
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1976-1977 

13 231 Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage 28 april 1977 
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deze commissie hierbij toekomen een notitie inzake de studie over het ar-
beidsongeschiktheidscriterium, als bedoeld in de artikelen 5 van de Algeme-
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NOTITIE OVER DE STUDIE VAN HET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-
CRITERIUM IN DE ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET (AAW) 

1. Inleiding 

1.1. Het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium in artikel 5, eerste l id, van de A A W 
is gel i jk lu idend aan dat in artikel 18, eerste l id, van de Wet op de Arbeidson-
geschiktheidsverzekering (WAO). 

1.2. Dit cr i ter ium luidt als vo lg t : «Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltel i jk, 
is hij die ten gevolge van ziekte of gebreken geheel of gedeeltel i jk buiten 
staat is om met arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend 
en die met het oog op zijn ople id ing en vroeger beroep hem in bi l l i jkheid kan 
worden opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid verr icht of het laatst verr icht 
heeft of op een nabur ige soortgel i jke plaats te verdienen, hetgeen l ichame-
lijk en geestelijk personen van dezelfde soort en soortgel i jke op le id ing, op 
zodanige plaats met arbeid gewoonl i jk verdienen.». 

1.3. Bij de schrifteli jke behandel ing in de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal van het on twerp-AAW kwam bij de leden van verschi l lende fracties de 
vraag naar voren, of dit cr i ter ium zonder meer kan worden gehandhaafd, 
dan wel of de defini t ie wi jz ig ing behoeft. 

Zo werd door de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. de 
vraag gesteld of niet bepalend dient te zijn de mate, waar in gel i jkwaardige 
arbeid kan worden verr icht en hoe gedacht werd over het loslaten van de bin-
d ing van de nabur ige soortgeli jke plaats. 

De leden van de fractie van de V.V.D. kwamen met de suggestie, de mate 
van arbeidsongeschiktheid af te meten naar de verminder ing van het vermo-
gen o m passende arbeid te verr ichten. Voor zover de arbeidsongeschiktheid 
leidt tot een verminderde gelegenheid tot het verkr i jgen van passende ar-
beid, zou - aldus deze leden - een ti jdeli jke uitkering kunnen worden toege-
kend, waarop de bedr i j fsvereniging nader zou dienen toe te zien. 

De leden van de fractie van DS'70 bleken van oordeel dat de in de defini t ie 
gebruikte e lementen «opleiding en vroeger beroep» leiden tot immobi l i te i t . 
Ook hadden zij bezwaren tegen «ter plaatse of op een naburige soortgel i jke 
plaats». Deze elementen werden door hen gekwali f iceerd als een onnodige 
rem in een dynamische maatschappi j . 

1.4. De Regering was en bleef van oordeel , dat het loslaten van het huidige 
cr i ter ium, hetwelk door de praktijk is geijkt, risico's met zich zou kunnen 
meebrengen en handhaafde daarom de gekozen definit ie. 

1.5. Bij de openbare behandel ing heeft de Kamer de zienswijze van de Rege-
r ing wel iswaar geaccepteerd, doch een mot ie aanvaard van het l id mevrouw 
Van Leeuwen c.s., die als volgt luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging betreffende het ontwerp van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet; 

van oordeel , dat de ervaring met de ui tvoer ing van de WAO wi jst op de 
wensel i jkheid te komen tot een bi jstel l ing van de definit ie van het begrip ar-
beidsongeschiktheid en/of tot nadere regels voor de toepasbaarheid van de-
ze def ini t ie; 

nodigt de Regering uit, de onderhavige problematiek in studie te doen 
nemen en op zo kort mogel i jke termi jn de Kamer te in formeren omtrent de 
consequenties van de resultaten van deze studies voor de diverse sociale-
verzekeringswetten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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1.6. Bij het mondel inge overleg met de vaste Commissie voor Sociale Zaken 
op 2 jun i 1976 werd een notit ie toegezegd inzake de opzet van de studie be-
treffende het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium. 

2. Aanvang studie 

De hiervoor bedoelde studie inzake het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium is 
inmiddels aangevangen. Hierbij zij opgemerkt , dat een aantal factoren een 
vertragende invloed op de voor tgang van deze studie heeft u i tgeoefend, met 
name de werkzaamheden verbonden aan de voorbereid ing en de u i twerk ing 
van de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorz ienin-
g e n e n de werkgelegenheid (stuk nr. 13 951), de ui tvoer ingsmaatregelen in-
gevolge de A A W en aan de eveneens aangevangen studies met betrekking 
tot de gehuwde v rouw in de sociale verzekering en de reorganisatie van de 
ui tvoer ing van de sociale verzekering. 

De ter zake deskundige mankracht ontbrak o m deze objecten alle tegel i j -
kerti jd en in even sterke mate aan te vatten. De ui tvoer ingsmaatregelen van 
de AAW en de «1 %-nota», die uiteraard prior i tei ten hadden, eisten de be-
schikbare beperkte deskundigheid in eerste instantie ten volle op. 

3. De wijze van aanpak van de studie 

De in de mot ie voorkomende zinsnede «dat de ervar ing met de ui tvoer ing 
van de WAO wi js t op de wensel i jkheid» maakt het waarschi jnl i jk, dat de 
vraag naar deze studie vooral is ingegeven door de kostenontwikkel ing van 
de WAO. Het is duideli jk, dat een eventueel te wi jz igen opzet juist ook in dit 
l icht dient te worden bezien. Dit brengt met zich, dat de studie niet alleen 
dient te worden gericht op het cr i ter ium als zodanig, doch ook - en mis-
schien wel in de eerste plaats - op de oorzaken van de toeneming van het 
vo lume. Uiteraard is ook een niet te verwaarlozen aspect de verdisconte-
ring van werk loosheid in de mate van arbeidsongeschiktheid. 

3.1. Ziekte en gebreken 

' 1. Verslagen en verdere publikaties inzake 
de studiedagen voor sociale verzekeringsge-
neeskunde 1974 (Georganiseerd door de GMD, 
Amsterdam) 
2. Dr. H. Roelink: Laat de Maatschappij zich 
door de maatschappij gebruiken? (Medisch 
Contact, 1 juni 1974, nr. 23 
3. Prof. dr. J. A. Weyel: de invloed van sociale 
zekerheid in een maatschappij van overvloed 
op ziektegedrag (Tijdschrift voor Sociale Ge-
neeskunde 1974, nr. 6) 
4. Dr. J. van Mansvelt: Aanbevelingen tot 
structurele veranderingen van de Ziektewet/ 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
en de daarbij behorende beoordelingsprocedu-
re (Medisch Contact 17 januari 1975, nr. 3) 
5. Studiedagen sociale verzekeringsgenees-
kunde 1975, thema: Overspanning (Arts en So-
ciale Verzekering, december 1975, nr. 4 
6. Drs. M. J. van Zaal: Arbeidsongeschikt: in-
valide of onrendabel? (Maandblad voor de 
Geestelijke Volksgezondheid, december 
1975). 

Het belangri jkste onderdeel van het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium is ui-
teraard de voorwaarde, dat er sprake moet zijn van ziekte of gebreken. Zoals 
hiervoor reeds is opgemerkt houdt de vraag naar een studie van het arbeids-
ongeschiktheidscr i ter ium mede verband met de toenemende lastenontwik-
keling bij de WAO. Deze lastensti jging laatzich vooreen belangri jk deel verkla-
ren door de sterke ui tbreiding van het bestand ui tker ingsgerecht igden en vloeit 
dus rechtstreeks voort uit de toeneming van het vo lume. In dit verband lijkt mi j 
van belang dat bli jkens de diagnosestatist iek van de Gemeenschappel i jke Me-
dische Dienst (GMD) het aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid door psy-
cho-sociale aandoeningen sterk is toegenomen. In verschi l lende publikaties1 

word t geduid op structurele wi jz ig ingen in de samenleving die tot een ver-
anderd ziektepatroon leiden, terwi j l ook de inhoud van het begrip «ziekte» 
verandering zou ondergaan. Indien van het gestelde in deze publikaties in-
derdaad sprake is, zal een wi jz ig ing van het arbeidsongeschiktheidscri ter i-
um alleen geen oplossing voor het probleem zijn. 

In mi jn schri jven van 28 mei 1976, stuk nr. 13231, nr. 49, aan de vaste 
Commissie van Sociale Zaken heb ik dan ook medegedeeld, dat een bezin-
ning op de mot ie van mevrouw Van Leeuwen (stuk nr. 13 231, nr. 33) heeft 
geleid tot de opvat t ing, dat aan een eventuele wi jz ig ing van de defini t ie 
vooraf moet gaan een diepgaand onderzoek naar de oorzaken welke 
hebben geleid tot de verontrustende toeneming van het aantal WAO-uitke-
r ingsgerecht igden in de afgelopen jaren. Het verminderen van de invloed 
van die oorzaken zal immers leiden tot een verkleining van het aantal WAO-
trekkers. Verder werd opgemerkt dat zonder inzicht in deze oorzaken moei-
lijk kan worden beoordeeld welke wi jz ig ing in de wettel i jke formuler ing van het 
arbeidsongeschiktheidscri ter ium moet worden gebracht. In verband hierme-
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de is in vorengenoemd schrijven gewezen op een aantal lopende onderzoe-
ken met betrekking tot het ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschikt-
heid. Voor wat betreft de voortgang van deze onderzoeken kan het volgende 
worden opgemerkt. 

De in vorenbedoeld schrijven vermelde onderzoeken welke door het Ne-
derlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, onder begeleiding 
van de Commissie «Bestudering Ontwikkeling Ziekteverzuim», worden ver-
richt, te weten: 

1. Gezondheidszorg en lange ziekteduren; 
2. Personeelsbeleid en ziekteduur en 
3. Ziektemeldingsgedrag van vrouwelijke werknemers, zijn afgerond. 

Naar verwachting zal vorenbedoelde begeleidingscommissie de betreffende 
rapporten in april of mei a.s. aan de Commissie «Bestudering Ontwikkeling 
Ziekteverzuim» aanbieden waarna de definitieve vaststelling dient te ge-
schieden door de Sociale Verzekeringsraad. 

Voor wat betreft het onder 2 genoemde onderzoek wordt nog opgemerkt, 
dat hoewel de afronding van het rapport inmiddels heeft plaatsgevonden, 
deze begeleidingscommissie het wenselijk heeft geacht nog nader bij vier of 
vijf bedrijven een onderzoek in te stellen naar de relatie personeelsbeleid en 
ziekteduur. 

Het bureau hetwelk een onderzoek instelt naar de verschillen tussen leef-
tijdsgroepen voor wat betreft het verzuimpatroon (Generatie en Ziektever-
zuim) is verzocht per 1 april 1977 een rapport ter zake uitte brengen. 

Met betrekking tot het onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van een 
determinantenmodel, hetwelk op verzoek van de Studiecommissie Premie-
ontwikkeling WAO wordt verricht door prof. dr. B. M. S. van Praag van de 
universiteit van Leiden kan worden medegedeeld dat op 11 maart 1977 aan 
vorengenoemde commissie een eerste voortgangsnota is aangeboden, in-
houdende een verslag over een proefonderzoek. 

3.2. Andere elementen van het arbeidsongeschiktheidscriterium 

In het hiervoor gestelde onder 3.1 is opgemerkt, dat zonder inzicht in de 
oorzaken van het stijgend aantal WAO-trekkers moeilijk kan worden beoor-
deeld welke wijzigingen in het wettelijk arbeidsongeschiktheidscriterium 
zouden moeten worden aangebracht. Dit betekent evenwel niet, dat in af-
wachting van het resultaat van die onderzoeken, niet nu reeds kan worden 
ingegaan op de andere factoren van het arbeidsongeschiktheidscriterium 
naast die van ziekte en gebreken. 

Afgezien van de omstandigheid dat er in het kader van de AAW en de 
WAO voor het recht op uitkering sprake moet zijn van ziekte of gebreken 
sluit het arbeidsongeschiktheidscriterium voor wat betreft de resterende 
verdiencapaciteit nauw aan bij het begrip passende arbeid in de Werkloos-
heidswet. 

Immers de andere factoren van artikel 5, eerste lid, van de AAW c.q. artikel 
18, eerste lid van de WAO, zijn de elementen aan de hand waarvan voor een 
belanghebbende moet worden beoordeeld wat passend werk is. De lijnen 
«krachten en bekwaamheid, opleiding en vroeger beroep, in billijkheid op te 
dragen en zelfde of naburige plaats» hebben dezelfde waarde als bij het 
vaststellen van het begrip passende arbeid in de WW. 

In de brief van de Minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer in het 
kader van de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1977 (ge-
drukte stukken nr. 14 100 XV, nr. 24) is uitvoerig ingegaan op het begrip pas-
sende arbeid in het kader van de WW. Op blz. 2, onder punt 1.7, wordt 
gesteld, dat wil aangeboden werk voor het predicaat passend in aanmerking 
komen, de aard van die arbeid dan niet te ver verwijderd zal mogen zijn van 
het opleidingsniveau en eventueel arbeidsverleden van de betrokken werk-
zoekende en voorts enigermate tegemoet zal dienen te komen aan diens 
persoon. Dit houdt in dat bij de beoordeling of werk passend is in het kader 
van de WW moeilijk voorbijgegaan zal kunnen worden aan de elementen 
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als opgenomen in het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium zoals deze hiervoor 
zijn genoemd. Zo kan er bij voorbeeld op gewezen worden , dat bij de ui tvoe-
r ing van de W W het element zelfde of naburige plaats medebepalend is voor 
de beoordel ing of aangeboden werk passend is. Dit blijkt nameli jk uit meer 
geciteerde brief van de Minister, punt 1,9, waar gesteld is, dat behoudens bi j -
zondere omstandigheden voor de reisafstand in het woon-werkverkeer een 
reisduur van één uur aanvaardbaar is. Dat houdt in , dat aan een gehandi-
capte zeker geen zwaardere eis gesteld mag worden . 

Dezelfde brief spreekt uit, dat voor de beoordel ing van de vraag, of arbeid 
passend is te achten, een nadere def iniër ing van het begrip passend niet no-
dig is, doch dat aanslui t ing dient te worden gezocht bij de jur isprudent ie. Zo-
als hiervoor reeds werd betoogd, lopen voor de beoordel ing van a a n g e b o 
den arbeid in het kader van de A A W en de WAO de maatstaven in wezen na-
genoeg parallel met die voor de ui tvoer ing van de Werkloosheidswet. De 
voor lop ige conclusie zou dan ook kunnen zi jn, dat ten aanzien van de uitvoe-
r ing van A A W en WAO in dit opzicht dezelfde werkwi jze word t gekozen als 
bij de W W en dus de jur isprudent ie als r ichtsnoer word t genomen. 

Daarom zal in het kader van deze studie een onderzoek plaatsvinden op 
geli jke wijze als onlangs ten aanzien van de W W heeft plaatsgevonden met 
betrekking tot het begrip passende arbeid, ten einde ook hier te komen tot 
een evaluatie van de jur isprudent ie inzake het begrip in bi l l i jkheid op te dra-
gen arbeid. 

Uiteraard is bij de ui tvoer ing van de WAO en de W W nauweli jks of geen 
ervar ing opgedaan met het begr ip passende of in bi l l i jkheid op te dragen ar-
beid voor zelfstandigen. Het is daarom duidel i jk, dat in dit opzicht dient te 
worden afgewacht hoe de jur isprudent ie in het kader van de AAW zich ont-
wikkelt. Zodra de nodige relevante AAW-jur isprudent ie tot stand is gekomen 
kunnen ook hier op gelijke wijze conclusies worden getrokken. Wel zou ik er 
nog de aandacht op wi l len vest igen, dat het begrip «in bi l l i jkheid op te dra-
gen arbeid» in de praktijk ruimer word t geïnterpreteerd dan wel eens word t 
aangenomen. Naar mi j bekend is word t bij de ui tvoer ing van de WAO geen 
algehele arbeidsongeschiktheid aangenomen, indien een belanghebbende 
nog in staat is arbeid te verr ichten welke met betrekking tot de voordien 
door hem verrichte arbeid ook maar enigszins als redelijk valt aan te merken. 
Als voorbeeld ware te noemen dat het een minder arbeidsgeschikte ge-
schoolde werknemer in vele geval len niet mogel i jk zal zi jn, zijn resterende 
arbeidsvermogen produkt ief te maken. Deze gehandicapten zullen dan niet 
zelden aangewezen zijn op arbeid in zogenaamde «aanvullende taken», zo-
als bij voorbeeld eenvoudig port ierswerk en arbeid als pompbediende. 

Een definit ief oordeel over het hiervoor behandelde onderwerp zou ik 
evenwel w i l len uitstel len totdat het resultaat van eerdergenoemde lopende 
onderzoeken alsmede van dat inzake jur isprudent ie ingevolge de WAO be-
kend is. 

3.3. Het element maatman 

Naast het bovenstaande zij er nog op gewezen, dat bij de parlementaire 
behandel ing de gedachte naar voren is gekomen het begrip maatman uit het 
cr i ter ium te e l imineren. Deze gedachte werd door de Regering en de meer-
derheid van de Kamer afgewezen. Niet temin is het van groot belang bij de 
bestudering van het element «maatman» ook eerdergenoemde gedachte op 
zijn merites te bezien. 

4. Andere factoren, die bij wijziging van het criterium in aanmerking dienen 
te worden genomen 

4 .1 . Inleiding 

Naast het in onderdeel 3 besproken cr i ter ium op zichzelf zijn er nog andere 
facetten van belang, die zeker niet onvermeld mogen bli jven en die mede de 
omvang en het karakter van de studie bepalen. 
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Hierbij is gedacht aan: 
a. toepassing arbeidsongeschiktheidscr i ter ium ten aanzien van niet-werk-

nemers; 
b. één loondervingsverzekering en toepassing artikel 12, lid 2, onder a, 

van de A A W ; 
c. integratie medische diensten. 

4.2. Toepassing arbeidsongeschiktheidscriterium ten aanzien van niet-
werknemers 

Hoewel , zoals eerder reeds is opgemerkt , de vraag naar deze studie vooral 
is ingegeven door de kostenontwikkel ing bij de WAO, kan toch ook niet 
voorb i jgegaan worden aan de omstand ighe id dat het WAO-cr i ter ium met de 
invoer ing van de AAW op 1 oktober 1976 mede van toepassing werd op 
groepen van personen, die niet onder de werk ing van de WAO vielen, te we-
ten onder andere zelfstandigen en vroeg gehandicapten. De wet opent de 
mogel i jkheid af te wi jken van het gekozen cr i ter ium bij algemene maatregel 
van bestuur. Daarvan is gebruik gemaakt ten aanzien van vroeg gehandicap-
ten, terwi j l voor zelfstandigen normaal het in artikel 5, eerste l id, van de wet 
opgenomen cr i ter ium geldt. Het is duidel i jk, dat meergenoemde studie de 
situaties bij alle groepen verzekerden dient te omvat ten , dus ook bi j zelfstan-
digen en vroeg gehandicapten. Uiteraard is toets ing van dit cr i ter ium, met 
name voor laatstgenoemde groepen, aan de praktijk in dit kader van bi jzon-
der belang. 

Gezien het korte t i jdvak, dat de AAW in werk ing is, kan nog nauweli jks van 
toetsing sprake zijn. 

4.3. Eén loondervingsverzekering en toepassing van artikel 12, lid 2, onder 
a, van de AAW 

De vrees voor oneigenl i jk gebruik in het kader van de definit ie is voor een 
groot deel te herleiden tot bezwaren tegen de huidige wijze van toepassing 
van artikel 12, lid 2, onder a, van de A A W en van het overeenkomstige artikel 
van de WAO. In deze artikelen is nameli jk onder meer bepaald, dat bij de 
vaststel l ing van de mate van arbeidsongeschiktheid, zoveel doenli jk, reke-
ning word t gehouden met de door deze arbeidsongeschiktheid veroorzaakte 
verminderde gelegenheid tot het verkr i jgen van arbeid. Bij de behandel ing 
in het par lement zijn op dit punt enkele suggesties gedaan. Het is duideli jk 
dat deze een onderwerp vormen van deze studie. Aan de hand van de erva-
ringen met betrekking tot de toepassing van artikel 12, derde l id, - het ver-
binden van termi jnstel l ing aan de verdisconter ing van werkloosheid - zal 
kunnen worden beoordeeld, of de zo juist gesignaleerde vrees terecht is. 

Gesteld kan worden, dat de bestudering van de verschil lende aspecten 
van artikel 12, lid 2, onder a, een essentieel element zou moeten worden in 
de studie. 

In dit verband zij nog op het volgende gewezen. In het kader van de parle-
mentaire behandel ing van de nota over het te voeren beleid ter zake van de 
collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid is een mogel i jke invoer ing 
van één loondervingsverzekering die in de plaats zou moeten treden voor de 
Ziektewet, de WAO en werkloosheidsregel ingen aan de orde geweest. Ook 
bij een dergeli jke verzekering zal bezien dienen te worden of een arbeidson-
geschiktheidscr i ter ium daarbij op zijn plaats is. 

Immers, globaal gezien, zou een zodanige regeling een aanspraak op uit-
kering moeten verbinden aan een onvr i jw i l l ig gebeuren waardoor een werk-
nemer buiten eigen schuld buiten het arbeidsproces komt te staan en loon 
derft. Als een onvr i jw i l l ig gebeuren zijn aan te merken arbeidsongeschikt-
heid en onvr i jwi l l ige werk loosheid. Het c la imen van een uitkering op grond 
van arbeidsongeschiktheid zou toch noodzakeli jkerwijs mee moeten 
brengen dat arbeidsongeschiktheid medisch en arbeidsdeskundig word t 
vastgesteld, even goed als ook in geval van werk loosheid zou moeten wor-
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den vastgesteld of deze berust op onvr i jw i l l ige basis. Intrekking van een zo-
danige uitkering zou dan uiteraard moeten plaatsvinden, als de arbeid wordt 
hervat of nagelaten word t passende arbeid te aanvaarden. Wel li jkt het niet 
u i tgesloten, dat de risico's arbeidsongeschiktheid en onvr i jwi l l ige werkloos-
heid als t itel voor het recht op ui tkering op wat andere wijze zullen moeten 
worden geformuleerd. 

Het laat zich aanzien, dat, hoe het cr i ter ium in dat geval ook moge gaan 
luiden, met name de verdisconter ing van de werkloosheid in de mate van ar-
beidsongeschiktheid een geheel andere inhoud krijgt en van minder gewicht 
word t . 

4.4. Integratie Medische Diensten 

Zoals bekend, zijn momenteel onder auspiciën van de Sociale Verzeke-
ringsraad besprekingen gaande inzake de integratie van medische diensten. 

Indien en voor zover het funct ioneren van deze diensten, zoals dit thans 
geschiedt, zal bi jdragen tot onnodige vo lumetoeneming en eventuele inte-
g r a t i e - i n welke vo rm dan ook - tot beperking daarvan zou leiden, dient het 
resultaat van deze besprekingen ui teraard mede te worden bezien in het ka-
der van de studie, waarover deze not i t ie handelt. 

5. Slotopmerking 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het uitspreken van een definit ief oor-
deel over een eventuele wi jz ig ing van het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium 
niet wel mogel i jk zolang hiervoor onder III en IV bedoelde gegevens nog niet 
zijn verkregen. 

Nu deze gegevens op betrekkelijk korte termi jn ter beschikking komen zijn 
althans deze belemmer ingen voor de studie opgeheven en kan deze nu be-
ter en meer gericht worden voortgezet. 
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