als betuttelend wordt ervaren) of door de gehandicapte 
zelf moet kunnen worden aangeschaft. Bij de GMD valt een sterke neiging te 
constateren naar het leggen van de verantwoordelijkheid voor de aanschaf 
van voorzieningen bij de mensen zelf. De GMD zou daarbij dan een begelei-
dende functie kunnen vervullen. 

De Staatssecretaris gaf te kennen de mening te delen van de commissiele-
den die hadden gepleit voor het verminderen van het aantal keuringen, dat 
de aanvrager van voorzieningen dient te ondergaan. De keuringen vinden 
echter plaats op verzoeken van een grote verscheidenheid van vaak onaf-
hankelijk van elkaar werkende organen. Het is niet zo, dat slechts één depar-
tement voor de veelheid van keuringen verantwoordelijkheid zou dragen. In 
een ideale situatie zou er, aldus de bewindsman, eigenlijk één medische 
dienst belast moeten zijn met alle medische onderzoeken. Interdepartemen-
taal is men thans doende een inventarisatie te maken van alle keuringen 
waaraan gehandicapten worden onderworpen. Nagegaan wordt welke ele-
menten de verschillende keuringen bevatten en welke doublures er optre-
den. De inventarisatie zal naar verwachting binnen enkele maanden kunnen 
worden voltooid en zal dan mede ter kennis van de commissies worden ge-
bracht. 

Ingaande op de klachten over de levertijd van voorzieningen merkte de be-
windsman op, dat de GMD voornemens heeft om tot verkorting van de le-
vertijd te komen. Dat zou bereikt kunnen worden door een groter arsenaal 
van voorzieningen in voorraad te hebben. Voor zeer individueel gerichte 
voorzieningen zal dit echter weinig soulaas bieden. Wellicht zou in het alge-
meen een oplossing kunnen worden gevonden door in meer gevallen de 
verantwoordelijkheid voor de aanschaf bij de ontvanger te leggen. 

Wat betreft de reparatie van verstrekte voorzieningen worden pogingen in 
het werk gesteld om een dealernet over het hele land tot stand te brengen. 
Tot heden is voor dit probleem nog geen bevredigende oplossing gevon-
den. 

Naar aanleiding van opmerkingen van D'66-zijde zegde de Staatssecre-
taris toe te zullen onderzoeken wat er waar is van berichten als zouden hier 
en daar studerende gehandicapten van 18 jaar oud door de GMD ertoe be-
wogen worden te gaan werken ten einde hun AAW-uitkering niet gedeelte-
lijkte verliezen. De commissies zullen van de resultaten van dit onderzoek 
op de hoogte worden gebracht. 

Wat de omscholing van gehandicapten betreft wordt er, aldus de be-
windsman, van uitgegaan, dat gehandicapten zo enigszins mogelijk deelne-
men aan de reguliere omscholingsprojecten en «programma's. Omdat de 
bestaande reguliere projecten niet voor ieder te volgen zijn of toereikend 
zijn, zijn in Werkenrode en in Hoensbroek omscholingsprojecten speciaal 
voor gehandicapten van start gegaan. 
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Gehandicapten dienen zoveel mogel i jk, zo meende de bewindsman, in het 
normale arbeidsproces te worden opgenomen. 

Indien zij de vereiste specifieke deskundigheid bezitten zouden zij inge-
schakeld kunnen worden bij de vervaardiging van AAW-voorz ieningen. Zelfs 
de schijn moet echter worden vermeden, dat mensen deze werkzaamheden 
gaan verr ichten juist omdat ze gehandicapt zi jn. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne g ing in haar 
antwoord kort in op het advies dat de Ziekenfondsraad in maart van dit jaar 
heeft ui tgebracht over de kunst- en hu lpmiddelen bi jzondere ziektekosten-
verzekering (1978, nr. 93). Een even belangwekkend als ingr i jpend advies, al-
dus de bewindsvrouwe, dat opteert voor het onderbrengen van de kunst- en 
hulpmiddelen in de AWBZ. Volgens het advies zou voor ts de individuele ver-
strekking van rolstoelen via één kanaal, nameli jk de AAW, moeten plaatsvin-
den. 

De vraag laat zich stellen of een deel van de part icul iere ziektekostenverze-
keraars, zoals in het advies word t gesteld, inderdaad niet zou wi l len mee-
werken aan de eventuele aanpassing van hun pakket aan een ui tbreiding 
van de regeling binnen de ziekenfondsverstrekking, hetgeen zal leiden tot 
een ongel i jkheid in rechtsbedeling wat door de opneming van de kunst- en 
hu lpmiddelen in de AWBZ kan worden voorkomen. Naar het schi jnt bestaat 
er toch we l bereidheid onder de part icul iere ziektekostenverzekeraars o m 
medewerking te ver lenen. Het overleg hierover met de KLOZ is nog gaande. 

De Staatssecretaris bevestigde sprekende over de toegankel i jkheid van 
het medisch dossier, dat in beroepszaken het medisch dossier steeds ter in-
zage ligt voor de raadsman. In beginsel mag gesteld worden , dat dit dossier 
toegankeli jk zou moeten zijn voor degene om wie het rechtstreeks gaat. De 
kwestie word t momenteel mede onder ogen gezien in de commiss ie voor de 
rechten van de patiënt, die de Centrale Raad voor de Volksgezondheid on-
langs heeft ingesteld naar aanleiding van de adviesaanvragen betreffende 
de patiëntenrechten. 

De veelheid van keuringen waaraan de gehandicapte word t onderworpen 
hangt, zo zei de bewindsvrouwe ten slotte, samen met de grote verscheiden-
heid van doeleinden waartoe de keuringen dienen. De inventarisatie van 
keuringen, waartoe het Minister ie van Sociale Zaken het init iatief heeft ge-
nomen is bi jzonder nutt ig te achten. In het algemeen zal er op dit gebied 
naar gestreefd dienen te worden om de uit de keuring of keuringen verkre-
gen gegevens voor zoveel mogel i jk doeleinden aan te wenden. 

De voorzit ter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken, 
Hermsen 

De voorzit ter van de bi jzondere Commissie voor het Gehandicaptenbeleid, 
Ginjaar-Maas 

De griff ier van de bijzondere Commissie voor het Gehandicaptenbeleid, 
Wit teveen 
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