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Inleiding

De fracties in de Eerste Kamer hebben nog voor het zomerreces een
nader voorlopig verslag uitgebracht. Het kabinet is hen daarvoor erken–
telijk omdat de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp hierdoor
spoedig na het zomerreces kan worden afgerond. Omdat het niet
mogelijk bleek om het wetsontwerp voor het zomerreces af te handelen,
heeft het kabinet na overleg met de VNG moeten besluiten de invoering
van de WVG uit te stellen tot 1 april 1994. De Eerste Kamer is hierover
door de eerste ondergetekende geïnformeerd bij brief van 7 juli 1993.

In het nader voorlopig verslag ligt het accent op vragen om nadere
toelichting op een aantal van onze reacties in de memorie van antwoord
en op vragen over de stand van zaken bij een aantal onderwerpen die
samenhangen met de invoering van de WVG. Wij zullen deze nadere
vragen in het navolgende beantwoorden. Eerst geven wij aan hoe de
voorbereiding in algemene zin verloopt.

De definitieve modelverordening van de VNG is aan de gemeenten
gezonden en doen wij u hierbij toekomen.' Op de vragen over de
conceptmodelverordening wordt tevens in deze nadere memorie
ingegaan.

Ter voorbereiding van de afspraken die wij met de huidige en nieuwe
uitvoerders willen maken over de gegevensoverdracht en de overgang
van de huidige cliënten fungeren werkgroepen met inbreng van alle
betrokkenen. De rapportage wordt eind september verwacht. Voor de
evaluatie van de WVG is een extern vooronderzoek verricht ten behoeve
van de opzet van het evaluatieonderzoek vanaf 1994 en de daartoe door
de gemeenten te verstrekken gegevens. In de invoeringsperiode vanaf 1
april 1994 zullen wij een onderzoek doen verrichten naar de wijze van
implementatie. Als daar overgangs– of aanloopproblemen uit naar voren
komen kunnen deze aanleiding geven tot bijsturing.

Over de voortzetting van het kwaliteitsbeleid voor hulpmiddelen wordt
overleg gevoerd met de VNG en de Zfr. Onze inzet is er op gericht de
huidige expertise te behouden en in de loop van 1994 tot een nadere
vormgeving te komen.

Hiermee willen wij duidelijk maken dat wij medeverantwoordelijkheid
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nemen voor een zorgvuldige voorbereiding bij de invoering van de WVG,
waarop de leden van de PvdA-fractie ons in het bijzonder hebben aange–
sproken. Wij verwijzen verder naar ons antwoord op de inbreng terzake
van deze fractie.

CDA

De leden van de CDA-fractie willen een reactie onzerzijds op de brief
van de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) d.d. 29 juni
1993 en in het bijzonder op het daarin gestelde dat invoering van de
WVG gepaard zal gaan met een zodanige herschikking van middelen dat
hieruit een blijvende stijging van de collectieve lastendruk resulteert.

Genoemde stelling kan uit de RCO-brief niet worden afgeleid. Het
kabinet kan deze stelling overigens ook niet onderschrijven. De collec–
tieve lastendruk wordt bepaald door de premies en belastingen die
moeten worden opgebracht. Uitgangspunt bij de vaststelling van premies
is dat de premies op lastendekkend niveau moeten worden vastgesteld.
Door terugtrekking van 15 mld rijksbijdrage AAW/AWW en een verlaging
van de AAW-uitgaven met 1 mld als gevolg van de overheveling van
voorzieningen, zullen de premieopbrengsten met 14 mld moeten
toenemen. Tegenover deze stijging van de premies staat een daling van
het belastingtarief van de eerste schijf. Deze wordt zoveel verlaagd als er
aan rijksbijdrage wordt teruggetrokken. Dit is de 15 mld rijksbijdrage
AAW/AWW minus de rijksbijdrage van 1 mld aan het gemeentefonds ter
financiering van de voorzieningen, ook 14 mld dus. Met andere woorden
in 1994 dalen de belastingopbrengsten met 14 mld en stijgen de premie–
opbrengsten met eenzelfde bedrag. Per saldo blijft de collectieve
lastendruk gelijk.

Waar de RCO op doelt, is niet een stijging van de collectieve
lastendruk als gevolg van dit wetsvoorstel en de wet premieheffing voor
boven 65-jarigen, maar op een stijging van de collectieve lastendruk, die
plaats gevonden heeft vóór 1994. Met ingang van 1990 is het belasting–
tarief in de eerste schijf verhoogd. In de jaren 1990 tot en met 1993
leverde dit een groeiend bedrag aan belastinginkomsten op. Het kabinet
heeft echter minder rijksbijdrage AAW/AWW aan de fondsen toegekend,
dan er aan extra belastingopbrengsten binnenkwam. Dit verschil werd
gebruikt ter vermindering van het financieringstekort. In de jaren van
1990 tot en met 1993 heeft voor het kabinet, zoals het lid van de
GPV-fractie terecht constateert, een vermindering van het financierings–
tekort geprevaleerd boven stabilisatie van de collectieve lastendruk. Dat
laatste is door het kabinet ook nooit verheeld en wordt bedoeld wanneer
de memorie van antwoord spreekt van een afweging van concurrerende
doelen. De leden van de Groen Links-fractie vragen hiernaar.

De conclusie van deze leden dat de schatkist 12 mld zou hebben
overgehouden aan de (vermeende) fiscalisering van de AAW-premie, is
volstrekt onjuist. Daarover hebben zij zich verkeerd laten voorlichten. In
de memorie van antwoord werd opgemerkt dat door terugtrekking van
rijksbijdragen in de periode 1990-1993 een bedrag van 5,3 mld ten
gunste van het financieringstekort is gekomen. Door cumulatie van
bedragen over een meerjarige periode oogt het totaalbedrag specta–
culair, maar dreigt de essentie van te leggen verbanden tevens te worden
vertroebeld. In guldens 1994 gaat het om een bedrag van 1,7 mld per
jaar, zoals ook door het lid van de GPV-fractie is opgemerkt. Alleen dit
bedrag is in verband te brengen met het financieringstekort dat immers
eveneens op jaarbasis is gedefinieerd.

Het tweede element van de redenering van Groen Links, namelijk de
veronderstelling dat de extra belasting voor boven 65-jarigen in verband
met de verhoging van het belastingtarief met 6%, eveneens ten gunste
van het financieringstekort is gebracht, berust op een misvatting. Het
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belastingplichtig inkomen in de eerste schijf bedroeg voor 1990 ca. 204
mld voor beneden 65-jarigen en ca. 32 mld voor boven 65-jarigen. Een
verhoging van het belastingtarief met 6%-punt levert derhalve een totaal–
bedrag aan belastinginkomsten op van ca 14,1 mld (= 6% van 236 mld
belastingplichtig inkomen). De 14,1 mld is volledig beschikbaar gekomen
aan het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds onderscheidenlijk het
Weduwen en Wezenfonds. Als gevolg daarvan konden de premies AAW
en AWW dienovereenkomstig lager worden vastgesteld. De extra
belasting voor boven 65-jarigen is derhalve aangewend voor premie–
reductie en niet voor reductie van het financieringstekort.

Het voorgaande moge duidelijk maken dat wij de suggestie van de
leden van de fractie van Groen Links, dat de relatief kleine groep van
gehandicapten zou inleveren voor de grotere financiële behoeften van de
overheid, met kracht van de hand wijzen. Hiervan is volstrekt geen
sprake. In de kern gaat het erom dat ca. 1 mld gulden aan AAW-premie–
gelden wordt omgezet in eenzelfde bedrag aan belastinggelden, welk
bedrag volledig ter beschikking komt van de gemeenten. Alle andere
financiële stromen hangen samen met beslissingen die in het verleden
zijn genomen in het kader van de wet tijdelijke handhaving verzekerings–
en premieplicht AAW en die in het wetsvoorstel premieheffing voor
boven 65-jarigen, dat momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer
ligt, (Kamerstuk 1992-1993, nr. 23140) definitief worden gecorrigeerd.
Die correctie zal ertoe leiden dat de ontlasting van het financieringstekort
met het eerder genoemde bedrag van 1,7 mld per jaar structureel wordt
gemaakt door het belastingtarief niet met de volle 6%-punt terug te
brengen. Aldus leveren derhalve alle Nederlandse belastmgplichtigen en
niet de kwetsbare groep van gehandicapten in voor de financiële
behoefte van de overheid.

De leden van de CDA-fractie hebben gevraagd of de bewindslieden
bereid zijn de in de memorie van antwoord op blz. 23 aangekondigde
subsidieregeling met betrekking tot de gezinshulp en de ADL-assistentie
aan deze Kamer voor te leggen, zodat daarover in het kader van het
onderhavige wetsvoorstel kan worden geoordeeld.

De betreffende door de Ziekenfondsraad op te stellen subsidierege–
lingen zullen na ontvangst ter kennisneming aan de Kamer worden
gezonden. Voor een goed begrip wijst de derde ondergetekende in dit
verband nog op het volgende.

In de aanhef van het derde lid, en onder h, van artikel 39 van de Wet
financiering volksverzekeringen is bepaald dat uit het Algemeen Fonds
Bijzondere Ziektekosten worden betaald de uitgaven voor andere (dan in
de voorgaande onderdelen van het derde lid) door de Ziekenfondsraad
aan te geven doeleinden, verband houdende met de algemene verze–
kering bijzondere ziektekosten of met de volksgezondheid in het
algemeen.

In het vierde lid is bepaald dat uitgaven, ingevolge het derde lid,
onderdelen g en h, bij ministeriële regeling de goedkeuring behoeven van
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In het vervolg van
het vierde lid is bepaald dat deze goedkeuring wordt geacht te zijn
verleend indien de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur niet
binnen dertig dagen nadat het betreffende besluit door de Zieken–
fondsraad is genomen schriftelijk aan de Raad heeft meegedeeld dat aan
de uitgaven goedkeuring wordt onthouden.

Het voorgaande betekent derhalve dat er slechts beperkte tijd
beschikbaar is om besluitvorming omtrent goedkeuring of afkeuring van
de betreffende subsidieregelingen af te ronden.

De leden van de CDA-fractie vragen of de regering nader wil uiteen–
zetten op welke wijze gemeenten een creatief en doelmatig beleid
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kunnen voeren om met de beschikbare middelen ook in de uitbreiding
voor 65-plussers te voorzien.

In de Memorie van Antwoord (pag. 2) is een onderscheid gemaakt
naar de terreinen huisvesting, vervoer en rolstoelen voor gehandicapten
en ouderen, waarbij is aangegeven dat er vooral bij vervoer nieuwe
beleidsmogelijkheden zijn. Dat is van belang omdat de vervoersvoorzie–
ningen het grootste deel van het totale budget opeisen, waaruit mede de
uitbreiding naar 65-plussers moet worden gefinancierd. Doelmatigheid
bij het verstrekken van tegemoetkomingen in de vervoerskosten (thans
circa 2/3 van de AAW-uitgaven voor leefvoorzieningen) en creativiteit bij
het voorzien in vormen van collectief vervoer zullen ertoe kunnen leiden
dat in de vervoersbehoeften van gehandicapten beneden en boven 65
jaar met de beschikbare middelen adequaat kan worden voorzien. Het
ligt niet op onze weg om aan te geven op welke wijze gemeenten dit
kunnen realiseren. Voor ons is vooral van belang dat de gemeenten zelf
hiertoe voldoende beleidsmogelijkheden aanwezig achten.

De leden van de CDA-fractie vragen tevens wat thans de stand van
zaken is met betrekking tot de voorbereiding van vormen van collectief
vervoer voor gehandicapten en ouderen en voor collectieve contracten
met taxibedrijven. Waarop baseert de regering de verwachting dat op de
datum van ingang van de WVG door de gemeenten in de vervoersvoor–
zieningen voor gehandicapten kan worden voorzien?

Voorts vragen deze leden in welke gevallen gemeenten voor gehandi–
capten die niet gebaat zijn met het collectief vervoer, individuele vervoer–
middelen en vervoersvergoedingen zullen biijven verstrekken. Welke
richtlijnen zullen hier gelden en hoe zit het dan met de kostentoedeling?

Het Projectbureau Aanvullend Openbaar Vervoer heeft in opdracht van
de VNG in december 1992 een inventarisatie uitgevoerd naar bestaande
deur-tot-deurvervoerprojecten. Aanvullende vervoerprojecten zijn
uitsluitend in deze inventarisatie meegenomen voorzover het
deur-tot-deurvervoer betreft, dat individueel besteld kan worden, terwijl
deze ritten gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Projecten die
uitsluitend groepsvervoer bieden naar bijvoorbeeld georganiseerde
activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten, evenals auto-hulpdiensten
die alleen één persoon tegelijk vervoeren. Ook zijn vormen van
deur-haltevervoer, zoals de treintaxi en de regiotaxi buiten de inventari–
satie gehouden. De 86 bestaande deur-tot-deurvervoerprojecten
betreffen 78 gemeenten met in totaal ongeveer 5 miljoen inwoners.

Voorts is in opdracht van de VNG door de Adviesgroep voor verkeer en
vervoer een inventarisatie verricht naar aanvullend collectief vervoer. Dit
ter advisering aan gemeenten, waarbij een checklist is opgesteld aan de
hand waarvan gemeenten aanbiedingen kunnen beoordelen. Bij de
analyse van bestaande initiatieven is een indeling naar drie systemen
binnen het aanvullend collectief vervoer gehanteerd:

1. Multibussysteem: halte-tot-haltevervoer, opererend als openbaar
vervoer, volgens een vaste dienstregeling. Een dergelijk systeem kan
naar verwachting maximaal aan de helft van de verplaatsingsbehoefte
van alle WVG'ers voldoen. Het systeem speelt daarnaast in op het niet
kunnen gebruiken van het normale openbaar vervoer door veel
niet-WVG'ers.

2. Lokaal vraagafhankelijk systeem, categoraal, opererend op lokaal
(maximaal agglomeratief) niveau, deur-tot-deurvervoer. Vanwege het
deur-tot-deurvervoer voldoet dit systeem goed voor mobiliteitsgehandi–
capten. De reikwijdte is echter beperkt waardoor maximaal in 50% van
de verplaatsingsbehoefte van de WVG'ers kan worden voorzien.

3. Regionaal vraagafhankelijk systeem, openstaand, van deur tot deur.
Doordat dit systeem voor iedereen open staat, is het draagvlak relatief
groot en kan efficiënter worden gecombineerd. Ook langere verplaat–
singen zijn mogelijk, waardoor beter tegemoet wordt gekomen aan de
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verplaatsingsbehoefte (tot 80% van de verplaatsingen).
Bij de keuze uit één van deze systemen (of een onderlinge combinatie)

zijn voor gemeenten diverse beslispunten van belang, zoals of het
systeem voor iedereen gewenst is of alleen gericht op specifieke
groepen, of een lokaal, een agglomeratief of een regionaal systeem
gewenst en uitvoerbaar is en tenslotte de vraag of integratie van
verschillende vormen van vervoer wenselijk en haalbaar is. De uiteinde–
lijke keuzen zullen door de (samenwerkende) gemeenten gemaakt
moeten worden afhankelijk van de lokale of regionale situatie.

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie merken wij
op dat de gemeenten in ieder geval op de ingangsdatum 1 april 1994 in
de vervoersvoorzieningen voor gehandicapten kunnen voorzien, omdat zij
daarvoor de financiële middelen krijgen. Ook indien gemeenten geen
collectief vervoerssysteem zulfen opbouwen of nog niet hebben
opgebouwd kunnen zij individuele vergoedingen verstrekken aan de
gehandicapten. Op termijn kunnen zij desgewenst alsnog overstappen op
een collectief vervoerssysteem dat zij in de loop der jaren kunnen
opbouwen. In aanvulling op een lokaal collectief vervoerssysteem kunnen
ook individuele vergoedingen een rol blijven spelen.

De leden van de CDA-fractie vragen of de regering al een inzicht kan
geven in de onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat in de
toekomst de nieuwe uitvoerders tot nadere aanpassingen worden
gedwongen.

Deze onzekerheden bij de ramingen betreffen de ontwikkeling van de
vraag naar voorzieningen in de toekomst. Hoewel wij voor de meerjaren–
raming naar onze mening reële schattingen hebben gemaakt van de
mate van niet-gebruik en de uitgavengroei door vergrijzing, is het niet
zeker of deze vraag-beïnvloedende factoren zich zo zullen blijven ontwik–
kelen. Dit kan zowel bij de gemeenten als in de zorgsector in de
toekomst tot nadere beleidsmaatregelen aanleiding geven.

Verschillende fracties hebben vragen gesteld over de verdeling van de
WVG-middelen over de gemeenten.

De leden van de CDA-fractie vragen of de overgangsregeling tijdens
de overgangsfase kostendekkend is, waaruit deze precies bestaat en of
er een regeling komt zoals destijds bij de invoering van de Wet Uitke–
ringen Wegen.

De leden van de PvdA-fractie betwijfelen of de hoogte van de
overgangsregeling voldoende waarborgen biedt dat de gemeente
daarmee ook een goede invulling kan geven aan de zorgplicht van de
gemeente ten opzichte van haar gehandicapte inwoners.

De leden van de PvdA-fractie en Groen Links vragen of er in de
toekomst ook nog een andere maatstaf komt voor de verdeling.

Verder vragen de leden van de PvdA-fractie naar de positie van artikel
12-gemeenten.

In de brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aan de
Eerste Kamer van 18 juni 1993 (Kamerstukken I 1992/93, 22815, nr.
247a) is reeds uiteengezet hoe de overgangsregeling vorm wordt
gegeven. De verdeling van de historische uitgaven over 1991 en 1992
voor beneden 65-jarigen is vergeleken met de verdeling via een vast
bedrag per inwoner. Als dit voor een gemeente een groter verschil
oplevert dan 2% van de algemene uitkering dan ontvangt de gemeente
het verschil als integratie-uitkering over de jaren 1994 en 1995. Dit is
geheel conform het nader advies van de Raad voor de gemeente–
financiën van 9 juni 1993 (Rgf 07.33/003 003).

Terecht wijzen de leden van de CDA-fractie op een parallel met de
opzet van de gewenningsregeling die destijds is getroffen in verband met
de Wet herverdeling wegenbeheer. Ook in die regeling ontvangen
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gemeenten met een groot nadeel extra middelen, waarmee zij dat nadeel
geleidelijk kunnen opvangen Naar aanleiding van de nu lopende
evaluatie van het verdeelstelsel kunnen andere maatstaven in het
Gemeentefonds worden ingebracht. De Raad schrijft zelf al in zijn nader
advies van 9 juni 1993 dat er nu nog geen conclusies te trekken zijn
welke verdeelmaatstaven dat zouden moeten zijn. Wel wordt er al gezin–
speeld op een maatstaf die differentieert naar leeftijdsgroepen. Een
maatstaf die zeker ook voor de verdeling van WVG-middelen relevant
lijkt. Samen met de Raad verwachten wij dat de gemeentelijke middelen
die voortvloeien uit de verhoging van het bedrag per inwoner, te zamen
met in een aantal gevallen de integratie-uitkering, toereikend zullen zijn.
Vooral ook gezien de vele beleidsmogelijkheden tot kostenbeheersing die
aan de gemeenten zijn toegekend. Te denken valt aan de mogelijkheden
tot collectief vervoer, het heffen van een eigen bijdrage, de additionele
mogelijkheid 2 x 10% te korten op de vervoersvergoedingen en het
hergebruik van voorzieningen. Wij hebben in het algemeen dan ook geen
reden te twijfelen of een gemeente wel voldoende tegemoet zal kunnen
komen aan haar zorgplicht.

Wat betreft de positie van de artikel 12-gemeenten merken wij op dat
deze door de overheveling van WVG-middelen geen wezenlijke veran–
dering ondergaat ten opzichte van de positie van niet artikel
12-gemeenten. Dat wil zeggen dat het beeld van de gemeenten die er op
vooruit gaan en er op achteruitgaan niet anders is bij de artikel
12 gemeenten dan het landelijke beeld. Het beperkte aantal artikel
12-gemeenten dat erop achteruitgaat, wordt net als de niet-artikel
12-gemeenten, geacht de achteruitgang zelf op te kunnen vangen. Naar
onze mening zijn daarvoor voldoende mogelijkheden, zoals wij hiervoor al
hebben aangegeven. Overigens kan hieraan in het artikel 12-onderzoek
speciale aandacht worden besteed.

De leden van de CDA-fractie hebben begrepen dat het sociaal geogra–
fisch en bestuurskundig onderzoeksbureau (SGBO) onderzoek zal doen
naar de voortgang die gemeenten in de voorbereiding op de invoering
van de WVG hebben geboekt. Deze leden stellen het op prijs voor de
behandeling in de Eerste Kamer op de hoogte gesteld te worden van de
aard van het onderzoek, de resultaten en eventuele verdere activiteiten
van de VNG.

Ook de leden van de fractie van de PvdA zouden het op prijs stellen de
resultaten van genoemd onderzoek bij de nadere memorie van antwoord
te ontvangen.

Het SGBO, het Onderzoeks– en Adviesbureau van de VNG heeft in de
maanden juni en juli een enquête gehouden onder alle gemeenten met
als doel de huidige stand van zaken betreffende de voortgang van de
voorbereidingen in de 646 Nederlandse gemeenten op de invoering van
de WVG in beeld te brengen. Bijna alle gemeenten hebben hun
medewerking aan dit onderzoek gegeven. Hierbij zijn ondermeer vragen
gesteld over de samenwerking tussen gemeenten, stand van zaken in het
voorbereidingstraject en de behoefte aan verdere ondersteuning bij de
voorbereiding van de WVG. Van de 628 geënquêteerde gemeenten
werken 585 gemeenten samen. Deze gemeenten, variërend in inwonertal
van ca 1200 tot 715 000, nemen de uitvoering van de WVG (voorlopig)
zelf ter hand. De samenwerking heeft voor ruim een derde van de
samenwerkende gemeenten (N = 585) betrekking op het WVG-beleid als
geheel (voorbereiding, financiering, uitvoering). Bijna 40 procent van de
samenwerkende gemeenten pakt het gehele voorbereidingstraject,
eventueel gecombineerd met bepaalde uitvoerende taken, gezamenlijk
aan. De overige samenwerkende gemeenten beperken de samenwerking
tot bepaalde delen van het voorbereidingstraject en/of bepaalde uitvoe–
rende taken.
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De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat op de peildatum 1
juli 1993 de meeste gemeenten een start hebben gemaakt met het
voorbereidingstraject voor de WVG. Het verst gevorderd zijn de
gemeenten met de toedeling van taken en verantwoordelijkheden betref–
fende de WVG binnen de gemeentelijke organisatie. Ongeveer een kwart
van de gemeenten heeft nog geen projectorganisatie voor de invoering
van de WVG opgezet. Bij de toedeling van taken en verantwoordelijk–
heden met betrekking tot de WVG-uitvoering binnen de gemeentelijke
organisatie heeft 87 procent van de gemeenten gekozen voor de afdeling
Sociale Zaken/Sociale Dienst of de afdeling Welzijn die de voorbereiding
van de WVG coördineert. De raming van de te verwachten aanspraken
en het aan de hand daarvan opstellen van een meerjarenbegroting is
door driekwart van de gemeenten opgepakt 70 procent van de
gemeenten is bezig met het ontwikkelen van een beleidskader. Het
overleg met organisaties van gehandicapten en ouderen is door bijna 60
procent van de gemeenten opgepakt. In veel gemeenten moet nog wel
een aanvang worden gemaakt met het maken van afspraken met
instanties die de advisering gaan uitvoeren, en met het ontwikkelen van
een verstrekkingenbeleid en het opstellen van een verordening. Het
vermoeden bestaat dat veel gemeenten de model-verordening van de
VNG afwachten, die inmiddels in de definitieve versie naar alle
gemeenten is gestuurd. Een relatief kleine groep gemeenten (circa 20
procent), overigens veelal kleinere gemeenten, heeft in de periode tot juli
1993 nog nauwelijks voorbereidende werkzaamheden verricht. De VNG
kan deze gemeenten het komend half jaar desgewenst extra onder–
steunmg bieden

De leden van de CDA-fractie vragen voorts of de regering een
overzicht kan geven van de stand van zaken per vervoersregio van de
voorbereiding voor collectief vervoer voor gehandicapten

Behalve de resultaten uit de eerdergenoemde onderzoeken zijn ons
geen andere cijfers of overzichten over de stand van zaken per vervoers–
regio bekend.

Het lid van de fractie van de GPV vraagt of ervaringen van (samenwer–
kende) gemeenten, bij voorbeeld in experimenten met collectief vervoer,
de verwachting van de bewindslieden wettigen dat de gemeenten door
verhoging van de doelmatigheid de kosten van vervoer aanzienlijk kunnen
terugdringen. Zullen plattelandsgemeenten hier niet gauw op de grenzen
van de mogelijkheden stuiten en zullen aanvullende vervoersvoorzie–
ningen tijdig operationeel zijn, zodat voorkomen kan worden dat de
mobiliteit van gehandicapten ernstig wordt geschaad?

Zoals bij de beschrijving van de onderzoeksresultaten inzake
aanvullend vervoer reeds is aangegeven, zal er verschil in mogelijkheden
zijn voor gemeenten afhankelijk van de lokale situatie. Echter de
gemeenten blijven ook de mogelijkheden behouden individuele vervoer–
middelen en vervoersvergoedingen te verstrekken aan de gehandicapten.
Dit zal ook altijd nodig blijven omdat ook met een hoogwaardig collectief
vervoerssysteem niet geheel aan de vervoersvraag van gehandicapten
kan worden voldaan. De vraag van de leden van de fractie van de CDA
welke richtlijnen hiervoor zullen gelden en hoe het dan zit met de kosten–
toedeling is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden. Dit kan van
meerdere factoren afhangen o.a. van de specifieke vervoersbehoeften
van de gehandicapten en lokale respectievelijk regionale omstandig–
heden.

Naar aanleiding van onze opmerking op pagina 16 van de memorie van
antwoord dat het denkbaar is dat thans bestaande financiële tegemoet–
komingen door een gemeente (deels) worden omgezet in naturaverstrek–
kingen, hebben de leden van de CDA-fractie de vraag gesteld wat onder
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naturaverstrekkingen verstaan moet worden. Met deze opmerking
hebben wij vooral het oog gehad op de financiële tegemoetkomingen
voor het gebruik van een taxi in relatie tot het ontstaan van collectieve
vervoerssystemen voor gehandicapten. In die gemeenten waarin een
zodanig vervoerssysteem functioneert, zullen naar wij verwachten,
voorzover dit een adequate oplossing biedt, de gehandicapten die thans
een taxikostenvergoeding ontvangen, voor hun korte afstandsvervoer
(lokaal of regionaal) niet langer een tegemoetkoming in de kosten van
het gebruik van een taxi ontvangen, maar in staat worden gesteld gebruik
te maken van dat vervoer. De thans bestaande financiële tegemoet–
koming wordt alsdan deels (in ieder geval voor dat lokale of regionale
vervoer) omgezet in een naturaverstrekking.

In het verlengde van deze vraag hebben de leden van de CDA-fractie
tevens gevraagd hoe kan worden bereikt dat een voorziening nog als
adequaat kan worden aangemerkt, als bijvoorbeeld niet langer een
bruikleenauto kan worden verstrekt.

Een voorziening is naar onze mening adequaat indien daarmee de
beperkingen die de gehandicapte ondervindt, worden opgeheven of
verminderd. Een mogelijkheid om de beperkingen die een gehandicapte
bij het verplaatsen buitenshuis ondervindt, op te heffen of te vermin–
deren is het beschikbaar stellen van een bruikleenauto. Dit behoeft
echter geenszins de enige mogelijkheid te zijn; integendeel, veelal zullen
er ook andere mogelijkheden zijn die ieder voor zich, dan wel in combi–
natie een oplossmg bieden voor het verplaatsingsprobleem van de
gehandicapte en alszodanig als een adequate voorziening kunnen worden
aangemerkt. Wellicht ook dat (mede gelet op de specifieke lokale situatie
en de omstandigheden waarin de gehandicapte verkeert) een andere
mogelijkheid alsnog goedkoper zou kunnen zijn. Alsdan ligt het in de
rede dat de gemeente (zonodig, na inwinning van deskundigenadvies)
besluit om niet langer een bruikleenauto te verstrekken, maar betrokkene
de desbetreffende andere adequate voorziening te verstrekken.

Met betrekking tot de vraag van de leden van de CDA-fractie hoe,
uitgaande van een budgettair neutraal verlopende operatie, primair op
gemeentelijk niveau een oplossing zal moeten worden gezocht, wanneer
de situatie ontstaat dat de aan de gemeente beschikbaar gestelde
WVG-gelden niet toereikend zijn om de in de verordening in het vooruit–
zicht gestelde voorzieningen te verstrekken, merken wij, onder verwijzing
naar de memorie van antwoord, op dat de aan de gemeenten
beschikbaar gestelde gelden toereikend zijn om - zonder gebruik te
maken van de in het wetsvoorstel vervatte mogelijkheden voor inkomens–
afhankelijke vergoedingen en eigen bijdragen - aan de in de gemeente
woonachtige gehandicapten adequate voorzieningen te verstrekken. Dit
in aanmerking nemende achten wij het niet waarschijnlijk dat de WVG
gemeenten voor financiële problemen zal stellen. Mocht een gemeente
toch met dergelijke problemen geconfronteerd worden, dan zal die
gemeente, gegeven het feit dat de gemeente niet alleen beleidsmatig
maar met name ook financieel verantwoordelijk is voor de verstrekking
van WVG-voorzieningen (beide zijn uitdrukkelijk aan elkaar gekoppeld)
daarvoor in eerste instantie ook zelf een oplossing moeten vinden. Indien
zou blijken dat het (in de verordening neergelegde) gemeentelijk
verstrekkingenbeleid onvoldoende is toegesneden op de verstrekking van
de «goedkoopste» adequate voorziening, dan ligt het in de rede dat
beleid bij te stellen en de verordening dienovereenkomstig aan te
passen. Zou het beleid wel voldoende op de verstrekking van de
goedkoopste adequate voorziening zijn toegesneden, of zou een
bijstelling van het terzake gevoerde beleid onvoldoende soelaas bieden,
dan heeft de gemeente verdergaande mogelijkheden om een beroep te
doen op de verantwoordelijkheid van de gehandicapte om ook zelf in de
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kosten van een voorziening bij te dragen. Uiteraard kunnen wij niet
eenduidig aangeven wat een gemeente die met een (dreigende)
overschrijding wordt geconfronteerd concreet zal doen. Zoals uit voren–
staande beschrijving blijkt achten wij het het meest logisch dat een
gemeente vooreerst haar eigen verstrekkingenbeleid kritisch beziet. Zou
eerst een uitputtend gebruik gemaakt worden van de andere beheer–
singsinstrumenten, zonder dat nader bezien is of het gemeentelijk beleid
daadwerkelijk gebaseerd is op de verstrekking van de goedkoopste
adequate voorziening, dan zou het gevolg zijn dat een gehandicapte
financieel bij moet dragen aan een duurdere voorziening, terwijl hij met
een minder dure voorziening (waaraan hij niet, of in ieder geval minder
financieel zou moeten bijdragen) ook adequaat geholpen zou zijn.

De leden van de CDA-fractie hebben gevraagd of de draagkracht niet
telkenjare moet worden vastgesteld wanneer jaarlijks een vergoeding in
de vervoerskosten wordt verstrekt.

In het kader van de uitvoering van de AAW wordt met betrekking tot
de kosten van het gebruik van een vervoermiddel niet uitgegaan van de
werkelijke kosten die een gehandicapte op dat gebied heeft, maar een
forfaitaire vergoeding verleend, die hem in staat stelt om met een
vervoermiddel een bepaald aantal kilometers per jaarte rijden. Wij gaan
ervan uit dat (in ieder geval een groot deel van) die gemeenten die geen
collectief vervoerssysteem hebben, deze uitvoeringspraktijk zullen voort–
zetten.

Reeds eerder hebben wij te kennen gegeven dat wij voornemens zijn
om in de nadere op de WVG gebaseerde regeling met betrekking tot de
eigen bijdragen en de financiële tegemoetkomingen op te nemen dat de
eigen bijdragen en het ten laste van de gehandicapte blijvende deel van
een financiële tegemoetkoming zijn draagkracht niet te boven mogen
gaan. In het voorlopig verslag hebben wij naar aanleiding van een
daartoe strekkende vraag van de leden van de CDA-fractie al opgemerkt
dat een dergelijke bepaling voor de naturaverstrekkingen niet betekent
dat als de gemeente terzake een eigen bijdrage vraagt, de gemeente ook
jaarlijks zou moeten bezien of de draagkracht van de gehandicapte niet
overschreden wordt. Alleen bij de toekenning van de voorziening zal de
gemeente (zonodig) de draagkracht moeten vaststellen. Dit geldt mutatis
mutandis ook voor een eenmalige financiële tegemoetkoming (bijvoor–
beeld een financiële tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of
aanpassing van een voorziening). Bij de periodieke vergoedingen voor
het gebruik van een vervoermiddel, waarbij telkenjare een nieuwe
toekenning plaats vindt, ligt dit wezenlijk anders. In het kader van de
WVG wordt slechts onderscheid gemaakt tussen naturaverstrekkingen en
financiële tegemoetkomingen; in dat kader kunnen de vergoedingen voor
het gebruik van een vervoermiddel dan ook niet anders worden aange–
merkt als een financiële tegemoetkoming. Als gemeenten de vervoers–
kostenvergoedingen zouden afstemmen op de draagkracht zou dat
inderdaad betekenen dat de gemeente ook jaarlijks die draagkracht moet
vaststellen. Wij verwachten daarom dat de meeste gemeenten zullen
afzlen van een dergelijke afstemming en de huidige praktijk van forfai–
taire vergoedingen zullen voortzetten.

Betekent, aldus leden van de CDA-fractie, de uiteenzetting dat de met
het treffen van meerdere opeenvolgende woningaanpassingen gemoeide
kosten - indien deze per geval lager zijn dan f 45 000 - telkenmale voor
rekening van de gemeente blijven, dat dan een dure woningaanpassing
(boven f45 000) gefaseerd kan worden uitgevoerd? (pagina 20 memorie
van antwoord).

Indien naar aanleiding van de aanvraag van de belanghebbende wordt
besloten om diens woning aan te passen dan dienen alle geconstateerde
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ergonomische problemen bij het gebruik van de woning te worden
opgeheven dan wel te worden verminderd. Indien dit niet het geval is,
wordt niet voldaan aan artikel 3 van de wet, waarin staat, dat de
gemeente verantwoorde voorzieningen dient aan te bieden. Onder
verantwoorde voorzieningen wordt in dat artikel verstaan voorzieningen
die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht worden verleend. Een
aanvraag voor een aanpassing die meer kost dan f 45 000 dient derhalve
door de gemeente ter afhandeling te worden overgedragen aan de
Ziekenfondsraad.

De leden van de CDA-fractie vragen wanneer de vele vragen inzake de
mogelijkheden tot realisatie van de business-unit kunnen zijn beant–
woord.

Inmiddels heeft de GMD op 28 juni 1993 overeenkomstig de Organi–
satiewet Sociale Verzekeringen goedkeuring gevraagd om bij invoering
van de WVG vrijwillige activiteiten zoals advisering te mogen uitvoeren.
Deze brief is op 16 juli 1993 ter advisering voorgelegd aan de SVr. Na
advisering van de SVr kunnen de vragen worden beantwoord.

De leden van de CDA-fractie hadden uit ons antwoord over de inhoud
en strekking van artikel 2, tweede lid, begrepen dat de gemeente geen
verantwoordelijkheid heeft voor de verstrekking van voorzieningen aan
bewoners van intramurale instellingen. Zij wijzen erop dat thans op grond
van de AAW aan deze bewoners wel voorzieningen worden verstrekt,
zoals de rolstoel ten behoeve van de thuissituatie, vervoersvoorzieningen,
woonvoorzieningen, vergoedingen voor extra kleding, bewassing, e.d.
Moet, zo vragen deze aan het woord zijnde leden, het antwoord nu zo
worden verstaan dat deze vergoedingen (bestaande en nieuwe) geheel
vervallen en de kosten geheel ten laste van de gehandicapten - hun
ouders of verzorgers - komen, en zo ja, is dit dan niet een te zware
ingreep.

De nadere wijziging van artikel 2 van het wetsvoorstel strekt er niet toe
om de bestaande praktijk, waarbij in een aantal gevallen personen die
verblijven in een instelling die ingevolge artikel 8 van de AWBZ is erkend
op grond van de AAW of de RGSHG voor bepaalde voorzieningen in
aanmerking kunnen worden gebracht, te beëindigen. Deze wijziging
brengt juist met zich die mogelijkheid in het kader van de WVG voort te
zetten. De oorspronkelijke formulering van artikel 2 hield een
niet-bedoelde verruiming van de huidige praktijk in. Gemeenten zouden
immers gehouden zijn om aan de bewoners van AWBZ-instellingen (alle)
in de WVG bedoelde voorzieningen te verstrekken. Teneinde deze
verruiming en de daaruit voortvloeiende overlapping van de WVG met de
AWBZ ongedaan te maken zijn aan artikel 2 een tweetal artikelleden
toegevoegd. In het nieuwe tweede lid is als hoofdregel opgenomen dat
de zorgplicht niet van toepassing is op bewoners die verblijven in een
AWBZ-erkende instelling. In het nieuwe derde lid is de bevoegdheid
opgenomen om bij ministeriële regeling van de hoofdregel af te wijken.
Van deze bevoegdheid zal in ieder geval worden gebruik gemaakt in die
gevallen waarin er in het kader van de uitvoering van de AAW en de
RGSHG een vaste uitvoeringspraktijk is ontstaan om aan bewoners van
AWBZ-erkende instellingen bepaalde voorzieningen te verlenen.

Teneinde te voorkomen dat er ten aanzien van de continuering van
bepaalde voorzieningen onjuiste verwachtingen zouden ontstaan merken
wij in dit verband nog op dat er geen vaste uitvoeringspraktijk bestaat
om op grond van de AAW vervoersvoorzieningen te verlenen aan
bewoners van andere AWBZ-erkende instellingen dan de gezinsvervan–
gende tehuizen, Het Dorp, de zogenaamde grote woonvormen en de
beschermde woonvormen. Voorzover in het verleden aan bewoners van
andere AWBZ-erkende instellingen op incidentele basis weleens
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AAW-vervoersvoorzieningen zijn verleend, zullen deze aanspraken in de
periode tot 1 januari 1996 (de datum waarop de gehandicapten die
thans een vervoerskostenvergoeding ontvangen ingevolge de WVG
volledig gelijk gesteld zullen zijn met de nieuwe gevallen) worden
afgebouwd.

Volledigheidshalve tekenen wij nog aan dat voormelde ministeriële
regeling uiteraard alleen betrekking heeft op de in de WVG bedoelde
voorzieningen. De vergoedingen voor extra kosten op het gebied van
kleding en bewassing zijn geen WVG-voorzieningen, maar inkomenson–
dersteunende voorzieningen waarvoor gehandicapten zonodig een
beroep kunnen doen op bijzondere bijstand.

Met betrekking tot de vraag van de leden van de CDA-fractie of
jaarlijks een bedrag van 45 a 50 mln gld wordt uitgegeven aan voorzie–
ningen aan mensen die in een intramurale instelling zitten, merken wij op
dat uit de bestaande statistieken niet is af te leiden wat de omvang van
deze voorzieningen is voor deze doelgroep.

De leden van de fractie van het CDA en de PvdA vragen nader in te
gaan op de efficiency-voordelen, die kunnen worden gerealiseerd bij
decentralisatie als de doelgroep wordt verdubbeld en het beschikbare
budget gelijk blijft

Uit dit wetsvoorstel mag niet de conclusie worden getrokken dat de
efficiency-voordelen een verdubbeling van de doelgroep mogelijk maken
zonder verdere aanpassing. Bij verdubbeling van de doelgroep en gelijk–
blijvende middelen zou een halvering van het voorzieningenniveau onont–
koombaar zijn. Daarvan is het kabinet in de opzet en uitwerking van
nieuwe wetgeving uitgegaan. Bij de vertaling van deze opzet naar het
eigen beleid wordt de gemeenten een aanzienlijke vrijheid gelaten. In de
mate waarin zij er in slagen efficiency-voordelen te realiseren onstaat er
financiële ruimte om ten aanzien van het voorzieningenniveau met
minder dan halvering te volstaan. Of die ruimte beleidsmatig ook op deze
wijze wordt ingevuld is evenzeer een zaak voor gemeenten. In de bereke–
ningen is aldus niet met efficiency-voordelen rekening gehouden. Dit in
antwoord op een desbetreffende vraag van de PvdA-fractie. Wel is
steeds verwoord dat gemeenten die het huidige beleid voortzetten nog
grosso modo 20% moeten besparen. Wij menen dat besparmgen of
efficiency-voordelen beter op decentraal niveau kunnen worden gereali–
seerd dan op centraal niveau. Immers op decentraal niveau zijn beter
afspraken te maken tussen gemeenten, taxi-ondernemingen en openbaar
vervoer dan op centraal niveau. Daarnaast zijn naar onze opvatting
efficiency-voordelen mogelijk omdat de doelgroep aanzienlijk wordt
uitgebreid. Hierdoor kunnen schaalvoordelen eerder optreden en komen
collectieve voorzieningen sneller in beeld.

In de onderhandelingen tussen het Rijk en de VNG over het decentrali–
satiepakket is overeengekomen dat er bij de decentralisatie van gehandi–
captenvoorzieningen geen Dl-korting wordt toegepast en als zodanig is
er geen directe relatie met het door de leden van de PvdA-fractie aange–
haalde onderzoeksrapport over de Dl-korting (juni 1993).

PvdA

De leden van de PvdA-fractie vragen of het juist is 30% niet-gebruik op
voorhand mee te tellen teneinde het financieel plaatje sluitend te krijgen.
Deze leden achten het noodzakelijk dat het aangekondigde publieksvoor–
lichtingsproject zich richt tot alle onderscheiden gehandicapte
sub-groepen, zodat de schijn vermeden wordt dat het 30%-niet-gebrui-
kerspercentage een impliciet doel in plaats van een (toevallige en
eigenlijk ongewenste) uitkomst wordt. In principe dient de overheid te
bevorderen dat iederéén van verleende rechten gebruik maakt. Publieks–
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voorlichting zou derhalve een permanent proces in plaats van een
éénmalige activiteit moeten zijn, wil inhoud worden gegeven aan het
recht op aanspraken van alle leden van de doelgroep

Uitgangspunt van de regering is een zo realistisch mogelijke raming.
Daarbij moet rekening worden gehouden met een bepaald percentage
niet-gebruik. Uiteraard kunnen wij niet op voorhand zeggen hoe groot dit
percentage precies is. Wij zijn het met deze leden eens dat 30%
niet-gebruik geen impliciet doel behoort te zijn en dat de overheid dient
te bevorderen dat iedereen van de verleende rechten gebruik maakt.

Wij zijn het derhalve geheel eens met de wens van de leden van de
fractie van de PvdA, dat de publieksvoorlichting zich moet richten tot alle
onderscheiden groepen gehandicapten.

F.en van de belangrijkste doelstellingen van de publiekscampagne is
dat bekend wordt dat er voorzieningen zijn op gebied van werken, wonen
en vervoer ten behoeve van gehandicapten en ouderen met als streven
dat zij ondanks beperkingen in bijvoorbeeld hun mobiliteit zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. De inzet van de
publiekscampagne is dan ook dat een breed publiek wordt bereikt
Daartoe zal onder andere een Postbus 51 –actie worden gehouden en zal
de campagne zich in de eerste plaats richten op de directe doelgroep, de
gehandicapten en ouderen, maar daarnaast ook op de intermediairen, de
personen die beroepsmatig of door vrijwilligerswerk en/of belangenbe–
hartigende taken veel met gehandicapten en ouderen te maken hebben.
Op die manier wordt zowel direct als indirect de doelgroep bereikt. In
antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie oif publieksvoor–
lichting niet een permanent proces moet zijn merken wij op dat door het
inschakelen van intermediairen in de publiekscampagne ondermeer
wordt beoogd dat voor de informatie over gehandicaptenvoorzieningen
een lokale infrastructuur ontstaat met een meer permanent karakter. Een
niet-gebruik is geenszins de bedoelmg van de campagne. Wel is bekend
van andere voorzieningen, zoals reeds in de memorie van antwoord werd
aangegeven, dat er ondanks een brede publiekscampagne om legio
redenen altijd voor een deel sprake blijft van niet-gebruik.

De leden van de fractie van D66 vragen ook naar het niet-gebruik van
de voorzieningen. Deze leden vragen wanneer de wet succesvol is; bij
een dekking van 100% of 70%?

Een exact antwoord op de vraag van de leden van de D66-fractie is
niet te geven. Of de WVG een succes is hangt van diverse factoren af.
Een van de belangrijkste vragen is of de beperkingen die de gehandi–
capten ondervinden worden opgeheven of verminderd door het voorzie–
ningenbeleid. In de zin van de mate van gebruik die er van wordt
gemaakt, kan worden gesteld dat ons doel is dat degene die een
voorziening nodig hebben ook voor een voorziening in aanmerking
komen.

De leden van de PvdA-fractie vragen of bij de totaalraming rekening
gehouden is met het feit dat volgens CBS-gegevens 58% van de
WVG-doelgroep behoort tot het minimuminkomensniveau en 22% tot dat
tussen minimum en modaal

In onze ramingen zijn geen opbrengsten van eigen bijdragen verdis–
conteerd. De tabellen in concept IV van de VNG-verordening zijn
derhalve houdbaar, ook indien efficiency-winst en niet-gebruik in de
praktijk lager uitkomen dan geraamd. De gemeenten hebben de
mogelijkheid om een eigen bijdrage te vragen. Zij zijn vrij om te besluiten
of zij al dan niet een eigen bijdrage vragen. Het kabinet is er zich van
bewust dat een groot deel van de huidige voorzieningsgebruikers
behoort tot de minimuminkomens en gaat er derhalve van uit dat de
opbrengsten van een eigen bijdrage niet groot zullen zijn. Naar de
mening van het kabinet is het doel om een eigen bijdrage te heffen niet
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in de eerste plaats het sluitend maken van een begroting, maar is het
vooral bedoeld om het maken van een afweging bij het aanvragen van
een voorziening te bevorderen.

Er kan niet worden aangegeven wat het effect van eigen bijdragen is,
aangezien de gemeenten vrij zijn om eigen bijdragen te vragen en ook de
hoogte (binnen bepaalde grenzen) mogen vaststellen.

De leden van de PvdA-fractie achten het niet bevredigend dat de eigen
bijdrageregelingen van aanpalende regelgeving (AWBZ, WFV) die
dezelfde doelgroep betreft, deels nog niet bekend zijn, waardoor er geen
inzicht is op cumulatieve effecten. Deze leden vragen of hierover vóór
september 1993 nog nader uitsluitsel kan worden gegeven.

Naar aanleiding van de brief van de derde ondergetekende van 22 april
1993 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
inzake het aktieplan eigen betalingen in de wettelijke ziektekostenverze–
kering (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 393, nr. 49), heeft onlangs een
mondeling overleg met de Tweede Kamer plaatsgevonden. Naar
aanleiding van een binnenkort te verschijnen onderzoeksrapport betref–
fende de zogenoemde IZA-systematiek zal vervolgens een regerings–
standpunt worden voorbereid. Daarbij zal tevens worden ingegaan op de
mogelijkheid een maximering voor de eigen bijdragen in de AWBZ in te
voeren.

In het licht van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat,
gezien de lopende discussie in de Tweede Kamer over dit onderwerp, het
niet mogelijk is vóór 1 september a.s. het door de leden van de
PvdA-fractie gewenste uitsluitsel te geven.

De leden van de PvdA-fractie vragen, naar aanleiding van een interview
in De Werkgever met de woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer
of gehandicapten nu wel of niet een recht aan deze wet kunnen ontlenen.

Wij merken dienaangaande het volgende op. In het oorspronkelijke
wetsvoorstel waren de wettelijke zorgplicht (artikel 2) en de verplichting
van de gemeente om een verordening op te stellen (destijds: artikel 4}
zodanig van elkaar gescheiden dat de indruk werd gewekt dat artikel 4,
de verordening, uitsluitend de gemeente zou regarderen. Met het
amendement, waarvan de woordvoerder van het CDA uit de Tweede
Kamer in voormeld interview melding maakt, wordt duidelijker tot
uitdrukking gebracht dat de gemeente «met inachtneming van het
bepaalde bij of krachtens deze wet» de zorgplicht in de verordening
nader vorm en inhoud geeft. De verordening dient dan ook naar de
gehandicapte toe duidelijk te maken wat de inhoud en de omvang van
zijn aanspraken zijn.

Bij verordening (in hiërarchie een lagere regeling dan de wet) kan de
wettelijke zorgplicht uiteraard niet geheel of gedeeltelijk ongedaan
worden gemaakt. Mocht het zo zijn dat de verordening niet voldoet aan
de wettelijke zorgplicht dan zal (los van de mogelijkheid van vernietiging
door de Kroon) de rechter in een concreet individueel geval de veror–
dening (gedeeltelijk) buiten toepassing laten en zich baseren op de in de
wet vervatte zorgplicht. Die zorgplicht is overigens in de Tweede Kamer
eveneens bij amendement ook meer toetsbaar gemaakt door de
toevoeging «ten behoeve van de deelneming aan het maatschappelijk
verkeer».

De leden van de PvdA-fractie hebben met betrekking tot artikel 24 de
vraag gesteld of dit artikel niet slechts een schijn van rechtszekerheid
biedt. In het verlengde hiervan vragen zij welke budgettaire conse–
quenties gemoeid zouden zijn met het ondubbelzinnig garanderen van
continuering van de rechten van oude gevallen gedurende twee jaar.

Ingevolge artikel 24 zullen de gehandicapten die thans reeds een
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vervoerskostenvergoeding ontvangen, wanneer te hunnen aanzien niets
in de verordening geregeld is, een vervoerskostenvergoeding tot 1
januari 1996 van de zijde van de gemeente ontvangen. Het artikel dwingt
aldus die gemeenten die de bestaande gevallen op dit gebied eerder
willen gelijkstellen met de nieuwe gevallen, om terzake (uiteraard met
inachtneming van de zorgvuldigheid) afzonderlijk overgangsrecht te
formuleren. Wij hebben voor deze constructie gekozen aangezien
gemeenten naar ons oordeel gelet op hun kennis van de lokale mogelijk–
heden en onmogelijkheden beter in staat zijn een soepele overgang van
het huidige verstrekkingensysteem naar het desbetreffende gemeentelijk
verstrekkingensysteem te bewerkstelligen. De ornstandigheid dat het
overgangsrecht per gemeente kan verschillen (evenals de voorzieningen–
verstrekking per gemeente kan verschillen) betekent naar onze mening
niet dat er slechts sprake zou zijn van «een schijn van rechtszekerheid».

Ter voorbereiding en voor de overgang van de oude naar de nieuwe
situatie is in 1993 ca. 115 mln overgeheveld naar het gemeentefonds.
Met dit bedrag is het mogelijk om in het eerste jaar het beleid ten
aanzien van de oude gevallen te continueren. Gemeenten zullen de
voorzieningen voor de oude gevallen in elk geval daarna geleidelijk
aanpassen, zodat oude en nieuwe gevallen gelijk worden geschakeld. Het
kabinet geeft de voorkeur aan het geleidelijk aanpassen van voorzie–
ningen boven het garanderen van rechten van oude gevallen voor twee
iaar.

Het garanderen van rechten van bestaande gevallen voor twee jaar
kost minstens 60 mln gld extra, bovenop de genoemde 115 mln die in de
ramingen reeds opgenomen was.

De leden van de PvdA-fractie achten het realistisch met name in de
voorlichting duidelijk te maken dat het begrip «goedkoopste adequate
voorziening» dat aan het vigerende AAW-voorzieningenstelsel ten
grondslag ligt, niet hetzelfde is als het overeenkomstige begrip in het
nieuwe stelsel. Deze aan het woord zijnde leden verwachten overigens
niet dat de jurisprudentie die aan het begrip goedkoopste adequate
voorziening» invulling moet geven vergelijkbaar zal zijn met die onder het
oude begrip. Het feit alleen al dat het gaat om decentrale ontwikkeling in
ruim 600 gemeenten zal een negatief effect hebben op de uniforme–
rende werking. Ook de leden van de fractie van Groen Links attenderen
hierop en tekenen terzake aan dat dat een vorm van rechtsongelijkheid
schept, die echter onvermijdelijk is, aangezien zij inherent is aan het
gekozen systeem en de wens om deze materie op deze wijze te decen–
traliseren. Tevens wijzen de leden van de fractie van Groen Links erop
dat in de huidige situatie door de combinatie van decentrale uitvoering
en centrale sturing en samenwerking efficiënt op de jurisprudentie gerea–
geerd kan worden.

Met de leden van de fractie van de PvdA zijn wij van mening dat de
omstandigheid dat zowel bedrijfsverenigingen als gemeenten gehouden
zijn om de goedkoopste adequate voorziening te verstrekken, niet
betekent dat de gehandicapte ook precies dezelfde voorziening van de
gemeente mag verwachten als hij voorheen van de bedrijfsvereniging
mocht verwachten. Het is zeer wel mogelijk dat op lokaal niveau een
andere adequate voorziening als de «goedkoopste» wordt aangemerkt.
Wij zullen aan dit aspect ook zeker in de voorlichting aandacht besteden,
teneinde onjuiste verwachtingen op dit terrein te voorkomen.

Wij verwachten echter niet dat de jurisprudentie op basis van de WVG
wezenlijk zal verschillen van de oude jurisprudentie, in die zin dat
voorzieningen die thans door de beroepsrechter als inadequaat worden
aangemerkt, in het kader van de WVG door de rechter opeens wel als
adequaat zouden worden beschouwd. Dit temeer daar de beroepsrechter
in het kader van de WVG dezelfde is die thans oordeelt over de
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uitvoering van de AAW. Wel zal er - voor wat de verstrekking van
woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen betreft - een
verbreding van de jurisprudentie plaatsvinden; de rechter zal moeten
oordelen over nieuwe (gemeentelijke) voorzieningen. Evenals dat thans
het geval is in het kader van de AAW dient de rechter in het kader van de
WVG te onderzoeken of de door het uitvoeringsorgaan aangeboden
voorziening de beperkingen die de indviduele gehandicapte op een
bepaald terrein heeft, in voldoende mate wegneemt. In dit licht bezien is
de omstandigheid dat de WVG een aanzienlijk groter aantal uitvoerings–
organen zal hebben dan de AAW irrelevant; steeds zal de uitspraak van
de beroepsrechter geënt zijn op het concrete individuele geval.

Uiteraard zullen in de nieuwe situatie aanzienlijk meer uitvoeringsor–
ganen acht moeten slaan op de (vaste) jurisprudentie van de rechter, dan
in het kader van de uitvoering van de AAW het geval is. Hier staat echter
tegenover dat deze uitvoeringsorganen een beperkter verstrekkingen–
terrein (wonen, vervoer, rolstoelen) hebben dan de bedrijfsverenigingen.
Wij hebben, mede gelet op de andere regelingen die door gemeenten
worden uitgevoerd, geen enkele aanwijzing dat gemeenten minder
efficiënt dan de bedrijfsverenigingen op de jurisprudentie (zullen kunnen)
reageren.

De leden van de PvdA-fractie vragen of bekend is hoeveel gemeenten
de WVG gaan uitvoeren in eigen beheer en hoeveel in WGR-verband en
hoe worden in deze laatste gevallen de rechtsaanpraken en bezwaar– en
beroepsmogelijkheden van burgers geregeld?

Uit de enquêteresultaten van het SGBO (VNG) blijkt dat van de 628
geënquêteerde gemeenten slechts 43 gemeenten niet samenwerken; alle
andere gemeenten werken in een of andere vorm samen bij de voorbe–
reiding, financiering en/of uitvoering van de WVG. In verreweg het
grootste deel gaat het hierbij om samenwerking in Wgr-regioverband. Of
en in hoeverre de bezwaarmogelijkheden ook in Wgr-regioverband
worden geregeld was geen onderdeel van de enquête, maar in principe
kan dit zowel door een gemeente individueel alswel in regioverband
worden georganiseerd. Overigens is de beroepsmogelijkheid in de WVG
geregeld.

De leden van de PvdA-fractie hechten sterk aan een kwalitatief goed
stelsel van voorzieningen, inclusief de kwaliteit van de advisering. Zij
achten de verwijzing naar de deskundigheidseisen in de modelveror–
dening van de VNG in dit opzicht onvoldoende, die zeer ruim en voor
interpretatie vatbaar zijn. Zij zien ook niet de bezwaren tegen certifi–
cering. Immers, in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet wordt certifi–
cering juist ingevoerd.

Wij willen vooropstellen dat de kwaliteit van de voorzieningen niet in
het geding mag komen en het kwaliteitsbeleid terzake moet worden
voortgezet. Waar het niet gaat om de voorzieningen zelf maar om de
advisering daarover zijn wij voorshands van mening dat de kwaliteit
voldoende is gewaarborgd door de eis te stellen dat dit door deskun–
digen gebeurt. De verschillende deskundigheden die op dit terrein nodig
zijn worden in de modelverordening aangegeven, zoals die eerder ook in
het kader van de RGSHG zijn opgenomen. In dat kader is niet gebleken
dat de inschakeling van andere adviseurs - naast de GMD - tot
problemen heeft geleid. De gemeenten zullen er voor waken dat geen
ondeskundigen bij de advisering worden ingeschakeld. Dat zou onget–
wijfeld tot klachten van de gehandicapten en hun organisaties leiden en
in bezwaar– en beroepsprocedures tot uiting komen.

Dit wil niet zeggen dat wij principieel tegen certificering van adviesin–
stanties zijn. Met de invoering hiervan moet echter een bijzonder belang
worden gediend, gezien de aanzienlijke uitvoeringslasten en extra kosten
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die verbonden zijn aan een vergunningenstelsel. De functie van de
Arbo-diensten bij de Arbeidsomstandighedenwet is niet van dezelfde
orde als de adviesfunctie in het kader van deze wet. Het belang van certi–
ficering van Arbo-diensten is met andere woorden reeds bij voorbaat
veel duidelijker Daarom hebben wij er in de Tweede Kamer ook voor
gepleit niet zondermeer het regime van de Arbeidsomstandighedenwet in
het kader van de WVG over te nemen, hetgeen ertoe heeft geleid dat
alleen de bevoegdheid bij amendement is opgenomen om (zonodig)
nadere regels betreffende certificering te stellen. Het overleg met de
Raad voor Certificatie is erop gericht om na te gaan welke aspecten bij
een eventuele invoering van een certificatie-systeem een rol spelen.

De leden van de PvdA-fractie achten de voorgenomen evaluaties in
1996 en 1999 te laat. De evaluatievragen in de memorie van antwoord
wijzen bovendien teveel in de richting van produktevaluatie, terwijl een
snelle procesevaluatie bij een omvangrijke operatie, gebaseerd op vele
aannames, naar het oordeel van deze leden eerder voor de hand zou
liggen De voorgenomen evaluatie lijkt onomkeerbaarheid van de thans
gemaakte keuzen te suggereren en biedt geen mogelijkheid om tijdig bij
te sturen. Deze leden pleiten voor een vorm van procesevaluatie na één
jaar, waarbij aspecten aan de orde dienen te komen als:

- de invoerings– en overdrachtsproblematiek;
- de reële ontwikkeling van de vraag naar voorzieningen van boven

65-jarigen;
- de budgettaire verdeelproblematiek Gemeentefonds;
- het overgangsrecht;
- ontwikkeling van maatregelen ter realisering van de geraamde

efficiency-winst (b.v. ontwikkelde collectieve vervoerssystemen);
- de cumulatie van eigen bijdragen bij dezelfde personen;
- overige knelpunten in het transfertraject.
Deze procesevaluatie zou het mogelijk maken op grond van reële

ontwikkelingen bij te sturen. De leden van de PvdA-fractie, hoewel princi–
pieel voorstanders van decentralisatie, verzetten zich op voorhand tegen
de te verwachten tegenargumentatie dat het alleen aan de VNG is om de
vinger aan de pols te houden. Zij menen dat de wetgever, die het proces
initieert, een eigen verantwoordelijkheid in deze heeft. Deze benadering,
in combinatie met eventuele fasering van de invoering op onderdelen zou
inhoud kunnen geven aan de vereiste zorgvuldigheid waaraan de leden
van de PvdA-fractie, zoals gezegd sterk hechten.

Decentralisatie impliceert een verschuiving in verantwoordelijkheden
tussen de overheden, maar desondanks zijn wij met de leden van de
PvdA-fractie van oordeel dat de wetgever een eigen verantwoordelijkheid
houdt voor het in de praktijk uitvoerbaar zijn van de wettelijke doelstel–
lingen van de WVG. Daartoe is in eerste instantie in een tweetal
evaluatie-rapporten in 1996 en 1999 voorzien, waarbij de eerste
evaluatie in 1996 een redelijk beeld kan geven van de wijze van
verstrekking van de WVG-voorzieningen door gemeenten in de
overgangsperiode 1994/1995. Bij de evaluaties zal de realisatie van alle
met de WVG beoogde doelstellingen als toetsingskader gelden.

Daarnaast zal er sprake zijn van evaluatie ten aanzien van zaken zoals
inkomenseffecten, cumulatie met inkomenseffecten van andere
(zorg)regelingen, de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid, de
afbakening, samenhang en afstemming op andere regelingen, de
eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid van de WVG. Er is dus niet
alleen sprake van produkt-evaluatie. Een dergelijke uitgebreide evaluatie
is alleen mogelijk als tijdig en vanaf de invoering informatie wordt
verzameld over de werking van de WVG en eventuele uitvoeringspro–
blemen.

Zoals bij een dergelijke omvangrijke operatie verwacht kan worden,
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zullen zich in de overgangsperiode aanloopproblemen voordoen en
kunnen eventuele knelpunten in de uitvoering blijken op te treden. Wij
willen ons niet aan de medeverantwoordelijkheid hiervoor als wetgever
onttrekken. Daarom zullen wij het voorstel van de leden van de
PvdA-fractie volgen om na één jaar tussentijds aan het parlement een
rapportage uit te brengen over de invoeringsperiode, vooruitlopend op de
totale evaluatie in 1996 en mede in overleg met de VNG. Bij dit vanaf de
invoering van de WVG uit te voeren onderzoek zal aandacht worden
besteed aan de door deze leden genoemde aspecten. Wel wijzen wij er
op dat sommige daarvan, de ontwikkeling van de vraag van boven
65-jarigen en de ontwikkeling van collectieve vervoerssystemen, eerst
over een langere termijn dan de invoeringsperiode goed kunnen worden
beoordeeld.

Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie, nu gebleken is dat het
onmogelijk is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor 1
juli 1993 af te ronden, welke gevolgen het kabinet voor de invoerings–
datum en het verdere invoeringstraject voorziet. Wat zijn de conse–
quenties voor het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel
Wijziging premieheffing boven 65-jarigen (23 140)?

In de brief van 7 juli 1993 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
(22 815, Nr. 274d) heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aangegeven dat het kabinet akkoord is gegaan met het
voorstel de beoogde invoeringsdatum voor de WVG, waarin de
overdracht van woon–, vervoersvoorzieningen en rolstoelen naar de
gemeenten wordt geregeld, te verschuiven van 1 januari 1994 naar 1
april 1994. De invoeringsdatum voor de overdracht van
VROM-woonvoorzieningen (ADL-clusters en woningaanpassingen boven
f 45 000) en van zorgvoorzieningen uit de AAW naar de zorgverzeke–
raars, resp. de AWBZ blijft gehandhaafd op 1 januari 1994.

Eveneens per 1 januari 1994 zullen de bepalmgen van de WVG in
werking treden, die de beperking van de verzekeringsplicht en premie–
plicht tot de leeftijdsgrens van 65 jaar voor de AAW regelen (artikelen
12, onder A, en 21).

De latere invoeringsdatum van de WVG leidt macro gezien niet tot een
wijziging van de premies AAW en ANW en het belastingtarief in de
eerste schijf en heeft aldus geen directe consequenties voor het bij de
Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Wijziging premieheffing boven
65-jarigen. Wel zal een deel van het bedrag, dat naar het Gemeente–
fonds zou gaan, in de vorm van een tijdelijke rijksbijdrage aan het AAF
ten goede komen ter dekking van de uitgaven gedurende de eerste drie
maanden.

Diverse fracties vragen naar de gevolgen van het eventueel niet door
laten gaan van het heffen van ANW-premie voor boven 65-jarigen,
gezien het feit dat in het voorlopig verslag over het wetsvoorstel premie–
heffing voor boven 65-jarigen vragen over deze premieheffing zijn
gesteld.

In de memorie van antwoord van dit laatste wetsvoorstel is hierop
ingegaan. Het voorstel om ANW-premie te gaan heffen bij boven
65-jarigen, is met name bedoeld om de premielasten tussen beneden en
boven– 65-jarigen evenwichtiger te verdelen.

Wanneer besloten zou worden om de premieheffing ANW voor boven
65-jarigen niet door te laten gaan, komt de ANW geheel ten laste van de
beneden 65-jarigen. Tevens werkt het negatief uit op de inkomenspositie
van boven 65-jarigen met alleen AOW, omdat vanwege de hogere
ANW-premie het netto-minimumloon, dat de basis is voor de netto-netto
koppeling, lager zal uitkomen. Dit werkt dienovereenkomstig door naar
alle uitkeringen op minimumniveau.
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Tevens spelen redenen gelegen in het karakter van de volksverzeke–
ringen en het streven naar grondslagverbreding voor de premieheffing
volksverzekeringen een rol.

Voor de WVG is het niet van belang bij wie de premie voor de ANW
geheven wordt. Er wordt namelijk geen ANW-premie gebruikt ter finan–
ciering van de (AAW)voorzieningen.

De leden van de fracties van de PvdA en van de VVD vragen een
reactie op de brief van de Vereniging van ouderorganisaties verbonden
aan scholen en centra voor lichamelijk gehandicapten (VOLG), waarin
deze vereniging haar bezorgheid uit over de gevolgen die de invoering
van de WVG per 1 januari 1994 zal hebben voor kinderen met een licha–
melijke of meervoudige handicap en hun ouders. De tijd tot 1 januari
1994 wordt voor gemeenten te kort geacht om op een zorgvuldige wijze
een goede verordening vast te stellen. De gemeenten zullen hun verorde–
ningen baseren op de modelverordening van de VNG waarin helaas
verschillende voorzieningen, die met name voor deze kinderen nodig zijn,
niet of onvoldoende worden besproken, meent de VOLG. Enkele
voorbeelden worden in de brief genoemd:

- voorzieningen voor kleine kinderen die noodzakelijk zijn voor hun
ontwikkeling, maar niet vallen onder de noemer «rolstoelen», zoals
andere middelen om zich voort te bewegen, aangepast speelgoed,
hulpmiddelen bij het spelen e.d. worden niet meer vergoed;

- vergoedingen voor vervoer in verband met hobby's, clublidmaat–
schap e.d. zullen vervallen.

Tenslotte wordt er in de brief van VOLG op gewezen dat er grote
onzekerheid bestaat over de komende lastenverhoging en de cumulatie
van eigen bijdragen.

Deze laatste vraag wordt beantwoord bij de betreffende vragen van de
leden van de fractie van Groen Links en van het lid van de GPV-fractie.

Inmiddels is besloten de WVG uit te stellen tot 1 april 1994 waardoor
de gemeenten ook meer tijd hebben om het gemeentelijk beleid en de
vaststelling van de verordening op een zorgvuldige wijze voor te
bereiden. Voorzieningen voor gehandicapte kinderen om zich voort te
bewegen vallen wel onder de zorgplicht van de gemeente omdat hier
sprake is van een vervoersvoorziening. Indien het gaat om een
voorziening voor ontwikkeling en ontspanning wordt deze in principe
afgeschaft; wel kan in het kader van de ABW hiervoor een vergoeding
worden verstrekt. Hulpmiddelen met een therapeutisch effect, ook
spelmateriaal, kunnen door de zorgverzekeraars worden verstrekt; dit
gebeurt ook in de instellingen voor gehandicapte kinderen. Hierover
worden afspraken gemaakt tussen de betreffende partijen. Vergoedingen
voor vervoer in verband met hobby's, clublidmaatschap e.d. zullen in
principe niet gaan vervallen. De VNG beveelt aan deze vervoersvraag te
honoreren. De gemeente heeft ook in dit opzicht voldoende ruimte om
maatwerk te leveren bij het toekennen van vervoersvoorzieningen.

De normen voor woningaanpassing zijn, aldus de bij de vragen van de
leden van de PvdA-fractie gevoegde brief van de Vereniging van ouder–
organisaties verbonden aan scholen en centra voor lichamelijk gehandi–
capten (VOLG), in de modelverordening van de VNG aangescherpt: in
plaats van het vroegere «normaal gebruik» wordt de term elementaire
voorziening gebruikt; betekent dat dat aanpassingen voor bijvoorbeeld
een hobby-/speelruimte niet binnen de regeling vallen ?

In de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1992 is in
de toelichting nadrukkelijk aangegeven, dat onder een normaal gebruik
van de woning wordt verstaan de elementaire woonfuncties, zoals
slapen, eten en lichaamsreiniging. Dit zijn ook de functies die ruimtelijk
of qua uitrustingsniveau bij een woning in de sociale huursector
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zichtbaar zijn. Hieronder valt evenals bij de Wet voorzieningen gehandi–
capten het geval is derhalve niet het maken van een hobby– of speel–
ruimte. Van aanscherping is derhalve geen sprake.

De situatie van ouders met kinderen die vanwege hun handicap in een
internaat wonen is, aldus de bij de vragen van de leden van de
PvdA-fractie gevoegde brief van de VOLG, erg onzeker. Het is, aldus
deze brief, onduidelijk bij welke gemeente moet worden aangeklopt voor
voorzieningen en daarnaast worden aanpassingen in de ouderlijke
woning voor verblijf in weekeinden en vakanties in de wet niet geregeld
(wel: aanpassingen om de woning «bezoekbaar» te maken, maar niet om
de woning geschikt te maken voor langdurig verblijf in de vakanties).

Het lid van de GPV-fractie vraagt of de ondersteuning van aanpassing
van het ouderlijk huis van in een internaat wonende gehandicapten wel
of niet onder de zorgplicht van de gemeenten volgens de WVG valt. En
weekendvervoer van deze mensen? Zo nee, achten de bewindslieden dit
rechtvaardig, bijvoorbeeld ten opzichte van bewoners van gezinsvervan–
gende tehuizen?

Uit de formulering van het eerste lid van artikel 2: Het gemeentebe–
stuur draagt zorg voor de verlening van woonvoorzieningen, vervoers–
voorzieningen en rolstoelen ten behoeve van de deelneming aan het
maatschappelijk verkeer van de in de gemeente woonachtige gehandi–
capten enz., volgt, dat aanvragen altijd dienen te worden ingediend bij
de gemeente waar men woont. Volgens artikel 2, tweede lid, is het
eerste lid niet van toepassing op gehandicapten die woonachtig zijn in
AWBZ-instellingen. Op grond van het derde lid evenwel zal bepaald
worden, dat dit voor onder meer eenvoudige woonvoorzieningen, zoals
bedoeld in de huidige Regeling geldelijke steun huisvesting gehandi–
capten, wél mogelijk is. In dergelijke gevallen evenwel zullen de ouders
zich moeten wenden tot de gemeente waar zij woonachtig zijn om te
komen tot aanpassing (bezoekbaar maken) van hun woning. Geen
subsidie wordt verstrekt voor langdurig verblijf. Dit is in de huidige
situatie niet anders.

In de brief van VOLG van 21 juni 1993 is gesteld dat niet bekend is op
grond van welke regeling een computer als communicatiemiddel zal
worden vergoed, nu een dergelijke voorziening niet in het kader van de
WVG zal worden vergoed. Hetzelfde geldt blijkens de brief voor
ADL-hulp en de kosten van woningaanpassingen boven de f 45000.

Computerapparatuur zal in de AWBZ worden ondergebracht voorzover
opgenomen in artikel 10 van het ontwerp van de Regeling hulpmiddelen
AWBZ, welk ontwerp als bijlage 3 is opgenomen in het advies van de
Ziekenfondsraad van 22 april 1993 (advies inzake overheveling gehandi–
captenvoorzieningen AWBZ, uitgave Ziekenfondsraad 1993, nr. 577).

De ADL-hulp en de woningaanpassingen boven de f45000 worden
ondergebracht in subsidieregelingen van de Ziekenfondsraad op basis
van artikel 39, derde lid, onder g, van de Wet financiering volksverzeke–
ringen.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie welke
invloed de thans bestaande wachtlijsten voor de gezinszorg hebben op
de afweging tussen «thuis blijven» en «opname in een intramurale
voorziening» dient te worden opgemerkt dat niet bekend is of, en zo ja in
welke mate, er sprake is van een dergelijke invloed. Dit aspect viel ook
buiten het kader van het onderzoek dat het Nederlands Instituut voor
onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL) heeft uitgevoerd
naar wachtlijsten in de thuiszorg en dat de derde ondergetekende met
zijn brief van 2 februari 1993 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
heeft gezonden (kamerstukken II, 1992-1993, 22 800 XVI, nr. 80). Uit
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genoemd onderzoek kan wel worden opgemaakt dat bij ontslag van
patiënten uit het ziekenhuis zich problemen voordoen in die gevallen dat
er wachtlijsten bij de gezinsverzorging bestaan. Blijkens het onderzoek
leidt dit er in sommige gevallen toe dat patiënten langer dan strikt nodig
in het ziekenhuis blijven.

De leden van de fracties van de PvdA en van Groen Links constateren
dat de werkvoorzieningen een gering deel zijn van het totaal van de
voorzieningen. Beide fracties verwachten dat de werkvoorzieningen in de
toekomst fors zullen toenemen. Groen Links spreekt op basis van stukken
van het AAF van een verdrievoudiging.

Bij onze meerjarenraming van de voorzieningen gaan we uit van een
uitgavengroei van gemiddeld 7% per jaar. Dit geldt ook voor de
werkvoorzieningen. Of het aandeel in werkvoorzieningen ten opzichte van
het totaal van voorzieningen zal stijgen, is zeer de vraag. Sinds 1990 zijn
meer volume– en integratiemaatregelen getroffen. Dit heeft nog niet
geleid tot een substantiële toename van de uitgaven voor werkvoorzie–
ningen. Ook het AAF gaat bij de premienota ervan uit dat deze uitgaven
gering groeien. In hun raming is dan ook geen sprake van een verdrie–
voudiging.

De leden van de fractie van de PvdA zijn van mening dat indien het
volume– en reïntegratiebeleid tot resultaten leidt, het jojo-effect zich
meer en meer zal gaan voordoen en hebben in dit verband verschillende
vragen gesteld. Houdt, zo vragen deze aan het woord zijnde leden,
bijvoorbeeld degene aan wie een bruikleenauto met een daarbij
behorende km-vergoeding als werkvoorziening is verstrekt, die werkvoor–
ziening gedurende zijn/haar werkloosheid ten laste van de AAW en
omgekeerd behoudt iemand aan wie door de gemeente een voorziening
is verstrekt die voorziening als hij/zij aan het arbeidsproces gaat
deelnemen? Leidt dit niet tot budget-vervuiling? Hoe is de kostenver–
deling bij eventueel part-time deelname aan het arbeidsproces? Is het
kabinet voornemens een uren-criterium te introduceren?

Voorzover er een zogenaamd jojo-effect zou kunnen optreden, zal dit
het geval zijn bij de verstrekking van vervoersvoorzieningen. Immers
alleen op dit terrein is de bedrïjfsvereniging gehouden om bij de
verstrekking van een dergelijke voorziening voor de werksituatie, daarbij
ook de leefsituatie te betrekken. Teneinde te voorkomen dat een gehan–
dicapte wiens situatie met betrekking tot de deelname aan het arbeids–
proces wijzigt, onmiddellijk met ingang van die wijziging zich voor zijn
vervoersvoorziening(-en) tot een ander loket moet wenden (bedrijfsver–
eniging of gemeente) zijn wij voornemens om nader te regelen dat
gehandicapten de reeds verstrekte voorziening behouden voor de in de
beschikking vermelde duur. Voor financiële tegemoetkomingen is dat
doorgaans een periode van 12 maanden. Bij bruikleenvoorzieningen,
zoals een bruikleenauto, is er normaliter echter sprake van een
aanzienlijk langere duur (doorgaans 7 jaar). Zou voormelde regel ook in
die situatie gelden, dan kan de situatie ontstaan dat betrokkene
gedurende een reeks van jaren ten laste van het ene loket zijn
bruikleenauto behoudt, terwijl andere gehandicapten die feitelijk in
dezelfde situatie verkeren op dat moment van een ander loket hun
vervoersvoorziening ontvangen. Om dit te vermijden zullen wij tevens
nader regelen dat bruikleenverstrekkingen, alsmede de daaraan gekop–
pelde financiële tegemoetkomingen voor de gebruikskosten, éèn jaar
gecontinueerd worden. Wij menen dat aldus enerzijds ongewenste
jojo-effecten gemitigeerd worden (als een gehandicapte gedurende een
periode van ongeveer een jaar feitelijk in dezelfde omstandigheden blijft
verkeren, is er toch een meer structurele situatie ontstaan) en anderzijds
voorkomen wordt dat gehandicapten die in dezelfde omstandigheden
verkeren lange tijd van verschillende uitvoeringsorganen een vervoers–
voorziening ontvangen.
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Hoewel er in de situatie dat bijvoorbeeld de bedrijfsvereniging een
vervoersvoorziening van een gehandicapte die werkloos is geworden,
continueert, er formeel geen sprake is van budget-vervuiling (ingevolge
de vigerende regelingen komen die kosten nu eenmaal ten laste van dat
budget), kan men puur afgaande op de feitelijke situatie (in het algemeen
ontvangen gehandicapten die niet aan het arbeidsproces deelnemen hun
vervoersvoorziening van de gemeente) stellen dat er sprake zou zijn van
enige budget-vervuiling. De omvang daarvan is, gegeven het feit dat de
continuering gemaximeerd zal worden tot de duur van een jaar, echter
beperkt. Gelet hierop, daarbij in aanmerking nemende het belang van de
gehandicapte om bij wijziging van zijn omstandigheden niet onmiddelijk
naar een ander loket verwezen te worden, achten wij het gerechtvaardigd
voormelde maatregelen te treffen en zo men al in dit kader van budget–
vervuiling zou willen spreken, die te aanvaarden.

Wij zijn niet voornemens een uren-criterium in te voeren, c.q. tot een
kostenverdeling te komen ingeval van part-time arbeid. Bepalend voor de
(exclusieve) competentie van de bedrijfsvereniging en de gemeente is,
afgezien van de hiervoor bedoelde continuering, het feit of de gehandi–
capte al dan niet aan het arbeidsproces deelneemt.

De leden van de fracties van de PvdA, van D66 en van Groen Links
maken uit de memorie van antwoord op dat het de bedoeling is alleen
vervoersvoorzieningen (en rolstoelen) te verstrekken aan personen, die
verblijven in gezinsvervangende tehuizen en andere woonvormen. Zij
vragen of dit betekent dat alle vervoersvoorzieningen voor met name
personen in verpleeginrichtingen komen te vervallen omdat de inrichting
daarvoor geen budget heeft. De leden van de fractie van de PvdA
hebben tevens gevraagd wat dat voor de mobiliteit van intramuraal
verpleegden betekent.

Onder verwijzing naar ons antwoord op een vraag van de leden van de
CDA-fractie over de inhoud en strekking van artikel 2, tweede lid, van het
wetsvoorstel, willen wij hier nogmaals benadrukken dat er in het kader
van de AAW geen vaste uitvoeringspraktijk bestaat om vervoersvoorzie–
ningen te verlenen aan personen die verblijven in andere AWBZ-erkende
instellingen dan de gezinsvervangende tehuizen, Het Dorp, de
zogenaamde grote woonvormen en de beschermde woonvormen. Dit
betekent dat in die gevallen dat personen opgenomen in verpleeginrich–
tingen uit hoofde van de AAW een vervoersvoorziening toegekend
hebben gekregen, dit uitsluitend op incidentele basis is verleend en geen
vaste uitvoeringspraktijk betreft. Onderhavige vervoersvoorzieningen
zullen in de overgangsperiode tot 1 januari 1996 worden afgebouwd.

Hierbij kan nog worden aangetekend dat het hier bedoelde vervoer
geen deel uitmaakt van de verschillende AWBZ-verstrekkingen die
opneming en verder verblijf in een inrichting omvatten. Omdat dit
vervoer geen onderdeel vormt van de AWBZ-verstrekkingen kunnen de
kosten daarvan ook niet in het budget van bijvoorbeeld verpleeginrich–
tingen worden meegenomen. De verzekerden die in een AWBZ-inrichting
verblijven dienen het vervoer voor bijvoorbeeld weekend– en vakantie–
verlof of het onderhouden van sociale contacten zelf te betalen.

Gegeven het feit dat er geen vaste uitvoeringspraktijk bestaat om aan
de onderhavige personen vervoerskostenvergoedingen te verstrekken kan
niet gesteld worden dat de beëindiging van de incidenteel verstrekte
vergoedingen in het algemeen gevolgen zou hebben voor de mobiliteit
van intramuraal verpleegden; uiteraard brengt beëindiging van de
incidenteel verstrekte vergoedingen voor die personen die daarmede
daadwerkelijk geconfronteerd worden met zich mee dat (ook) zij (meer)
voor hun vervoer moeten betalen.
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Terecht constateren de leden van de fractie van de PvdA en de leden
van de fractie van Groen Links dat artikel 1.1 .b. niet spoort met het
inkomensbegip in de WVG.

Inmiddels heeft de VNG de redactie van het desbetreffende artikelon–
derdeel in overeenstemming gebracht met de WVG.

Door zowel de leden van de PvdA-fractie, als de leden van de fractie
van Groen Links is erop gewezen dat in de concept-VNG verordening in
afwijking van de huidige AAW is bepaald dat voorzieningen nimmer met
terugwerkende kracht tot voor de datum van aanvraag kunnen worden
verleend. Wij merken dienaangaande het volgende op.

Ingevolge het wetsvoorstel zijn gemeenten gehouden om een gehandi–
capte die beperkingen ondervindt op het gebied van het wonen of van
het zich binnen of buiten de woning verplaatsen, voorzieningen te
verstrekken teneinde die beperkingen op te heffen of te verminderen. Die
voorzieningen kunnen bestaan uit natura-verstrekkingen en uit financiële
tegemoetkomingen. Het verlenen van terugwerkende kracht aan een
toekeningsbeschikking is uiteraard alleen van belang bij de financiële
tegemoetkomingen (een woningaanpassing, een rolstoel, collectief
vervoer kunnen niet met terugwerkende kracht verleend worden). Indien
een financiële tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot vóór de
datum van aanvraag wordt verleend, wijzigt het karakter van de
voorziening. De financiële tegemoetkoming strekt er alsdan niet toe om
de beperkingen van de gehandicapte op een bepaald terrein op te heffen
of te verminderen, maar om de achteruitgang in het besteedbaar
inkomen die zich in het (recente) verleden heeft voorgedaan achteraf
geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. In de model-verordening is
naar onze mening terecht uitgesloten dat dergelijke, bij uitstek op de
inkomenspositie gerichte voorzieningen in het kader van de WVG worden
verleend. Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven is voor inkomenson–
dersteunende voorzieningen de Algemene Bijstandswet het geëigende
kader.

De leden van de fractie van de PvdA stellen dat doelmatigheidswinst
op gemeentelijk niveau onder meer kan worden bereikt door meer
voorzieningen in bruikleen te verschaffen. In artikel 4.3 van de concept–
verordening van de VNG wordt bepaald dat bij verhuizing naar een
andere gemeente de bruikleen wordt beëindigd en verstrekking in
eigendom plaatsvindt. Dient dit de doelmatigheid, vragen deze leden.

In de toelichting op de concept-modelverordening van de VNG wordt
gesteld dat de bruikleenovereenkomst, die ten grondslag ligt aan de
bruikleenverstrekking, kan bepalen dat bijvoorbeeld bij verhuizing naar
een andere gemeente de bruikleenovereenkomst eindigt en de rolstoel in
eigendom wordt gegeven. Of dit de doelmatigheid dient hangt af van de
situatie; bij een duurdere nog relatief nieuwe rolstoel zal bij verhuizing
naar een andere gemeente wellicht vaker gekozen worden voor beëin–
diging van de bruikleenovereenkomst zonder verstrekking in eigendom,
waarna de gehandicapte naar de nieuwe gemeente wordt verwezen voor
de aanvraag van een andere rolstoel. De VNG heeft deze kan-bepaling in
de concept-modelverordening opgenomen, omdat het in veel gevallen
cliëntvriendelijker en soms ook goedkoper kan zijn om de betreffende
rolstoel bij verhuizing in eigendom te verstrekken. Cliëntvriendelijker,
omdat dan geen nieuwe aanvraagprocedures hoeven te worden gestart,
dit kan ook goedkoper zijn.

De leden van de fractie van Groen Links merken op over hetzelfde
artikel 4.3 van de concept-modelverordening van de VNG dat niet
voorzien is in overname van de bruikleen door de andere gemeente.
Verstrekking in eigendom betekent dat de betrokkene ook zelf voor
onderhoud en reparatie moet zorgen. Bij elektronische en/of ingrijpend
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aangepaste rolstoelen kan dat voor betrokkene zeer bezwaarlijk zijn.
Indien een rolstoel in eigendom wordt verstrekt kan de gehandicapte

voor de kosten van onder andere onderhoud en reparatie en ook voor de
gebruikskosten toch nog een aanvraag doen bij de gemeente. Dit wordt
ook niet uitgesloten in het onderhavige artikel.

D66

De leden van de fractie van D66 hebben gevraagd hoe de passage in
de memorie van toelichting, inhoudende dat de uit de wet voortvloeiende
aanspraken (keerzijde van de zorgplicht) natuurlijk niet bij verordening op
zij kunnen worden gezet en dat dus de aanspraken van de burgers
voldoende gewaarborgd zijn, te rijmen is met de toelichting op de model–
verordening, waarin met zoveel woorden gezegd wordt dat op basis van
de WVG geen recht op specifieke voorzieningen bestaat en dat dit recht
uitsluitend ontleend kan worden aan de gemeentelijke verordening en het
daarop gebaseerde verstrekkingenbeleid.

In de toelichting op de modelverordening is slechts bedoeld aan te
geven dat in de WVG alleen een algemene zorplicht is opgenomen en
dat die zorgplicht in de gemeentelijke verordening geconcretiseerd moet
worden. De gehandicapte die wil weten welke - specifieke - voorzie–
ningen hem kunnen worden aangeboden om zijn beperkingen op een
bepaald terrein op te heffen of te verminderen, dient daarvoor niet de
wet te raadplegen, maar de verordening.

De leden van de fractie van D66 hebben tevens gevraagd hoe het
standpunt dat er geen sprake is van een open einde regeling te rijmen is
met bij de rechter afdwingbare rechtsaanspraken. Het is, aldus deze aan
woord zijnde leden, van tweeën één: of (het financieel begrensde)
voorzieningenaanbod bepaalt het gebruik, of de behoefte bepaalt het
gebruik.

Anders dan de leden van de fractie van D66 zijn wij van mening dat in
rechte afdwingbare aanspraken wel degelijk te verenigen zijn met een
budgetsysteem. Voorwaarde is uiteraard dat het budget toereikend is om
de rechtsaanspraken te honoreren en dat de budgetbeheerder, zonder
dat afbreuk wordt gedaan aan de rechtsaanspraken, mogelijkheden heeft
om (zonodig) tot kostenbeheersing te komen.

Wij menen dat in het kader van de WVG aan deze voorwaarden is
voldaan. Zo is het aan de gemeenten beschikbaar te stellen budget,
behoudens een verdergaande korting op de vervoerskostenvergoedingen,
toereikend om het huidige AAW-verstrekkingenregiem ongewijzigd op
lokaal niveau te continueren. Mocht op enig moment de uitgaven het
beschikbare budget dreigen te overschrijden, dan heeft de gemeente
mogelijkheden om tot kostenbeheersing te komen. Een mogelijkheid die
het wetsvoorstel de gemeente daartoe uitdrukkelijk biedt is de
bevoegdheid om een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van de
gehandicapte om ook zelf bij te dragen in de kosten van een voor hem
noodzakelijke voorziening. De omstandigheid dat van de gehandicapte
naar rato van zijn financiële draagkracht ook een financiële bijdrage kan
worden verlangd in de kosten van een voorziening, doet uiteraard niets af
aan de rechtsaanspraak die de gehandicapte jegens de gemeente heeft.

In antwoord op de meer (rechts-)theoretische vraag van de leden van
de fractie van D66 over het proefschrift van R. Holtmaat merken wij op
dat wij ons kunnen verenigen met de daarin vervatte zienswijze over de
conceptualisering van rechten. Vanuit de klassieke conceptualisering van
subjectieve rechten wordt er ook naar onze mening teveel (en niet altijd
terecht) uitgegaan van de claim-constructie. Een recht is alsdan (per
definitie) de keerzijde van een prestatie. Uitgaande van die conceptuali–
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sering is het dan ook wenselijk/noodzakelijk om (uitvoerig) toe te lichten
dat bijvoorbeeld het recht op bijstand een «andersoortig» recht is.

De claim-constructie is uiteraard zondermeer van toepassing op een
groot aantal rechten. Zo zijn bijvoorbeeld de rechten die uit overeen–
komsten voortvloeien altijd gebaseerd op een prestatie. Bij (bepaalde)
sociale verzekeringsrechten is aanwezigheid van een prestatie echter al
minder manifest (vgl. de volksverzekeringen waarbij men op basis van
het Nederlanderschap - zonder dat premies betaald behoeven te zijn -
een recht kan hebben). Bij het recht op bijstand, maar ook bij het recht
op voorzieningen ingevolge de WVG ontbreekt de prestatie en kan het
recht vanuit de claim-constructie slechts moeizaam beargumenteerd
worden. Deze rechten (ABW-rechten/WVG-rechten) maken duidelijk dat
de claim-constructie te eng is. Het recht kan ook een andere basis
hebben dan de prestatie.

In het proefschrift wordt een recht dat niet primair gebaseerd is op
een prestatie, maar op een hoedanigheid/situatie als een immuniteit
geduid. Zoals gezegd kunnen wij ons in deze zienswijze vinden, waarbij
wij uitdrukkelijk aantekenen dat in onze optiek een immuniteit weliswaar
van een andere orde is dan een claim, maar zeker niet van een andere
rangorde. Claims en immuniteiten zijn verschillende soorten rechten die
in het rechtsbestel naast elkaar (be-jstaan.

De leden van de fractie van D66 hebben naar aanleidmg van de casus–
positie waarin een gehandicapte burger een aanpassing van de woning
vraagt om zelf te kunnen koken, maar van de gemeente te horen krijgt
dat de goedkoopste adequate voorziening bestaat uit een «kookhulp» van
een vrijwilligersorganisatie, de vraag gesteld of de betrokken burger over
voldoende juridische wapens beschikt om een woningaanpassing af te
dwingen.

Uit de WVG blijkt dat de gemeente gehouden is om een woonvoor–
ziening te verstrekken wanneer de gehandicapte beperkingen ondervindt
in het normale gebruik van zijn woonruimte. Een keuken is naar zijn aard
bestemd om aldaar maaltijden te bereiden. Wanneer een gehandicapte
in zijn keuken beperkingen ondervindt bij het bereiden van zijn maaltijden
(bijvoorbeeld het aanrecht, de kookplaats is te hoog om daarvan vanuit
een rolstoel gebruik te maken), is het evident dat die gehandicapte
beperkingen ondervindt «bij het normale gebruik van zijn woonruimte».
Weigert de gemeente in een dergelijk geval de gevraagde woonvoor–
ziening dan kan de gehandicapte via de rechter de gemeente dwingen
om (alsnog) aan de in de WVG vervatte zorgplich* te voldoen.

De leden van de fractie van D66 vragen zich af of, en zo ja, hoe de
vraag of het verstrekkingenbeleid leidt tot toekenning van «de
goedkoopste adequate voorziening» (inclusief eventuele substitutie–
effecten) in de evaluatie wordt betrokken. Het zelfde geldt voor de
evaluatie van een kerndoel van de wet «handhaving van een verantwoord
voorzieningenniveau». Welke criteria bepalen of het niveau verantwoord
is? Is dit geen politieke vraag, gezien de halvering van het bestaande
niveau van vervoersvoorzieningen, vragen deze leden.

Bij de evaluatie van de WVG zal met name ook de vraag aan de orde
moeten komen in hoeverre de voorzieningen voor de gehandicapten na
inwerkingtreding van de wet adequaat zijn: worden de beperkingen die
gehandicapten ondervinden op het gebied van het wonen en van het zich
binnen en buiten de woning verplaatsen daadwerkelijk door de
gemeenten met voorzieningen weggenomen, respectievelijk adequaat
verminderd? Weliswaar kunnen verschillende voorzieningen adequaat
zijn, de grens tussen adequaat en inadequaat wordt in een individueel
geval bepaald door een verantwoorde oplossing voor de belemmeringen.
In de nota naar aanleiding van het eindverslag voor de Tweede Kamer

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 815, nr. 274f 24



hebben we aangegeven dat wij bij de keuze van de noodzakelijke beheer–
singsmaatregelen voor de meeste AAW-voorzieningen moesten conclu–
deren dat op de goedkoopste adequate voorzieningen niet bezuinigd kon
worden, aangezien dat zou inhouden dat de grens tussen adequaat en
inadequaat overschreden zou worden (wat overigens onverlet laat dat
afhankelijk van draagkracht eigen bijdragen kunnen worden gevraagd en
dat inkomensgrenzen kunnen worden gesteld). Voor de forfaitaire
tegemoetkomingen die op basis van de AAW voor het gebruik van een
vervoermiddel worden verleend geldt naar onze mening niet dat niet
bezuinigd kan worden. Wanneer gemeenten zouden besluiten tot verder–
gaande verlagingen van deze tegemoetkoningen en die tegemoetko–
mingen uiteindelijk uit zouden komen op een niveau dat in vergelijking
met het niveau dat op 1 januari 1991 bestond, een halvering inhoudt dan
nog resteert een tegemoetkoming die erin voorziet dat een gehandicapte
van zijn leefvervoer circa 50 km per week volledig vergoed krijgt. Wij
menen dat ten aanzien van een dergelijke voorziening niet gesteld kan
worden dat dat een inadequate voorziening zou zijn.

De leden van de fractie van D66 hebben het vermoeden, gelet op
hetgeen naar aanleiding van een vraag hierover is gesteld in de memorie
van antwoord, dat de cliëntvriendelijkheid die voorliggend wetsvoorstel,
met de daaraan verbonden uitvoeringsregelingen zou inhouden, slechts
een loze huls is en dat in feite zorgverzekeraars plus gemeentelijke
instanties bepalen wat zorg op maat inhoudt. Deze leden vragen of de
bewindslieden het niet noodzakelijk achten om de ervaringsdeskun–
digheid van de betrokkenen een belangrijke plaats toe te kennen in het
besluitvormingsproces als het gaat om het afstemmen van het
zorgaanbod op de specifieke behoefte. En zo ja, hoe denken de bewinds–
lieden hieraan vorm te geven, nu noch de wet noch de tot nu toe overge–
legde uitvoeringsmaatregelen, hieraan inhoud geven? De leden van deze
fractie geven een concreet voorbeeld: Persoon A wordt invalide, moet in
een rolstoel zitten en ziet het liefst zijn eigen huis aangepast. Hij doet
daar voorstellen voor, maar de gemeente vindt dit te duur en wil dat de
betrokkene verhuist naar een aangepaste woning. In hoeverre worden de
patiënten/cliëntenorganisaties bij deze besluitvorming betrokken, vragen
deze leden.

Uit het onderzoek van SGBO blijkt dat 60 procent van de gemeenten
het overleg met de gehandicapten– en ouderenorganisaties is gestart.
Het gaat hierbij echter vooral om het betrekken van deze organisaties bij
de voorbereiding van het beleid (inhoud en keuzen in beleidsnota). De
uitvoerende instantie zal bij de toepassing van de verordening in de
gemeente, in goed overleg met de betrokkene(n) een afweging moeten
maken tussen de verschillende vormen van voorzieningen. De eindbe–
voegdheid tot toekenning ligt echter bij de uitvoerende instantie, na
afweging van eventuele adviezen van medische, sociale, bouwkundige,
juridische of financiële aard. Bij deze afweging moeten zowel de
maatschappelijke kosten als de individuele wensen worden betrokken.
Uiteindelijk beslist de uitvoerende instantie. Bij de besluitvorming over
individuele verstrekkingen zullen niet direct de patiënten/cliëntenorgani–
saties worden betrokken. Wellicht zullen zij wel in bezwaar– en beroeps–
procedures een rol spelen.

De zinsnede «De advisering moet ook onafhankelijk van de beslissing
en van de verstrekking gebeuren. Het gaat daarbij om functiescheiding,
die in het VNG-model voor de Administratieve Organisatie is
opgenomen» in de memorie van antwoord roept bij de leden van de
fractie van D66 de volgende vragen op: Wat wordt bedoeld met
onafhankelijkheid van «de beslissing» en «de verstrekking»? Wat is de
inhoud en de juridische status van genoemd VNG-model?
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Wij hebben hiermee bedoeld te zeggen dat de verantwoordelijkheid
voor de indicatiestelling, het budgetbeheer en de verstrekkingen
gescheiden van elkaar dient te blijven. Anders zou het voorstelbaar zijn
dat een gemeente zijn indicatie-eisen gaat bijstellen omdat bijvoorbeeld
het budget op is. Het VNG-model Administratieve Organisatie is een
geautomatiseerd model voor de gemeenten. De juridische status van een
dergelijk model is dezelfde als bij de VNG-modelverordening. Gemeenten
kunnen gebruik maken van dit model, maar zijn overigens geheel vrij hun
Administratieve Organisatie anders in te richten. Veel gemeenten en
software-leveranciers nemen deze modellen echter als uitgangspunt. De
functiescheiding tussen indicatiestelling en beslissing c.q. verstrekking is
overigens algemeen uitgangspunt in het gemeentelijk beleid.

De leden van de fracties van D66 en van Groen Links zijn van mening
dat de overheveling van voorzieningen naar de AWBZ niet zonder
aanzienlijke verhoging van de kosten kan plaatsvinden in verband met de
uitbreiding van de doelgroep met boven 65-jarigen. Zo vragen deze leden
zich af of de onderbrenging van de zogenaamde AAW-gezinshulp in de
AWBZ niet tot gevolg heeft dat de boven 65-jarigen wel recht krijgen op
huishoudelijke hulp maar dit recht niet kunnen effectueren, omdat voor
deze categorie verzekerden geen extra middelen in de AWBZ
beschikbaar worden gesteld.

In dit verband zij opgemerkt dat in de memorie van antwoord inzake
het voorstel van wet houdende wettelijke regeling van aanspraken op
zorg in de AWBZ (kamerstukken II, 1992-1993, 22 904, nr. 6) in het
artikelsgewijze deel bij beantwoording van vragen over artikel 6e, uitge–
breid is ingegaan op de voorgestelde overbrenging van de huidige
AAW-gezinszorg naar de AWBZ. Daarbij is aangegeven dat juist omdat
thans voor verzekerden van 65 jaar en ouder geen mogelijkheid bestaat
gebruik te maken van de huidige AAW-regeling, de reguliere instellingen
voor gezinsverzorging zoveel mogelijk aan deze categorie verzekerden
zorg zullen aanbieden. In geval van krapte-problemen bij instellingen
voor gezinsverzorging kunnen verzekerden jonger dan 65 jaar immers
naar de vergoedingsregeling van de AAW verwezen worden. Zoals uit de
brief van 2 februari 1993 van de derde ondergetekende inzake wacht–
lijsten in thuiszorg (kamerstukken II, 1992-1993 , 22 800 XVI, nr. 80)
ook blijkt vormt het doorverwijzen van verzekerden naar de
AAW-regeling inzake gezinshulp voor de instellingen voor gezinsver–
zorging het belangrijkste instrument om discrepantie tussen vraag en
aanbod te verkleinen.

Geconcludeerd kan dan ook worden dat het onderbrengen van
huishoudelijke hulp in de AWBZ geen of nauwelijks extra vraag van
personen van 65 jaar en ouder zal oproepen, omdat deze categorie
verzekerden reeds door reguliere instellingen voor gezinsverzorging
wordt bediend. Om die reden zijn de middelen die uit de AAW naar de
AWBZ overkomen voor de huishoudelijke hulp toereikend.

Eenzelfde redenering, als hiervoor voor de gezinszorg is gehouden,
geldt ook voor de ADL-hulpmiddelen. Er zijn weliswaar (geringe)
verschillen in de te verstrekken hulpmiddelen tussen de AWBZ en de
AAW, maar er zijn ook grote overeenkomsten. Boven 65-jarigen kunnen
nu alleen maar gebruik maken van de ADL-hulpmiddelen via de AWBZ,
terwijl de beneden 65-jarigen voor dezelfde hulpmiddelen ook bij de
AAW terecht kunnen. Dat is ook de reden geweest om de voorzieningen
van de AAW en AWBZ nader af te bakenen in een AMvB. Juist vanwege
het feit dat dezelfde voorzieningen via twee verschillende regelingen
worden verstrekt, heeft het kabinet besloten een deel van de
AAW-voorzieningen, waaronder de ADL-hulpmiddelen, onder te brengen
bij de AWBZ.
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Do |pr)pn wan rlfi frartie van D66, alsmede de leden van de fractie van
Groen Links vragen welke gevolgen worden verbonden aan de evaluatie.
Bij de voorgenomen herverkaveling van de voorzieningen wordt namelijk
gekozen voor een andere opzet van de voorzieningenverstrekking met als
kenmerken: scheiding AAW/WAO-uitkering en voorzieningen, scheiding
werk– en leefvoorzieningen, vergaande decentralisatie door overheveling
naar 640 gemeenten hetgeen leidt tot verschillen in beleid en uitvoe–
ringspraktijk, vrijheid in de keuze van adviseurs, verdeling over 3
instanties die deels geen centrale sturing kennen, geeft noodzaak tot
méér coördinerend overleg tussen méér instanties en financiering uit
algemene middelen in plaats van uit de premies. Vorenstaande
kenmerken zijn inherent aan het gekozen systeem. De leden van de
D66-fractie vragen wat het kabinet zelf nog denkt te kunnen doen, indien
onverhoopt mocht blijken dat het nieuwe systeem in de praktijk niet aan
de wensen van uitvoerders en gebruikers voldoet.

De leden van de fractie van Groen Links stellen een gelijkluidende
vraag. Hoeveel ruimte is er om naar aanleiding van de evaluatie nog
zaken te wijzigen of bij te stellen?

Indien uit de evaluatie, of zoveel eerder, blijkt dat (onderdelen van) het
gedecentraliseerd beleid in de praktijk niet voldoet dan zal het kabinet
met regelgeving kunnen ingrijpen in de uitvoeringspraktijk. Een dergelijk
initiatief van de centrale overheid is bijvoorbeeld denkbaar indien het
gewenste kwaliteitsbeleid niet in voldoende mate wordt gecontinueerd.
Nadere regelgeving in verband met certificering, mate van deskundigheid
is ook mogelijk. Ook is het denkbaar dat de centrale overheid beziet of
en hoe er meer financiële middelen voor de gehandicaptenvoorzieningen
ter beschikking kunnen komen, indien gemeenten met het huidige
budget geen verantwoord voorzieningenbeleid kunnen voeren.

WD

Het is de leden van de fractie van de VVD opgevallen dat in de
memorie van antwoord het woord «rechtsgrond», ondanks het feit dat zij
daarvoor enige malen aandacht hebben gevraagd, behoudens in een
citaat, niet wordt gebruikt. Zij hebben dienaangaande de vraag gesteld of
wij het woord «rechtsgrond» een vies woord vinden.

Deze aan het woord zijnde leden hebben er tevens op gewezen dat zij
zich konden vinden in de uiteenzetting inzake de bijstelling van de
destijds geformuleerde rechtsgrond voor de WAO. Zij tekenen in dit
verband aan dat zij het betreuren dat een dergelijke uiteenzetting niet is
opgenomen in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel en
vragen, gelet op de waarde van zo'n uiteenzetting voor de wetshistorie,
naar de motivering hiervoor.

Het woord «rechtsgrond» beschouwen wij zeker niet als een vies
woord. Integendeel. Ingeval een wettelijke regeling wordt gewijzigd
omdat de inzichten omtrent de rechtsgrond die aan de oorspronkelijke
regeling ten grondslag lag zijn gewijzigd, dient in het kader van die
wijziging uiteraard de nieuwe rechtsgrond toegelicht te worden. Met ons
eerdere antwoord hebben wij in reactie op het betoog in de memorie van
toelichting op het wetsontwerp Arbeidsongeschiktheidsverzekering van
de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid - wij
betreuren het dat in onze memorie van antwoord abusievelijk melding is
gemaakt van «Staatssecretaris» van Sociale Zaken en Volksgezondheid -
aangegeven dat de rechtsgrond van de AAW, te weten het recht van
ieder mens op zelfontplooiing, meer in het bijzonder het recht op levens–
ontplooiing van zieke en gehandicapte mensen, geen andere is dan die
welke thans aan de WVG ten grondslag ligt. In het verlengde daarvan
hebben wij tevens aangegeven dat deze rechtsgrond niet exclusief
voorbehouden is aan de sociale verzekeringen. Werd destijds de AAW
als een geëigend middel gezien om de gehandicapte de materiële
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mogelijkheden te verschaffen om zijn recht op zelfontplooiing te effec–
tueren, thans zijn wij van mening dat een ander wettelijk kader een meer
geëigend middel is. De daaruit voortvloeiende wijziging laat de rechts–
grond om bij wet de verstrekking van (bepaalde) gehandicaptenvoorzie–
ningen te regelen onverlet; wat wijzigt is het wettelijk kader. Dit laatste
(dus niet de bijstelling van de rechtsgrond, de rechtsgrond is niet bijge–
steld, maar de bijstelling/wijziging van de wettelijke basis van de voorzie–
ningenverstrekking) is naar onze mening in de memorie van toelichting -
ook ten aanzien van de f 45 000 grens - uitvoerig toegelicht.

De leden van de VVD-fractie vragen tevens naar de rechtsgrond om de
opbrengsten van de AOW-premie en de ANW-operatie te gebruiken om
de tekorten bij dit wetsvoorstel te financieren.

De AOW-premies worden niet gebruikt ter financiering van eventuele
tekorten. In lijn met de regels van de budgetdiscipline wordt de
opbrengst aan de uitgavenkant van de AOW als gevolg van het
wetsvoorstel wijziging in de verhouding van de ouderdomspensioen en
toeslag (kamerstukken II, 1991-1992, 22 772) gesaldeerd met de
tekorten van dit wetsvoorstel. De uitgavenbeperking zal - geheel
conform - tot een partieel lagere AOW-premie leiden. Zoals eerder in
deze nadere memorie van antwoord is aangegeven wordt ook niet de
ANW-premie gebruikt ter financiering van de AAW-voorzieningen.

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de VVD of het
theoretisch mogelijk is dat gehandicapten straks een deel van een
eventuele loonsverhoging voor ambtenaren door extra eigen bijdragen
moeten financieren merken wij op dat een rechtstreeks verband ons niet
waarschijnlijk lijkt. De gemeentelijke begrotingsbehandeling vertoont een
duidelijke parallel met de rijksbegroting. Weliswaar vormt de uitkering
van het gemeentefonds een gegeven, over de eigen gemeentelijke
inkomsten en over de allocatie van het geheel aan middelen naar een
groot aantal bestedingscategorieën moeten politieke keuzen gemaakt
worden. Bij het maken van die keuzen moet echter rekening worden
gehouden met verplichtingen en/of beperkingen die door de wet of
anderzins aan de gemeenten zijn opgelegd. Wij houden het niet voor
onmogelijk dat in het eindresultaat van zon totale afweging sprake kan
zijn van zowel een aanpassing van de eigen bijdragen van gehandicapten
als van hogere gemeentelijke personeelsuitgaven. Het gaat dan echter
niet aan deze twee aspecten eruit te lichten en vervolgens een oorzakelijk
verband tussen beide aan te leggen.

De leden van de VVD-fractie vragen een verduidelijking van het
karakter van het GAK/GMD-voorzieningenbedrijf (in oprichting). Zij
hebben niet de indruk gekregen dat het ging om een non-profit-organi–
satie, maar om een commercieel, dus op winst gericht bedrijf.

De leden van de fractie van Groen Links zijn van mening dat een
GAK-GMD-adviesdienst voor uitsluitend de voorzieningen niet commer–
cieel is te exploiteren. Als men een dergelijke dienst wil hebben en
houden, dan zal men die van overheidswege moeten beschermen.
Anders zal men onder ogen moeten zien dat de in 25 jaar opgebouwde
deskundigheid grotendeels verloren gaat, met een grootschalige
kapitaalsvernietiging.

Het lid van de GPV-fractie vraagt of er extra kosten gemaakt worden
door de GMD om de oprichting van een commercieel werkende advies–
dienst mogelijk te maken en hoe deze kosten gefinancierd worden.

Bij de beantwoording van de vragen over de personele consequenties
van invoering van de WVG voor GAK/GMD en de bedrijfsverenigingen
hebben wij in de memorie van antwoord ook een beschouwing gewijd
aan het voornemen van de GAK/GMD om een voorzieningenbedrijf in het
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leven te roepen. Omdat wij het belang ervan inzien om op deze manier
de bestaande expertise te behouden voor het voorzieningenbeleid, parti–
ciperen wij in het overleg waarin mogelijkheden tot realisatie van een
dergelijk bedrijf worden nagegaan. Wij verwijzen naar de vraagpunten
die hierbij aan de orde zijn die door ons in de memorie van antwoord zijn
weergegeven. In aansluiting hierop beantwoorden wij hierbij de nadere
vragen van de genoemde fracties.

Zolang het voorzieningenbedrijf onderdeel uitmaakt van de
GAK-/GMD-organisatie mag dit geen commerciële winstgevende
doelstellingen hebben. Evenals voor andere niet-wettelijke taken geldt,
die GAK/GMD thans reeds uitoefent, mogen deze diensten alleen tegen
kostendekkend tarief worden verleend. Voorts mogen uitgaven in dit
verband niet ten laste worden gebracht van de sociale fondsen. Oprich–
tingskosten komen ten laste van de exploitatie van het voorzieningenbe–
drijf en worden daartoe afzonderlijk verantwoord. Overigens is thans
alleen sprake van beperkte voorbereidingskosten omdat van feitelijke
oprichting nog geen sprake is gezien de lopende instemmingsprocedure.

De vraag of een voorzieningenbedrijf zonder overheidssteun te exploi–
teren is, hangt af van de levensvatbaarheid op grond van het markt–
aandeel dat kan worden verworven. Anders dan de leden van de fractie
van Groen Links ziet de GAK-/GMD-organisatie voldoende perspectief,
wellicht mede vanwege de voorsprong die men op grond van de
aanwezige expertise op andere marktpartijen heeft.

De leden van de WD-fractie vragen waarom het vanzelfsprekend is
dat de overdracht van de dossiers uit het AOF moet worden betaald.

We gaan ervan uit dat de leden van de VVD-fractie het AAF bedoelen.
De kosten van de overdracht van dossiers proberen wij in overleg met de
uitvoeringsorganen en de VNG zo beperkt mogelijk te houden. Zo is het
niet in alle gevallen nodig om dossiers over te dragen. De vraag wie de
kosten van de overdracht van de gegevens moet betalen wordt meege–
nomen bij het bestuurlijk overleg over de overgangsproblematiek met het
AAF, de GMD, uitvoeringsorganen en de VNG. In dit bestuurlijk overleg
zal tevens aan de orde komen hoe groot de overgangskosten precies zijn
en wie welke kosten betaalt. Dit laatste ook in antwoord op vragen van
leden van de fracties van Groen Links en van GPV.

Met betrekking tot de specificatie die de leden van fractie van Groen
Links in dit verband hebben gegeven menen wij dat ook op dit punt deze
leden verkeerd zijn voorgelicht. In eerder genoemd overleg is het
realisme en de onderbouwing van deze bedragen aan de orde gesteld.

Het lijkt ons daarom niet gewenst op de hoogte van de bedragen in te
gaan alvorens GAK/GMD zich nogmaals hierover bezonnen hebben. Eèn
opmerking willen wij nog wel maken. De kosten van een eventuele
onafhankelijke adviesdienst zijn naar ons oordeel niet aan te merken als
extra kosten. Deze dienst zal zijn inkomsten verwerven door het
uitvoeren van opdrachten voor gemeenten en verzekeraars die deze
werkzaamheden niet in eigen beheer uitvoeren. Aldus komen de kosten
van zo'n adviesdienst, zij het langs indirecte weg, op dezelfde manier ten
laste van het voorzieningenbudget als bij gemeenten en verzekeraars die
deze taken in eigen beheer zouden uitvoeren.

Groen Links

Met betrekking tot de vragen van de leden van de fractie van Groen
Links over de wijziging van het loket ingeval de omstandigheden wijzigen
(jojo-effect) moge wij kortheidshalve verwijzen naar ons hiervoor
gegeven antwoord op een overeenkomstige vraag van de leden van
fractie van de PvdA.
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De leden van de fractie van Groen Links hebben naar aanleiding van
onze opmerking dat de gelijkstelling van de bestaande gevallen met de
nieuwe gevallen niet hoeft te betekenen dat hun positie zeker sterk
nadelig zal worden beïnvloed, omdat het beginsel van de goedkoopste
adequate voorziening wordt gehandhaafd, opgemerkt dat deze
redenering voorbij gaat aan de omstandigheid dat de adequate
voorziening in het huidige AAW-systeem grosso modo het dubbele mag
kosten van hetgeen diezelfde voorziening straks bij de gemeente mag
kosten. Dat je, aldus deze aan het woord zijnde leden, voor een gehal–
veerd budget toch nog voorzieningen kunt verstrekken, die je adequaat
kunt noemen, is zeker denkbaar; dat je daaraan dan vervolgens de
conclusie verbindt dat bestaande gevallen dus ook niet benadeeld
worden, is echter een hele vreemde kronkelredenering.

Wij merken dienaangaande het volgende op. Wanneer er zoals in casu
binnen de grenzen van de budgetaire neutraliteit een verdubbeling van
de personenkring plaats vindt, betekent dat weliswaar dat met vergaande
kostenbeheersing de huidige uitgaven grosso modo gehalveerd moeten
worden, maar niet dat dus ook alle gehandicapten die thans een
voorziening ontvangen, na invoering van de WVG slechts de helft zullen
ontvangen van hetgeen zij vóór de herziening van het voorzieningen–
pakket ontvingen. In het kader van de herziening van het voorzieningen–
pakket voor gehandicapten is het beginsel van de verstrekking van de
goedkoopste adequate voorziening uitdrukkelijk gehandhaafd. Het gevolg
daarvan is dat ten aanzien van bepaalde voorzieningen wel ingrijpende
beheersingsmaatregelen zijn genomen en bij andere niet, zodat in het
verlengde daarvan het individueel nadeel ook niet voor iedere gehandi–
capte gelijk zal zijn. Zo is bijvoorbeeld het budget voor rolstoelen
toereikend om zowel personen onder, als boven de 65 jaar, (conform het
huidige verstrekkingenbeleid) de goedkoopste adequate rolstoel te
verstrekken. Bij de (AAW-)vervoerskostenvergoedingen is daarentegen
voorzien in een daadwerkelijke halvering. Voorafgaande aan de invoering
van de WVG zijn deze vergoedingen al met 30% verlaagd. Gemeenten
hebben dan ook de mogelijkheid met kostenbeheersingsmaatregelen hun
uitgaven voor deze vervoerskostenvergoedingen nog met 20% te
verlagen. De gelijkstelling van de bestaande gevallen met de nieuwe
gevallen kan inhouden dat de thans bestaande vergoedingen door de
gemeenten met genoemd percentage worden verlaagd; het zou ook
kunnen inhouden dat aan betrokkene een combinatie van collectief
lokaal-/regionaal vervoer èn een fmanciële vergoeding voor het vervoer
buiten de gemeente/regio wordt aangeboden, waarbij de verlaging van
de financiële vergoeding mogelijk minder omvangrijk is.

Onze in de memorie van antwoord gemaakte opmerking dat de gelijk–
stelling van de bestaande gevallen met de nieuwe gevallen niet hoeft te
betekenen dat hun positie zeker sterk nadelig kan worden beïnvloed,
dient in het licht van vorenstaande nuancering bezien te worden.

De leden van de fractie van Groen Links vragen waarom het kabinet -
bijvoorbeeld naar aanleiding van de diverse waarschuwende adviezen -
niet zorgvuldiger de voor– en nadelen van het eigen voorstel heeft
geïnventariseerd en gewogen. Waarom heeft men mogelijke alterna–
tieven niet serieus onderzocht? Een gebudgetteerde regeling in het kader
van de AAW zou met name het voordeel hebben dat men door de
centrale sturing binnen de uitvoeringsorganisatie een begroting kan
maken voor het totale beschikbare budget. Dat biedt de mogelijkheid
binnen het budget met kosten te schuiven, de «pijn» van noodzakelijke
bezuinigingen daar te leggen waar het het minst hard gevoeld wordt en
duidelijke prioriteiten te stellen. Zo zou men er dan voor kunnen kiezen
de categorie zwaar gehandicapten, die de voorzieningen het hardste
nodig hebben, in ieder geval zoveel mogelijk te ontzien. Tevens zou men
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hoge prioriteit kunnen geven aan de handhaving van de kwaliteit van
rolstoelen en andere hulpmiddelen voor gehandicapten, merken de leden
van de fractie van Groen Links op.

Wij willen hierbij opmerken dat over de diverse adviezen zorgvuldige
besluitvorming door het kabinet heeft plaatsgevonden; voor– en nadelen
van diverse adviezen zijn bij de besluitvorming betrokken. Het SVr-alter–
natief is niet alleen maar verworpen omdat het niet voldeed aan het
uitgangspunt budgetverantwoordelijkheid. Een van de belangrijkste
argumenten waarom dit alternatief niet voldoet is dat in dit voorstel
sprake blijft van een centralistische regeling, terwijl bijvoorbeeld geen
herordening plaatsvindt door AAW-woonvoorzieningen te decentraliseren
naar gemeenten vanwege het feit dat ze organisatorisch gebonden zijn
aan de reeds gedecentraliseerde woonvoorzieningen op basis van de
Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten. Bovendien kan in
het gemeentelijk beleid rekening worden gehouden met verhuizen in
plaats van met name dure woningaanpassingen en collectief vervoer in
plaats van individuele vergoedingen, waardoor efficiënter beleid kan
worden gevoerd. Overigens gaan wij er van uit dat een goede invulling
van het indicatiebeleid er toe leidt dat de categorie zwaar gehandicapten
de nodige voorzieningen zal krijgen. Voor wat betreft de kwaliteit van
hulpmiddelen en rolstoelen zijn wij in overleg getreden met de oude en
nieuwe uitvoerders en wij zullen met beide partijen afspraken maken over
een voortzetting van het huidige kwaliteitsbeleid voor deze voorzie–
ningen.

Is, aldus de leden van de fractie van Groen Links, de werkelijke reden
van overheveling van dure woningaanpassingen (duurder dan f45 000)
naar de AWBZ niet vooral dat de dure woningaanpassingen het gemeen–
telijk budgetteringssysteem frustreren (omdat het een groot bedrag
ineens is en weinig frequent voorkomt) ? Zo ja, is er dan geen praktischer
oplossing denkbaar dan de zaak (na beoordeling door de gemeente) door
te schuiven naar de ziektekostenverzekeraars, die met dit type
voorziening geen enkele ervaring hebben?

Neen. In de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten
wordt, indien een aanpassing duurder is dan f45 000, slechts subsidie
verstrekt, indien anders opname van de gehandicapte in een AWBZ
instelling noodzakelijk zou zijn. Ook nu reeds is er derhalve een relatie
met het zorgcircuit. Aangezien zorg een taak is voor de zorgverzekeraars
is gekozen voor overheveling van deze dure aanpassingen naar de
AWBZ. Uiteindelijk is overigens besloten om aanvragen terzake niet door
de aparte ziektekostenverzekeraars te laten afdoen, maar centraal door
de Ziekenfondsraad op voet van een subsidieregeling op grond van
artikel 39 van de Wet financiering volksverzekering.

Naar aanleiding van de constatering van de leden van de fractie van
Groen Links dat in de concept eigen-bijdragenregeling van de VNG de
eigen bijdragen oplopen tot f 8000, merken wij op dat ingevolge die
concept-regeling een eigen bijdrage van f 8000 gevraagd kan worden,
wanneer het netto-jaar-inkomen van de gehandicapte en zijn echtgenoot
hoger is dan f110 000. Hieruit blijkt dat ook bij hoge inkomens slechts
een deel van de draagkracht in aanmerking wordt genomen.

De leden van de fractie van Groen Links merken voorts op dat het bij
de in de memorie van antwoord vermelde handhaving van het kwaliteits–
beleid waarvoor mede rijksmiddelen worden ingezet, alleen gaat om het
onderzoekswerk dat thans door een beperkte groep werknemers van de
GMD in samenwerking met onder meer TNO wordt verricht naar de
kwaliteit van hulpmiddelen. De kosten hiervan zouden ca. 6 miljoen
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bedragen. Het gaat hier echter slechts om een klein deel van het totale
kwaliteitsbeleid, merken deze leden op.

Het onderzoekswerk is inderdaad slechts een onderdeel van het totale
kwaliteitsbeleid van hulpmiddelen, overigens een niet onbelangrijk
onderdeel. Derhalve zijn wij momenteel doende een nadere uitwerking te
geven aan een centrale vormgeving van het kwaliteitsbeleid welke naast
het stimuleren en coördineren van onderzoeksactiviteiten ook elementen
van normering, certificering en produktinformatie, mede in internationale
samenwerking in zich heeft. Wij zijn hiervoor in overleg getreden met de
vertegenwoordigers van de uitvoerders, de VNG, de Ziekenfondsraad en
de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Na decentralisatie van voorzie–
ningen zoals de WVG beoogt, kan een centrale vormgeving van kwali–
teitsbeleid van hulpmiddelen alleen bestaanrecht krijgen als de nieuwe
uitvoerders hier aan meewerken. Daarom wordt gestreefd naar samen–
werkingsafspraken op dit gebied en blijvende inschakeling van de op dit
terrein fungerende instanties.

De leden van de fractie van Groen Links menen dat onze reactie in de
memorie van antwoord op hun vraag over de cumulatieve effecten, naar
aanleiding van het voorbeeld van de Vereniging van Spierziekten, voorbij
gaat aan de vraag of deze effecten tot f 7000 inderdaad kunnen
optreden.

Het lid van de GPV-fractie vindt onze reactie onbevredigend op zijn
vraag of deze berekening juist is e.T wij dergelijke inkomenseffecten
aanvaardbaar vinden omdat zij niet ingaan op het voorbeeld, maar
andere oorzaken van inkomensachteruitgang aangeven.

In het voorbeeld van de Vereniging van Spierziekten zijn alle voorzie–
ningen opgeteld, waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk voor eigen
rekening kunnen komen. Wij bestrijden niet dat de cumulatieve effecten
dan in de aangegeven orde van grootte kunnen komen. Het gaat dan
echter niet alleen om eigen bijdragen, maar ook om beperking van de
vervoerskostenvergoedingen, doorberekening van een deel van de kosten
van woningaanpassing in de huur, vervallen van de inkomensondersteu–
nende voorzieningen. Wij willen niet in de verleiding komen om op alle
afzonderlijke uitgavensposten in te gaan. Wel lijkt het ons zeer onrealis–
tisch dat een gehandicapte voor alle voorzieningen in aanmerking zou
komen en dat de kosten die ten eigen laste blijven zich dan ook gecumu–
leerd in dezelfde tijd voordoen. Ook zijn de bedragen in het voorbeeld
gemaximeerd (bijv. woningaanpassing op de grens van f45 000). Door
het uitgangspunt dat uitemdelijk de financiële draagkracht bepalend is
voor de mate waarin de kosten zelf kunnen worden gedragen, met
zonodig toepassing van de IHS en de ABW, gaan wij er van uit dat de
voorzieningen financieel bereikbaar blijven.

Bij invoering van Oort in 1990 is het, in tegenstelling tot hetgeen de
leden van de fractie van Groen Links beweren, nooit de bedoeling
geweest om tegelijkertijd met de verbreding van de premiegrondslag,
boven 65-jarigen recht te geven op de AAW (uitkeringen en voorzie–
ningen). Bovendien kan er niet gesproken worden over extra premieop–
brengst, omdat de premie gegeven een bepaalde premiegrondslag op
lastendekkend niveau wordt vastgesteld. Wanneer de boven 65-jarigen
wel premieplichtig zouden zijn en geen recht op de AAW zouden
hebben, kan de AAW-premie gegeven de bredere premiegrondslag en
gegeven de gelijkblijvende uitgaven lager worden vastgesteld. Zouden
boven 65-jarigen wel recht hebben op AAW-voorzieningen en mogelijk
ook AAW-uitkeringen hebben, dan wordt de premie door de hogere
uitgaven veel hoger. Die hogere premie zou dan zowel door de beneden
65-jarigen als ook door de boven 65-jarigen moeten worden opgebracht.
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De leden van de fractie van Groen Links stellen, dat in artikel art. 2.11.
«Aanpassing gemeenschappelijke ruimte in flatgebouwen» van de
modelverordening van de VNG niet de mogelijkheid wordt geboden de in
een flat aanwezig lift aan te passen, zodat gehandicapten die in een flat
wonen en problemen hebben met de lift altijd zullen moeten verhuizen
ook als met een weinig kostbare aanpassing de bestaande lift voor
gebruik door de gehandicapte geschikt kan worden gemaakt.

Met betrekking tot deze stelling wordt het volgende opgemerkt. In het
algemeen zal een in de gemeenschappelijke ruimte van een flatgebouw
geplaatste lift niet behoeven te worden aangepast voor gebruik door een
gehandicapte. Slechts een tweetal voorzieningen zal in sommige
gevallen noodzakelijk zijn, te weten: het verbreden van toegangsdeuren
en het aanbrengen van elektrische deuropeners.

Met betrekking tot beide voorzieningen is in artikel 2.11, aanhef en
onder a en b, van de modelverordening van de VNG bepaald dat hiervoor
een financiële tegemoetkoming kan worden verleend.

De leden van de fractie van Groen Links merken op dat in de tekst van
de VNG-modelverordening niet de indicatie staat voor de sportrolstoel.
Dat is een omissie, omdat een sportrolstoel, blijkens de toelichting, ook
gegeven kan worden aan personen, die voor het normale verplaatsen nog
gebruik kunnen maken van loophulpmiddelen en dus niet voldoen aan de
in de tekst van art. 4.2 omschreven indicatie voor een rolstoel.

Dit is inderdaad een omissie. De VNG heeft laten weten hiermee niet
de bedoeling te hebben gehad het recht op een sportrolstoel voor die
categorie gehandicapten uit te sluiten, temeer omdat het wel in de
toelichting is aangegeven. De VNG zal er voor zorgdragen dat in de
gedrukte tekst van de modelverordening deze omissie wordt hersteld,
zodat de tekst van de artikelen in overeenstemming is met de toelichting.

GPV

Het lid van de GPV-fractie vraagt of er voor het kabinet geen reden is
terug te komen op de bezuinigingsmaatregelen ten bate van de schatkist
gelet op de financiële problematiek die voortkomt uit de combinatie van
het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit enerzijds en de uitbreiding
van de doelgroep anderzijds.

Bij de opzet van dit wetsvoorstel is het bedoelde aspect onderkend,
geanalyseerd en niet als een onoverkomenlijk probleem ervaren. Er is
voor het kabinet nu geen aanleiding om hierop terug te komen.

Van de zijde van de GPV-fractie wordt gevraagd of de bewindslieden
het ontbreken van een vergoeding van de kosten van bewassing, kleding,
diëten, verwarming, ADL-hulp, huishoudelijke hulp, driewielers,
aangepast speelmateriaal en van computers voor studiedoeleinden in
overeenstemming achten met de zorgplicht van gemeenten in de zin van
de WVG.

De vergoedingen voor extra waskosten, kledingslijtage, bepaalde
dieetkosten en voor verwarming worden inderdaad afgeschaft. Voor de
lagere inkomens blijft hier de mogelijkheid bestaan om voor deze kosten
bijzondere bijstand bij de gemeente aan te vragen. De gemeente heeft
dus wel een zorgplicht voor deze bijzondere kosten echter in het kader
van de bijzondere bijstand. Het ontbreken van een vergoeding voor
ADL-hulp en huishoudelijke hulp moet op een misverstand berusten,
omdat deze voorzieningen vanaf 1 januari 1994 in het kader van de
AWBZ zullen worden vergoed. Driewielers voor gehandicapten die nodig
zijn om zich binnen of buitenshuis te verplaatsen zullen wel door de
gemeenten moeten worden vergoed. Computers voor studiedoeleinden
in de onderwijssituatie blijven als werkvoorzieningen in de AAW gehand–
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haafd. Aangepast speelmateriaal kan als het een therapeutisch aspect
bevat door de zorgverzekeraar worden vergoed. Zo niet dan valt het
spelmateriaal onder de voorzieningen voor ontwikkeling en ontspanning
die in principe worden afgeschaft. Wel kan daarvoor bij de gemeente
bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Het lid van de GPV-fractie heeft gevraagd, of de bewindslieden het
met hem eens zijn, dat ook bijzondere behoeften van (ouders van)
verstandelijk gehandicapten een grond kunnen vormen voor vergoeding
van woningaanpassingen? Vgl. de beschikking van de Afdeling rechts–
spraak van de Raad van State d.d. 25 augustus 1992 inzake een beroep
tegen B&W van Venlo.

Bedoelde beschikking van de Raad van State is gebaseerd op een niet
meer vigerende gehandicaptenregeling. Zowel in de nu vigerende
Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1992 als in de Wet
voorzieningen gehandicapten wordt uitgegaan van de gehandicapte die
een woningaanpassing behoeft en derhalve niet van diens ouders. Het is
wel mogelijk voorzieningen te treffen die voor de verzorging van de
gehandicapte in verband met de algemene dagelijkse levensverrichtingen
noodzakelijk zijn (eten, slapen, lichaamsreiniging). Bijzondere behoeften
van (ouders van) verstandelijk gehandicapten kunnen dan ook geen
grond vormen voor vergoeding voor woningaanpassing.

De vragen van het lid van de GPV-fractie over vervoer zijn beantwoord
bij soortgelijke vragen van de CDA-fractie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
E. Heerma

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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