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De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid 
heeft, na kennis te hebben genomen van de memorie van ant-
woord en de nota's van wijzigingen, mondeling overleg met 
de Regering omtrent de onderhavige wetsontwerpen noodzake-
lijk geacht. 

Omtrent dit overleg — hetwelk plaatsvond op 3 juni 1965 en 
waarbij de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
zich had doen vergezellen door de heren mr. A. C. M. van de 
Ven, directeur-generaal voor Sociale Voorzieningen en Arbeids-
verhoudingen, mr. A. O. W. Grosheide, hoofdadministrateur 
en plaatsvervangend hoofd van de hoofdafdeling Sociale Ver-
zekering, de heer H. Gritter, administrateur en hoofd van de 
afdeling Algemene Zaken van evenvermelde hoofdafdeling, en 
de heren G. H. J. M. Jansen en A. J. van Santen, referen-
darissen aan deze afdeling — heeft de commissie de eer als 
volgt te rapporteren.1) 

1. 
a. De incorporatie van de Ziektewet (Z.W.) in de Wet op 

de arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.). 
b. De duur van de ongedifferentieerde uitkering ingevolge 

de Z.W. 
Vanuit de commissie werd herinnerd aan de sterke aan-

drang, welke in het voorlopig verslag werd uitgeoefend om de 
Z.W. te incorporeren in de W.A.O. De in de memorie van 
antwoord gegeven uiteenzetting werd verhelderend genoemd en 
de vraag werd gesteld, of het in het voornemen van de Minister 
lag om, na de totstandkoming van de W.A.O. onder hand-
having van de Z.W. als afzonderlijke wet, te streven naar sa-
mensmelting van deze twee wetten. 

De bewindsman achtte in de toekomst zodanige samen-
smclting zeker denkbaar en verklaarde zich bereid naar ver-
mogen daarnaar te streven, doch zette nader uiteen, hoezeer 
incorporatie van de Z.W. thans in de W.A.O. zou leiden tot 
aanzienlijke vertraging bij de parlementaire behandeling en de 
totstandkoming van de W.A.O. De incorporatie is een bij/onder 
ingewikkelde en omslachtige zaak; zij zou een grondige her-
ziening vergen van het thans aanhangige ontwerp-W.A.O., ter-
wijl de liquidatie van de Z.W. voorts tot een nieuwe gecompli-
ceerde overgangsregeling zou nopen. De Minister herinnerde 
aan zijn opmerking in de memorie van antwoord, dat een 
dergelijke vertraging met het oog op de sociale positie der in-
validen niet verantwoord ware — immers de Interimwet Tnva-
liditeitsrentetrekkers (I.W.I.) verleent weliswaar uitkeringen 
op een verantwoord minimumpeil, doch als uitgangspunt geldt 
daarbij het loon van de ongeschoolde arbeiders —, zeker niet 
indien men beseft dat de vraag, of de Z.W. al dan niet in de 
W.A.O. behoort te worden ingebouwd, in wezen meer van 
technische dan van materiële aard is. Wat namelijk aan de 
voorstanders van de incorporatie voor ogen staat, kan ook 
langs andere weg worden bereikt, via het gewijzigde artikel 30 
van de Z.W. (verruiming ter zake van tewerkstelling gedurende 

x ) Door de commissie waren vooraf een aantal vragen en vraagpunten 
opgesteld. Deze zijn in dit verslag cursief gedrukt. 
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de ziekengeldperiode) en door vroegtijdige inschakeling van de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst (G.M.D.) . 

Enige leden, die aanvankelijk sterk geporteerd waren ge-
weest voor incorporatie nu van de Z.W. in de W.A.O. ver-
klaarden, van 's Ministers argumentatie in de memorie van 
antwoord en in dit mondeling overleg onder de indruk te zijn 
gekomen. Zij wezen echter op de sterke meningsverschillen 
welke buiten de Kamer gerezen zijn over de meest wenselijke 
maximumduur van de periode, gedurende welke de — onge-
differentieerde — uitkering ingevolge de Z.W. zal worden ge-
noten. De Minister heeft gekozen voor 52 weken; door som-
mige gezaghebbende deskundigen is gepleit voor een half jaar, 
door anderen voor een nog kortere tijdsduur, door weer ande-
ren, waaronder bedrijfsverenigingen, voor 2 a 3 jaren. In het 
voorlopig verslag (blz. 3, linkerkolom) heeft een meerderheid 
der commissie — uit de aard der zaak slechts als een voorlopig 
standpunt — te kennen gegeven, aan een periode van 3 maan-
den de voorkeur te geven. De hier aan het woord zijnde leden 
vroegen, welke bezwaren de Minister zou koesteren tegen hetzij 
aanmerkelijke inkorting, hetzij een belangrijke verlenging van 
de in het ontwerp neergelegde termijn. 

De Minister erkende, dat elke termijn, ook die van 52 
weken, in zekere zin willekeurig gekozen zou zijn, doch wees 
erop, dat de zijnerzijds voorgestelde periode in het licht van het 
geldende recht niet ongebruikelijk is. Zo worden er gedurende 
het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid thans praktisch geen 
ongevallenrenten definitief toegekend, terwijl ook de bepalin-
gen van het ontslagrecht inzake ontslag bij ziekte van belang 
zijn. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is in hoofdzaak 
bestemd voor degenen, die na afwezigheid wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid hun intrede weer in de maatschappij 
moeten kunnen doen, doch in het algemeen niet voor degenen, 
die in hun vroegere functie terugkeren. 

Van degenen, die na 3 maanden de arbeid nog niet hebben 
hervat, herstelt 75 pet. in de loop van de op deze 3 maanden 
volgende periode van 9 maanden. Het is van groot belang, 
dat in dit grote aantal gevallen van nog betrekkelijk kort 
voortdurende arbeidsongeschiktheid in de gekozen opzet niet 
reeds na 3 maanden de mate van arbeidsongeschiktheid behoeft 
te worden geschat. Deze verzekerden keren in de regel weer 
terug naar hun eigen arbeid. 

Met het te vroegtijdig doorsnijden van de band met de eigen 
arbeid, hetgeen in feite betekent het verbreken van de band 
met de werkgever moet voorzichtigheid worden betracht. 

Al met al was de bewindsman van gevoelen, met zijn keuze 
van 52 weken het juiste midden tussen de zeer uiteenlopende 
opinies te hebben getroffen. 

Verschillende leden der commissie gaven te kennen, thans 
deze zienswijze te kunnen delen. 

Enkele leden der commissie meenden, dat door degenen, die 
een aanmerkelijk langere periode bepleiten, wellicht een zekere 
pijn over de afschaffing van de loongrens in de Z.W., als-
mede een zeker onbehagen over de beperking van het ,,zelf-
doen" gevoeld wordt. 

De Minister kon niet goed inzien, dat de kwestie van de 
loongrens bij het onderhavige vraagstuk een rol zou spelen. 

Bedoelde leden wezen erop, dat de ziekengelduitkering nu 
eenmaal voordeliger is dan de W.A.O-uitkering, zodat het niet 
onbegrijpelijk is, dat er zijn, die de voordeliger uitkering 
gaarne zolang mogelijk zullen behouden. 

Op de vraag vanuit de commissie, of de Minister tegen een 
eventueel amendement om de termijn tot een half jaar in te 
korten ernstig bezwaar zou hebben, antwoordde de bewinds-
man bevestigend. 
2. 

De mogelijkheid om de G.M.D. ook te belasten met de uit-
voering van de Z.W.; de — eventueel imperatief voor te 
schrijven — inschakeling van de G.M.D. reeds gedurende de 
Z.W.-periode, indien de bedrijfsverenigingen eigen medische 
diensten voor de Z.W.-periode behouden. 

Vanuit de commissie werd betoogd, dat het om der wille van 
een zo voorspoedig, d.w.z. zo spoedig mogelijke revalidatie 

wenselijk zou zijn, dat de G.M.D. zo vroegtijdig mogelijk wordt 
ingeschakeld. De leden, die dit naar voren brachten, meenden 
dat indien aan deze wens tegemoet zou worden gekomen, de 
aandrang om de Z.W. in de W.A.O. te incorporeren groten-
deels zou verdwijnen. 

Andere leden der commissie zouden zich tegen de mogelijk-
heid van vroegtijdige inschakeling van de G.M.D. niet ver-
zetten, doch zouden er bezwaar tegen maken indien dit zou 
leiden tot uitschakeling van bestaande, goed functionerende 
apparaten. 

De Minister stelde in zijn antwoord voorop, dat de wets-
ontwerpen reeds de mogelijkheid inhouden, dat de G.M.D. ge-
durende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid zijn taak 
inzake de revalidatie van de verzekerde kan vervullen en voorts 
dat de instelling van de G.M.D. een —- volkomen verantwoorde 
— beperking betekent voor een historisch gegroeid stuk „zelf-
doen". De vraag rijst nu, tot hoever deze beperking zal kunnen 
gaan zonder dat al te ernstige — eveneens volstrekt honorabele 
— weerstanden worden opgeroepen. 

De bewindsman zag vooralsnog de volgende drie methoden 
als mogelijkheden. 

A. Oplegging aan de bedrijfsverenigingen van de plicht 
(waartoe het ontwerp zou dienen te worden gewijzigd) om 
aan de G.M.D. te melden gevallen: 

a. waarin de betrokkene door een aandoening of ongeval 
van ernstige aard is getroffen en waarin te verwachten is, 
dat hij in aanmerking zal komen voor voorzieningen tot be-
houd, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid 
of voor genees- en heelkundige voorzieningen; 

b. waarin de arbeidsongeschiktheid na 13 weken nog voort-
duurt. 

De G.M.D. wordt dan in staat gesteld om in deze gevallen 
vroegtijdig de noodzakelijke revalidatievoorzieningen te treffen, 
doch laat de controlebevoegdheden van de medische diensten 
der bedrijfsverenigingen inzake de uitvoering van de Z.W. 
onverlet. 

B. Oplegging aan de bedrijfsverenigingen van een meldings-
plicht als hierboven aangeduid, waarna de G.M.D. met be-
trekking tot de aangemelde gevallen tevens de Z.W.-controle 
overneemt ter zake van alle gevallen, waarin de arbeidsonge-
schiktheid drie maanden na de aanvang daarvan nog voort-
duurt. 

C. Oplegging aan de bedrijfsverenigingen van bedoelde 
meldingsplicht, waarna de G.M.D. in die gevallen waarin hij 
zijn inschakeling met het oog op revalidatie wenselijk acht, 
tevens de Z.W.-controle overneemt. 

Enige leden der commissie wezen erop, dat in alle drie 
methoden de kans bestaat, dat de G.M.D. zijn revalidatie-
bemoeiingen pas 13 weken later zal kunnen aanvangen dan 
wenselijk ware. Zij gaven dan ook de voorkeur aan methode B, 
met dien verstande, dat de aanmeldingsplicht alle gevallen 
betreft en de wachtperiode van 13 weken komt te vervallen. 

De Minister waarschuwde ernstig tegen overbelasting van 
de G.M.D. De bewindsman achtte het niet wenselijk, dat ieder 
griepje bij de G.M.D. zou moeten worden aangemeld. 

De meerderheid der commissie gaf te kennen, methode A 
te prefereren. 

De bewindsman verklaarde, de indiening van een daartoe 
strekkende nota van wijzigingen te zullen overwegen. 

3. 
De samenstelling van het bestuur van de G.M.D. Verenig-

baarheid van het lidmaatschap van het bestuur van het Ar-
beidsongeschiktheidsfonds (A.O.F.) en dat van het bestuur 
van de G.M.D. (memorie van antwoord, blz. 33). 

Een lid der commissie merkte op, dat de Federatie van Be-
drijfsverenigingen — welke, als de hoop van de Minister ver-
vuld wordt, de G.M.D. zal instellen — bestuurd wordt door 



3 

vertegenwoordigers van de centrale organisaties van werk-
gevers en van werknemers, hetgeen niet het A.O.F, eveneens 
het geval zal zijn. 

De Minister zeide, dat het ontwerp geen incompatibiliteit 
schept voor wat betreft het lidmaatschap van het bestuur van 
het A.O.F, en dat van het bestuur van de G.M.D. 

Verschillende andere leden der commissie zagen voor het 
scheppen van een incompatibiliteit als hierboven bedoeld wel 
enige reden, b.v. de bepaling van artikel 73, derde lid, van de 
W.A.O. 

De Minister was er niet geheel zeker van, dat het creëren 
van een nieuwe incompatibiliteit zou stroken met de man-
kracht, waarover de onderscheidene organisaties, die in de be-
sturen vertegenwoordigd zullen zijn beschikken. 

Sommige leden der commissie deelden deze zorg niet, doch 
meenden, dat de organisaties in kwestie eigener beweging 
zullen vermijden, dezelfde personen tot leden van de besturen 
van het A.O.F, en de G.M.D. te benoemen. 

Weer andere leden der commissie voorzagen, dat de G.M.D. 
een functie zal krijgen bij de volksverzekering tegen zware 
geneeskundige risico's, en dat dan ook andere categorieën in 
het bestuur van de dienst vertegenwoordigd zullen moeten zijn. 
Zij vroegen, of het met het oog op deze eventualiteit niet 
wenselijk ware, reeds thans de mogelijkheid te openen, dat 
vertegenwoordigers van andere groepen en kroonleden in het 
bestuur worden benoemd. 

De bewindsman was van oordeel, dat deze mogelijkheid ge-
opend kan worden bij dezelfde wet, welke de taak van de 
G.M.D. uitbreidt, en dat er thans derhalve geen behoefte aan 
was. 

Op een vraag vanuit de commissie, of de Minister verwacht, 
dat vóór de openbare beraadslaging over de onderhavige wets-
ontwerpen de nevelen, waarin de G.M.D. gehuld is. enigszins 
zullen zijn opgetrokken, antwoordde de bewindsman dat de 
periode van anderhalf jaar, welke zal liggen tussen de totstand-
koming en de inwerkingtreding van de W.A.O., ruimschoots 
de gelegenheid zal verschaffen om tot de oprichting van de 
G.M.D. te geraken. De Minister herinnerde aan de oprichting 
van het Gemeenschappeliik Administratiekantoor (G.A.K.) . 
Bovendien zijn, aldus de Minister, de taak en de bevoegdheden 
van de G.M.D. geenszins in nevelen gehuld, maar duidelijk in 
de wet vastgelegd. 

4. 
De consequenties van de invoering van de W.A.O. voor het 

verkrijgen van statistische gegevens, b.v. betreffende ongeval 
en beroepsziekte (memorie van antwoord, bh. 5, rechterkolom). 

Gevraagd werd, of de Minister inmiddels de verwachte in-
lichtingen van de Sociale Verzekeringsraad en de Gezond-
heidsraad ontvangen had. 

De bewindsman beantwoordde deze vraag ontkennend. De 
Gezondheidsraad zou binnen enkele maanden zijn rapport ge-
reed kunnen hebben, met het advies van de S.V.R. zou iets 
meer tijd gemoeid zijn. 

Beide instanties ziin van gevoelen, dat er ook na invoering 
van de W.A.O. redelijke mogeliikheden voor het verkriigen 
van statistische gegevens betreffende ongeval en beroepsziekte 
zullen blijven. De bij elk geval van arbeidsongeschiktheid te 
stellen diagnose zal in het algemeen voldoende aanwijzingen 
geven om ongeval of beroepsziekte te onderkennen. 

De Minister deed de toezegging beide adviezen c.q. rap-
porten aan de Kamer te zullen overleggen. 

5. 
Welke regeling voor de dienstplichtigen (memorie van ant-

woord, blz. 6, rechterkolom) heeft de Regering voor ogen, ge-
zien de nog gebrekkige rechtspositie van de dienstplichtigen? 

Het lijkt noodzakelijk een dergelijke regeling niet later dan 
de W.A.O. in te voeren; kan dit worden toegezegd? 

De Minister deelde mede, dat de Regering met betrekking 
tot dienstplichtigen een regeling voor ogen staat, welke in grote 

lijnen overeenkomt met de W.A.O. Zij streeft ernaar deze 
regeling tegelijk met de W.A.O. in werking te doen treden. 

6. 
Kan de overwogen wijziging van de wijze waarop in artikel 6 

het (seml~) overheidspersoneel buiten de W.A.O. wordt ge-
houden (memorie van antwoord, blz. 6, rechterkolom) worden 
overgelegd? Hetzelfde wordt gevraagd voor de nadere regeling 
van de positie van dit personeel binnen de „drempeltijd". 

De bewindsman zette uiteen, dat bij het ter zake thans in 
gang zijnde interdepartementale overleg de gedachten in de 
volgende richting gaan. 

Van de verzckeringsplicht zowel ingevolge de Z.W. als de 
W.A.O. zullen worden uitgezonderd: 

a. degenen, aan wie door het Rijk invaliditeitspensioen is 
verzekerd: 

b. degenen, aan wie door het Rijk invaliditeitspensioen zal 
zijn verzekerd indien: 

1 °. het voor langer dan 6 maanden of 
2°. het voor onbepaalde tijd aangegane dienstverband 6 

maanden heeft geduurd. 

De onder b bedoelde groepen dienen van de Z.W. en de 
W.A.O. te worden uitgezonderd om te voorkomen, dat ge-
durende de eerste 6 maanden van het dienstverband een dub-
bele voorziening ontstaat. Na 6 maanden vallen de betrokkenen 
immers onder de pensioenwet en wordt de zgn. drempeltijd 
voor de berekening van o.m. het invaliditeitspensioen als dienst-
tijd meegeteld. 

Aangezien het overheidsinvaliditeitspensioen eerst wordt toe-
gekend bij ontslag is met het vallen onder de pensioenwet 
zonder meer nog niet gegeven, dat gedurende de periode lig-
gende vóór het ontslag steeds een voldoende voorziening tegen 
de gevolgen van arbeidsongeschiktheid geldt. In verband daar-
mede was de Minister van Binnenlandse Zaken voornemens, in 
de algemene burgerlijke pensioenwet een bepaling voor te 
stellen, inhoudende, dat bij algemene maatregel van bestuur 
rege'en worden gesteld inzake voorzieningen bij arbeidsonge-
schiktheid gedurende het tüdvak liggende vóór het ontslag ten 
aanzien van de vorenbedoelde personen, voor zover zij niet 
werkzaam zijn bij Rijk. provincie, gemeente, waterschap, veen-
schap en veenpolder en niet behoren tot dat deel van het per-
soneel in dienst van instellingen van onderwijs, waarvoor de 
rechtspositie is geënt op de overheidsregelingen. Deze alge-
mene maitregel van bestuur zal verder de mogelijkheid kunnen 
openen, dat voor bedoelde categorie personen ook aanvullende 
voorzieningen kunnen worden getroffen. 

7. 
Zal er een beknopte of een uitgebreide lijst van beroeps-

ziekten (artikel 17. vierde lid. memorie van antwoord blz. 7, 
rechterkolom) worden vastgesteld? Welk standpunt neemt de 
Minister in ten aanzien van de Europese lijit van beroeps-
ziekten? 

Dient ook niet de voorziening te worden getroffen met het 
oog op late gevolgen van ongevallen, welke zich na het be-
eindigen van de verzekering openbaren? 

De Minister deelde mede, dat de vraag of er een beknopte 
dan wel een uitgebreide liist van beroepsziekten zal dienen te 
worden vastgesteld, in studie was bij de Sociale Verzekerings-
raad. 

De Commissie Geneeskundige Aspecten van de Sociale Ver-
zekering bij de S.V.R. beraadde zich nog over deze aangelegen-
heid. In de commissie gaan de meningen in de richting van 
een zeer heperkte lijst van beroepsziekten, nl. van alleen die 
beroepsziekten, waarbii late openbaring van de gevolgen fre-
quent voorkomt. De S.V.R. betrekt mede in de beschou-
wingen de Europese lijst van beroepsziekten. In dit ver-
band vestigde de Minister er de aandacht op, dat door de 
invoering van de W.A.O. de vraag omtrent de omvang van een 
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lijst van beroepsziekten in beginsel van veel minder gewicht 
wordt, aangezien immers verzekerden bij arbeidsongeschiktheid 
uitkering zullen ontvangen onverschillig uit welke oorzaak de 
ongeschiktheid is voortgekomen. Slechts voor de niet meer 
verzekerden wordt de lijst van belang. 

De Minister herinnerde voorts aan de opmerking in de 
memorie van antwoord, dat de bepaling, vervat in artikel 17, 
vierde lid, van de W.A.O. met name is opgenomen met het 
oog op beroepsziekten, waarbij de ongeschiktheid zich eerst ge-
ruime tijd na het ontstaan van de aandoening pleegt te open-
baren. Dit verschijnsel doet zich in mindere mate voor bij 
ongevallen, zodat hiervoor geen bijzondere voorziening in het 
wetsontwerp is opgenomen. Voor ongevallen zal in het alge-
meen, zo meende de bewindsman, de nawerking van de ver-
zekering gedurende een maand, voorzien in het eerste lid van 
artikel 17, wel voldoende zijn. 

Vanuit de commissie werd opgemerkt, dat het wel degelijk 
voorkomt, dat gevolgen van ongevallen zich eerst veel later 
openbaren. 

De Minister wees erop, dat in het wetsontwerp gebroken is 
met de causaliteit van de arbeidsongeschiktheid, hetgeen met 
algemene instemming begroet is. Tegenover de grote voordelen 
van dit breken met de causaliteit staan enkele nadelen, waar-
onder het geval van de zich laat openbarende gevolgen van een 
ongeval. Het is evenwel niet doenlijk, al die nadelen op te 
heffen zonder daarmede tevens weer het causaliteitsbegrip 
langs de achterdeur binnen te halen. Vandaar dat uitsluitend 
met betrekking tot het notoire nadeel van de beroepsziekten 
alsnog een uitzondering op het breken met de causaliteit 
toelaatbaar is geacht. De bewindsman zeide, overigens de hoop 
te koesteren, dat te eniger tijd een volksverzekering aan de niet 
opgeheven nadelen tegemoet zal komen. 

De leden der commissie, die dit punt naar voren hadden 
gebracht, bleven van oordeel, dat voor een onderscheid tussen 
ongevallen en beroepsziekten in dit opzicht geen reden was, 
eerder het tegendeel. 

De Minister — die nog wees op de mogelijkheden om een 
vrijwillige verzekering te sluiten — zou er sterk de voorkeur 
aan geven, eerst op dit stuk enige ervaring met een wet con-
form dit wetsontwerp op te doen. 

8. 
Het al dan niet verstrekken van een uilkering, ah de arbeids-

ongeschiktheid een gevolg is van een door de arheidsonge-
schikte zelf gepleegde misdraging (memorie van antwoord, 
blz. 7, rechts onderaan). 

De Minister handhaafde zijn in de memorie van antwoord 
uiteengezette standpunt. 

Van verschillende zijden werden voorbeelden genoemd van 
arbeidsongeschiktheid, opgelopen ten gevolge van eigen mis-
dra<jingen; de vrachtwagenchauffeur, die na gebruik van 
sterke drank een auto-ongeluk veroorzaakt: de bezoeker aan 
een — verboden — roulette-inrichting, die op weg naar huis 
een ongeluk heeft; de kellner in een roulette-inrichting die bij 
het ronddienen van bestellingen komt te vallen; de fatsoenlijke 
arbeider die op een avond, in slecht gezelschap geraakt, mee 
uit inbreken gaat en daarbij van het dak valt; de fatsoenlijke 
zelfstandige, die onder dezelfde omstandigheden eenzelfde on-
geluk treft. 

Sommige leden der commissie waren van oordeel, dat indien 
men in de sociale verzekeringswetgeving elke maatregel tot 
preventie van misdragingen achterwege laat, men een gevaarlijk 
pad opgaat. 

De Minister bleef van oordeel, dat de generale preventie 
op de weg ligt van de strafwetgever, dat de verwezenlijking van 
die preventie de taak is van de strafrechter en niet van de uit-
vocringsorganen der sociale verzekering, en dat die uitvoerings-
organen voor het opleggen van wat men als een additionele 
straf zou kunnen zien niet geëquipeerd zijn. Zou b.v. zo'n uit-
voeringsorgaan ook een oordeel moeten geven in hoeverre de 
verzekerde, die zich misdragen heeft, toerekeningsvatbaar te 
achten is? 

Enige leden der commissie meenden trouwens dat maat-
regelen als door sommige anderen te dezen aanzien bepleit, 
geen enkele preventieve werking hebben. Het is denkbaar dat 
het bewustzijn, met de strafrechter in aanraking te komen, 
iemand beweegt een misdraging toch maar achterwege te laten; 
dat men ook van bepaalde sociale verzekcringsuitkeringen ver-
stoken zal blijven, beseft men echter stellig niet. Het ligt 
ook niet voor de hand: de generale preventie van het strafrecht 
ligt in het besef, dat men kans loopt ontdekt te worden, doch 
zou aan het sociale verzekeringsrecht additionele generale pre-
ventieve werking zijn toe te kennen, dan is daartoe noodza-
kelijk, dat betrokkene ook ernstig rekening houdt met de kans, 
niet alleen ontdekt te worden, maar bovendien het slachtoffer 
te worden van een ongeval. 

De Minister stelde, dat in de nieuwe Ziekenfondswet, op 
grond waarvan een groot deel van de Z.W. en W.A.O.-verze-
kerden hun recht op genees- en heelkundige behandeling moe-
ten krijgen, evenmin een dergelijke uitsluitingsgrond voorkomt. 
Het zou vreemd zijn als de verzekerde dat deel van de voorzie-
ningen bij arbeidsongeschiktheid wel zou krijgen en de gelde-
lijke uitkering zou moeten missen. Voorts stelde de bewinds-
man, dat arbeidsongeschiktheid, welke door opzet van de ver-
zekerde is veroorzaakt, geen recht op uitkering geeft. Tenslotte 
vestigde de Minister er nog de aandacht op, dat bij even-
tuele invoering van een bepaling van deze aard in de W.A.O. 
gezocht zou dienen te worden naar een geobjectiveerde 
maatstaf, b.v. ingeval van onherroepelijk geworden vonnis van 
de strafrechter. De huidige Invaliditeitswet (I.W.) kent een 
dergelijke geobjectiveerde norm. 

9. 
Minimale mate van arbeidsongeschiktheid om voor uitkering 

in aanmerking te komen (15 pet. of 25 pet.), mede in verband 
met de inhoud van het artikel: ,,Parasitisme en Interimwet" 
van dr. P. A. Voute, in de „Geneeskundige Gids" van 13 mei 
1965 (memorie van antwoord bh. 8, rechterkolom). 

Een lid der commissie meende, dat in vermeld tijdschrift-
artikel nog eens duidelijk was aangetoond, voor welke moeilijk-
heden men zich gesteld zal zien als men moet komen tot cor-
recte schattingen van de mate van een betrekkelijk geringe 
invaliditeit. 

Met de I.W.I. heeft men te dezer zake geen ervaring kunnen 
opdoen, omdat ingevolge die wet geen uitkeringen worden toe-
gekend voor invaliditeit beneden 55 pet. 

De bewindsman herhaalde de in de memorie van antwoord 
gegeven uiteenzetting, dat er te veel van wordt uitgegaan dat 
het schatten van de invaliditeit bij de W.A.O. een zuiver 
medische aangelegenheid is. Niet minder belangrijk zijn de 
loon- en arbeidsdeskundige schattingen. Nauw overleg tussen 
medici- en loon- en arbeidsdeskundigen zal nodig zijn om tot 
een aanvaardbare graad van invaliditeit te komen. 

Van een min of meer automatisch ,,tarief" in de trant van 
„gemis van 1 oog = x pet. invaliditeit" zal derhalve geen 
sprake zijn. 

Slechts indien de handicap ertoe leidt, dat ook loonkundig 
bezien arbeidsongeschiktheid aanwezig is, zal een W.A.O.-
uitkering op haar plaats zijn. 

Artkel 45 schept de mogelijkheid de W.A.O.-uitkering tij-
delijk niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen bij loonin-
komsten, welke meer bedragen dan evenredig is aan de res-
terende arbeidsgeschiktheid. 

Bij een mate van arbeidsongeschiktheid van 15—25 pet. 
bedraagt de uitkering 10 pet. van het dagloon. Bij een loon van 
slechts f 120 per week zou dit nog altijd neerkomen op een 
bedrag van niet minder dan f 12 per week. 

De Minister achtte het in de vraag vermelde tijdschrift-
artikel geen klaar blijk van een op de hedendaagse omstandig-
heden gerichte mentaliteit. 

Verscheidene leden der commissie gaven te kennen door 
's Ministers uiteenzetting overtuigd te zijn, vooral — aldus een 
hunner — omdat de invaliditeitsschatting zal komen te staan 
in het licht van de revalidatie. 



5 
10. 

De motivering van de 55 pet.-grerts, welke in de artikelen 37 
en 38 W.A.O. genoemd wordt (memorie van antwoord, hlz. 
10, linkerkolom). 

Verschillende leden der commissie citeerden de zinsnede uit 
de memorie van antwoord, „dat er bij een gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid van minder dan 55 pet. voor de betrok-
kene in het algemeen voldoende gelegenheid (zal) zijn om het 
resterende arbeidsvermogen in loondienst produktief te blijven 
maken. Zij vroegen, of de Minister over enige grond, b.v. 
statistisch cijfermateriaal, beschikte waarop deze grens van 
55 pet. gebaseerd was. Gewezen werd voorts op de passage 
op blz. 24, rechterkolom, onderaan, van de memorie van ant-
woord. 

De Minister deelde mede, niet te beschikken over statistisch 
cijfermateriaal als hierboven gevraagd. 

Van de zijde der commissie werd erop aangedrongen, be-
doelde grens te stellen op 45 pet., al erkenden de leden, die 
deze verlaging bepleitten, evenmin over cijfermatige gegevens 
ter adstructie van hun wens te beschikken. 

De bewindsman verklaarde, het ontwerp overeenkomstig dit 
verzoek te zullen wijzigen. 

11. 
Verhaalsrecht van het uitvoeringsorgaan op degene, die naar 

burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade (memorie van 
antwoord, blz. 10). 

Van de zijde der commissie werd op de door de S.V.R. naar 
voren gebrachte gronden bepleit, het regresrecht af te schaffen, 
met uitzondering eventueel ingeval voor de burgerrechtelijk 
voor de schade aansprakelijke derde een verplichting tot verze-
kering van aansprakelijkheid bestaat ingevolge de Wet aan-
sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De leden, die dit 
betoogden, noemden de memorie van antwoord op dit 
punt weinig overtuigend. Dat bij de totstandkoming van de 
Ziekenfondswet van de zijde der Staten-Generaal geen bezwaar 
gemaakt is tegen het geven van een verhaalsrecht aan de 
ziekenfondsen b.v. sprak deze leden niet aan, omdat bij de 
totstandkoming van die wet allerminst de gehele herziening 
en modernisering van het bestaande ziekenfondsrecht beoogd 
werd. 

De Minister herinnerde eraan, dat het hier nu juist een 
punt betrof, waar de Ziekenfondswet een nieuwe regeling ge-
bracht had. Deze regeling was noodzakelijk geworden, omdat 
van de zijde der ziekenfondsen enkele malen procedures in 
gang waren gezet teneinde derden aansprakelijk te stellen voor 
verstrekkingen, welke door hun schuld door de ziekenfondsen 
moesten worden verleend. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad bij 
arrest van 13 maart 1959 (N.J.B. 1959, blz. 241) beslist, dat 
de aanmelding bij een ziekenfonds geacht kan worden een 
verzekeringsovereenkomst te zijn in de zin van artikel 284 
VV.v.K. en dat mitsdien recht van subrogatie aanwezig was. Nu 
in de nieuwe ziekenfondswet buiten twijfel is gesteld, dat geen 
sprake kan zijn van een overeenkomst in de zin van artikel 284 
W.v.K., was een regeling van een zelfstandig regresrecht ge-
boden. De Kamer heeft daarmede ingestemd. Het zou op zijn 
minst genomen vreemd zijn nu bij de W.A.O. anders te han-
delen. 

Voorts meenden bedoelde leden steun voor hun standpunt 
te hebben gevonden in het voorlopig verslag inzake wctsont-
werp 7812, betreffende verhaalsrecht ongevallen ambtenaren. 
De bewindsman vestigde er echter de aandacht op, dat de com-
missie, die de openbare behandeling van wetsontwerp 7812 
heeft voorbereid, zich met het daarin voorgestelde verhaals-
recht kan verenigen. Tegenover de leden, die stelden, dat de 
commissie in haar verslag toch ook gewezen had op het advies 
van de S.V.R. inzake verhaalsrecht bij de sociale verzeke-
ringen, wees de Minister er op, dat zulks niet wegneemt, dat 
de commissie in principe met het voorgestelde verhaalsrecht 
in wetsontwerp 7812 akkoord ging. 

De Minister stelde nog eens weinig voor een beperking van het 
verhaalsrecht in de Z.W. en de A.O.W. te voelen. Een derge-

lijke beperking kan bovendien consequenties voor de Zieken-
fondswet hebben, waarvan evenmin gezegd kan worden, dat zij 
zonder meer aanvaardbaar zullen zijn. 

12. 
De verstrekkingen aan verzekerden, die niet onder de \oon- 

qrens van de Ziekenfondswet vallen (memorie van antwoord, 
'hlz. 13 en 14). 

Vanuit de commissie werd de vraag gesteld, hoe zal worden 
gehandeld ten aanzien van iemand, die noch onder de ver-
plichte ziekenfondsverzekering valt, noch gebruik gemaakt 
heeft van de mogelijkheid tot vrijwillige verzekering, of wiens 
particuliere ziektekostenverzekering ontoereikend blijkt. 

De Minister herinnerde eraan, dat de wetgever met betrek-
king tot de verplichte ziekenfondsverzekering een loongrens 
heeft gesteld op grond van de overweging, dat wie een hoger 
loon geniet voor zijn eigen geneeskundige verzorging kan zor-
gen en dat dan ook behoort te doen. Doch dan gaat het even-
min aan, de kosten van deze geneeskundige verstrekkingen ten 
laste van het A.O.F, te brengen, tenzij met het wèl verlenen 
van de geneeskundige verstrekking het belang van het A.O.F, 
gediend wordt (artikel 60, vierde lid der W.A.O.). De kosten 
van deze laatste verstrekkingen zullen in het totaal van de 
kosten van het A.O.F, een te verwaarlozen factor vormen. 
Van meebetaling door ziekenfondsverzekerden in de kosten 
van geneeskundige verzorging van niet-ziekenfondsverzekerden 
via het vierde lid van artikel 60 kan derhalve praktisch niet 
worden gesproken. 

Doet zich geen geval voor als bedoeld in het vierde lid 
van artikel 60 der W.A.O., dan staat nog slechts de mogelijk-
heid open van een beroep op de Algemene Bijstandswet. 

13. 
Met welke premieverhogingen (ziekengeldverzekering, zie-

ken fondsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering) 
moet rekening gehouden worden op het tijdstip van invoering 
der W.A.O., indien deze geschiedt op 1 januari 1967. 

Voor welk deel van deze premieverhoging zal een compen-
satic gegeven worden door een bijdrage uit de algemene mid-
delen in het kinderbijslagfonds? (memorie van antwoord, blz. 
19—20.) 

De Minister zette in antwoord op de eerste vraag uiteen, 
niet in staat te zijn enigszins exact aan te geven, hoeveel lager 
de aanvangspremies zullen uitvallen dan in de memorie van 
antwoord was aangegeven. 

Daarbij zullen mede het beleid van de uitvoeringsorganen, 
die de premie zullen vaststellen, en het beleid van de goed-
keurende autoriteiten een rol spelen. 

Het in het overzicht (memorie van antwoord, blz. 20) voor 
de ziekengeldvcrzckering genoemde percentage van 5,4 — in 
de kolom „Straks" — stelt de landelijk berekende gemiddelde 
premie voor. Voor bepaalde bedrijfstakken of gedeelten daar-
van zal de premie voor de ziekengeldverzekering daarom meer 
of minder dan 1 pet. kunnen stijgen. Hierbij zullen de bedrijfs-
verenieingen uiteraard ook acht slaan op de omvang van de 
reeds gevormde reserve. 

De premie voor de ziekenfondsverzekering wordt bij minis-
teriele beschikking vastgesteld, op voordracht van de Zieken-
fondsraad en gehoord de Sociaal-Economische Raad. 

Uiteraard is het thans nog niet mogelijk te voorspellen hoe 
snel naar het oordeel van deze organen de verwachte premie-
stü.Ring van ca. 0,3 pet. straks zal dienen te worden gerealU 
seerd. Ook hier zal veel afhangen van de financiële situatie 
op het tijdstip, waarop over deze aangelegenheid zal moeten 
worden beslist. 

Ook omtrent het tempo, waarin het bestuur van het nog te 
vormen Arbeidsongeschiktheidsfonds zal menen, dat de even-
wichtspremie zal dienen te worden bereikt, kon de bewindsman 
no« niets voorspellen. 

Weliswaar moet ook het door dat bestuur te stellen premie-
percentage bij ministeriële beschikking, gehoord de Sociale Ver-
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zekeringsraad, worden goedgekeurd doch het is duidelijk, dat 
een uitspraak daaromtrent toch op niet-verantwoorde wijze op 
het heleid van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en van het ad-
viesorgaan in deze, de Sociale Verzekeringsraad, zou vooruit-
lopen. 

Samenvattend stelde de Minister, dat de totale premiedruk 
als gevolg van de invoering van de arbeidsongeschiktheids-
verzekering maximaal met ca. 1,6 pet. zal toenemen, doch dat 
bij gelijkblijvende omstandigheden op de datum van invoe-
ring met een iets geringere stijging rekening kan worden ge-
houden. 

Tegelijkertijd is dan aan de orde de invoering van de volks-
verzekering voor zware geneeskundige risico's. Bij de kabinets-
formatie is aan de orde geweest de stijging der lasten bij de 
gelijktijdige invoering van beide voorzieningen en de daarvoor 
noodzakelijke bijdragen uit de algemene middelen. 

De Minister deelde mede, dat het niet in de bedoeling ligt 
algemene middelen ter beschikking te stellen bij de W.A.O., 
doch bij de volksverzekering voor zware geneeskundige risico's, 
naast de bijdragen die het Rijk reeds thans voor de bestrijding 
dezer risico's geelt. 

Overigens zullen deze bijdragen worden aangebracht via de 
kinderbijslagverzckering. Een concreet bedrag wilde de Minis-
ter, nu het wetsontwerp ter zake van de volksverzekering voor 
zware geneeskundige risico's nog niet is ingediend, nog niet 
noemen. Hij wilde het laten bij hetgeen in de regeringsver-
klaring is gezegd. 

De leden der commissie, van wie deze vraag afkomstig was, 
noemden dit antwoord wazig. Zij hadden aanvankelijk de in-
druk dat de Minister-President bij de algemene beraadslagingen 
op 29 april 1965 zich iets minder gereserveerd had uit-
gelaten, doch de Minister ontkende dit, er op wijzende, dat 
de door het lid der Kamer, de heer Ncderhorst, genoemde 0,7 
pet. {Handelingen zitting 1964—1965, blz. 1353) voortvloeide 
uit becijferingen aangaande de kosten van een volksverzekering 
tegen zware geneeskundige risico's. 

Bedoelde leden zeiden, dat zij het ernstig zouden betreuren 
als er bij de inwerkingtreding van de W.A.O. een aanmerke-
lijke verzwaring van de premiedruk zou optreden ten gevolge 
van de omstandigheid, dat de volksverzekering tegen zware 
geneeskundige risico's dan nog niet in werking zou kunnen 
treden. 

De bewindsman zeide, van deze verklaring goede nota te 
hebben genomen. 

14. 
Artikel 14 W.A.O. (memorie van antwoord, blz. 20 e.v.). 
Het lijkt gewenst de mening van de Minister te volgen t.a.v. 

de binding van hei maximum dagloon aan de ontwikkeling van 
het indexcijfer der lonen. 

Het lijkt noodzakelijk het oordeel van de Minister te ver-
nemen t.a.v. de hoogte der daglonen bij Z.W., W.A.O. en van 
de dagloongrens en de inkomensgrens bij de Ziekenfondswet. 
Is er niet alle aanleiding, deze grens voor de Z.W. en de W.A.O. 
te bepalen op f 20 000 op jaarbasis en bij de Ziekenfondswet 
op f 12 000 op jaarbasis, en deze bedragen te hinden aan de 
ontwikkeling van het indexcijfer der ionen? 

De Minister deelde mede, nog het advies van de S.V.R. 
over de technische implicaties van het desbetreffende SER-
advies af te wachten. Deze aangelegenheid behoeft overigens 
niet bij de onderhavige wetsontwerpen geregeld te worden, doch 
bij de aanpassing van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
aan de W.A.O. 

De Minister verwachtte, alsdan voorts een advies terzake van 
de Ziekenfondsraad te hebben ontvangen. 

Hen lid der commissie sprak de hoop uit, dat dan tevens de 
gelegenheid zal worden aangegrepen, af te stappen van het 
sinds 1 januari 1960 voor de ziekenfondsverzekering gehanteer-
de systeem, waarbij de loongrens de ontwikkeling van lonen 
en prijzen volgt. 

15. 
Artikel 18 W.A.O. (memorie van antwoord, hlz. 24). 
Kan de Minister concreet aangeven welke regeling hij zich 

op grond van het tweede lid van artikel 46 voorstelt te treffen? 
Het lijkt gewenst een overgangsbepaling in het leven te roepen 

om te garanderen, dat degenen die thans uitkering genieten op 
grond van de lnterimwet en die in GSW-SWH-verhand te-
werkgesteld zijn ten minste hun huidige aanvullende uitkering 
(f 1038 per jaar) zullen behouden. 

De bewindsman deelde mede, dat in het kader van het over-
gangsrecht gestreeft zal worden naar een overgangsbepaling als 
gevraagd, teneinde te garanderen, dat degenen, die thans uit-
kering genieten op grond van de lnterimwet en die in G.S.W.-
S.W.H.-verband tewerkgesteld zijn, bij gelijkblijvende invalidi-
teit ten minste hun huidige aanvullende uitkering zullen be-
houden. 

Vanuit de commissie werd gevraagd, of de nieuwe regeling 
dan voor bepaalde categorieën niet onvoordeliger dreigt te 
worden dan de huidige I.W.l.-regeling. 

De bewindsman wees erop, dat dit af zou hangen van de 
standaardbedragen en voegde daaraan toe, dat anders dan bij 
de I.W.I. bij de A.O.W. gestreefd zal moet worden naar een 
individualisering, waarbij het loon van de betrokkene van vóór 
zijn arbeidsongeschiktheid mede maatgevend is voor zijn totale 
inkomen, indien hij in G.S.W.- of S.H.W.-verband is te werk 
gesteld. 

Bedoeld lid merkte op, inderdaad te pleiten voor gunstiger 
standaardbedragen. Dit lid meende, dat de 90 pct.-regeling 
voor de ongeschoolde arbeider tot een onvoordelig resultaat 
zou leiden, aangezien 90 pet. van zijn dagloon minder zal zijn 
dan hem in een grote gemeente ingevolge de Algemene Bij-
standswet zou toekomen. 

De Minister deed de toezegging, dit te zullen bestuderen. 
Het streven zal overigens moeten zijn naar een regeling, 

waarbij een grotere arbeidsprestatie tot een hoger inkomen 
kan leiden en waarbij zowel de gang naar de sociale werk-
plaats als de herintrede in het normale bedrijfsleven aantrekke-
lijk blijft. 

16. 
Artikel 21 W.A.O., tweede lid, sub a; de verminderde moge-

lijkheid om weer arbeid te verkrijgen. De gegeven voorbeelden 
op blz. 26, eerste kolom, tweede gedeelte van de memorie van 
antwoord maken de indruk, dat onder de in artikel 21 be-
doelde „door de arbeidsongeschiktheid veroorzaakte vermin-
derde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid" verstaan moet 
worden: ..aangewezen zijn op het werk in bijzondere omstan-
digheden". Is dat inderdaad de strekking van dit lid? 

De Minister zette uiteen, dat de strekking van het bepaalde 
in artikel 21, tweede lid, onder a, W.A.O. verder gaat dan de 
strekking, welke in de onderhavige vraag lag opgesloten. Deze 
wijdere strekking blijkt ook uit hetgeen op blz. 25, rechter-
kolom. onderaan, en blz. 26, linkerkolom bovenaan van de 
memorie van antwoord is gesteld inzake de bedoeling van het 
bepaalde in artikel 21, tweede lid, onder a, W.A.O. dat uit de 
O.W. en L.O.W. is overgenomen. Wellicht geven de in de 
memorie gegeven voorbeelden, welke op de in het voorlopig 
verslag gestelde vraag waren afgestemd, de indruk, dat de 
strekking van het bepaalde in artikel 21, tweede lid, onder a, 
W.A.O.. zo beperkt is als in de onderhavige vraag ligt opge-
sloten. doch dan heeft men de gegeven voorbeelden los van het 
verband, waarin zij staan, gelezen. 

De gekozen voorbeelden betroffen gehandicapten, die er in 
geslaagd waren weer arbeid te verkrijgen. Het bepaalde in 
artikel 21 , tweede lid, onder a, W.A.O. zal uit de aard der zaak 
nog duidelijker van toepassing zijn in een geval, waarin de 
verzekerde theoretisch wel in staat moet worden geacht zijn 
rest-validiteit aan te wenden ook zonder dat er in een bedrijf 
speciale voorzieningen moeten worden getroffen, doch er 
practisch niet in slaagt —• juist door zijn handicap — arbeid 
te vinden. 
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Een lid der commissie vroeg, of „verminderde gelegenheid 
tot het verkrijgen van arbeid" ook aangenomen zal worden, 
als men b.v. nog slechts voor 3 in plaats van, zoals voorheen, 
voor 7 functies geschikt is. 

Deze vraag werd ontkennend beantwoord. 
Bedoeld lid meende, dat dan van het huidige regime der 

O.W. zou worden afgeweken. 
De Minister merkte nog op, dat het woord „functie" in ar-

tikel 21 niet voorkomt, doch achtte de redactie op zich zelf 
duidelijk. 

17. 
Artikel 52 W.A.O. Verdient het geen aanbeveling, deze 

materie bij de wet of bij verdragen te regelen? 

De Minister zei, dat vermeld artikel overeenkomt met ar-
tikel 24 der I.W.I., en dat er geen reden was, in het onder-
havige ontwerp een andere regeling in te voeren. 

Het is niet met het verzekeringskarakter van de W.A.O. in 
strijd, dat een regeling ter voorkoming of beperking van samen-
loop met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge een 
buitenlandse wettelijke regeling is geïntroduceerd in artikel 52 
van het wetsontwerp. Zulk een regeling ligt zelfs voor de hand, 
wanneer men het typische risicokarakter van de W.A.O. in 
aanmerking neemt. Bij arbeidsongeschiktheid van een W.A.O.-
verzekerde ontstaat immers aanspraak op een uitkering, welke 
in generlei opzicht verband houdt met de duur van de ver-
zekering. Of de verzekering een week, dan wel 40 jaar heeft ge-
duurd is van geen invloed op het bedrag van de uitkering. 
Zulks kan tot gevolg hebben, dat de arbeidsongeschiktheid van 
een verzekerde, die slechts korte tijd ingevolge de Nederlandse 
wetgeving en voordien lange tijd ingevolge een buitenlandse 
wetgeving verzekerd is geweest, aanspraak doet ontstaan op 
twee uitkeringen, welke elk op zich reeds een behoorlijke ver-
goeding betekenen. Het is duidelijk, dat een mogelijkheid moet 
worden geschapen tot het aanbrengen van correcties in der-
gelijke situaties, welke bepaald niet door de wetgever zijn be-
oogd. Zou deze mogelijkheid niet bestaan, dan zou het voor 
de betrokken invalide van belang kunnen zijn, dat zijn arbeids-
ongeschiktheid zolang mogelijk voortduurt, want hervatting 
van de arbeid zou — financieel gezien — voor hem helemaal 
niet aantrekkelijk meer zijn. 

Overigens zou het ook tegenover de contribuanten niet wel 
verdedigbaar zijn, dat samenloop van aanspraken uit sociale 
wetgevingen zou kunnen leiden tot verwerving — middels de 
daarin neergelegde voorzieningen — van een inkomen, dat ver 
boven het door die wetgevingen beoogde niveau blijkt te liggen. 
Inderdaad verdient het de voorkeur, deze materie in interna-
tionale verdragen te regelen. Ten aanzien van uitkeringen van 
dezelfde aard bevatten het Verdrag nr. 48 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie inzake de pensioenrechten van migranten 
en de verschillende bilaterale overeenkomsten reeds voor-
zieningen. 

Echter is hiermede nog geen voorziening aanwezig ten aan-
zien van de landen, waarmee geen verdragen gesloten zijn. 

Hier komt nog bij, dat juist daar, waar zich samenloop van 
uitkeringen het veelvuldigst voordoet, nl. tussen de lid-staten 
van de E.E.G., in plaats van bilaterale overeenkomsten, door 
de raad vastgestelde verordeningen gelden. Ten gevolge van de 
door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
gegeven interpretatie van artikel 28 van Verordening nr. 3 kan 
de daarin neergelegde voorziening echter slechts in een zeer 
beperkt aantal gevallen worden toegepast, nl. in de gevallen, 
waarin voor de opening van het recht op uitkering een beroep 
moet worden gedaan op verzekeringstijdvakken, vervuld in het 
buitenland. Het was de Minister bekend, dat bij de thans in 
voorbereiding zijnde algemene herziening der E.E.G.-veror-
deningen inzake de sociale zekerheid van migrerende werk-
nemers ernaar gestreefd wordt de desbetreffende bepalingen 
zodanig op te stellen, dat in alle gevallen waarin gelijksoortige 
uitkeringen samenlopen, een bevredigende oplossing door het 
pro-rata-temporis-systeem verkregen wordt. 

Niettemin staat wel vast, dat ook de nationale wetgeving 
bepalingen ter voorkoming of beperking van samenloop dient 
te bevatten. Of deze bepalingen in de wet zelf dan wel in uit-
vocringsmaatrcgelen moeten worden opgenomen, is een kwestie 
van opportuniteit. Artikel 24 I.W.I. heeft de desbetreffende 
bevoegdheid aan de Minister gedelegeerd. En zulks terecht. 
Het moet nl. mogelijk zijn op eenvoudige en snelle wijze voor-
zieningen te treffen, telkens wanneer zich onvoorziene situaties 
voordoen, die regeling behoeven. De bewindsman wees op het 
feit, dat de ministeriële beschikking van 8 februari 1963, 
welke gebaseerd was op artikel 24 I.W.I., onlangs moest 
worden gewijzigd, omdat in een aantal gevallen de uitkeringen 
krachtens de I.W.I. bleken samen te lopen met vervroegde 
ouderdomspensioenen krachtens een buitenlandse wetgeving. 

Artikel 54 W.A.O., memorie van antwoord blz. 31, rechter' 
kolom. 

Kan de Minister mededelen welke wijzigingen bier (en in 
overeenkomstige bepalingen in andere wetten) nodig zijn i.v.m. 
de invoering der Algemene Bijstandswet? 

Een lid der commissie voegde hieraan toe, met name het 
oog te hebben op de z.g. 10 pct.-regeling. 

De Minister vestigde er de aandacht op, dat de Algemene 
Bijstandswet in beginsel uitsluitend bijstand toekent aan de 
bijstandsgerechtigde en dus niet aan inrichtingen of verzor-
gende instanties. Voor de hand zou liggen a fortiori sociale 
verzekeringsuitkeringen steeds aan de uitkeringsgerechtigden 
zelf uit te betalen. Bij het eerste ter zake ingestelde onderzoek 
werd echter de indruk verkregen dat niet steeds in alle ge-
vallen de bijstand aan de bijstandsgerechtigde zelf werd uit-
betaald, maar ook wel buiten hem om aan andere instanties. 
Voorts werd gevreesd, dat de inrichtingen het wel eens moeilijk 
zouden krijgen wanneer zonder meer de betalingen ingevolge 
de S.V.( A.O.W., A.W.W., I.W. en I.W.I.) aan de uitkcrings-
gerechtigden zelf betaalbaar gesteld zouden worden. 

De Minister was derhalve voornemens, de hier opgeworpen 
vraag te zijner tijd verder te bezien bij de voorbereiding van 
het wetsontwerp tot aanpassing van bestaande sociale verzeke-
ringswetten aan de W.A.O. In bedoeld wetsontwerp zou even-
tucel tevens een wijziging van artikel 54 W.A.O. kunnen wor-
den opgenomen. 

Op aanvraag vanuit de commissie deed de Minister de toe-
zegging, bij eventuele handhaving van de onderhavige bepa-
lingen tevens te doen nagaan of en, zo ja, in hoeverre het 
percentage (thans 10) dat voor vrije besteding beschikbaar 
is, wijziging dient te ondergaan. 

19. 
De mogelijkheid van subsidieverlening door het A.O.F., 

mede in verband met het nieuwe artikel 22a Organisatiewet 
sociale verzekering; de mogelijkheid van het oprichten of mede-
oprichten van revalidatieinrichtingen door de G.M.D. 

De Minister merkte op, zich niet ongevoelig te hebben be-
toond voor de aandrang om de mogelijkheid te scheppen dat 
de G.M.D. revalidatic-inrichtingen opricht of mede opricht, 
getuige de ingediende nota van wijzigingen (stuk nr. 19), 
waarbij een nieuw tweede lid in artikel 22a werd ingevoegd. 

Voorts deelde de bewindsman mede, bereid te zijn het ver-
zoek van de commissie, om in de W.A.O. het verlenen van 
subsidie door het A.O.F, mogelijk te maken, in te willigen. 
Een desbetreffend voorstel zal bij nota van wijzigingen worden 
ingediend. Over de redactie van dit voorstel zou de bewinds-
man contact opnemen met Staatssecretaris Bartels, teneinde te 
waarborgen dat de uiteindelijke oplossing zal passen in ons 
systeem van algemene gezondheidszorg. Zo kon de bewinds-
man zich voorstellen, dat subsidiëring als in de vraag bedoeld 
via het Praeventiefonds zou worden gekanaliseerd. 
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20. 
Artikel 30 Z.W. De arbeidstraining in sociale werkplaatsen. 

Van de zijde der commissie werd opgemerkt, dat, indien uit 
een oogpunt van revalidatie bepaalde arbeid, welke de werk-
gever niet kan bieden, wenselijk is, plaatsing in een sociale 
werkplaats mogelijk dient te zijn. 

De Minister merkte op, dat in het derde lid, sub b, de woor-
den „een andere werkgever" inderdaad op een sociale werk-
plaats betrekking kunnen hebben. 

Voorts wees de bewindsman op artikel 24 W.A.O., hetwelk 
ook geldt gedurende de ziekengcldperiode, en op het bepaalde 
in artikel 28. sub c, van de W.A.O. 

Een lid der commissie meende, dat een en ander toch met 
wijs beleid zal dienen te worden gehanteerd, aangezien de onder-
scheiden sociale werkplaatsen niet onaanzienlijke onderlinge 
verschillen in karakter vertonen. 

De commissie achtte met de mededeling van het bovenstaande 
de openbare beraadslagingen omtrent de onderhavige wctsont-
werpen genoegzaam voorbereid. 

Aldus vastgesteld 24 juni 1965. 

DE GROOT 
DE KORT 

LAMBERTS «) 
KIKKERT 

VAN DER PLOEG 
VAN LIER 

ROEMERS 

STOFFELS-VAN HAAFTEN 
DE VREEZE 

BAART -) 
CORVER 

MAENEN 

AALBERSE 
ROOLVINK 

ABMA. 

1 ) Plaatsvervangend lid. 
- ) Plaatsvervangend lid. 


