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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
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De vaste Commissie voor Sociale Zaken1 heeft op respectievelijk 2,16 en 
17 juni 1976 mondeling overleg gevoerd met de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken over de invoering van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW). Vooraf had de Staatssecretaris op verzoek van de commissie een no-
titie toegestuurd over de door de commissie voor dit overleg geagendeerde 
onderwerpen. De notitie, die vergezeld was van een aantal bijlagen, is afge-
drukt als kamerstuk 13 231, nr. 49. 

Bij het mondeling overleg was de Staatssecretaris steeds vergezeld door 
de heren G.H.J.M. Jansen en A.J. Schuurman, medewerkers van het directo-
raat-Generaal voor Sociale Voorzieningen van het Ministerie van Sociale Za-
ken. 

De commissie heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van het gevoer-
de overleg. 

a. 1. Het arbeidsongeschiktheidscriterium {uitvoering motie-Van Leeuwen) 

Een lid van de A.R.P.-fractie stelde niet tevreden te zijn met de uitvoering 
van de door haartijdens de behandeling van het wetsontwerp-AAW inge-
diende, en door de Kamer aanvaarde, motie (13 231, nr. 33). In de toegezon-
den notitie wordt slechts een verband gelegd tussen een aantal lopende on-
derzoeken naar oorzaken van ziekteverzuim en langdurige arbeids-
ongeschiktheid, waarvan een aantal reeds voor indiening van de motie in 
gang was gezet. Zij zag daarin geen concrete planning voor de uitvoering 
van haar motie en vroeg de Staatssecretaris dan ook op welke termijn het re-
sultaat van de gevraagde studie kan worden verwacht. 

Een lid van de V.V.D.-fractie sloot zich daarbij aan. Hij constateerde dat de 
uitvoering van de motie in feite nog niet in gang is gezet, hoewel dit bij de 
openbare behandeling van de AAW heel duidelijk is toegezegd. De studie 
zou moeten gaan over de in het criterium neergelegde verdiencapaciteiten 
het begrip passende arbeid. De notitie geeft geen zicht op het tijdstip waarop 
de studie zal worden aangevat, laat staan dat zicht wordt gegeven op het 
tijdstip waarop het resultaat bekend zal zijn. 

De Staatssecretaris antwoordde, dat wel degelijk met de uitvoering van de 
motie is begonnen. De bezinning daarop maakte echter duidelijk, dat een 
eventuele wijziging van het criterium eerst goed kan worden beoordeeld als 
meer inzicht in de oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid bestaat. 
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Hij wees ui tvoerig op allerlei aspecten, welke aan dat cr i ter ium en een even-
tuele wi jz ig ing daarvan zijn verbonden. Zonder zich daarachter te wi l len ver-
schui len, wees hij voorts op de vele werkzaamheden van het departement, 
verband houdende met de 1 %-operat ie en de voorbereid ing van de invoe-
ring van de AAW. Het probleem van het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium is 
echter zo complex, dat op korte termi jn geen definit ief resultaat is te ver-
wachten. 

De woordvoerster namens de A.R.P.-fractie herinnerde eraan dat ge-
vraagd is het resultaat van de studie binnen twee jaar op tafel te leggen zo-
dat discussie daarover nog in deze kabinetsperiode zou kunnen plaatsvin-
den. Juist omdat het een moeil i jke materie betreft, mag men geen t i jd onge-
bruikt voorb i j laten gaan. 

Zij vroeg op korte termi jn om een summiere notit ie waar in de samenhang 
met alle door de Staatssecretaris genoemde problemen word t duidel i jk ge-
maakt en drong er bij hem op aan alles in het werk te stellen om een discus-
sie in de Kamer, aan de hand van de toegezegde studie, nog in de periode 
maart/apri l 1977 mogel i jk te maken. Zij zei overigens rekening te houden 
met de mogel i jkheid, dat her resultaat van de studie aangeeft dat geen wi jz i -
ging in de formuler ing van het arbeidsongeschiktheidscri ter ium dient te 
worden aangebracht. 

De woordvoerder van de V.V.D.-fractie vond het antwoord van de Staats-
secretaris niet bevredigend. Een opsomming van de relevante problemen is 
niet vo ldoende. Dat is geen ui tvoer ing van de mot ie, de resultaten van de 
studie zouden binnen twee jaar na september 1975 op tafel moeten l iggen. 

Er word t op dit moment nog geen resultaat gevraagd, wel een zicht op de 
aanpak en wijze van ui tvoering van de studie. Desnoods zou advies aan be-
paalde organen, bij voorbeeld de SVR, gevraagd kunnen worden . 

Een l id van de P.v.d.A.-fractie meende dat alles toch wel erg langzaam 
gaat. Ook de in de notit ie vermelde onderzoeken vorderen in langzaam tem-
po. Als het resultaat van de studie afhankeli jk is van de resultaten van de ge-
noemde onderzoeken, dan zou het voor een planning van de studie nodig 
zijn te weten wanneer de resultaten van die onderzoeken bekend kunnen 
zijn. Zij drong aan op bespoediging van deze onderzoeken. 

Een l id van de fractie van DS'70 ten slotte sloot zich aan bij de gemaakte 
opmerk ingen. Waarom gaat het al lemaal zo traag? Wat bedoelt de Staats-
secretaris als hij zegt dat «op korte termi jn» nog geen definit ief resultaat te 
verwachten is? 

De Staatssecretaris zegde in zijn tweede antwoord toe het gevraagde 
schema over de relevante problematiek te zullen toezenden. Daarbij zal ook 
de samenhang met de ombuig ingsvoorste l len in het kader van de 1 %-ope-
ratie worden aangegeven. Hij maakte nogmaals duidel i jk, dat het geenszins 
zijn bedoel ing is de motie niet uit te voeren. Alles zal in het werk worden 
gesteld om aan de motie te vo ldoen. 

a. 2. Algemene maatregel van bestuur ex artikel 5, derde lid, AAW 

Het lid van de V.V.D.-fractie, dat bij dit overleg het woord voerde, vroeg de 
Staatssecretaris of het niet goed zou zijn het SVR-advies op dit punt vol ledig 
te vo lgen, dus ook ten aanzien van de maatman van de vroeg-gehandicapte, 
die arbeid verricht. Dit temeer daar de SVR voor deze gevallen een hard-
heidsclausule heeft voorgesteld. Voorts stelde dit lid grote zorg te hebben 
ten aanzien van de schatting van de arbeidsongeschiktheid, vooral nu artikel 
12, 2e l id, AAW is gehandhaafd, waarbi j rekening moet worden gehouden 
met de verminderde gelegenheid tot het verkri jgen van werk bij gedeelte-
lijke arbeidsongeschiktheid. Hij meende dat toepassing van artikel 12, 2e l id, 
moet worden beperkt om te voorkomen dat alle zelfstandigen in de arbeids-
ongeschiktheidsklasse 80-100% zouden moeten worden ingedeeld. Ook in-
formeerde dit lid naar de vaststel l ing van de arbeidsongeschiktheid van de 
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zelfstandige, die minder dan het m i n i m u m l o o n verdient en van degene, die 
part- t ime arbeid verr icht. 

De woordvoerster namens de P.v.d.A.-fractie wees op het gestelde op blz. 
7 van het SVR-advies van 29 januari 1976, dat voor de zelfstandige die zijn 
bedrijf of beroep heeft gestaakt om andere redenen dan arbeidsongeschikt-
heid als maatman het bruto m i n i m u m l o o n word t genomen, terwi j l iedere op 
zijn krachten en bekwaamheid berekende arbeid als aan hem in bi l l i jkheid op 
te dragen arbeid kan worden beschouwd. Zij vroeg of dat niet voor meer ge-
vallen het u i tgangspunt moet zi jn. 

Zi j wees verder op het gestelde op blz. 10 van dat advies betreffende dege-
nen die geen inkomen uit arbeid plegen te verwerven. Daar word t uit de me-
morie van toel icht ing bij het wetsontwerp (blz. 51) geciteerd dat een groot 
vermogen of een hoog pensioen een def ini t ieve afwijzing wel l icht zouden 
kunnen rechtvaardigen. Wat word t onder een groot vermogen of een hoog 
pensioen verstaan? 

Vervolgens vroeg zij hoe een met gebruikmaking van een professiogram 
vastgestelde arbeidsongeschiktheid kan worden bi jgesteld als daarna een 
verander ing in de feiteli jke situatie optreedt. Leidt het gebruik van professio-
g rammen niet tot verstarring? 

De spreekster namens de A.R.P.-fractie zei begr ip te hebben voor de wijze 
waarop de ui tvoer ingsorganen de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen 
zullen gaan vaststellen met gebruikmaking van profess iogrammen. Zij wees 
echter op de vele nuanceringen en meende dat het professiogram niet uit-
slui tend op de physieke arbeidsprestatie moet worden geënt. Voorts vroeg 
zij wat zal worden vastgelegd over de praktische toepassing van de profes-
s iogrammen. Zij meende dat deze toepassing goed moet worden geregi-
streerd. Gegevens daarover zouden te zijner t i jd aan de commissie moeten 
worden overgelegd. 

Vervolgens informeerde dit lid waarom het SVR-advies ten aanzien van de 
vroeg-gehandicapten niet integraal is gevo lgd. In dit verband wees zij op de 
grote verschi l len binnen de categorie vroeg-gehandicapten. Velen werken in 
WSW-verband, ten aanzien van wie de in de notit ie gegeven voorbeelden 
niet opgaan. Het kwam haar voor dat een hardheidsclausule voor die geval-
len vo ldoende is. Het zou wel l icht beter zijn geweest de jur isprudent ie af te 
wachten . 

De Staatssecretaris wees in zijn an twoord op de brief aan de SVR, waar in 
aangedrongen word t op een reële toepassing van artikel 12, derde l id, van 
de AAW. De verhoging van de uitkering zou voor een bepaalde termi jn moe-
ten gelden, zeker ten aanzien van degenen die beperkt arbeidsongeschikt 
zijn en wier leeftijd op zich zelf bezien geen be lemmer ing behoeft te zijn om 
de gedeelteli jke arbeid te verr ichten. Voorts word t uiteengezet waarom ten 
aanzien van de maatman van vroeg-gehandicapten in beperkte mate van het 
SVR-advies word t afgeweken. De reden hiervan is, dat voor de vroeg-gehan-
dicapten, die arbeid verricht, de maatman kan worden gevonden in degene 
die dezelfde arbeid zonder beperkingen doet. Er is dus geen praktisch uit-
voer ingsprobleem en dan is er in beginsel ook geen reden om van het be-
paalde in de wet af te wi jken. 

In an twoord op de van P.v.d.A.-zijde gemaakte opmerk ing, dat bezien zou 
moeten worden dat in meer gevallen arbeid als passende arbeid zou 
moeten worden aangemerkt, zei de bewindsman dat een dergeli jke afwi j -
king van de wettel i jke formuler ing zou vooru i t lopen op het resultaat van de 
studie over het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium. Het zou immers een forse 
ui tbreiding van het begrip passende arbeid betekenen. Wat het rekening 
houden met een vermogen betreft, merkte hij op dat dit in stri jd zou zijn met 
de wet. De AAW kent evenmin als de andere sociale verzekeringswetten een 
means-test. Bij de behandel ing van het wetsontwerp AAW is ui tvoerig ge-
sproken over de vraag of feitelijke inkomensderv ing een voorwaarde voor 
het recht op uitkering moet zijn. Gekozen is voor een systeem om die voor-
waarde, die in de meeste gevallen vervuld zal zi jn, niet in de wet op te ne-
men. 
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De wet , vervolgde de Staatssecretaris, garandeert een uitkering op soci-
aai min imum-n iveau en kent geen relatie tussen uitkering en gederfd inko-
men, zodat ook de uitkering aan arbeidsongeschikte zelfstandigen, die m in -
der dan het m in imumloon verdienden en aan de part- t ime-werkenden, op 
het sociaal m in imum zal worden gesteld. 

Het professiogram moet worden gezien als een hu lpmidde l . In dit profes-
s iogram word t ook aan de psychische arbeidsprestatie van de zelfstandige 
gewicht toegekend. Ook deze arbeid bepaalt zijn verdiencapaciteit . Zou een 
zelfstandige door ziekte of gebrek fysieke arbeid moeten vervangen door 
niet-fysieke arbeid en misschien zelfs tot een wat andere bedri j fsui toefening 
moeten komen, dan zal hiermede, indien daardoor zijn resterende verdien-
capaciteit word t vergroot, rekening moeten worden gehouden. 

Het is inderdaad gewenst, besloot de bewindsman zijn antwoord over dit 
onderwerp, de praktische toepassing van de professiogrammen op resultaat 
te toetsen. Aan de SVR is dan ook gevraagd een adequate registratie daar-
van te bewerkstel l igen. 

b. Prognoses van de aantallen gerechtigden op uitkeringen en voorzienin-
gen alsmede de kostenprognoses. 

De woordvoerster van de P.v.d.A.-fractie vroeg o m een overzicht van de 
tot dusverre in de publiciteit gekomen ramingen en een verklaring van de 
daarin voorkomende verschi l len. Voorts vroeg zij of er enig inzicht bestaat in 
het aantal ontvangen aanmeldingen als toets voor de ju istheid van ramin-
gen. 

Een lid van de fractie van DS'70 vroeg of de 3000 oorlogsslachtoffers ook 
onder de 48000 collectief gemelden val len. Hij wees op de onrust die bij de-
ze categorie is ontstaan ten aanzien van de vraag of verkregen rechten als 
oorlogsslachtoffer door de AAW worden aangetast. Hij bepleitte een zorg-
vuldige behandel ing en goede voor l icht ing in deze geval len. 

De spreekster namens de A.R.P.-fractie uitte haar twi j fe ls over de juistheid 
van de ramingen zoals die in de notit ie voorkomen. Zij veronderstelde dat 
daarin ook dubbeltel l ingen voorkomen. 

Een lid van de K.V.P.-fractie merkte op, dat bij vele ouderverenigingen on-
zekerheid bestaat over de vraag wie gerechtigd is tot het doen van een aan-
vraag. 

De spreker namens de V.V.D.-fractie ondersteunde het verzoek om een 
overzicht van de verschil lende ramingen en een daarbij gevoegde verklaring 
van de verschi l len. Hij wees op de verwacht ing dat het aantal uitkeringsge-
rechtigden naar de 500 000 zal groeien en vroeg of er een internationale ver-
gel i jk ingsmogel i jkheid voorhanden is van de aantallen voor uitkering in aan-
merking komende inval iden. 

De Staatssecretaris zegde toe het gevraagde overzicht te verstrekken (zie 
bij lage, brief van 15 juni 1976). Ook de nieuwe raming heeft nog eenaanta l 
onzekerheden, in verband met mogel i jke dubbel te l l ingen. Voor een betere 
raming zijn echter op dit moment geen gegevens voorhanden. In de praktijk 
zal moeten bli jken wat juist is. Het tot dusverre ontvangen aantal meld ingen 
bli jft enigszins onder de verwacht ingen. Het is echter nog veel te vroeg om 
de conclusie te trekken dat het aantal ui tkeringsgerechtigden onder de ra-
ming zal bl i jven. 

De 3000 oorlogsslachtoffers zullen inderdaad collectief worden gemeld. 
De AAW-ui tker ing prevaleert boven de uitkering als oorlogsslachtoffer. De 
anti-cumulat ie is reeds geregeld. De Staatssecretaris was het ermee eens dat 
voorkomen moet worden dat bij deze groep onnodige onrust ontstaat. De 
AAW kent de mogel i jkheid de AAW-ui tker ing geli jkt i jdig met een pensioen 
door het pensioenorgaan uit te betalen. Onnodige onderzoeken bij de vast-
stel l ing van arbeidsongeschiktheid moeten worden voorkomen. 

In de AAW is, vervolgde de bewindsman, niets voorgeschreven ten aan-
zien van degene, die de aanvraag moet indienen, zodat ook de ouders van 
een gehandicapt kind de aanvraag kunnen doen. 
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Internationale vergel i jk ingen zijn erg moei l i jk te maken, omdat zowel de 
voorwaarden voor het recht op uitkering als de hoogte van de uitkeringen 
sterk verschi l len. Gemeten in een percentage van het bruto binnenlands pro-
dukt tegen marktpri jzen staat Nederland wat de uitgaven voor sociale zeker-
heid betreft bovenaan de lijst van een aantal West-Europese landen. 

c. De voorzieningen (algemene maatregel van bestuur ex artikel 57, lid 3). 

Een lid van de C.H.U.-fractie merkte op uit de stukken de indruk te hebben 
gekregen dat de praktijk van de WAO zal worden voortgezet. Hij was echter 
niet zonder vrees dat hier en daar beperkingen worden beoogd door de 
Staatssecretaris. 

Wat de gezondheidszorg betreft, vroeg hij welke groep bedoeld is onder 
punt 3 van onderdeel a (afbakening ten opzichte van Ministerie van Volksge-
zondheid en Mil ieuhygiëne) van de noti t ie. Wat woonvoorz ien ingen betreft, 
merkte hij op dat het Ministerie van Volkshuisvest ing en Ruimteli jke Orde-
ning slechts algemene regelingen kent welke voor een goede voorziening 
niet s lui tend zijn. Zeker moet zijn dat de AAW eveneens voorzieningen moet 
kunnen geven zolang van uit het Minister ie van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening niet alles wordt gedaan. Ten aanzien van de maatschappeli jke 
dienstverlening wees hij op de programma's voor geestelijk gehandicapten 
voor training tot maatschappeli jke zelfredzaamheid. De kwaliteit van deze 
programma's is afhankelijk van subsid iemogel i jkheden. Hij vroeg of met 
Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk Werk hieromtrent afspraken zijn ge-
maakt. 

Als laatste punt merkte dit lid op dat er onzekerheid bestaat over de vraag 
of er bij verbl i j f in een AWBZ-inr icht ing na invoering van de AAW nog be-
hoefte is aan een ziekenfondsverzekering. Voor l icht ing op dit punt is ge-
wenst. 

De woordvoerder namens de V.V.D.-fractie zei geen moeite te hebben met 
voorzieningen tot behoud, herstel en ter bevorder ing van arbeidsgeschikt-
heid, doch wel ten aanzien van de zogenaamde leefvoorzieningen. Hij drong 
aan op een restrictieve toepassing bij de verstrekking van leefvoorzieningen. 
Het moet niet zo zijn dat de AAW alle leemtes die op andere beleidsterreinen 
bestaan zou moeten opvul len. 

De spreekster namens de P.v.d.A.-fractie wees op het voor lop ige karakter 
van de bij dit punt overgelegde stukken. Zij zei moeil i jk een oordeel te kun-
nen geven zolang nog geen definit ieve voorstel len zijn gedaan. Met name 
zou zij meer inzicht wi l len hebben in de verschil len tussen de huidige WAO-
praktijk en de nu voor l iggende voorstel len met betrekking tot de AAW. Haar 
voor lop ige indruk was dat er sprake is van achterui tgang. 

De woordvoerster van de ARP-fractie wees op het misverstand dat bij het 
overleg in de SVR over deze materie heeft gespeeld, waardoor enig wan-
t rouwen is ontstaan over de opvatt ing van het departement over de omvang 
van de leefvoorzieningen in het kader van de AAW. Ook na de nadere uiteen-
zetting is hierover enig want rouwen bli jven bestaan. Dit was haar gebleken 
uit contacten met de vakbeweging. 

Spreekster was het niet eens met het standpunt, dat gezinsverzorging en 
■hulp louter een CRM-taak zouden zijn zonder een aanvullende functie op dit 
terrein voor de AAW. 

De Staatssecretaris deelde mede, dat het SVR-advies naar verwacht ing op 
17 jun i 1976 zal worden vastgesteld. Voorts zei hij dat het niet de bedoel ing 
is r igoureus in het voorzieningenpakket, zoals de WAO dat geeft, te gaan 
kappen. Gebleken is, dat de WAO in een aantal gevallen voorzieningen geeft 
die tot andere beleidsterreinen kunnen worden gerekend. Het gaat erom te 
bewerkstel l igen, dat die andere beleidsterreinen in het belang van de betrok-
kene een opt imale voorziening geven, zodat betrokkene met zo min mogel i jk 
instanties te maken krijgt en de AAW ten aanzien van die voorzieningen niet 
aanvul lend behoeft te zijn. 
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Wat de gezinsverzorging en de gezinshulp betreft, is door het Minister ie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk Werk door middel van een nieuw 
subsidiestelsel, een nieuwe retr ibut ieregel ing en een landeli jke indicatiestel-
l ing gepoogd een adequate voorziening op dit gebied tot stand te brengen, 
zodat de AAW geen vergoeding meer voor die hulp als voorziening zou be-
hoeven te geven. 

Indien de commiss ie er echter aan twi j fel t , zo zei de Staatssecretaris, dat 
daarmee een redelijke voorziening tot stand is gekomen, dan zal in nader 
over leg met CRM worden bezien of dit standpunt kan worden gehandhaafd. 

In tweede termi jn gaf de woordvoerder namens de V.V.D.-fractie de 
Staatssecretaris in overweging ten aanzien van de voorzieningen ten behoe-
ve van de boven 65-jarigen een restrictief beleid te voeren. Naar zijn oordeel 
moet de AAW, als verzekering tegen de gevolgen van arbeidsongeschikt-
heid, zich in de eerste plaats richten op diegenen die geacht worden door het 
verr ichten van arbeid in het levensonderhoud te voorzien. Van de groep bo-
ven 65-jarigen kan dat niet worden gezegd. Rekening houdend met een zeke-
re ui t loop na het bereiken van de 65-jarige leeft i jd, is terughoudendheid ge-
boden, aldus dit l id. 

Ook in meer algemene zin moet voorkomen worden , vervolgde deze spre-
ker, dat voorzieningen die tot het normale levenspatroon behoren, gef inan-
cierd gaan worden uit de AAW. De relatie tussen voorzieningen en arbeidssi-
tuatie mag niet uit het oog worden ver loren. 

Onder erkenning van het belang van een meer indiv iduele benadering via 
de A A W moet toch voorkomen worden dat voorz ieningen, die duidel i jk van 
uit andere departementen verstrekt zouden moeten worden , met AAW-gel -
den gefinancierd gaan worden . Dergelijke voorzieningen behoren in begin-
sel niet in het kader van de AAW te worden verstrekt, tenzij er een duidel i jk 
verband is met de arbeidssituatie van de betrokkene. 

Een lid van de K.V.P.-fractie zei op het standpunt te staan, dat voorzienin-
gen, welke zijn aangevangen vóór het bereiken van de 65-jarige leeft i jd, na-
dien moeten worden voortgezet. 

Een lid van de P.v.d.A.-fractiezei het onaanvaardbaar te v inden als voor-
zieningen bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd zouden worden beëin-
d igd. 

Dit lid onderschreef het ui tgangspunt, dat de AAW geen taak dient te heb-
ben op plaatsen waar van uit andere departementen reeds voldoende voor-
zieningen zijn getrof fen. Op plaatsen waar voorzieningen van uit andere de-
partementen onvo ldoende zijn of achterbl i jven, heeft de A A W een aanvul-
lende funct ie. In concreto is echter, omdat geen overzicht bestaat van het to-
tale voorzieningenpakket van uit de verschil lende departementen, moeil i jk 
aan te geven welke voorzieningen in de algemene maatregel van bestuur ex 
artikel 57, lid 3 van de A A W een plaats moeten kri jgen. Zij was het in ieder 
geval niet eens met de Staatssecretaris, dat er wat betreft de gezinsverzor-
g ing en de huishoudel i jke hulp geen complementa i re funct ie van de AAW 
vereist is. 

Ten slotte wees dit l id er nog op dat van uit de AAW vaak een f lexibeler en 
meer op het indiv idu gericht beleid mogeli jk is dan in het kader van algeme-
ne regelingen van de verschi l lende departementen. Ook uit een oogpunt van 
kostenbeheersing kan een voorziening in de sfeer van de AAW aantrekkeli j-
ker zi jn. 

De Staatssecretaris beaamde dat het uitermate moei l i jk is om tot een pre-
cieze en deugdel i jke afbakening van het voorzieningenpakket te komen. 
Enerzijds moet erkend worden dat de verantwoordel i jkheid voor bepaalde 
voorzieningen ten principale berust bij de ministeries die een bepaalde be-
moeienis hebben met gehandicapten; de AAW moet zich niet onnodig op 
die terreinen begeven. Anderzi jds behoudt de A A W een taak zolang niet el-
ders een redelijk vol ledig voorzieningenpakket aanwezig is en zal men in een 
aantal situaties de complementa i re werking van de AAW moeten aanvaar-
den. Het zal zeker niet mogel i jk zijn van meet af aan een sluitend geheel te 
maken. 
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Ten aanzien van de boven 65-jarigen merkt de Staatssecretaris op, dat het 
recht op arbeid niet ophoudt bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Ook een grens bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd verdraagt 
zich niet met dat uitgangspunt. In dit verband wees de Staatssecretaris er 
ten slotte nog op dat ook de voorzieningen voor de gehuwde vrouw niet op-
houden bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 

d. Aanpak van de AAW door de Gemeenschappelijke Medische Dienst 
(GMD) 

Een lid van de C.H.U.-fractie sprak zijn verheugenis uit over de wijze waar-
op de bedrijfsverenigingen en de GMD in deze hebben samengewerkt. Hij 
sprak de hoop uit dat deze samenwerking zou leiden tot een verdere integra-
tie van het werk van de medische diensten. 

Dit lid uitte ook zijn waardering voor de ontwikkelde «stap-voor-stap»-me-
thode bij de schatting van AAW-verzekerden. Deze methode lijkt zeer helder, 
doorzichtig en werkbaar. 

Vervolgens vroeg dit lid de aandacht van de Staatssecretaris voor het nog 
steeds bestaande tekort aan sociaal-geneeskundigen. De capaciteit van de 
opleidingen in dit specialisme is nog steeds onvoldoende. Is de Staatssecre-
taris bereid met zijn collega's van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van 
Onderwijs en Wetenschappen over dit probleem een gesprek te hebben? 

Voorts informeerde dit lid welke afspraken er door de GMD en de Federa-
tie van Bedrijfsverenigingen zijn gemaakt met de Koninklijke Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst inzake de verstrekking van inlichtingen 
door de behandelende artsen. Welke verwachting heeft de Staatssecretaris 
ten aanzien van de nakoming van deze afspraken? Zal daarover gerappor-
teerd gaan worden? 

Ten slotte bepleitte dit lid een verbetering van de sociaal-medische bege-
leiding in die zin, dat de GMD zal overgaan tot de aanstelling van meer 
«maatschappelijk geschoolde huisbezoekers», die beter op de hoogte zijn 
van de sociale problematiek welke met minder-validiteit gepaard gaat en 
goede contacten onderhouden met kruisverenigingen, revalidatiestichtin-
gen en instellingen van algemeen maatschappelijk werk. 

Een lid van de V.V.D.-fractie, vervolgens het woord verkrijgend, sloot zich 
van harte aan bij de woorden van waardering voor de bereikte samenwer-
king tussen GMD en bedrijfsverenigingen. 

Hij zei wel enige zorg te hebben of de deugdelijkheid van de zogenaamde 
papieren afhandeling voor alle categorieën wel voldoende verzekerd is. Zul-
len bij voorbeeld wel allen die werkzaamheden in WSW-verband verrichten, 
per definitie wel zodanig invalide zijn dat zij aanspraak kunnen maken op 
een AAW-uitkering? Geldt dat ook per definitie voor allen die een uitkering 
wegens invaliditeit krijgen uit het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds? Dit 
lid benadrukte dat de Staatssecretaris erop toe dient te zien dat de ter zake 
gemaakte afspraken een deugdelijke en zorgvuldige uitvoering van de wet 
mogelijk maken. 

Ten slotte merkte dit lid op, er steeds meer van overtuigd te zijn dat de 
medische beoordeling van sociale verzekeringsaanspraken in een zodanig 
kader moet plaatsvinden dat ook diegenen die financiële verantwoordelijk-
heid dragen daarin mede een beslissende invloed hebben. 

De Staatssecretaris zei zich gaarne aan te sluiten bij de waarderende 
woorden voor de goede samenwerking tussen de GMD en de medische 
diensten van de bedrijfsverenigingen. Ook hij sprak de hoop uit dat deze sa-
menwerking de aanzet zou geven tot een verdere integratie. 

Hij zei vervolgens bereid te zijn om met zijn collegae van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne en van Onderwijs en Wetenschappen een gesprek aan te 
gaan over het probleem van de opleiding van sociaal-geneeskundigen. Tot 
zijn verheugenis had hij overigens onlangs geconstateerd dat ook de vereni-
ging van arbeidskundigen zich zeer in dat probleem had verdiept. 
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Tussen de Federatie van Bedrijfsverenigingen en de GMD enerzijds en de 
Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst anderzijds is een 
goed en intensief contact geweest, met name over de verstrekking van in-
lichtingen door de behandelende artsen aan de sociale verzekeringsinstellin-
gen. Op basis van het bestaande vertrouwen hebben de betrokken partijen 
elkaar in het overleg weten te vinden. De Staatssecretaris zei niet zelf op de 
hoogte te zijn van de inhoud van de gemaakte afspraken. De Federatie Be-
drijfsverenigingen en de GMD leggen op dat punt een grote behoedzaanv 
heid aan de dag. 

De Staatssecretaris zei geen aanleiding te zien voor grote zorg over een te 
zeer papieren afwikkeling van de aanvragen. Ten aanzien van hen die werk-
zaamheden in WSW-verband verrichten, is er sprake van een collectieve 
melding waarbij individuele gegevens worden overgelegd. Deze individuele 
gegevens vormen de basis voor de beoordeling van de aanvrage. In die be-
oordeling kan dan ook nog een eigen onderzoek plaatsvinden . De collectie-
ve melding betekent dus geenszins, dat automatisch een AAW-uitkering 
wordt verstrekt. 

Ten slotte wees de Staatssecretaris er nog op, dat uiteindelijk de bedrijfs-
verenigingen, aan wie de uitvoering van de AAW is opgedragen, de beslis-
singen nemen over de verlening van uitkeringen. Ook de financiële verant-
woordelijkheid berust daarmee bij de bedrijfsverenigingen. 

e. Uitkeringen aan in inrichtingen verpleegden 

Een lid van de A.R.P.-fractie zei zich, gelet ook op de 1 %-operatie, te heb-
ben afgevraagd of niet bij de uitwerking van de AAW-regeling gezocht is 
naar een meer fundamentele en definitieve oplossing van het probleem van 
de cumulatie van uitkeringen. Terecht is er, zo zei zij, van CDA-zijde steeds 
voor gepleit ook de vroeg-gehandicapten op te nemen in de AAW. Wel moet 
echter onderkend worden dat zich daardoor het probleem van de cumulatie 
van uitkeringen in versterkte mate is gaan voordoen. Is, in het kader van het 
rapport van de commissie-Lamers, over een meer fundamentele oplossing 
van dit probleem nagedacht? Er zou hier toch een mogelijkheid zijn om tot 
bezuiniging te komen zonder dat mensen daarvan echt financieel nadeel on-
dervinden. 

Een lid van de V.V.D.-fractie zei zich bij deze woorden goeddeels te kunnen 
aansluiten. De vraag doet zich voor of men bij een cumulatie van aanspraken 
ingevolge AWBZ en AAW toch niet een zodanige beperking in die aanspra-
ken mag aanbrengen, dat daardoor bepaalde onnodige uitgaven voorkomen 
kunnen worden. Op grond van de in de notitie verschafte gegevens zei hij 
het bedrag aan onnodige uitgaven te schatten op ongeveer 25 min. gulden. 
Zeker in een tijd van noodzaak om op de sociale lasten te bezuinigen, kan 
men een dergelijk bedrag niet ongemoeid laten. Dit lid zei te betwijfelen of 
men er op grond van de huidige wet toe kan overgaan van bepaalde catego-
rieën een hogere eigen bijdrage te vragen. Wellicht zou men wel een hogere 
eigen bijdrage kunnen vragen op grond van een op deze specifieke situatie 
afgestemd motief. 

Een lid van de K.V.P.-fractie, zich overigens aansluitend bij de van A.R.P.-
zijde gemaakte opmerkingen, vroeg nog de bijzondere aandacht voor het 
probleem van het beheer van patiëntengelden. Er zijn grote bedragen onder 
het beheer van de verzorgende instellingen, welk beheer zich goedddeels 
onttrekt aan de ouders of aan de door hen als vertrouwensinstanties geziene 
verenigingen. De invoering van de AAW maakt dit probleem nog klemmen-
der. Hij drong erop aan dat er een duidelijke regeling wordt ontworpen voor 
het beheer van deze gelden waardoor ook de ouders en de ouderverenigin-
gen daar meer zicht op krijgen. 

De Staatssecretaris antwoordde, dat bij de voorbereiding van de uitvoe-
ring van de AAW weliswaar de mogelijkheid werd onderkend, dat bepaalde 
bedragen zouden terechtkomen bij mensen die praktisch niet tot het doen 
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van persoonlijke uitgaven in staat zijn, maar dat op de omvang van het pro-
bleem weinig zicht was. Men wist niet om welke categorieën en om welke 
aantallen het precies zou gaan. Binnen de categorie van AWBZ-patiënten be-
staat een grote verscheidenheid. Door een steekproefsgewijs onderzoek bij 
bepaalde inrichtingen is eerst onlangs iets meer duidelijkheid ontstaan over 
de omvang van het probleem. In de studie van de commissie-Lamers is dit 
punt niet aan de orde gekomen. 

De Staatssecretaris betitelde vervolgens het in de notitie geschetste pro-
bleem als een vraagstuk van principiële aard. In theorie doen zich, zoals ook 
in de notitie is aangegeven, twee oplossingen voor. Een oplossing zou kun-
nen zijn: een eigen bijdrage-regeling waarbij van bepaalde categorieën pa-
tiënten een hogere eigen bijdrage wordt gevraagd. De Staatssecretaris her-
innerde eraan dat de Ministerraad ten principale een uitspraak had gedaan 
waarbij individualisering in de sfeer van de sociale verzekeringen was afge-
wezen. Als men in deze richting naar een oplossing zoekt, zal men dus aan 
een verdeling in categorieën moeten denken (bij voorbeeld per inrichting of 
per indicatiestelling). Een andere, meerfundamentele oplossing van het 
probleem zou zijn, het treffen van anti-cumulatieregelingen bij samenloop 
van uitkeringen met AWBZ-verpleging. Als die oplossing wordt verkozen, 
zou men niet alleen de cumulatie van AWBZ en AAW in de beschouwingen 
moeten betrekken, maar ook de cumulatie van andere sociale uitkeringen. 
Wellicht kan ook gedacht worden, aldus de Staatssecretaris, aan een korte 
termijnoplossing in de sfeer van anti-cumulatiebepalingen. 

Wat de opeenhoping en het beheer van patiëntengelden betreft, wees de 
Staatssecretaris er op dat dat probleem in eerste instantie de ministeries van 
Justitie, Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk regaardeert. Onlangs is die kwestie ook ter sprake geweest 
in een vergadering van de bijzondere commissie voor het gehandicaptenbe-
leid. Ten gevolge van de invoering van de eigen bijdrage-regeling voor per-
sonen beneden de 65 jaar is overigens het probleem in kwantitatieve zin ver-
minderd. Ten slotte wees de Staatssecretaris er nog op dat de Nationale Zie-
kenhuisraad een commissie «beheer patiëntengelden» heeft ingesteld die al 
een tijd op dit probleem studeert. De Ziekenfondsraad heeft inmiddels aan-
gegeven de oplossing te verwachten van een wijziging van de Krankzinni-
genwet, met name op het punt van wettelijke vertegenwoordiging anders 
dan door curatele-stelling. 

Een lid van de P.v.d.A.-fractie zei in zijn algemeenheid van mening te zijn 
dat men een oplossing voor de cumulatie van uitkeringen moet zoeken in 
anti-cumulatiebepalingen. 

Een lid van de V.V.D.-fractie herinnerde eraan dat vanuit zijn fractie bij de 
behandeling van het AAW-wetsontwerp reeds gewezen was op het onder-
havige probleem. De huidige wet laat niet toe dat men voor bepaalde cate-
gorieën het uitkeringsniveau verlaagt. Als men tot de overtuiging zou komen 
dat een dergelijke verlaging toch alleszins gerechtvaardigd is, zou men ook 
niet moeten schromen om de wet op dit puntte wijzigen. 

Aan de thans geldende eigen bijdrage-regeling ligt het besparingsmotief 
ten grondslag. Bij dit lid was de vraag gerezen of men niet ook een ander 
motief, bij voorbeeld de afwezigheid van behoefte aan enigerlei uitkering, 
aan de eigen bijdrage-regeling ten grondslag zou kunnen leggen. Als dat 
niet zou kunnen, dan zou voor dit soort gevallen een aparte wettelijke voor-
ziening gecreëerd moeten worden. 

Een lid van de A.R.P.-fractie zei verbaasd te zijn dat de commissie-Lamers 
het onderhavige punt niet bij haar bestudering van alle bezuinigingsmoge-
lijkheden had betrokken. 

Zij sprak vervolgens de hoop uit dat men toch tot anti-cumulatiebepalin-
gen zou komen om dit probleem op te lossen. Wanneer zou blijken dat op 
korte termijn weinig andere mogelijkheden voor handen zijn, bestaat bij 
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haarde bereidheid mee te denken over oplossingen in de sfeer van de eigen 
bijdrage-regeling. Zij waarschuwde er echter voor dat de eigen bijdrage-re-
geling door betrokkenen toch ook als rechtvaardig moet worden ervaren. 

De Staatssecretaris verklaarde zich bereid om op korte termijn te zoeken 
naar de meest gerede oplossing voor het probleem. Hij zei echter te betwij-
felen of men aan de afwezigheid van behoefte een motief zou kunnen ontle-
nen om tot verlaging van sociale uitkeringen te komen. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Eikerbout 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13 231, nr. 50 10 



Bijlage Aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken van de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal 

15 juni 1976. 

Naar aanleiding van het desbetreffend verzoek van uw commissie tijdens 
het mondeling overleg van 2 juni j l . doe ik u hierbij toekomen een overzicht 
van de verschillende ramingen van het AAW-stuwmeer uitkeringsgerechtig-
den en een daarop gegeven toelichting. 

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

Ramingen stuwmeergevallen AAW (uitkeringen)' 

Raming 1 

Memorie van 
Toelichting 
(december 1974) 

Categorie 

A. Vroeg-gehandicapten 58 000 

1. T i jd . groepsr. minder 
validen (18 000) 
2. Personen in WSW-verband (20 000) 

3. Personen in AWBZ-inr. 
4. Studenten etc. 

5. Personen in niet erkende 
inricht. 
6. Personen in dagverbl. 

(17 000) 
( 3 000) 

Brief SVR aan 
Staatssecretaris 
SoZa 
(september 1975) 

Nota-premievast-
stelling AAW 
voor 1976 (SVR) 
(december 1975) 

Overlegresultaat 
GAK/SVR/SoZa 
(april 1976) 

137 000 

personen in tehuizen: 
52 000 

personen zonder 
beroep: 

85 000 

58 000 

(18 000) 
(20 000) 

(17 000) 
( 3 000) 

82 000 

(20 000) 
(23 000) 

(21 000) 
( 3 000) 

5 000) 

voor geh. ( - ) ( - ) ( 8 000) 
7. Overigen zonder beroep ( - ) ( - ) ( 2 000) 

B. Niet-vroeg-gehandicapten 48 000 38 000 48 000 48 000 

1. Zelfstandigen (40 000) (42 000) (42 000) 
2. Overigen zonder beroep ( 8 000) zelfstandigen: 

36 000 
( 6 000) ( 3 000) 

3. Oorlogs- en vervolgings- + meewerkende 
slachtoffers ( - ) kinderen: 

2 000 
( - ) ( 3 000) 

Totaal 106 000 1 75 000 106 000 130 000 

De aantallen zijn afgerond op 1000-tallen. 

Toelichting op de ramingsverschillen 

Algemeen 

1. De verklaringen van c.q. toelichtingen op de verschillen in de aantallen 
beperken zich tot de kolommen 1, 2 en 4. Kolom 3 is niet in de analyse be-
trokken omdat het aantal vroeg-gehandicapten is ontleend aan de raming 
van het Ministerie van Sociale Zaken (kolom 1). 

2. Niet vroeg-gehandicapten 

Met betrekking tot de totale aantallen niet vroeg-gehandicapten (= pre-
miesfeer) kan worden opgemerkt, dat die voor wat betreft de kolommen 1, 3 
en 4 constant zijn. 
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Ten aanzien van het totale aantal niet vroeg-gehandicapten in ko lom 2 (ge-
baseerd op gegevens van de ui tvoer ingsorganen) is het, wegens het niet be-
kend zijn van de ui tgangspunten van deze raming, niet mogel i jk een toel ich-
t ing te geven. Wel kan worden opgemerkt , dat de ramingen van de GMD met 
ca. 3000 ui tker ingsgerecht igden naar boven afweken van het totaal ge-
noemd aantal van 38 000 (zie noot brief SVR van 4.9.1975, blz. 7). 

Op basis van een herziening van de veronderstel l ingen is het aantal onge-
huwden in de hu ishouding teruggebracht tot ca. 5000. Hiervan worden ca. 
2000 personen aangemerkt als vroeg-gehandicapt (A7). Op grond van on-
langs beschikbaar gekomen informatie is een nieuwe categorie, nl. de oor-
logs- en vervolgingsslachtoffers, opgenomen. 

3. Vroeg-gehandicapten 

Uit het overzicht komt duideli jk naar voren dat de grootste verschil len in 
de ramingen zich voordoen in de categorie van de vroeg-gehandicapten ( = 
schatkistlasten). 

Met betrekking tot de raming genoemd in kolom 2 kan worden opgemerkt , 
dat de categorieën personen in tehuizen: 52 000 en personen zonder be-
roep: 85 000 zijn te vergeli jken met de in de overige ko lommen genoemde 
groep van vroeg-gehandicapten. Overigens is het ook hier niet mogel i jk een 
nadere toel icht ing te geven in verband met het onder 2 reeds opgemerkte 
met betrekking tot de ui tgangspunten van de raming van de SVR. 

De raming van de categorie personen zonder beroep is gebaseerd op de 
inval ider ingsfrequent ies, zoals die zijn waargenomen bij de z.g. kistgeval-
len-WAO. Voor wat betreft de categorie personen in tehuizen is uitgegaan 
van de veronderstel l ing dat ca. 80% van de bevolking van de inr icht ingen is 
aan te merken als gehandicapt. 

Bij de aantal len, welke ten grondslag l iggen aan de in de memor ie van toe-
l ichting vermelde berekeningen is, wegens het niet onderkennen van andere 
groepen, ten onrechte slechts uitgegaan van de categorieën personen in 
TRM, WSW-verband en AWBZ-inr icht ingen. Daarnaast is nog een aantal 
vroeg-gehandicapte studenten opgenomen. De afwijkingen tussen de aan-
tallen van de categorieën A 1 , A2, A3 in de ko lommen 1 en 4 zijn voorname-
lijk te verklaren uit het feit dat de aantal len, genoemd in kolom 1, zijn geba-
seerd op gegevens van 1972/1973. Op basis van meer recente gegevens zijn 
deze aantallen bi jgesteld. 

Met betrekking tot de groepen A5 en A6 kan worden opgemerkt , dat op ad-
vies van de zijde van het GAK, in de nieuwe raming (kolom 4) een aantal van 
5000 resp. 8000 personen zijn opgenomen. In hoeverre hier gesproken kan 
worden van realistische raming zal moeten bli jken bij de werkeli jke u i tkom-
sten. Voorshands komt een dergeli jke raming aanvaardbaar voor. 
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