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I

Onder nummering van de bestaande tekst van artikel 2 tot eerste lid,
wordt aan het artikel een tweede en derde lid toegevoegd, luidende:

2. Het eerste lid is niet van toepassing op gehandicapten die verblijven
in een instelling die ingevolge artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Stb. 1992, 392) is erkend.

3. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan, in
overeenstemming met Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, met betrekking tot het tweede lid afwijkende regels stellen.

II

Artikel 11 wordt vervangen door:

Artikel 11

Artikel P 9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540)
wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en voor genees– en
heelkundige voorzieningen».

2. Het tweede tot en met vierde lid worden vervangen door:
2. Het bestuur van het fonds kan de in het eerste lid bedoelde

personen, al dan niet op hun verzoek, in aanmerking brengen voor
voorzieningen welke strekken tot verbetering van hun levensomstandig–
heden:

a. voor zover het vervoersvoorzieningen betreft die onderdeel
uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen tot
behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, waarvoor
zij op grond van het eerste lid, al dan niet op hun verzoek, in aanmerking
zijn of worden gebracht, of

b. voor zover deze voorzieningen bestaan uit het beschikbaar stellen
van een doventolk, of

c. indien de betrokken personen zich buiten het Rijk bevinden.
3. In aanvulling op de bij of krachtens de Wet voorzieningen gehandi–
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capten of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gestelde regels, kan
Onze Minister regels stellen op grond waarvan het bestuur van het fonds
de ambtenaar of gewezen ambtenaar, onderscheidenlijk gepensioneerde
ambtenaar, die uitzicht, onderscheidenlijk recht heeft op invaliditeitspen–
sioen in aanmerking brengen voor genees– en heelkundige voorzieningen,
alsmede voor voorzieningen ter verbetering van de levensomstandig–
heden. Het bestuur van het fonds voert de door Onze Minister krachtens
dit lid gestelde regels uit. De door Onze Minister krachtens dit lid
gestelde regels mogen niet afwijken ten nadele van belanghebbenden.

4. Met betrekking tot het eerste en tweede lid kunnen bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.

5. Voorzieningen op grond van dit artikel zijn niet vatbaar voor beslag.
6. Het fonds is bevoegd, onder goedkeuring van Onze Minister,

werkzaamheden, overeenkomende met de in artikel 22a, eerste lid, van
de Organisatiewet Sociale Verzekering genoemde, welke voortvloeien uit
de advisering aan gemeenten in verband met artikel 4, tweede lid, onder
c, van de Wet voorzieningen gehandicapten, te verrichten op verzoek van
een gemeentebestuur. Het fonds brengt de kosten voor deze werkzaam–
heden volledig in rekening bij het gemeentebestuur op wiens verzoek
deze werkzaamheden worden verricht.

III

Artikel 12 wordt vervangen door:

Artikel 12

Artikel P 8 van de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1986, 541) wordt als
volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en voor genees– en
heelkundige voorzieningen».

2. Het tweede tot en met vierde lid worden vervangen door:
2. De directie van het fonds kan de in het eerste lid bedoelde

personen, al dan niet op hun verzoek, in aanmerking brengen voor
voorzieningen welke strekken tot verbetering van hun levensomstandig–
heden:

a. voor zover het vervoersvoorzieningen betreft die onderdeel
uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen tot
behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, waarvoor
zij op grond van het eerste lid, al dan niet op hun verzoek, in aanmerking
zijn of worden gebracht, of

b. voor zover deze voorzieningen bestaan uit het beschikbaar stellen
van een doventolk, of

c. indien de betrokken personen zich buiten het Rijk bevinden.
3. In aanvulling op de bij of krachtens de Wet voorzieningen gehandi–

capten of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gestelde regels, kan
Onze Minister regels stellen op grond waarvan de directie van het fonds
de deelgenoot of gewezen deelgenoot, onderscheidenlijk gepensio–
neerde deelgenoot, die uitzicht, onderscheidenlijk recht heeft op invalidi–
teitspensioen in aanmerking brengen voor genees– en heelkundige
voorzieningen, alsmede voor voorzieningen ter verbetering van de
levensomstandigheden. De directie van het fonds voert de door Onze
Minister krachtens dit lid gestelde regels uit. De door Onze Minister
krachtens dit lid gestelde regels mogen niet afwijken ten nadele van
belanghebbenden.

4. Met betrekking tot het eerste en tweede lid kunnen bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.

5. Voorzieningen op grond van dit artikel zijn niet vatbaar voor beslag.
6. Het fonds is bevoegd, onder goedkeuring van Onze Minister,
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werkzaamheden, overeenkomende met de in artikel 22a, eerste lid, van
de Organisatiewet Sociale Verzekering genoemde, welke voortvloeien uit
de advisering aan gemeenten in verband met artikel 4, tweede lid, onder
c, van de Wet voorzieningen gehandicapten, te verrichten op verzoek van
een gemeentebestuur. Het fonds brengt de kosten voor deze werkzaam–
heden volledig in rekening bij het gemeentebestuur op wiens verzoek
deze werkzaamheden worden verricht.

IV

Artikel 13 wordt vervangen door:

Artikel 13

Artikel X 5 van de Algemene militaire pensioenwet (Stb. 1988, 284)
wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en het tweede lid vervallen de onderdelen b en c en
wordt de letteraanduiding van onderdeel d vervangen door: b.

2. Het derde lid komt te luiden:
3. Onze Minister kan de in het eerste en het tweede lid bedoelde

personen, al dan niet op hun verzoek in aanmerking brengen voor
voorzieningen welke strekken tot verbetering van hun levensomstandig–
heden:

a. voor zover het vervoersvoorzieningen betreft die onderdeel
uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen,
waarvoor zij op grond van het eerste of het tweede lid, al dan niet op hun
verzoek, in aanmerking zijn of worden gebracht, of

b. voor zover deze voorzieningen bestaan uit het beschikbaar stellen
van een doventolk, of

c. indien de betrokken personen zich buiten het Rijk bevinden.
3. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt een

nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:
4. In aanvulling op de bij of krachtens de Algemene Arbeidsonge–

schiktheidswet, de Wet voorzieningen gehandicapten of de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten gestelde regels, kan Onze Minister ten
behoeve van een beroepsmilitair, gewezen beroepsmilitair, dienstplichtig
militair, alsmede gewezen dienstplichtig militair die lijdt aan een ziekte of
gebrek, verband houdende met de uitoefening van de dienst, nadere en
zonodig afwijkende regels stellen op grond waarvan die militair of die
gewezen militair in aanmerking kan worden gebracht voor, naar het
oordeel van Onze Minister, noodzakelijke geneeskundige behandeling en
verzorging, met inbegrip van genees– en heelkundige voorzieningen,
zomede voor de tegemoetkoming in de kosten daarvan en voor voorzie–
ningen ter verbetering van levensomstandigheden. De door Onze
Minister krachtens dit lid gestelde regels mogen niet afwijken ten nadele
van belanghebbenden.

4. In het nieuwe vijfde lid wordt de zinsnede «De in het eerste, tweede
en derde lid genoemde voorzieningen» vervangen door: De in de vorige
leden genoemde voorzieningen.

5. Toegevoegd wordt een zesde lid, luidende:
6. Onze Minister is bevoegd werkzaamheden, overeenkomende met de

in artikel 22a, eerste lid, van de Organisatiewet Sociale Verzekering
genoemde, welke voortvloeien uit de advisering aan gemeenten in
verband met artikel 4, tweede lid, onder c, van de Wet voorzieningen
gehandicapten, te verrichten op verzoek van een gemeentebestuur. Onze
Minister brengt de kosten voor deze werkzaamheden volledig in rekening
bij het gemeentebestuur op wiens verzoek deze werkzaamheden worden
verricht.
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Na artikel 23 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23a

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 1992 ingediende
voorstel van Wet, houdende wettelijke regeling van aanspraak op zorg in
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en wijziging van enige andere
wetten tot wet wordt verheven en in werking treedt, komt artikel 2,
tweede lid, als volgt te luiden:

2. Het eerste lid is niet van toepassing op gehandicapten die verblijven
in een instelling, die een of meer vormen van zorg omschreven krachtens
artikel 6a en in de artikelen 6k tot en met 6n van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1992, 392), verlenen.
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