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Voorwoord

Vanwege de Ministers van Financiën en van Justitie is in het kader van de
zogenaamde heroverwegingsoperatie een heroverwegingswerkgroep onder lei-
ding van dr. A. Mulder ingesteld met als opdracht `zich te richten op een ana-
lyse van de hoogte van de verschillende uitvoeringskosten en naar aanleiding
daarvan zo nodig op de conflict-opwekkende onderdelen van deze regelingen,
teneinde de daarmede gemoeide uitvoeringskosten te verlagen' (Miljoenen-
nota, 1988, p. 215). De wetgeving waarop in deze opdracht wordt gedoeld, is
de sociale verzekeringswetgeving, de sociale voorzieningswetten en de belas-
tingwetgeving.'

De werkgroep stelde twee subwerkgroepen in, waarvan er een onder ande-
re de taak had een analyse te maken van de beroepen die tegen besluiten op
grond van artikel 57 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet worden in-
gesteld en te onderzoeken op welke gronden beroepen veelvuldig worden in-
gesteld. Vervolgens is het WODC gevraagd een aantal gegevens te verzame-
len over deze procedures.

De subwerkgroep heeft gefungeerd als begeleidingscommissie bij dit onder-
zoek. Zij bestond uit de volgende personen: dr. A. Mulder, mr. D. Allewijn,
mr. A.F.M. Brenninkmeijer, mr. C.R.J.A.M. Brent, mr. drs. G.S.A. Dijkstra,
mr. M.P. van Harte, mr. W. Meijerink, mr. M.W.J. Menken, drs. C.J. Ruppert,
mr. J.J. Wiarda.

Daarnaast is onze dank verschuldigd aan de GMD, aan mr. R. Bockting en
mr. H.A.M. Buis en dr. A.J.M. Schellart van de GMD, aan drs. Ludmilla van
der Meer, die zowel behulpzaam was bij de uitvoering van het dossieronder-
zoek bij de Raden van Beroep als bij de eerste opzet van het onderzoek, en
aan Marieke Bol, die de verschillende versies bekwaam en blijmoedig typte.

Het eindrapport van de werkgroep werd oktober 1989 openbaar gemaakt.
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Samenvatting

Ten behoeve van de Subwerkgroep Sociale wetgeving van de Werkgroep Mul-
der is dit onderzoek verricht. De Werkgroep Mulder had als opdracht zich te
richten op o.a. aanpassing van conflictopwekkende onderdelen van de sociale
wetgeving, teneinde de daarmee gemoeide uitvoeringskosten te verlagen. De
werkgroep operationaliseerde vervolgens het begrip `conflict' in: procedure
voor de rechter. Terugdringing van het aantal procedures of onderdelen van
procedures werd daarmee de centrale doelstelling van de werkgroep.

Het WODC werd gevraagd gegevens te verzamelen over de beroepen die
werden ingesteld tegen beslissingen van bedrijfsverenigingen over verzoeken
om zgn. voorzieningen in verband met een ziekte of gebrek (art. 57 Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Daarnaast is besloten te bezien of uit
de bepalingen die te zamen het regelcomplex van art. 57 AAW uitmaken, een
indruk van conflictopwekkendheid viel te destilleren. Met andere woorden, of
de aard van de regelgeving een factor voor `conflicten' (procedures) vormt.

Voor het eerste onderdeel van het onderzoek zijn in totaal 300 dossiers bij
drie Raden van Beroep bestudeerd. Voor het tweede onderdeel is, op basis
van dossiers, een vergelijking gemaakt tussen gevallen waarin wel en waarin
niet in beroep is gegaan van een negatieve beslissing op een aanvraag voor
een voorziening; daarbij zijn beide groepen gelijk gehouden voor wat betreft
plaats, geslacht, leeftijd en aard van de ziekte of het gebrek.

De beroepen van burgers tegen beslissingen van de bedrijfsvereniging worden
veelal gegrond op de stelling dat er wèl een medische noodzaak is voor de
voorziening. Het gaat om vooral feitelijke beoordelingen. Juridische excursies
komen nauwelijks voor. In lijn daarmee staat de bevinding dat de ingeroepen
inhoudelijke wetsartikelen algemene kapstokbepalingen zijn. Een zelfde beeld
geldt, zij het in iets mindere mate, voor de beslissingen van de bedrijfsvereni-
gingen. Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt geklaagd over de uitvoe-
ringspraktijk. Beroepen waarin zo'n klacht wordt geuit, worden niet vaker ge-
grond verklaard.

In 27% van de beroepen hebben de klagers succes. Deels wordt dit percen-
tage bepaald door de intrekkingen: de bedrijfsverenigingen komen vanwege
het beroep tot een heroverweging (15,5% van de beroepen); van de resteren-
de beroepen wordt 18% gegrond verklaard.

In 30% van de (niet ingetrokken) beroepen wordt een medisch deskundige
ingeschakeld. In 42% is het oordeel van de deskundige niet of niet geheel
conform dat van de adviserende Gemeenschappelijke Medische Dienst. De
rechter volgt veelal het oordeel van de deskundige.

Er blijkt enig verband tussen de aard van de regelgeving en het in beroep
gaan van een negatieve beschikking. Dit verband dient aldus gezien te worden:
mensen die een negatieve beschikking krijgen en daaraan wat willen doen,
kunnen een handvat zoeken in de aard van de regelgeving. Daarbij dient be-
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dacht te worden dat van degenen die een negatieve beslissing kregen, 15% in
beroep gaat.' Bezien is of normen (vaag of helder) meer dan wel juist minder
aanknopingspunten bieden voor een beroep, of mensen die in beroep gaan
vage dan wel heldere normen als juridische kapstok hanteren. Uit de vergelij-
king tussen de groep personen die niet en de groep personen die wèl in be-
roep gaat, blijkt dat heldere gronden als basis voor de beslissing bij degenen
die niet in beroep zijn gegaan, vaker voorkomen. Met name duidelijke nor-
men als de `inkomensgrens' en het zgn. `grensbedragi2 zorgen voor dit ver-
band. Omgekeerd komen de vage normen van het `ontbreken van medische
noodzaak' en het `noodzakelijke zijn van de voorziening voor het leven van
alledag' bij de klagers meer voor. Dit consistente verband komen we niet bij
alle normen tegen. De heldere `pakketafbakening' treffen we niet vaker aan
bij de groep van niet-klagers. Evenmin wordt de norm van `niet algemeen ge-
bruikelijk zijn' vaker aangetroffen bij hen die in beroep gaan.

Vergelijking bij de groep klagers tussen de gronden van de beslissing van
de bedrijfsvereniging en de gronden van het beroep leert dat er sprake is van
een `vervaging': men grijpt algemene bepalingen uit art. 57 AAW of bijvoor-
beeld het gelijkheidsbeginsel aan om het beroep op te baseren.

De uitvoeringspraktijk kon slechts beperkt worden onderzocht. De te ach-
terhalen factoren (aantal contacten, nagaan van inlichtingen e.d.) bleken geen
rol te spelen met betrekking tot het in beroep gaan (en evenmin in het succes
van het beroep).

De aard van de voorziening in termen van algemeen nuttig, een bedrag
ineens of specifiek op het fysieke toegesneden, bleek een zeer bescheiden
invloed te hebben. Alleen de - financieel aantrekkelijke - vervoersvoorzienin-
gen komen meer voor bij degenen die in beroep gaan, dan bij hen die niet in
beroep gaan. In het algemeen bepalen de verzoeken om) vervoersvoorzienin-
gen overigens het beeld. Verreweg de meeste verzoeken betreffen deze voor-
ziening.

Een discriminantanalyse leverde op dat de betrokken variabelen voor 64%
het hiervoor vermelde resultaat opleverden.

Een centraal probleem voor de conflictopwekkendheid van art. 57 AAW is
waartegen men deze afzet. Van de aanvragen om een voorziening (d.w.z.
potentiële conflicten) eindigt 3,5% in een procedure. Afgezet tegen het aantal
negatieve beslissingen, gaat 15% in beroep. Indien men procedures over art.
57 AAW vergelijkt met procedures over andere artikelen uit de AAW, zorgt
art. 57 AAW voor 27% van de procedures.

Uitgaande van procedures speelt de aard van de bepalingen niet een direc-
te, maar een indirecte rol: vage, algemene bepalingen bieden wat meer moge-
lijkheden voor een beroep. De conclusie daaruit dat om het aantal procedu-
res te beperken men dus heldere bepalingen moet maken, gaat niet ten volle
op:
a. algemene bepalingen bieden uitwerkingsorganen ruimte voor beslissingen

op maat; op macroniveau kan dat leiden tot meer tevreden klanten en
(dus) tot minder beroepen;

t
Is in dit opzicht de betekenis van de regelgeving als factor van conflictopwekkendheid rela-
tief gering, dat is ook het geval omdat er, zoals uit ander onderzoek blijkt, diverse andere
factoren zijn die het al dan niet in beroep gaan beïnvloeden.

De waarde van de gevraagde voorziening mag niet lager zijn dan anderhalf maal een jaar-
lijks vastgesteld bedrag.
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b. de meeste procedures betreffen een beoordeling van de feitelijke, medische
situatie;

c. mensen kunnen daarnaast een beroep blijven doen op algemene beginselen
van recht (en behoorlijk bestuur).

Ook bleek ons dat er een heel andere methode is om alsnog te krijgen wat
men vroeg: het opnieuw aanvragen van een voorziening. Welke rol deze me-
thode speelt, viel echter niet te achterhalen.
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1 Inleiding

1.1 De opzet van dit rapport

In de inleiding wordt na een korte uiteenzetting over inhoud en plaats van
artikel 57 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) veel aandacht
besteed aan de uitwerking van de vraagstelling (paragraaf 1.3) en aan de
daarmee verband houdende beperkingen van dit onderzoek (paragraaf 1.4).
In hoofdstuk 2 gaan wij in op de methode en de uitvoering van het onderzoek.
De hoofdstukken 3 en 4 bevatten de resultaten van het empirisch onderzoek.
In hoofdstuk 3 zijn dat de feitelijke gegevens over de beroepen bij de Raden
van Beroep en meer in het bijzonder over de (werkelijke) grief van mensen
die in beroep gaan. In hoofdstuk 4 vergelijken wij de mensen die in beroep
gingen, met hen die niet in beroep gingen. Wij besluiten het rapport met een
slotbeschouwing.

1.2 Artikel 57 AAW

De Werkgroep Recente conflictopwekkende regelgeving heeft haar taak aldus
opgevat dat zij veel aandacht schonk aan de vraag hoe de werkbelasting van
de rechter te verminderen om daarmee de uitvoeringskosten te verminderen.
De werkgroep concentreerde zich derhalve op de beroepen op de rechter.' In
dat kader koos de werkgroep als voorwerp voor nadere analyse van de aard
en de oorzaken van beroepen art. 57 AAW. Vermoed werd dat ruim de helft
van de bij de Raden van Beroep ingestelde beroepen betrekking had op de
AAW en dat daarvan een aanmerkelijk deel meer specifiek art. 57 betrof.'
De werkgroep heeft het WODC verzocht om door middel van een dossier-
onderzoek een aantal gegevens te verzamelen omtrent deze procedures, die
worden gevoerd over - negatieve - beslissingen van bedrijfsverenigingen op
verzoeken om een voorziening ex art. 57 AAW.

Omdat niet alle lezers ingevoerd zullen zijn in de AAW, geven wij kort
een indruk van de aard van de AAW en van art. 57 in het bijzonder. De AAW
is een volksverzekering. Alle ingezetenen tot 65 jaar zijn in principe voor de-
ze wet verzekerd. De wet kent twee soorten verstrekkingen: uitkeringen (voor
degenen die ten gevolge van een handicap geheel of gedeeltelijk buiten staat

3
Dit betekent dat de commissie voor haar werkzaamheden conflictopwekkendheid operatio-
naliseert in termen van een juridische procedure. In het rapport van de commissie is opge-
merkt dat er vanzelfsprekend ook andere operationaliseringen mogelijk zijn.

Het precieze aantal is niet bekend. Op grond van ons onderzoek kunnen we thans tot een
schatting komen van 3950 art. 57 AAW-zaken in 1986, ni. 27% van de 14500 AAW-zaken
(CBS, maandstatistiek 86/5).
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zijn te werken) en voorzieningen. Een voorziening is een verstrekking in geld
of in natura, bestemd om andere schadelijke gevolgen van een handicap dan
het gebrek aan inkomen weg te nemen.

De bedrijfsverenigingen zijn belast met de uitvoering van de AAW. Zij
beslissen of een belanghebbende al dan niet in aanmerking wordt gebracht
voor de (gevraagde) voorziening. De Gemeenschappelijke Medische Dienst
(GMD) fungeert als adviesorgaan. Alvorens een beslissing te nemen vraagt
de bedrijfsvereniging (BV) advies aan de GMD. De belangrijkste functionaris-
sen die bij een dergelijk advies betrokken zijn, zijn de verzekeringsgeneeskun-
dige (voor het bepalen van de medische indicatie) en de arbeidsdeskundige
(voor de meer praktische aspecten, zoals de vraag welke voorziening het
meest aangewezen is en of de aangevraagde voorziening wel nodig is, wan-
neer de aanvrager in bezit is van een reeds eerder toegekende voorziening).
Tenslotte is er de wetstechnische beoordelaar, die de aanvraag toetst aan re-
gelgeving, beleid en jurisprudentie. De BV beslist met inachtneming van het
advies van de GMD, hetgeen overigens niet betekent dat zij verplicht is het
GMD-advies te volgen.

Artikel 57 heeft betrekking op voorzieningen. Het artikel schept de be-
voegdheid voor de BV verzekerden voor een voorziening in aanmerking te
brengen. Er ontstaat zodoende geen recht voor de belanghebbende op een
bepaalde verstrekking, maar een bevoegdheid van de BV. Voor deze construc-
tie werd gekozen, omdat niet precies in te vullen zou zijn wat voor recht zou
ontstaan. Het artikel is ook bewust open gelaten om aan uitvoeringsorganen
de mogelijkheid te geven `het pakket' aan te passen aan ontwikkelingen op
technologisch en maatschappelijk gebied. Het artikel beperkt het terrein van
de te verstrekken voorzieningen door drie hoofdcategorieën te noemen waar-
toe zij moeten behoren:
- zij strekken tot behoud, herstel of verbetering van de arbeidsgeschiktheid;
- zij zijn genees- en heelkundig, of
- zij strekken tot verbetering van de leefomstandigheden.

Men kan zich afvragen in hoeverre hier gesproken kan worden van een beper-
king, vooral omdat de term `ter verbetering van de leefomstandigheden' een
vrij ruim gebied bestrijkt. Het derde lid van art. 57 AAW draagt de wetgever
wel op een en ander bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te beper-
ken. Op de AMvB en andere gedelegeerde wet- en regelgeving zal hieronder
ingegaan worden. De overige leden van het artikel geven geen informatie ten
aanzien van de aard en inhoud van de voorzieningen. De redelijkheidstoetsing,
die in het laatste lid van het artikel genoemd is, hangt samen met het open
karakter van het artikel en de schepping van een bevoegdheid in plaats van
een recht. De rechter is bevoegd om te beoordelen of de gehele of gedeelte-
lijke afwijzing van een aanvraag van een voorziening in overeenstemming is
met de redelijkheid.

In de op art. 57 derde lid van de AAW gebaseerde AMvB wordt een aan-
tal zaken met betrekking tot voorzieningen geregeld. De artikelen 2 en 3 van
het Voorzieningen-KB (Vz-KB) breiden de kring van personen die in aan-
merking kunnen komen voor een voorziening, uit ten opzichte van de in de
wet genoemde groep. Zo kunnen personen die de 65-jarige leeftijd reeds ge-
passeerd zijn, in bijzondere gevallen toch in aanmerking komen voor een
voorziening. Ook kan een voorziening die reeds verstrekt was voor het berei-
ken van de 65-jarige leeftijd, daarna voortgezet worden. Daarnaast worden
nog andere groepen genoemd die, ondanks dat ze niet voor de AAW verze-
kerd zijn, in aanmerking gebracht kunnen worden voor een voorziening.
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Voorzieningen kunnen ook op grond van andere wettelijke regelingen verkre-
gen worden. De artikelen 4 en 5 van het zogenoemde Voorzieningen-KB re-
gelen de afbakening van de voorzieningen die op grond van art. 57 verkregen
kunnen worden, ten opzichte van andere wetten en regelingen. Voorzieningen
als bedoeld in art. 57 eerste en tweede lid, worden slechts verstrekt, als ze
niet behoren tot de verstrekkingen genoemd in artikel 8 tweede lid Zieken-
fondswet of artikel 6 tweede lid van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten (AWBZ). Voorts worden nog enkele andere regelingen van de Ministe-
ries van VROM, van O&W en van WVC genoemd. Tenslotte kan de minister
andere dan genoemde regelingen aanwijzen, die dezelfde soort voorzieningen
regelen als art. 57 en daarmee de mogelijkheid van verstrekking in het kader
van dat artikel wegnemen. Het gaat er dus niet om of de voorziening ook
daadwerkelijk in het kader van een van de genoemde andere regelingen ver-
strekt wordt, maar dat de verstrekking mogelijk is in het kader van een ande-
re regeling.

De artikelen 6 en 7 van het Voorzieningen-KB geven een afbakening van
hetgeen onder een AAW-voorziening verstaan dient te worden. Artikel 6 stelt
regels voor voorzieningen in het algemeen, terwijl artikel 7 toegespitst is op
de leefvoorzieningen. De voorziening moet in overwegende mate op het indi-
vidu gericht zijn (artikel 6 eerste lid). Collectieve voorzieningen behoren niet
tot het AAW-pakket. Het tweede lid van artikel 6 stelt een drietal voorwaar-
den, die een uitvloeisel zijn van de regel, dat een gehandicapte niet in een be-
tere positie gebracht mag worden dan een vergelijkbare gezonde persoon. De
voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn (lid 2 sub a). Bovendien mag
de voorziening niet gebruikelijk zijn, gezien het inkomen van de belangheb-
bende (lid 2 sub b). Ten derde dient de gezamenlijke waarde van aangevraag-
de voorzieningen een vastgesteld bedrag per jaar te overschrijden (lid 2 sub c
en lid 3).

Artikel 6a van het Voorzieningen-KB biedt de minister de mogelijkheid
om regels te stellen met betrekking tot bedragen die vergoed mogen worden
voor bepaalde voorzieningen. Daarnaast mag de minister kwaliteits- en bruik-
baarheidseisen voor bepaalde voorzieningen stellen.

Een voorziening ter verbetering van de leefomstandigheden dient verband
te houden met ziekte of gebrek, zo stelt artikel 7 van het Voorzieningen-KB.
Tevens noemt dit artikel een aantal terreinen waartoe een voorziening moet
behoren, wil deze tot de leefvoorzieningen in de zin van art. 57 tweede lid
van de AAW gerekend worden. Dit zijn: vervoer buitenshuis, vervoer binnens-
huis, wonen, algemene dagelijkse levensverrichtingen, communicatie, het voe-
ren van een huishouding en ontspanning en ontwikkeling, voor zover het gaat
om aanpassing van specifieke middelen dan wel wanneer het niet verstrekken
tot ernstige bestaansverschraling of psychische decompensatie zou leiden.

In het Vz-KB wordt op een aantal plaatsen de mogelijkheid van subdele-
gatie geschapen. Dit gebeurt in de artikelen 4, 5, 6, 6a en 7. Voor een aantal
gevallen is hier gebruik van gemaakt. Zo is er een beschikking waarin een li-
mitatieve opsomming is gegeven van hetgeen onder een genees- of heelkundi-
ge voorziening in de zin van de AAW verstaan moet worden (Beschikking van
de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 12 oktober 1976, nr. 54772).S Van-
wege de open formulering van de wet- en regelgeving blijft voor de uitvoe-
ringsorganen (BV's die beslissen en GMD's die adviseren op medisch en ar-

5 KB van 24 maart 1983, nr. 31056/lld, Stcrt. 1983/59; KB van 12 juli 1985, Stcrt. 1985/141.
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beidskundig terrein) een vrij grote beleids- en beoordelingsruimte. Indien we
onder regelgeving de wetgeving in formele zin en de gedelegeerde regelgeving
bij algemene maatregelen van bestuur en ministeriële beschikkingen verstaan,
komt het beeld van een open basisregeling (art. 57 AAW), op bepaalde pun-
ten ingevuld met duidelijk afgebakende regelgeving (inkomensgrens, grond-
slagvereiste) en op bepaalde punten met half-open regelingen (het `pakket'
van artikel 7 van het Vz-KB), naar voren. Bovendien behelzen sommige re-
gels, zoals bijvoorbeeld de 65-jaargrens, hardheidsclausules en uitzonderingen
('bijzondere gevallen'), die de oorspronkelijk heldere grenzen doen vervagen.
De uitvoeringsorganen hebben derhalve de taak om op punten waar beoorde-
lingsruimte is gelaten door de wetgever, deze in te vullen met beleid. Tenslot-
te heeft de rechter, als sluitstuk op het systeem, de taak beslissingen in het
kader van de AAW-voorzieningenregel op redelijkheid te toetsen.

Van verschillende zijden is kritiek geuit op de voorzieningenregeling van
de AAW. Deze kritiek spitst zich vooral toe op twee aspecten van de regeling.
Enerzijds geeft de open structuur van het artikel (Levelt-Overmars) aanlei-
ding tot bezwaren. Het zou een bewijs van onvermogen van de wetgever zijn
om een dergelijk artikel op deze wijze te formuleren. Men durfde niet een
heldere regeling die een recht bevat, te construeren, omdat niet voldoende
overzicht over de materie bestaat. Levelt-Overmars is van mening dat een re-
geling als onderhavige veelvuldig aanleiding geeft tot procedures. Het andere
mikpunt van kritiek is de versplintering van voorzieningenregelingen (zie ook
hetgeen hierboven over de artikelen 6 en 7 van het Voorzieningen-KB en de
afbakening ten opzichte van de verschillende andere regelingen is gezegd) en
er wordt gepleit voor één voorzieningenregel, een integratie van de bestaande
wet- en regelgeving op het gebied van voorzieningen voor gehandicapten. Op
die wijze zouden belanghebbenden een beter inzicht krijgen in hun mogelijk-
heden ter verkrijging van een voorziening. Daarnaast geven de vage normen
en criteria die in de regeling zijn opgenomen, en de ingewikkelde structuur
van de regel aanleiding tot bezwaren. Andere punten van kritiek hebben vaak
betrekking op de uit de regeling voortvloeiende uitvoering. Voorgesteld is bij-
voorbeeld om, in plaats van de - betuttelend geachte - verstrekkingen in na-
tura, over te gaan op geldverstrekkingen, waarbij de aanvrager zelf de voor-
ziening kan kiezen. Voorbeeld van een vage, oningevulde regel is het vereiste
dat een voorziening niet algemeen gebruikelijk mag zijn. Voorbeeld van een
heldere regel is de 65-jaargrens. Op deze splitsing naar type regel zullen wij
later nog terugkomen.

Naast het materiële gedeelte van artikel 57 en samenhangende regelingen
staan wij op dit punt ook kort stil bij de procedurele aspecten van de AAW.
Het gaat immers om conflictopwekkendheid in de zin van procedures voor de
rechter. Een belanghebbende die een aanvraag doet of op initiatief van de
GMD of de BV in aanmerking gebracht wordt (zgn. spontane opening), kan
de voorziening volledig of gedeeltelijk toegewezen krijgen. Ook kan het ech-
ter zo zijn dat een andere voorziening wordt aangeboden dan waarom ge-
vraagd is. Tenslotte is het mogelijk dat een aanvraag volledig afgewezen
wordt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een spontane opening geheel of gedeel-
telijk afgewezen wordt; geheel onmogelijk is dit echter niet. Ook na een
spontane opening dient immers de noodzaak c.q. wenselijkheid van de voor-
ziening beoordeeld te worden.

Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van het verzoek om in aanmerking
gebracht te worden voor een voorziening dient door de bedrijfsvereniging
schriftelijk kennis gegeven te worden (art. 79 eerste lid onder b van de
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AAW). Deze kennisgeving bevat een dagtekening, de gronden van de beslis-
sing en de naam en het adres van het college, waarbij beroep kan worden
ingesteld. In de wandeling noemt men deze beslissing de voor beroep vatbare
beslissing (VBVB). Tegen de VBVB staat binnen een maand na dagtekening
beroep open bij de Raad van Beroep (art. 83 Beroepswet). De AAW kent
derhalve geen bezwaarschriftenprocedure binnen het uitvoeringsorgaan. Even-
min is het nodig, zoals bij sommige andere wetten, om een VBVB aan te vra-
gen. Het beroep is voor het overige vrijwel vormvrij. Het klaagschrift bevat
het bezwaar en de gronden ervan. De procedure kent geen verplichte rechts-
vertegenwoordiging of -bijstand. Wel is er een klein bedrag aan griffiegeld. De
procedurele drempels lijken derhalve niet erg hoog.

13 De vraagstelling

Zoals gezegd, spitste de Werkgroep Mulder haar aandacht toe op de proce-
dures die gevoerd worden in het kader van de sociale wetgeving en voor wat
betreft het onderzoek, van art. 57 AAW in het bijzonder. Tevens operationa-
liseerde zij `conflicten' in: beroepen op de rechter. De gegevens die de Werk-
groep Recente conflictopwekkende regelgeving tot haar beschikking wilde
hebben, waren van tweeërlei aard. In de eerste plaats ging het om feitelijke
gegevens: het aantal AAW-zaken, het aantal art. 57 AAW-zaken, het aantal
gegronde en ongegronde beroepen, het aantal ingetrokken beroepen, het aan-
tal zaken waarin een medisch onderzoek wordt gevorderd door de Raad van
Beroep e.d. In de tweede plaats was de vraag van de werkgroep aan het
WODC wat de werkelijke grief van mensen die een procedure beginnen, is.
De feitelijke vragen zijn helder en behoeven als vraag geen nadere uitleg. Op
de vraag naar de `werkelijke grief' moet echter wel dieper worden ingegaan.

Indien iemand een afwijzende beslissing heeft gekregen op zijn aanvraag
voor een voorziening, zal het besluit om in beroep te gaan het resultaat zijn
van een afweging. Bij die afweging spelen diverse factoren een rol, negatieve
en positieve. Sommige spelen bewust een rol, andere niet of minder; sommige
zullen mede rationalisaties zijn. Voorop staat dat men het oneens is met de
materiële inhoud van de beslissing van de BV (-gedeeltelijke-weigering
van de gevraagde voorziening, intrekking van een voorziening, andere voor-
ziening dan gevraagd). Men procedeert, omdat men iets had willen hebben
(houden) en men krijgt dat 'niet (meer). Dat is in elk geval de start. Het
gewicht van deze factor kan bijvoorbeeld afhangen van de noodzaak van de
voorziening voor de aanvrager. Vervolgens kan men denken aan klachten
over de zorgvuldigheid van de beslissingen of, deels in verband hiermee, over
de gevolgde procedures door uitvoerende organen of over adviezen van de
GMD (verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen).

In dit kader is ook een mogelijkheid dat men de beslissing betuttelend
vindt of onbegrijpelijk.` Een voorbeeld van het betuttelende kan zijn dat de
BV, conform medisch advies, een zeer specifieke aanduiding geeft van het
apparaat dat als voorziening kan worden aangeschaft. De aanvrager voelt zich
daardoor in een keurslijf gedrongen, wenst meer vrijheid en procedeert daar-
over. Bij het onbegrijpelijke denke men aan de situatie dat iemand eerst een

6 Vergelijk het NIPO-onderzoek naar deregulering (1989), waaruit blijkt dat voor burgers de
wijze van behandeling door uitvoerders bepalend is voor de onvrede over concrete regel-
geving en zelfs belangrijker is dan het resultaat van het contact met de overheid.
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aangepaste auto krijgt, vervolgens niets, omdat hij boven de inkomensgrens
stijgt, maar na het zakken daaronder een taxivergoeding. Ook kan de grief
zijn het idee dat onrecht is aangedaan, omdat iemand in vergelijkbare omstan-
digheden wel de gewenste voorziening kreeg.

Ten derde kan men de grief loskoppelen van de wet en de toepassing en
zich richten op meer persoonlijke grieven of motieven als geldgebrek en de
erkenning van de ziekte of het gebrek. Daartoe kan men eveneens de situatie
dat mensen een gevoel van boosheid hebben vanwege hun gebrek/ziekte of
van dat van hun kind, rekenen en uit dien hoofde `ageren' (wij doelen dan
niet op de bekende tekenen van kwaadheid, maar juist op verdrongen gevoe-
lens en impulsen die kunnen leiden tot een juridische strijd).

Daarnaast kunnen er factoren zijn die het al dan niet in beroep gaan be-
gunstigen of niet. Men denke aan opleiding, inkomen, nabijheid van rechts-
hulp e.d.

In het bovenstaande hebben wij een aantal factoren genoemd die in de afwe-
ging de balans kunnen laten doorslaan naar het instellen van beroep. Sommi-
ge houden nauw verband met de beslissing, andere zijn meer van psychische
of sociale aard. Om te beslissen welke factor doorslaggevend is, wat met an-
dere woorden de `werkelijke grief' s, zou een onderzoek gedaan moeten wor-
den dat dit afwegingsproces bij mensen poogt te achterhalen.

In dit onderzoek over conflictopwekkende regelgeving gaan wij uit van het
ingediende klaagschrift en bezien vervolgens waar de klacht op vast zit.7 Hoe
de interne afweging bij mensen ook is, zij zullen in beroep - al dan niet met
behulp van deskundigen - handvatten zoeken op grond waarvan zij hun kans
op gelijk (en geluk) vergroten. De in de eis zichtbare elementen (aard van de
voorziening, bestreden beslissing, ingeroepen artikelen, motivering van het be-
roep, de in beslissing genoemde artikelen en de motivering van de beslissing)
zullen als eerste bekeken worden. Dat wil zeggen dat van de hierboven ge-
noemde factoren die het beroep op de rechter kunnen beïnvloeden, de beide
eerste (de opgeworpen klachten over de behandeling) aan de orde komen. De
uitvoeringspraktijk hebben wij overigens slechts in beperkte mate onderzocht.
De vraag is immers wat naar voren wordt gebracht in het beroep. Een zgn.
bejegeningsonderzoek was ook onmogelijk in de gegeven tijd. Bovendien
wordt een dergelijk onderzoek voorbereid door de Sociale Verzekeringsraad
(Kooreman en Schellart, 1988). Wij hebben ons daarom beperkt tot de in de
dossiers zichtbare aspecten van de uitvoeringspraktijk: het aantal contacten
met een cliënt, overeenstemming of niet tussen de diverse bij de uitvoering
betrokkenen e.d. Ook is bezien of sommige BV's meer beroepen genereren
dan andere en of de appellanten klagen over de behandeling. Dat laatste
geeft vanzelfsprekend geen valide uitkomst, maar slechts een indruk.

In het kader van de werkzaamheden van de Werkgroep Conflictopwekken-
de regelgeving ligt het in de rede om ook de aard van de regel als factor van
conflictopwekkendheid te onderzoeken. Immers, ook de wettelijke regel kan
een handvat voor een beroep bieden. In overleg met de werkgroep is besloten
een poging daartoe te doen. In de eerste plaats kan dan worden bezien of de
beroepen terug te voeren zijn op afbakeningsproblemen tussen wettelijke be-
palingen. De afbakeningsproblemen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen tus-

7 Schuyt e.a. (1978) gingen daarentegen juist na welke klagers al dan niet in beroep gingen
bij de Raden van Beroep. Sociaal-structurele kenmerken van de klagers waren niet van eni-
ge betekenis voor het al dan niet in beroep gaan.
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sen art. 57 AAW en artikel 8 Ziekenfondswet of artikel 6 AWBZ. Deze pro-
blemen zouden dan tijdens de beroepsprocedure blijken. In de tweede plaats
kan onder de aard van de wettelijke bepalingen de interne structuur van de
regels worden. verstaan. Onder de interne structuur valt te verstaan de op-
bouw en formulering van de regel. Men kan daarbij denken aan een open be-
paling die veel ruimte laat of juist aan een concrete en toegespitste bepaling
die weinig ruimte laat aan de wetstoepassers, dan wel aan een gelaagde struc-
tuur van algemene formeel wettelijke bepalingen met diverse vormen van na-
dere regelgeving (AMvB, ministeriële verordeningen, beleidsregels) en/of van
algemene regels met een of meer uitzonderingsbepalingen en hardheidsclau-
sules.'

Artikel 57 AAW bestaat zelf uit een gelaagde structuur. In dit onderzoek
kunnen we derhalve bezien welke laag aangeboord wordt om een beroep op
te funderen. Daarnaast zullen we zien te achterhalen of de aard van de regel
in termen van vaag/algemeen of helder/concreet een rol speelt in het beroep.
Hoewel een precies onderscheid niet te geven is, hebben we deze eigenschap
aan een regel toegedeeld op basis van het criterium: biedt de bepaling een
duidelijke aanwijzing voor een beslissing/beoordeling van de aanvrager. Het
duidelijkst is dit het geval bij een leeftijdsgrens: iemand is of jonger dan 65
jaar of niet. Een probleem hierbij is overigens dat sommige normen wel hel-
der kunnen zijn al- norm, maar dat de toepassing ervan niettemin onvoorspel-
baar is vanwege de context waarin de norm wordt toegepast. Een inkomens-
grens is helder: men verdient of minder dan x of niet. De berekening van de
bestanddelen van het inkomen, zeker indien het niet om een bruto-inkomen
gaat, kan voor veel onduidelijkheden zorgen (en de uitvoerder veel ruimte
geven bij de toepassing). In dit onderzoek beperken we ons tot de intrinsieke
aard van de regel, tot de regel zelf derhalve.

Op voorhand valt niet eenvoudig een voorspelling te doen over de aard
van het verband. Men kan veronderstellen dat naarmate een bepaling vager
(algemener, opener) is, deze meer aanknopingspunten biedt om in beroep te
gaan. Immers, er wordt meer overgelaten aan het oordeel van de toepasser
en de kans is aanwezig dat een rechter anders over de toepassing denkt.

Vanuit de burger gezien geldt dat, indien deze een afwijzende beslissing
heeft gekregen en daaraan wat wil doen, hij zal zoeken naar handvatten in de
regelgeving. Algemene en vage normen bieden meer speelruimte. De hard-
heidsclausules en uitzonderingsbepalingen bieden dezelfde handvatten en zijn
in die zin conflictopwekkend. Anderzijds verschaffen heldere normen meer
duidelijkheid, indien de uitvoerders in de ogen van de aanvrager de verkeerde
beslissing hebben genomen.

Voor de ingewikkeldheid geldt dat deze samenhangt met de opleiding van
de potentiële appellant, terwijl bovendien in veel gevallen (deskundige) rechts-
hulpverleners ingeschakeld worden. Voorts hangt veel af van de helderheid
van de voorlichting en de stelligheid van de voorlichter. Erdoorheen speelt
dat juist bij open normen die veel ruimte laten aan de wetstoepasser, er rou-
tines en beleidsregels kunnen zijn die die vrijheid weer inperken.

Gezien deze complexiteit en omdat voor zover ons bekend op dit terrein
geen eerder empirisch onderzoek is verricht, hebben wij ervoor gekozen te
bezien welke regels worden ingeroepen in beroep en of beslissingen die ge-

0 Men zou ook algemene rechtsbeginselen als het gelijkheidsbeginsel en (andere) beginselen
van behoorlijk bestuur tot de structuur kunnen rekenen. Omdat art. 57 AAW de rechter
expliciet een redelijkheidstoets opdraagt, is deze mogelijkheid hier niet verder uitgewerkt.
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grond zijn op vage, algemene dan wel op heldere, concrete normen meer dan
wel minder aanleiding geven tot beroep. Daarbij dient steeds bedacht te wor-
den dat de beslissing om in beroep te gaan het resultaat is van een afweging,
van plussen en minnen. De aard van de regel kan dus een rol spelen die ech-
ter teniet wordt gedaan door andere overwegingen.

Tenslotte geeft het regelcomplex van artikel 57 AAW enige duidelijkheid
over de aard van de te verschaffen voorziening. Ook die kan een rol spelen in
de afweging om wel of niet in beroep te gaan. Zo kan men veronderstellen
dat naarmate het materiële belang groter is, er meer reden is te procederen.
Waar juist materiële voorzieningen afhangen van de context (inkomsten,
uitgaven, leefpatroon), hoeft deze veronderstelling zeker niet juist te zijn. Als
geld een rol speelt, zou eerder om geldelijke bedragen of algemene gebruiks-
goederen in beroep worden gegaan dan om specifieke, op de handicap ge-
richte voorzieningen. Indien echter medische en psychische overwegingen de
overhand hebben, hoeft dat niet het geval te zijn. Ook hier geldt dat nog zo
weinig duidelijk is dat we eerst maar eens kijken hoe de feiten liggen.

Na deze uiteenzetting over de vraagstelling kunnen we ertoe overgaan deze
nader te concretiseren. De volgende concrete vragen worden in dit onderzoek
gesteld:
- het aantal AAW-zaken;
- het aantal art. 57 AAW-zaken;
- het aantal gegronde en ongegronde beroepen;
- het aantal ingetrokken beroepen;
- het aantal zaken waarin medisch onderzoek is gevorderd;
- het aantal afwijkende opinies van de ingeschakelde medicus ten opzichte

van de GMD;
- het gebruik van rechtshulp bij beroepen;
- onderwerp van het beroep, beroepsgronden;
- speelt interpretatie van wettelijke normen een rol;
- speelt afbakening met andere wettelijke regels een rol;
- wordt er geklaagd dat men bij andere wettelijke voorzieningen niet terecht

kon, of blijkt uit de uitspraak dat men bij een andere wettelijke voorziening
terecht moet;

- wat is de aard van de ingeroepen wetsartikelen;
- wordt er een beroep gedaan op een hardheidsclausule;
- welke artikelen van de AAW worden aangevoerd in de bestreden beslissing

en in de uitspraak van de rechter;
- welke bedrijfsvereniging nam de beslissing;
- wordt er met zoveel woorden geklaagd over de procedure;
- wordt er op incongruenties van beslissingen gewezen;
- wijkt het oordeel van de - vaste - deskundige af van dat van de GMD/

BV;
- leidt dit tot intrekking;
- wordt er geklaagd over geringe eigen keuze;
- wordt er geklaagd dat anderen wel iets kregen (beroep op het gelijkheids-

beginsel);
- wordt er geklaagd dat het zo lang duurt;
- vraagt de BV om schorsing (en leidt dit tot intrekking);
- is er sprake geweest van overleg tussen cliënt en BV naast het contact

GMD-cliënt in verband met de advisering aan de BV;
- wat is de gevraagde voorziening (bewassing, taxikosten, woningsanering,

bruikleenauto enz.) en wat eventueel de aangeboden voorziening.
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Daarnaast wordt gepoogd te achterhalen of het in beroep gaan zou kunnen
worden vergemakkelijkt door de aard van de wettelijke bepaling in termen
van vaag of helder, door enkele specifiek genoemde uitvoeringskenmerken of
door de aard van de gevraagde voorziening in termen van materiële waarde
en algemeenheid.

1.4 Betekenis van het onderzoek

Gelet op de steekproef (zie hoofdstuk 2) zijn betrouwbare gegevens te leve-
ren over een flink aantal feitelijke aspecten van de beroepsprocedures inzake
art. 57 AAW op het niveau van de drie gekozen Raden van Beroep. Ten aan-
zien van de representativiteit van de drie raden voor alle Raden van Beroep
kunnen enkele vraagtekens worden geplaatst. In elk geval kon deze keuze in
statistische zin niet representatief zijn. Niettemin kan op inhoudelijke gronden
verdedigd worden dat het beeld dat uit deze drie raden naar voren komt, niet
buitengewoon particulier is.

Het onderzoek kenmerkt zich door het compromis dat gesloten moest
worden tussen de beschikbare tijd, de wens van de werkgroep gegevens te
krijgen over art. 57 AAW-procedures (waarmee een onderzoeksmethode ten
dele vaststond) en haar hoop dat de `werkelijke grief' daarmee boven tafel
zou komen.

Bij de poging tevens inzicht te krijgen in de conflictopwekkendheid van re-
gels, met behulp van de gekozen indicatoren, dienen enkele kanttekeningen
te worden gemaakt. De eerste is dat de aard van de bepaling niet erg scherp
vast te stellen is; ook de indicatoren kunnen slechts in indicatieve zin aange-
duid worden en zijn afhankelijk van persoonlijke waardering. Los daarvan
speelt in concreto de context van de regel een rol.

De tweede is dat diverse factoren van invloed (kunnen) zijn op het in
beroep gaan van beslissingen van de bedrijfsverenigingen. Uit de onder para-
graaf 1.3 gegeven uitwerking van de vraagstelling bleek dat vele en verschil-
lende factoren een rol kunnen spelen. De belangrijkste is waarschijnlijk de
uitvoeringspraktijk.' Die uitvoeringspraktijk wordt op haar beurt door een
aantal factoren bepaald. De aard van de wettelijke bepaling is een belangrijke,
maar er zijn er meer (Lipsky, Minderhoud). De beslissing in beroep te gaan
is de resultante van een aantal overwegingen. In deze afweging kan de aard
van de bepaling waarop een beroep wordt gedaan, zowel een factor in de
overwegingen (is er een juridische rationalisatie, een juridisch handvat) zijn,
maar ook onafhankelijk van de overwegingen (resultante). Het afwegingspro-
ces zelf is niet onderzocht. Hoogstens kunnen wij constateren dat in beroep
wordt gegaan en of de betekenis van de (intrinsieke) aard van de regel daar-
bij te zien is.

De derde kanttekening is dat de operationalisering van `conflictopwekkend-
heid' van regelgeving in termen van procedures een beperking betekent. Na-
tuurlijk kan zich de situatie voordoen dat een aanvrager een negatieve beslis-

9
Die uitvoeringspraktijk speelt op twee niveaus: dat van de concrete bejegening en van de
(wettelijke) ruimte die uitvoerders hebben bij hun beslissing alsmede het omgaan met die
ruimte en de beperkingen. Daarbij speelt het vermijden van zgn. A-fouten (ten onrechte
afwijzen van een aanvraag) of van B-fouten (ten onrechte toekennen) een belangrijke rol.
Het hangt van bv. de aard van de regeling af welke strategie men voert. Bij een bodem- of
vangnetregeling zal de neiging A-fouten te vermijden groot zijn.
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Naast de dossiers zijn bij de raden ook de jaarregisters onderzocht in de zin
dat de gegevens die daarop vermeld staan, voor het eerste half jaar van 1986
zijn genoteerd. In deze registers worden data over de beroepsprocedure weer-
gegeven. Daarmee konden de art. 57 AAW-zaken geplaatst worden tegen de
achtergrond van de overige zaken bij de Raden van Beroep. Bovendien kon
zo een indruk verkregen worden van de representativiteit van de art. 57
AAW-steekproef qua intrekkingen, gegrond- en ongegrondverklaringen en
inschakeling van deskundigen (drie inhoudelijk belangrijke gegevens). Uit een
vergelijking blijkt dat de steekproef op deze punten voldoende representatief
is; er is geen reden om aan te nemen dat dat op andere punten niet het geval
is (zie hoofdstuk 3).

Al met al is met deze procedure bereikt dat van drie raden die geen bui-
tenbeentjes lijken te zijn, een verantwoord inzicht in de zaken is verkregen en
dat zo'n 9 à 10% van de art. 57 AAW-zaken in het onderzoek is betrokken.
Ondanks de beperkingen wordt zo een indruk van het totale beeld verschaft.
Wel zij daarbij opgemerkt dat een dossieronderzoek erg afhankelijk is van de
opgeslagen gegevens en dat geen controle mogelijk is op de juistheid van alle
gegevens. Als bijvoorbeeld het dossier een rapport van een geneeskundig on-
derzoek bevat, terwijl de klager beweert dat dit onderzoek niet heeft plaats-
gevonden, dan zijn er diverse mogelijke verklaringen; de juiste valt meestal
niet te achterhalen. Voorts is men bij het invullen niet altijd volledig (bij
standaardformulieren is dat merkbaar), zodat belangrijke gegevens kunnen
ontbreken.

Vervolgens was er de vraag of volstaan kan worden met een dossieronder-
zoek bij de Raden van Beroep. Dat is wel het geval waar het de gegevens
omtrent de beroepsprocedure betreft. Anders is het ten aanzien van de aan-
nemelijkheid van de verbanden die worden gezocht. Immers, zonder vergelij-
king met personen die niet in beroep gingen van een negatieve beslissing van
het uitvoeringsorgaan en zonder een vergelijking met degenen die een gunsti-
ge beslissing kregen, krijgt de uitkomst van het dossieronderzoek weinig
reliëf. Om een indruk te krijgen van de redenen van belanghebbenden om in
beroep te gaan dient dus ook een beeld gegeven te worden van degenen die
niet in beroep gaan. Op deze wijze is beter na te gaan of en zo ja, in hoever-
re de werkelijke grief van klagers terug te voeren is op de regelgeving. Zou
immers blijken dat bij de groep klagers verhoudingsgewijs vaker op bepaalde
regels, bijvoorbeeld het grensbedrag en de inkomensgrens, is afgewezen dan
bij de groep niet-klagers, dan kan dit een indicatie zijn voor de samenhang
tussen een bepaald type materiële regelgeving en beroepsgeneigdheid. De
constatering kan dan luiden dat scherpe grenzen tot meer beroepen leiden
dan vage grenzen. Voorts maakt deze vergelijking het mogelijk om uitspraken
te doen over verschillen in uitvoeringspraktijk, verschillen in belang van voor-
zieningen enz.

Voor ons onderzoeksdoel (de grief van procederenden en de conflictop-
wekkendheid van wettelijke regels) en gelet op de gewenste snelheid leek het
voldoende om naast de 300 dossiers die bij de Raden van Beroep zijn onder-
zocht, ter vergelijking 300 negatieve beslissingen van Gemeenschappelijk Ad-
ministratiekantoor (GAK) en bedrijfsverenigingen in het onderzoek te betrek-
ken. Een gestratificeerde steekproef is getrokken: 100 dossiers uit de kanto-
ren Den Haag, Utrecht en Arnhem. We hebben ernaar gestreefd de mate-
riaalverzameling bij de GMD zoveel mogelijk te stroomlijnen met die bij de
Raden van Beroep. Bij de verzameling van de gegevens is hetzelfde codeboek
gehanteerd als bij de raden, met dien verstande dat de variabelen die betrek-
king hebben op de procedure bij de raad, achterwege gelaten zijn. Zoals
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gezegd, is ervoor gekozen om op een aantal variabelen te matchen. Deze
matching is vooral geschied om het materiaal vergelijkbaar te maken en om
een aantal selectie-effecten zoveel mogelijk uit te sluiten. Gematched is op de
variabelen arrondissement, geslacht, ziektediagnose en leeftijdscategorie. Op
deze matching gaan we per variabele kort in. De GMD werkt met zogenaam-
de perifere kantoren. Deze kantoren behandelen zaken van aanvragers en
belanghebbenden die binnen het gebied van zo'n kantoor woonachtig zijn.
Gekozen is voor de kantoren die hun `klantengroep' grotendeels uit de arron-
dissementen van de raden van Den Haag, Utrecht en Arnhem betrekken. Dit
om te voorkomen dat eventueel hardnekkige praktijken van kantoren buiten
deze arrondissementen een vertekend beeld van de werkelijkheid zouden
geven of dat in een bepaalde streek om een onduidelijke reden de beroepsge-
neigdheid groter is (bijvoorbeeld ten gevolge van een actieve belangengroepe-
ring van arbeidsongeschikten). De perifere kantoren zijn Den Haag, Rijswijk,
Leiden (Den Haag), Utrecht en Hilversum (Utrecht) en Arnhem, Apeldoorn
en Nijmegen (Arnhem). Belanghebbenden die na behandeling door een van
de bovengenoemde GMD-kantoren bij een andere dan een van de drie raden
terecht moesten, zijn buiten beschouwing gelaten. Ook geslacht, ziekte en
leeftijdscategorie kunnen bij niet-matching de vergelijking waarbij de aard
van de regelgeving het onderwerp is, verstoren. Zo kan geslacht van invloed
zijn op een aantal voorzieningen en kan een bepaalde ziekte leiden tot een
aan die ziekte inherente voorziening, zoals een dieet bij stofwisselingsziekten.
Daarbij zij wel aangetekend dat de matching op een redelijk hoog niveau
plaatsvindt, nl. de klasse van klachten; de ernst van de klacht binnen zo'n
klasse kan nog variëren. Ook zijn er aan leeftijd gebonden afwijzingsgronden,
in het bijzonder de 65 jaargrens. Het bleek in hoge mate mogelijk om een op
de genoemde variabelen overeenkomstige groep samen te stellen." Drie van
de bij de Raden van Beroep onderzochte gevallen bleken ongeschikt voor de
vergelijking, omdat de ziektediagnose niet te achterhalen viel. Hierdoor kon-
den geen vergelijkbare gevallen uit het GMD-bestand geselecteerd worden.
Het betrof bij elke raad één geval. Zodoende heeft de vergelijking plaats-
gevonden tussen 297 gevallen bij de Raden van Beroep (elke raad 99 cases)
en 297 gevallen bij de GMD (elk arrondissement 99 cases). Gekozen is voor
gevallen waarbij het GMD-advies in 1985 plaats heeft gevonden (tegen RvB-
zaken uit 1986) om veranderingen (in o.a. beleid, uitvoeringspraktijk en wet-
geving), die in de loop der tijd kunnen ontstaan, zoveel mogelijk uit te scha-
kelen.

Op het eerste gezicht wekt het wellicht bevreemding dat om de aard van
de regelgeving als factor voor procedures te onderzoeken een zelfde wettelijk
artikel genomen wordt. Het ligt meer voor de hand om vergelijkbare bepalin-
gen te nemen en vervolgens op verschillen in beroepen te bezien. In dit geval
echter is dat anders. Artikel 57 is een complex van regels die deels vaag en
algemeen en deels helder en specifiek zijn. Dat maakt een vergelijking naar
gronden van de beslissing en de aard van de ingeroepen bepaling mogelijk.
Een tweede voordeel is dat de overige omstandigheden redelijk gelijk zijn.
Met name op het punt van de uitvoeringspraktijk, die zeer kan verschillen, is
dit van groot belang (zie noot 9).

11 Bij de onderzoekers zijn specifieke tabellen op dit punt te verkrijgen.
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op wijzen dat bij art. 57 AAW zgn. A-fouten worden vermeden; dit past bij
het vangnetkarakter van de bepaling.

3. In 88 gevallen (30%) schakelt de Raad van Beroep een medisch deskundi-
ge in. Dat gebeurt in ongeveer de helft van de zaken waarin de medische
vraag punt van geschil is, d.w.z. waarin geklaagd wordt over het oordeel
van de BV `ontbreken van medische noodzaak'. Het zijn vrijwel steeds spe-
cialisten die worden ingeschakeld. In 58% is het oordeel conform het oor-
deel van de GMD, in 19% gedeeltelijk en in 23% geheel anders. De raad
volgde nagenoeg altijd het oordeel van de deskundige.12

4. Voor zover achterhaalbaar werd in 37 zaken (13%) een advocaat ingescha-
keld. Inschakeling levert succes op. Dat kan overigens een aanwijzing zijn
voor een zeeffunctie in de zin dat een advocaat bij voorkeur geen kansloze
zaken behartigt.

5. De klacht is dat men niet kreeg wat men vroeg. Slechts in 23 gevallen ging
het om bezwaar tegen een stopzetting of verandering van een voorziening.
In 60% van de klaagschriften is de klacht van de appellant gebaseerd op
de stelling dat er wel een medische noodzaak is voor de voorziening. Deze
grond bepaalt dus het beeld. De gronden komen sterk overeen met de
gronden voor de beslissing, zij het in ontkennende zin. Noch in de motive-
ringen van de beslissingen noch in de beroepen komen juridische excursies
voor. In verreweg de meeste gevallen gaat het om de beoordeling van de
concrete situatie: medische noodzaak, noodzakelijk voor de verbetering
van de leefomstandigheden, algemeen gebruikelijk, onredelijk. In 25 geval-
len is naar het oordeel van de BV het verkeerde loket gekozen en dient
een voorziening op grond van een andere regeling aangevraagd te worden.
In het beroepsschrift wordt daarop maar in de helft van de gevallen inge-
gaan. Qua gegrondverklaringen levert dit geen afwijking van het gemiddel-
de beeld op. De klacht dat men elders niet terecht kon, zijn wij niet tegen-
gekomen in de dossiers.

6. Verreweg het meest worden, afgezien van processuele bepalingen, de arti-
kelen 57 en 57 tweede lid genoemd: algemene kapstokbepalingen. Artikel
7 Vz-KB, eveneens een zeer algemeen geformuleerde bepaling, wordt in
60 zaken genoemd. De aard van de ingeroepen wetsbepaling is dus open
en algemeen. Op hardheidsclausules wordt een enkele maal een beroep
gedaan (noodzaak vóór het 65ste levensjaar ontstaan, inkomensberekening
(aftrekposten)). Laatstgenoemde hardheidsclausule is overigens vrij helder.
De beslissing van de BV is in de meerderheid van de gevallen op een me-
dische beoordeling gegrond; in de beroepsgronden van de klager ziet men
dat, zelfs in iets sterkere mate, terug.
De rechter past de redelijkheidstoetsing van art. 57 zevende lid veelal toe.

7. Tussen de BV's, al of niet zelfadministrerend, zijn wel verschillen gevonden
in aantallen beroepen, maar in het aantal aanvragen voor een voorziening
zijn geen significante verschillen gevonden. Evenmin verschillen de BV's in
intrekkingen of gegrondverklaringen (afgezet tegen de aanvragen).

8. In 25% van de gevallen wordt geklaagd over de uitvoeringspraktijk, waar-
onder de beperkte diepgang van het medisch onderzoek door de verzeke-
ringsgeneeskundige of een niet goed horen van de klager. De beroepen
waarin deze klachten voorkomen, worden door de rechter niet vaker ge-
grond geacht dan gemiddeld, eerder minder vaak. Van een incongruentie

12 In een eigen onderzoek van de GMD (Buis, 1986) kwam men tot een iets lager percentage,
nl. 90 (mededeling GMD).
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tussen het oordeel van de GMD en het uiteindelijk oordeel van de BV is
26 maal sprake. In die gevallen leidt het beroep verhoudingsgewijs vaak tot
succes (intrekking of gegrondverklaring). Over de geringe eigen keuze
wordt niet geklaagd, evenmin over de lengte van de procedures. In vijf ge-
vallen (1,7%) wordt een beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan. Een
discrepantie tussen gevraagde en aangeboden voorziening kwam dertien
maal voor (4%). Beroepen hebben dan significant vaker succes (68% ver-
sus 27%).

9. In 34 gevallen was er geen contact tussen GMD en aanvrager, in 247 ge-
vallen wel. In 149 gevallen (61%) was er één maal contact, in 67 gevallen
twee maal, in 25 gevallen waren er drie of vier contacten en één maal vijf.
Meestal was er contact met de verzekeringsgeneeskundige; soms waren
daarbij ook een arbeidsdeskundige of nog een ander betrokken. Er is geen
verband geconstateerd tussen de aard van de voorziening en het aantal
contacten of tussen de intrekking dan wel gegrondverklaring en dat aantal.

3.2 Overwegingen van beroep

Na de beantwoording van de vooral feitelijke vragen volgt thans de meer con-
ceptuele vraagstelling van het onderzoek. De centrale vraag van de commissie
was waarom mensen in beroep gaan, gezien vanuit het gezichtspunt van de
regelgeving. In de werkzaamheden van de Werkgroep Recente conflictopwek-
kende regelgeving is immers het begrip `conflictopwekkendheid' geoperatio-
naliseerd in termen van beroepen op de rechter.

Algemeen geldt in verband met art. 57 AAW dat de reden van mensen om
in beroep te gaan is dat ze een voorziening vroegen en die niet kregen. Dat
hebben we weliswaar niet onderzocht, maar het is wel erg aannemelijk (vgl.
Schuyt, 1978). Op grond van GMD-gegevens is echter vast te stellen dat van
de mensen die een negatieve beslissing van de BV kregen, 85% het daarbij
(voorlopig) laat en dat 15% erover procedeert.13 Voor die 15% is de afweging
dus anders uitgevallen. In het navolgende zullen we deze groep nader bezien
aan de hand van hun klaagschriften.

3.2.1 Vermelde grieven

Voorop staat de grief die mensen zelf noemen. Daarbij is vooral het onder-
werp van de klacht van belang. Het onderwerp kan in de meeste gevallen
omschreven worden als de volledige afwijzing van de aanvraag van een ge-
bruiksgoed. Tegen die beslissing is de klacht gericht. De gronden die in de
beslissing door de BV aangevoerd worden, zijn van verschillende aard (zie
tabel 4). In de eerste plaats zijn er de meer feitelijke beoordelingsgronden te
noemen, zoals het ontbreken van de sociaal-medische indicatie voor de voor-
ziening. Deze komen verreweg het meeste voor. Daarnaast vinden we in be-
slissingen uit de wet of het beleid voortvloeiende argumenten voor de afwij-
zing. Voorbeelden hiervan zijn de verwijzing naar andere regels (de afbake-
ning) en het algemeen gebruikelijk karakter van de voorziening. Deze argu-

13
Vergelijk ook de bevinding van het NIPO-onderzoek dat de wijze van behandeling belang-
rijker voor de tevredenheid van de burger is dan het resultaat.
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menten richten zich meer op het werkingsgebied of het 'pakket' van art. 57
AAW. In de klaagschriften tegen de beslissing komen deze gronden terug.
Vaak vinden we een combinatie van gronden. In de onderstaande tabel heb-
ben we alle genoemde argumenten in klaagschriften op een rij gezet alsmede
het aantal gevallen waarin zij voorkomen. Daarachter is het percentage op
het totaal van het aantal onderzochte beroepen geplaatst (zodat de som der
percentages meer dan 100 is).

Tabel 1: Gronden beroep

grond aantal percentage'

wel medische noodzaak
wel handicap
wel noodzakelijk voor de verbetering van de leefomstandigheden
wel bevordering.arbeidsgeschiktheid
voorziening voldoet niet (meer)
voorziening kan niet bij een andere instantie verkregen worden
noodzaak bestond al voor het vijfenzestigste jaar
voorziening is niet algemeen gebruikelijk
inkomen is niet te hoog
betuttelend behandeld
te weinig gehoord
onbegrijpelijk
onredelijk
strijd met de jurisprudentie
strijd met het gelijkheidsbeginsel
gebrekkige motivering
anders
geen gronden

* berekend over het totaal aantal klaagschriften (N=300)

178 60,1
3 1,0

112 37,9
12 4,0
23 7,8
13 4,4
6 2,0

23 7,8
18 6,1

2 0,7
16 5,4
19 6,4
33 11,1

2 0,7
5 1,7

10 3,4
71 24,0

6 2,0

Omdat de grieven zich meestal richten op de in de beslissing genoemde gron-
den, heeft het klaagschrift dan ook vooral betrekking op de sociaal-medische
aspecten. Slechts in 77 klaagschriften wordt niet geklaagd over het (sociaal-)
medisch oordeel. Over het algemeen voert de klager dus aan dat de ernst van
zijn handicap en de daaruit voortvloeiende beperkingen voor zijn leefomstan-
digheden door de BV verkeerd beoordeeld zijn. Er is met andere woorden
wel sprake van een medische noodzaak en zonder de gevraagde voorziening
is de klager niet in staat het leven van alledag te leiden. In een aantal geval-
len voert de klager aan dat hij niet of niet voldoende is onderzocht door de
verzekeringsgeneeskundige (vg) of dat de vg verzuimd heeft de behandelend
arts te raadplegen. Vaak echter laat hij dit achterwege en beperkt hij zich tot
de beschrijving van de ernst van de handicap en de betekenis hiervan voor
zijn dagelijks leven.

Het zich richten tegen de gronden van de beslissing brengt mee dat de kla-
ger ook tracht te weerleggen dat de gevraagde voorziening niet tot het terrein
van art. 57 AAW zou horen als dit in de VBVB gesteld is (men ontkent bij-
voorbeeld een te hoog inkomen te hebben of stelt dat de voorziening duurder
is dan anderhalf maal de in artikel 10 lid 4 genoemde grondslag). Daarnaast
wordt in een uiterst klein aantal gevallen uitdrukkelijk strijd met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur aangevoerd.

De in tabel 1 genoemde gronden kunnen als volgt onderverdeeld. Onder
feitelijke argumenten vallen het argument dat er wel sprake is van een medi-
sche noodzaak of van een handicap, dat de voorziening wel noodzakelijk is
ter verbetering van de arbeidsgeschiktheid, dat de voorziening die (reeds eer-
der) is toegekend, niet (meer) voldoet, dat de noodzaak al voor het 65ste
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levensjaar bestond of dat de voorziening niet als algemeen gebruikelijk aan-
gemerkt kan worden. Ook vallen klachten met betrekking tot de verkeerde
berekening van het inkomen onder deze categorie. Onder de categorie wets-
technische gronden en argumenten rekenen we de afbakeningsgeschillen en de
veronderstelde strijd met de jurisprudentie. Tenslotte rekenen we onder
klachten over de uitvoering de betutteling, het niet of te weinig gehoord zijn,
onbegrijpelijkheid of onredelijkheid en gebrekkige motivering. Dit zijn der-
halve klachten die betrekking hebben op algemene beginselen van behoorlijk
bestuur.

In de klaagschriften blijkt vooral op feitelijke geschillen ingegaan te wor-
den. In 245 klaagschriften (82%) worden feitelijke argumenten tegen de be-
slissing aangevoerd en in 192 gevallen worden alleen feitelijke gronden te
berde gebracht. In 19 beroepen worden `juridische' argumenten genoemd,
terwijl in slechts tien gevallen uitsluitend wetstechnische gronden worden
gehanteerd. Kritiek op de uitvoeringshandelingen komt in 68 gevallen (22%)
voor. Veruit de meeste bezwaren die gemaakt worden, hebben derhalve een
feitelijke grondslag. Bij het lezen van de tabel dient overigens bedacht te
worden dat de daar genoemde gronden in combinatie voor kunnen komen.
Zo kan men èn bezwaar hebben tegen het medisch oordeel èn tegen de be-
handeling.

3.2.2 Uitvoeringspraktijk

Het belang van de uitvoeringspraktijk vloeit deels voort uit de structuur van
de wetgeving. Artikel 57 AAW is een open regeling, die de BV de bevoegd-
heid geeft een voorziening toe te kennen. Het Voorzieningen-KB vult enigs-
zins nader in in welke gevallen de BV van deze bevoegdheid gebruik mag
maken. De bedrijfsvereniging blijft echter een behoorlijke beoordelingsruimte
houden.

Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, is geen bejegeningsonderzoek gedaan. Ons
materiaal is beperkt tot de gegevens in de dossiers; alleen op grond daarvan
valt er over de uitvoering iets te zeggen. Het meest duidelijk is de situatie dat
met zoveel woorden geklaagd wordt over de wijze van uitvoering van de rege-
ling. In een kwart van de zaken wordt geklaagd over de zorgvuldigheid.14 On-
der de noemer `onzorgvuldigheid' zijn gebracht klachten van de klager over
de beperkte diepgang van het onderzoek vg, het verschil tussen het advies van
de GMD en de VBVB en bijvoorbeeld een onjuiste berekening van het inko-
men. In een aantal gevallen wordt geklaagd over het feit dat de klager niet de
kans heeft gekregen zijn aanvraag meer toe te lichten. Of klachten over de
uitvoering tot de procedure hebben geleid, is niet te zeggen.

Voor de werkgroep is van belang of de klachten over de uitvoering tot
meer succes leiden dan andere klachten.'s Dit blijkt niet het geval (eerder het
tegendeel).

Vervolgens gingen wij na of meer contacten tijdens de aanvrage, een mo-
gelijke indicatie voor zorgvuldigheid, in een beroepsprocedure van invloed
was op het succes (meer contact - minder succes). Wij hebben daarbij de
kans van slagen van een beroep (gegrondverklaring, intrekking door de BV)

14
Dat wordt niet altijd in de beroepsgronden tot uitdrukking gebracht, soms leidt het tot de
aanvechting van het feitelijk medische oordeel.

is Dat immers biedt enige indicatie voor de gegrondheid van de klacht.
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afgezet tegen achtereenvolgens de vraag of contact heeft plaatsgevonden met
een GMD-functionaris, hoe vaak dit is geschied en of inlichtingen zijn ge-
vraagd dan wel een deskundige is geraadpleegd. Het bleek dat bij geen dezer
vergelijkingen het plaatsvinden van contact, het aantal contacten, het al dan
niet raadplegen van deskundigen of het al dan niet vragen van inlichtingen
een belangrijke invloed had op de uitkomst van de procedure (gegrond/onge-
grond, intrekking/geen intrekking). De indruk bestaat derhalve dat deze 'ge-
talsmatige' proceduregegevens het oordeel van de rechter niet beïnvloeden.
Evenmin vielen bepaalde bedrijfsverenigingen op door hetzij veel beroepen,
hetzij veel intrekkingen of gegrondverklaringen van het beroep.

Een andere aanduiding van een verband tussen uitvoeringspraktijk en
beroep hebben wij gezocht in het aantal gegrond- c.q. ongegrondverklaringen
in de gevallen dat een arts/specialist de appellant adviseerde een aanvrage in
te dienen. Uit de dossiers blijkt dat dit niet uitmaakte voor de gegrondverkla-
ringen. Ook, zoals uit tabel 16 in bijlage 2 blijkt, komen de door de Raad van
Beroep ingeschakelde deskundigen niet veelvuldig tot volledig andere oorde-
len dan GMD/BV.

Overigens doet zich de pikante bijzonderheid voor dat een door de des-
kundige vriendelijk gesteld alternatief leidt tot een intrekking door de BV,
terwijl een scherp en andersluidend oordeel daar niet toe leidt. Kennelijk is
dan de strijd ontbrand en beslist de rechter (meestal conform het oordeel van
de deskundige overigens).

In 26 gevallen is er verschil is tussen het (toekennende) advies van de
GMD en de uiteindelijke (afwijzende) beslissing van de BV. Uit de dossiers
blijkt dat de BV in 10 van die 26 gevallen, de VBVB na beroep intrekt. Daar-
naast wordt in vijf van de gevallen het beroep uiteindelijk gegrond verklaard.
In elf gevallen krijgt de klager zijn gelijk niet (zeven gevallen eindigen met
een ongegrondverklaring, vier werden zonder voorafgaande intrekking van de
beslissing door de klager ingetrokken). Hier is sprake van een conflictopwek-
kend element in de uitvoeringspraktijk, dat is terug te voeren op de regel-
geving. Het verschil van oordeel ontstaat namelijk bijna altijd doordat de BV
op beleids- of wettelijke gronden besluit af te wijken van het GMD-advies.

Het moment van intrekking is interessant, omdat er, indien de BV syste-
matisch zou intrekken indien een beroep wordt ingesteld, sprake zou kunnen
zijn van een piepsysteem (daarop zou op zichzelf het geringe aantal contacten
tussen BV en aanvrager kunnen wijzen). Van de 45 intrekkingen vinden er 18
plaats voordat deskundigen zijn ingeschakeld of anderszins actie is onderno-
men door de beroepsrechter. De overige 27 vonden plaats, wanneer nadere
gegevens beschikbaar komen. Hier blijkt niet van een stelselmatig hanteren
van het piepsysteem.

Uit de dossiers is wel af te leiden dat er sprake is van een zekere routine.
In een groot aantal gevallen gaat het om de behandeling van een aanvraag
voor één soort voorziening (vervoer), waarop wordt beslist op basis van één
gesprek tussen verzekeringsgeneeskundige en aanvrager; de beslissing wordt
gegrond op de al dan niet medische noodzaak. Er wordt dus weinig onder-
handeld over de aanvrage, aldus blijkt bij de afgewezen aanvragen. In 15,5%
van de beroepen komt vervolgens de BV tot een heroverweging die leidt tot
intrekking.
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3.2.3 Aard van de voorziening

De aard van de voorziening kan een factor zijn die het in beroep gaan bein-
vloedt. Sommige voorzieningen zijn mogelijk aantrekkelijker en noden tot een
flinke procesinspanning. Zo kan men veronderstellen dat naarmate een hoger
bedrag aan de orde is, de neiging om een voorziening- aan te vragen en om
door te procederen in geval van een negatieve beslissing groter is dan in
geval van lage bedragen. Ook zouden afwijzingen van verzoeken tot algemeen
wenselijke voorzieningen en direct besteedbare bedragen vaker tot beroep
kunnen leiden dan specifieke voorzieningen. Indien deze beroepen vaker
ongegrond zijn, zou dat deze veronderstelling een steun in de rug geven.

Om een beeld te krijgen van de typen voorzieningen die meer of minder
aanleiding vormen tot conflicten, hebben wij het totaal aantal aanvragen voor
bepaalde categorieën voorzieningen, het aantal en percentage afwijzingen
alsmede het op grond van het dossieronderzoek getotaliseerde aantal beroe-
pen naast elkaar gezet.

Tabel 2: Aanvragen, afwijzingen en beroepen

A B C D E F G
voorziening aanvragen neg. adviezen beroepen

arbeid 2467 592 24,0 106 4,3 17,9
verplaatsen buiten 58767 14104 24,0 2513 4,3 17,8
verplaatsen binnen 7717 301 3,9 119 1,5 39,5
wonen 8249 2318 28,1 278 3,2 12,0
alg. dagelijkse levensverrichtingen 9169 1843 20,1 159 1,7 8,6
huishouden 5345 310 5,8 13 0,2 4,2
communicatie 6096 2359 38,7 370 6,1 15,7
ontspanning en ontwikkeling 807 305 37,8 79 9,7 25,9
genees- en heelkunde 29046 6332 21,8 304 1,0 4,8

Verklaring van de kolommen in deze tabel:
A Type voorziening.
B Aantal aanvragen voor onder A genoemde type voorziening (bron: GMD-jaarboek 1986).
C Aantal afwijzende adviezen van de GMD m.b.t. de onder A genoemde categorie voorzienin-

gen (bron: ~-jaarboek 1986).
D Percentage van afwijzende adviezen op het totaal aantal aanvragen per type voorziening

(C/B).
E Beroepen in de dossiers per categorie voorzieningen.
F Percentage van de onder E genoemde beroepen op het totaal aantal aanvragen per type

voorziening (E/B).
G Percentage van de onder E genoemde beroepen op het totaal aantal afwijzingen per type

voorziening (E/C).

Hoewel uit deze gegevens geenszins verstrekkende conclusies getrokken kun-
nen worden,` zien wij wel dat de onder F en G berekende percentages soms
flink verschillen. Ten opzichte van de afwijzingen bijvoorbeeld heeft de voor-
ziening voor het verplaatsen binnen een verhoudingsgewijs hoog beroepsper-
centage (G), terwijl het percentage op het totaal aantal aanvragen weer bedui-
dend lager ligt vergeleken bij andere categorieën voorzieningen. De genees-
en heelkundige voorzieningen (m.n. diëten) scoren zowel ten opzichte van het
totaal aantal aanvragen als ten opzichte van de afwijzingen laag. De categorie

16 Zo worden niet alle (negatieve of positieve) adviezen van de GMD overgenomen, ook al is
dat vrijwel steeds het geval; evenmin is de extrapolatie van de dossiergegevens naar het to-
taal volkomen verantwoord. De tabel geeft slechts de best mogelijke indruk.
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van voorzieningen te komen. Daarnaast is geprobeerd met betrekking tot de
leefvoorzieningen aan te geven welke concrete zaken hieronder vallen. Voorts
zijn bij verschillende ministeriële besluiten voor bepaalde categorieën voorzie-
ningen voorwaarden aan de toekenning ervan gesteld. Tenslotte is in beleids-
regels voor een deel van de voorzieningen vastgelegd, wanneer wel en wan-
neer niet tot toewijzing overgegaan zal worden. Hierbij zij de kanttekening ge-
plaatst dat de beroepsrechter aan de laatstgenoemde beleidsregels een min-
der zware betekenis toekent dan aan de algemeen verbindende voorschriften.

Een schema van vage en heldere bepalingen valt op te stellen. Bij dit schema
zij allereerst de opmerking gemaakt dat we zijn uitgegaan van de intrinsieke
eigenschap van de regel, los dus van de situatie waarin de regel wordt toege-
past. Zoals in de inleiding bij wijze van voorbeeld is gezegd, kan een inko-
mensvaststelling in concreto lastig zijn, maar als norm voor het handelen en
als indicator voor een beslissing is zij helder. Voor het doel van dit onderzoek
is deze beperking ook passend. Het gaat er immers om te bezien of en hoe
de intrinsieke aard van de bepaling een handvat voor beroep biedt. Maar ook
dan is een scherpe tweedeling niet altijd makkelijk te bepalen. Zo is de afba-
kening ten opzichte van andere wetten in veel gevallen helder, maar juist in
enkele gevallen niet (bv. wanneer die andere wet niet duidelijk is). De hier
gemaakte tweedeling is derhalve een grove. Daarbij komt dat juist bij een ge-
laagde structuur de regel concreet en meer helder wordt, naarmate het niveau
van de regelgever `lager' is in de zin van dichterbij de uitvoering.

beperkingen vaag helder

omschrijving pakket arbeidsgeschiktheid
leefvoorzieningen

geneesk./heelk.vz.

voorwaarden:
a. algemeen medische noodzaak afbakening t.o.v. andere wetten

niet algemeen gebruikelijk inkomensgrens

ingangsdatum vóór 65 jaar jonger dan 65 jaar
grensbedrag

b. specifiek leefvz./sociaal-medische spec. inkomensgrens
indicatie* vervoer buiten, communicatie

' Artikel 7 Vz-KB vereist dat er naast een verband tussen de handicap en de gevraagde voor-
ziening gekeken wordt of de gevraagde voorziening in sociaal opzicht noodzakelijk is.

Wij beginnen met een opgave van de gronden van de beslissingen van de BV
(de gronden die zijn aangevoerd tegen die beslissing zijn te vinden in tabel 1).
Opvallend bij de gronden van de BV voor haar negatieve beslissingen -wij
spreken nu uitsluitend over de beslissingen waartegen beroep is aangetekend -
is dat deze voor het grootste deel een zeer ruime beoordelingsmarge bevat-
ten. Het oordeel `geen medische noodzaak', een voorwaarde voor alle voor-
zieningen, komt in 56% van de gevallen voor en is in 18% zelfs de enige
grond. In de procedure loopt dat op tot 60%. Daarbij moeten nog opgeteld
worden de zes gevallen waarin de medische noodzaak voor het 65ste jaar ont-
stond.18

18
De 65 jaargrens is een op het eerste gezicht harde grens. De regel bevat echter een uitzon-
dering. Een aanvrager die deze leeftijd gepasseerd is, kan in bijzondere gevallen toch voor
de gevraagde voorziening in aanmerking komen, indien de behoefte aan de voorziening
reeds voor het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd ontstaan moet zijn. De beoordeling
of dit in het concrete geval ook inderdaad zo is, is wederom een medische kwestie.
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Tabel 4: Gronden beslissing

grond aantal percentage'

geen medische noodzaak 168 56,0
geen handicap 5 1,7
niet noodzakelijk ter verbetering van de leefomstandigheden 116 38,7
geen bevordering arbeidsgeschiktheid 4 1,3
huidige voorziening voldoet (nog) 26 8,7
sfeer gezondheidszorg 18 6,0
verwijzing naar de ZFW 4 1,3
verwijzing naar de AWBZ 8 2,7
verwijzing VROM-regeling 3 1,0
verwijzing naar O&W-regeling 4 1,3
aanvrager is ouder dan 65 jaar 6 2,0
algemeen gebruikelijk 47 15,7
te hoog inkomen 14 4,7
minder dan 1,5 maal de grondslag 19 6,3
toekenning past niet in het beleid 18 6,0
anders 27 9,0

' berekend over het totaal aantal beslissingen (N=306)

Zoals bleek, wordt verreweg het meest geprocedeerd over vervoersvoorzie-
ningen buiten. Dit is een voorziening ter bevordering van de leefomstandig-
heden. Ook dit is een voorwaarde die zeer veel beoordelingsmarge biedt aan
het uitvoeringsorgaan. In 38,7% van de beroepen vinden we deze grond van
afwijzing terug. Specifieke gronden komen we nauwelijks tegen. In de be-
roepsgronden komen we vervolgens veelal tegen dat men juist wel de medi-
sche noodzaak ziet en wel de noodzaak voor verbetering van de levensomstan-
digheden. In zekere zin een welles-nietesspel. Maar men doet dus geen be-
roep op of bestrijdt de specifieke grenzen die zijn gesteld. Wel komt in een
aantal gevallen bij de vervoersvoorzieningen de 800-metergrens ter sprake
(het aantal meters dat men te voet af kan leggen, nodig om van het openbaar
vervoer gebruik te kunnen maken). Dit argument komt niet zelfstandig voor,
maar is ingebed in een uiteenzetting over de medische noodzaak. Het totale
beeld wordt dan beoordeeld. Opvallend is voorts dat de klagers in hun be-
roepsschriften nauwelijks tot geen wettelijke bepalingen inroepen, ook niet
als zij geholpen zijn door advocaten. Centraal staat kennelijk de beoordeling
van de feitelijke omstandigheden binnen een gegeven wettelijk raamwerk;
vragen van wetsinterpretatie doen er, met andere woorden, waarschijnlijk niet
toe.

Als heldere grens kan de inkomensgrens vergeleken worden met andere
criteria in de regelgeving. De verwachting was dat deze grens vanwege de
duidelijkheid minder intrekkingen en gegrondverklaringen oplevert dan ande-
re afwijzingsgronden.'9 De verschillen zijn echter niet significant. Blijkbaar
kan ook deze grens door bijvoorbeeld schommelingen in het inkomen of door
bijvoorbeeld verschillende waardering van inkomensbestanddelen of aftrek-
posten (bv. onduidelijkheden over loonstrookjes) tot onduidelijkheden tussen
de belanghebbende en de BV leiden. Overigens kwam het in vier gevallen

19
Het Voorzieningenbesluit bepaalt dat een voorziening niet wordt verstrekt als de voorzie-
ning gebruikelijk is gezien het inkomen van de belanghebbende. Voor bepaalde voorzienin-
gen is nader ingevuld wat hieronder verstaan moet worden. Er bestaat bijvoorbeeld een
Besluit inkomensgrens vervoersvoorzieningen. Een vervoersvoorziening wordt niet verstrekt,
als de aanvrager een inkomen geniet boven de in dat besluit genoemde grens. De belang-
hebbende kan kosten die verband houden met zijn handicap, als aftrekposten opvoeren.
Misverstanden rond het inkomen zelf zijn soms de oorzaak van het conflict.
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voor dat de klager aanvoert dat zijn inkomen niet te hoog is, terwijl een te
hoog inkomen niet als afwijzingsgrond genoemd wordt.

In 25 gevallen wordt in de afwijzing melding gemaakt van het feit dat de
aanvrager op grond van een andere wet mogelijk een recht heeft op een
voorziening. In slechts 13 gevallen wordt deze reden aangevochten. In de
overige gevallen wordt de onbegrijpelijkheid of de onredelijkheid aangevoerd.
Daarnaast wordt in 5 gevallen een voorlopig klaagschrift (met aankondiging
van nadere gronden) ingediend, waarna de klager het beroep intrekt.

Het is op zich niet verbazingwekkend dat de 65-jaargrens niet een pro-
bleem vormt. Wel ziet men dat zes maal de clausule wordt ingeroepen dat de
medische noodzaak voor een voorziening ontstaan is voor het 65ste jaar.

Waar eigenlijk alleen de vage en algemene normen in de procedure naar vo-
ren komen, is het niet mogelijk om binnen dit deel van het onderzoek nadere
uitspraken te doen over verschillen tussen heldere en vage bepalingen. Niet-
temin valt in de beroepsgronden een zekere tendens tot `vervaging' te be-
speuren in de zin dat de beroepsgronden wat algemener zijn dan de gronden
van de beslissing van de BV.
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4 Klagers en niet-klagers vergeleken

Een tweede manier om wat meer te weten te komen over de vraag van de
commissie welke wettelijke factoren een rol spelen bij het al dan niet in be-
roep gaan, is de vergelijking tussen beide groepen, waarbij een aantal facto-
ren gelijk is gehouden. Van deze vergelijking wordt in dit hoofdstuk verslag
gedaan. Naast de opmerkingen over de steekproef in hoofdstuk 2 kunnen wij
hier volstaan met een enkele kanttekening bij het voorhanden zijnde mate-
riaal.

Buiten beschouwing zijn gelaten beslissingen of mededelingen van de BV
die niet in voor beroep vatbare vorm zijn afgegeven. Een voorbeeld hiervan
kan zijn een stopzetting van een lopende voorziening op verzoek van de kla-
ger zelf. Eveneens zijn buiten beschouwing gelaten VROM-voorzieningenza-
ken, waarbij de GMD als adviesorgaan voor de gemeente fungeert. Tegen
beschikkingen op grond van die regeling kan de klager immers niet bij de
Raad van Beroep terecht, maar dient hij zich met een bezwaarschrift tot de
gemeente te wenden, waarna beroep op de Afdeling Rechtspraak van de
Raad van State openstaat. Dergelijke gevallen zien we derhalve in de RvB-
dossiers niet terug.

Daarnaast was het, gelet op de uit te voeren zoekprocessen en de beschik-
bare tijd, onmogelijk om een aantal GMD-adviezen in toekennende zin te
vinden die niet resulteerden in een toekennende beslissing van de bedrijfsver-
eniging. De GMD heeft namelijk daarvoor geen code in haar bestand.

4.1 Aard van de regelgeving

Centraal punt bij de vergelijking is de toerekening van de beroepen aan de
materiële regelgeving. Hierbij bezien wij of er een invloed is van de aard van
de regelgeving (vaag versus helder, algemeen versus specifiek) op het al of
niet in beroep gaan en hoe die invloed is. Ten eerste zullen we hiertoe een
vergelijking maken tussen de afwijzingsgronden bij de groep klagers aan de
ene kant en degenen die niet in beroep zijn gegaan, aan de andere kant. Ver-
volgens zullen we aan de hand van de eerder weergegeven cijfers over de
gevraagde voorziening op dit punt ingaan. Voor verschillende voorzieningen
bestaan immers (beleids)regels, waarvan sommige vrij helder, scherp be-
grensd zijn.

Uitgangspunt voor deze paragraaf is het schema op pag. 28. Hierin hebben
we de normen van art. 57 en bijbehorende regelingen verdeeld in vage, alge-
mene regels enerzijds en heldere, specifieke normen anderzijds.

Bij de afwijzingsgronden hebben we de vergelijking beperkt tot twee typen.
Afwijzingen op basis van regels die als helder, duidelijk of hard aangeduid
kunnen worden enerzijds en weigeringen op grond van vage, subjectieve en
onduidelijke regelingen anderzijds. Hiertoe hebben we een tweedeling ge-
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maakt in de gronden. Indien in een VBVB zowel vage als duidelijke normen
aan de basis van de beslissing lagen, hebben we de duidelijke laten prevaleren.
Indien bijvoorbeeld de inkomenshoogte de reden van afwijzing is en overi-
gens de medische indicatie voor de voorziening ontbreekt, dan is de inko-
mensgrens op zich al voldoende om de aanvraag te doen stranden. 'Gemeng-
de' gronden zijn bij deze analyse niet opgenomen. De indeling is als volgt.
Heldere normen: de inkomensgrens, het grondslagvereiste, de afbakening ten
opzichte van andere regelingen en de 65-jaargrens; vage normen: het ontbre-
ken van de medische indicatie, de vaststelling dat de voorziening niet noodza-
kelijk is ter verbetering van de leefomstandigheden of de arbeidsgeschiktheid
en dat de voorziening algemeen gebruikelijk is. De constatering dat de (eer-
der) toegekende voorziening (nog) voldoet, is ingedeeld bij de vage normen,
aangezien zij gestoeld is op een subjectieve medische of arbeidskundige inter-
pretatie van de behoefte binnen de beleidsruimte van de uitvoering.

In de tabel 5 geven we allereerst een totaalbeeld van de in de VBVB ge-
noemde afwijzingsgronden voor de onderscheiden groepen klagers en niet-
klagers.

Tabel 5: Is beroep aangetekend/achterwege gebleven op vage of heldere gronden

in beroep gronden VBVB
vaag helder

(N=377) (N=176)

ja 57,3 38,6
nee 42,7 61,4

p=0,0001; X2=15,98
De in deze tabel gevonden verschillen blijken voor elke vergelijking ook met de Pierce-toets
significant te zijn op het niveau a=0,05).

Duidelijk is dat beslissingen met door ons als vaag/algemeen aangeduide
gronden in duidelijk grotere mate voorkomen bij klagers dan bij niet klagers.
Heldere normen hebben kennelijk een remmende werking op de beroepsge-
neigdheid.

Nu we gezien hebben dat afwijzingsgronden gesteld op vage normen signifi-
cant meer voorkomen bij klagers dan bij niet klagers, zullen we nader analyse-
ren welke afwijzingsgronden vooral van invloed zijn op dit verband en welke
niet of nauwelijks. Ten eerste zullen we de in het schema onder algemene
voorwaarden genoemde gronden bekijken.

Tabel 6: Is inkomenshoogte een/de afwijzingsgrond

beroep inkomenshoogte
ja nee

ja 27,5 52,0
nee 72,5 48,0

N=589; p=0,0013; X2=10,31

Tabel 7: Is het grensbedrag een/de afwijzingsgrond

beroep grondslagvereiste

ja nee

ja 32,1 51,8
nee 67,9 48,2

N = 589; p = 0,0079; X2 = 7,05
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Van de algemene voorwaarden blijken de heldere inkomensgrens en dito
grensbedrag inderdaad beduidend meer voor te komen in de groep niet-kla-
gers. In het algemeen ging het om de specifiek op vervoers- en communicatie-
voorzieningen gerichte inkomensgrens. De 65-jaargrens lijkt bij klagers meer
dan bij niet-klagers voor te komen (zie bijlage 3, tabel 9). Dit laatste is echter
hieruit te verklaren dat de vraag van de ingangsdatum (bestond de behoefte
aan of medische indicatie voor de voorziening reeds voor het vijfenzestigste
jaar) een rol speelt Z0 Dat is op haar beurt een vage norm.

Tabel 8: Is de afwezigheid van een medische indicatie de/een afwijzingsgrond

beroep medische indicatie
ja nee

ja 55,8 43,8
nee 44,2 56,3

N=589; p=0,0044; X2=8,09

De vage norm van het ontbreken van de medische noodzaak vinden wij in
meer gevallen terug bij de klagers dan bij degenen die niet in beroep zijn
gegaan. Het criterium dat een voorziening niet wordt toegekend, indien deze
als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd, laat echter geen invloed zien op
de beroepsgang (zie bijlage 3, tabel 10).

Vervolgens blijkt bij de op bepaalde voorzieningen toegespitste voorwaarden
dat het vaag geoordeelde criterium dat de leefvoorziening noodzakelijk dient
te zijn om het leven van alle dag te kunnen leiden bij de klagers meer voor-
komt dan bij de niet-klagers (zie bijlage 3, tabel 8). Bij auto's en telefoon
wordt dit meestal als volgt geformuleerd: u wordt geacht in staat te zijn ook
zonder de gevraagde voorziening (of: te voet, per fiets of met het openbaar
vervoer) uw sociale contacten te kunnen onderhouden. Het heldere en speci-
fieke vereiste dat een aanvrager om in aanmerking te komen voor een ver-
voersvoorziening niet in staat mag zijn te voet een afstand van 800 meter of
meer te overbruggen, komen we in de VBVB's niet uitdrukkelijk tegen.

Tenslotte de regels die in het schema als afbakening van het pakket aange-
duid zijn. De in ons theoretisch schema als helder en specifiek aangeduide
norm dat een voorziening niet verstrekt wordt, indien deze tot de gezond-
heidszorg behoort, of als de voorziening via een andere regeling verkregen
kan worden, komt bij niet-klagers niet meer voor dan bij klagers (zie bijlage
3, tabel 11).

Waar heldere normen een zekere remmende werking hebben, lijken vage
normen een zekere `aanjagende' werking te hebben op de beroepen. Niet alle
vage normen echter kwamen in significant hogere aantallen voor bij de kla-
gers. Evenmin kwamen alle door ons als helder, specifiek betitelde normen in
duidelijk hogere mate voor bij de niet-klagers. De elementen die het meest
bijdragen tot de verbanden, zijn bij de klagers de medische noodzaak en het
noodzakelijk zijn van de voorziening voor het leven van alledag en bij de niet-
klagers de inkomensgrens en het grensbedragvereiste.

20 Het antwoord op deze vraag verschilt overigens per BV, afhankelijk van het gevoerde be-
leid van de BV's, aldus een mondelinge mededeling van de GMD.

33



4.2 De uitvoeringspraktijk

De uitvoeringspraktijk is geoperationaliseerd in een beperkt aantal items: het
aantal contacten, inschakeling van een deskundige, het vragen van inlichtingen
en klachten over de uitvoering.

Wanneer wij de hoeveelheid contacten tussen aanvragers en uitvoerings-
functionarissen onderverdelen in één of twee contacten enerzijds en meer
dan twee contacten anderzijds, zien we dat weliswaar bij de niet-klagers vaker
meer dan twee contacten hebben plaatsgevonden, maar dat dit verschil niet
significant is (bijlage 3, tabel 16). Er zijn enige aanwijzingen dat een groter
aantal contacten tussen functionarissen van de GMD en belanghebbenden
een kleinere kans op beroep geeft. De verschillen zijn echter niet significant.
Ook op het punt van de vraag of inlichtingen gevraagd zijn door de GMD
(zie bijlage 3, tabel 18)21 en het aantal malen dat een deskundige ingeschakeld
is (bijlage 3, tabel 17) blijkt weliswaar dat dit bij de GMD-dossiers iets vaker
voorkomt dan bij de dossiers bij de Raden van Beroep; significant zijn deze
verbanden echter niet. In ons materiaal is derhalve geen steun te vinden voor
de invloed van de aldus geoperationaliseerde uitvoeringspraktijk op de be-
roepsgang. Het totaal overziende ontstaat de indruk dat de niet-klagers in het
algemeen een wat uitgebreidere behandeling ten deel is gevallen dan de kla-
gers. Reeds eerder is gesteld dat bij deze cijfers enige voorzichtigheid be-
tracht dient te worden. De mate van zorgvuldigheid en de manier waarop uit-
voeringsfunctionarissen betrokkenen te woord staan, op zich factoren die het
in beroep gaan kunnen beïnvloeden, zijn in ons onderzoek niet te achterhalen.
Men kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat de duur van het medisch onder-
zoek en de verstandhouding tussen bijvoorbeeld de verzekeringsgeneeskundi-
ge en de aanvrager later van invloed kunnen zijn op de overwegingen van de
klager ten aanzien van het instellen van een beroep.

Bij de BV's die de beslissing namen, zien we geen opvallende verschillen
tussen de klagers en niet-klagers. Sommige bedrijfsverenigingen komen we
iets meer tegen bij het GMD-materiaal, andere bij de RvB-gegevens. Wan-
neer we echter de indeling GAK/niet-GAK aanhouden, zien we dat de ver-
schillen vrijwel nihil zijn. Dit was ook te verwachten, aangezien in alle geval-
len de GMD ingeschakeld wordt. Het zwaartepunt van de beslissing, te weten
het advies, ligt bij de GMD. Zoals we gezien hebben bij de bespreking van
de RvB-data, wordt hier in bepaalde gevallen van afgeweken, maar is dit
geen schering en inslag. Een aanvullende reden kan zijn dat de afwijkers nl.
enerzijds binnen de cluster van GAK-BV's en anderzijds van niet-GAK-BV's
elkaar kunnen opheffen.12

4.3 Aard van de voorziening

In hoofdstuk 3 is een zekere invloed gevonden van de aard van de voorzie-
ning op het in beroep gaan. In deze paragraaf controleren we deze bevinding.
In de navolgende tabellen zetten we de diverse voorzieningen af tegen het al
of niet in beroep gaan.

21 Bij deze verschillen blijkt echter wel een zwak verband te bestaan. Zie hiervoor bijlage 3,
tabel 18.

22
Op grond van mondelinge mededelingen kan worden gesteld dat dit in de werkelijkheid
ook in enige mate zo is.
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Tabel 9: Betreft de gevraagde voorziening een vervoersvoorziening

beroep vervoersvoorziening
ja nee

ja 54,2 43,9
nee 45,8 56,1

N=593; p=0,0172; X2=5,682
De in deze tabel gevonden verschillen tussen de kolommen blijken geen van alle significant te
zijn op het niveau x=0,05; wel blijkt dat het verschil tussen de kolommen op het niveau x=
0,10 significant te zijn. Het verband is echter zwak.

We hebben hier voor de vergelijking eerst alleen naast elkaar gezet of de
aanvraag een vervoersvoorziening betreft of niet. Daaruit blijkt dat vervoers-
voorzieningen significant meer voorkomen in de categorie `beroep' dan in de
categorie `geen beroep'. De vervoersvoorziening scoort duidelijk lager bij de
niet-klagers dan bij de klagers. Zoals gezegd bedroeg een volledige taxikosten-
of leefkilometervergoeding ±f 3000 per jaar in 1985-1986. Het forse (signifi-
cante) verschil tussen de groep klagers en de groep niet-klagers lijkt er inder-
daad op te wijzen dat men meer geneigd is door te procederen. Daartegen-
over zien we dat de afwijzing van de aanvraag voor vergoeding van de meer-
kosten van een dieet minder aanleiding blijkt te vormen voor beroepen. On-
der de groep niet-klagers gaat het duidelijk vaker om de aanvraag van een
dergelijke vergoeding dan bij de klagers (zie tabel 10 onder `geneeskundig').
De vergoedingen voor een dieet liggen in het algemeen aanzienlijk lager dan
de vervoersbijdragen. Hieronder volgt een volledig overzicht van de rubriek
`gevraagde voorziening'.

Tabel 10: Beroep bij gevraagde voorziening (N=593)

beroep arbeid verpl. verpl. wonen ADL comm. o en o gen./ huish. aanp. anders
buiten binnen heelk.

ja 43,8 54,2 69,2 61,3 26,7 48,3 50,0 35,4 50,0 100,0 50,0
nee 56,3 45,8 30,8 38,7 73,3 51,7 50,0 64,6 50,0 - 50,0

Wanneer we kijken naar de aard van de voorziening, vooral naar de vraag of
het een algemeen noodzakelijke of een specifiek op de handicap gerichte
voorziening betreft, zien we dat in het algemeen geen significante verschillen
bestaan tussen de drie groepen voorzieningen (verbetering van de leefomstan-
digheden, herstel van de arbeidsgeschiktheid en genees- en heelkunde) wat
betreft de groepen klagers en niet-klagers. Wel zien we dat de vervoersvoor-
zieningen een groter aandeel hebben bij de klagers dan bij de niet-klagers.
Binnen de vervoersvoorzieningen treden geen grote verschillen op tussen de
meer specifiek op de handicap gerichte voorzieningen, zoals aanpassingen
aan auto's en invalidewagens en voorzieningen, die of tot de algemene ge-
bruiksgoederen gerekend kunnen worden, zoals bruikleenauto's, of in een
geldbedrag uitgekeerd worden, zoals taxikostenvergoedingen en leefkilometer-
vergoedingen. Andere voorzieningen ter verbetering van de leefomstandig-
heden, zoals ADL-voorzieningen (alledaagse goederen, zoals aangepaste stoe-
len, tafels en dergelijke), blijken juist meer voor te komen bij niet-klagers
dan bij klagers. Een verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat de
negatieve beslissingen met betrekking tot duurdere gebruiksartikelen de kla-
ger eerder tot een beroep zullen beweging dan afwijzing van goedkopere
artikelen. We hebben getracht een volledige indeling in algemeen nuttige
goederen en geldbedragen enerzijds en specifiek op de handicap gerichte
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voorzieningen anderzijds te maken. Dit is niet eenvoudig, omdat bij sommige
artikelen dit onderscheid niet duidelijk te maken is. Zo kan een door de
belanghebbende als speciaal aangeduide stoel door de arbeidsdeskundige juist
als een gewone, want niet orthopedisch voorgeschreven stoel beschouwd wor-
den en kan het specifieke karakter van het goed juist het strijdpunt zijn. De
vergelijking blijkt niet het verwachte verschil op te leveren. Blijkbaar wordt
over algemeen nuttige voorzieningen niet meer geprocedeerd dan over speci-
fieke middelen (zie bijlage 3, tabel 19).

Concluderend kan ten aanzien van de aard van de voorziening gesteld wor-
den dat in het algemeen de `gewone' zaken niet meer bij de beroepen voor-
komen dan de specifieke middelen, maar dat `dure' algemene gebruiksgoede-
ren ten opzichte van `goedkope' algemene gebruiksgoederen en specifiek op
de handicap gerichte voorzieningen wel meer voorkomen bij de beroepers
dan bij de niet-beroepers. Evenmin als bij paragraaf 1.3 mogen we hier con-
cluderen dat solide steun is te vinden voor de stelling dat afwijzing van een
voorziening met een algemeen nuttig karakter meer tot beroepen leidt dan
afwijzing van een specifiek op de handicap gerichte voorziening. Het is een
aanwijzing, meer niet.

Evenals in paragraaf 3.2.3 noemen we tot slot enkele gegevens omtrent de
aard van het inkomen. De meeste niet-klagers hebben een AAW/WAO-uit-
kering, een andere uitkering of geen zelfstandige inkomsten (89,9%). Deze
laatste groep wordt vooral gevormd door kinderen, jeugdigen en vrouwen.
Een betrekkelijk gering percentage (10,1%) verricht arbeid in loondienst.

Evenals bij de klagers blijkt bij de niet-klagers een uitkering, meer in het
bijzonder een AAW/WAO-uitkering, in het algemeen de bron van inkomsten
te zijn. Voor het overige gaat het vooral om personen zonder zelfstandige in-
komsten. Wel is er een groter aantal niet-klagers dat inkomsten uit arbeid in
loondienst verwerft (29 personen), ten opzichte van de klagers (8 personen).
Dit is weliswaar een significant verschil, maar de aantallen zijn zo klein dat
het voor het totaal niet van belang is. Slechts 6,3% van de belanghebbenden
in de onderzochte groep verwerft inkomsten uit arbeid. Een duidelijke aan-
wijzing dat personen met een lager inkomen eerder beroep aantekenen dan
de beter betaalden, is hier niet uit te halen. Daarenboven is hier slechts de
bron en niet de hoogte van het inkomen weergegeven. Het is zeer wel moge-
lijk dat iemand die een WW- of WAO-uitkering heeft, een hoger inkomen
heeft dan een werkende.
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5 Slotbeschouwing

In het kader van het paradigma van de vraag naar recht is in de jaren zeven-
tig divers onderzoek gedaan naar factoren die het beroep op de rechter zou-
den belemmeren. Daaruit kwam naar voren dat opleiding, inkomen en sociale
klasse een zekere rol konden spelen. We moeten daarbij wel onderscheiden
naar diverse momenten in de `mobilisering van recht': wie hebben problemen,
wie gaan naar hulpinstanties en wie procederen uiteindelijk. Uit de CBS/
WODC-enquête blijkt dat mannen, personen tussen de 20 en 40 jaar, onge-
huwden, gescheidenen, arbeidsongeschikten en hoog opgeleiden relatief meer
problemen in het maatschappelijke verkeer hebben. De grootste belemmering
ligt waarschijnlijk in de vertaling van een probleem in een juridisch probleem.

Opleiding is daarbij een belangrijke factor. Daarvoor is hierin een aanwij-
zing te vinden dat er een bijna lineair verband is tussen het melden van een
probleem en de hoogte van het inkomen (Kester, 1989). Vervolgens blijkt uit
recent onderzoek naar de rechtshulploop dat de weg naar de (juridische) hulp-
verlening bewandeld wordt; de leemte in de rechtshulp wordt geschat op 11%
(Huls en Klijn, 1988). Dat houdt niet in dat dan altijd geprocedeerd wordt.
Onderzoek van Schuyt naar beroep op de Raden van Beroep geeft aan dat
per wet bepaalde `beroepsgroepen' ontstaan. Een wettelijke regeling schept
haar specifieke cliëntele. Dit wordt bevestigd in onderzoek van Huls en Klijn,
waaruit blijkt dat verschillende sociale groepen zo hun eigen problemen heb-
ben. De leefsituatie bepaalt de problemen die je krijgt, dat wil zeggen je
krijgt met bepaalde wetten (meer) te maken. Uit de analyse van dat mate-
riaal (Kester, 1989) blijkt dat van de mensen met problemen op het terrein
van sociale voorzieningen en verzekeringen 60% contact heeft met adviesin-
stanties/(rechts)hulpverleners. Dat is in vergelijking tot andere rechtsproble-
men wat meer contact. Van degenen die contact zoeken, gaan de meesten
naar uitvoeringsinstanties; bij 12% van de problemen komt men bij een advo-
caat en eveneens bij 12% bij een Buro voor Rechtshulp of een rechtswinkel.
Of deze cijfers ook specifiek voor arbeidsongeschikten gelden, is onbekend.

Opgemerkt zij voorts dat men bij een negatieve beschikking op een aan-
vraag voor een voorziening niet zoveel onderhandelingsruimte heeft. Men
moet in beroep gaan of een nieuwe aanvragen, wil men alsnog in aanmerking
zien te komen voor de gevraagde maar niet toegekende voorziening.'

In het kader van het werk van de Werkgroep Mulder is gezocht naar de be-
tekenis van andere factoren voor het al dan niet in beroep gaan bij de Raad
van Beroep: de aard van de regelgeving, de aard van de voorziening en de
wijze van uitvoering. In het algemeen gesproken zijn deze factoren van groot
belang, omdat ze voorwaarden zijn voor het ontstaan van conflicten. Wettelij-

Za Dat stemt in die zin overeen met de CBS-rechtshulploopgegevens dat arbeidsongeschiktheid
een indicator is voor consultatie van een advocaat.
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ke bepalingen scheppen rechten, leggen verplichtingen op en stellen grenzen.
Daar kunnen onenigheden over ontstaan en dus procedures. Een zelfde glo-
bale opmerking moet worden gemaakt over de uitvoering. Een bepaalde wij-
ze van uitvoering van een wet heeft gevolgen voor het ontstaan van conflic-
ten. Het meest simpel is dat te zien aan een zeer ruimhartige en op maat van
de cliënt gesneden toepassing. De justitiabele heeft dan weinig reden tot pro-
cederen. De Werkgroep Mulder dacht echter aan specifiekere eigenschappen
van wet en uitvoering als bronnen van conflict: de vaagheid van de regel en
een betuttelende wijze van werken. Gelet op het aantal factoren dat waar-
schijnlijk direct en indirect invloed heeft op het al dan niet in beroep gaan,
mag op voorhand niet worden verwacht dat deze specifieke factoren een gro-
te rol spelen. Daarbij is het volgende nog van belang. Aan het procederen
gaat een reeks van besluiten vooraf. De belanghebbende -wij richten ons nu
op art. 57 AAW - besluit allereerst een aanvraag te doen voor een voorzie-
ning. Die voorziening wil hij dus hebben. Bij een negatieve beslissing moet hij
afwegen of de kosten van een procedure (in tijd en geld, in sociale en psychi-
sche drempels) opwegen tegen de baten (de voorziening, bestrijden van on-
recht e.d.). Factoren als aard van de regelgeving of wijze van uitvoering kun-
nen dan nog hoogstens een remmende of handvat biedende functie vervullen.'
In dit onderzoek vinden wij deze gedachtengang niet verworpen.
- Degenen die in beroep gaan, klagen niet in sterke mate over de uitvoerings-

praktijk. In 19% van de klaagschriften wordt een opmerking gemaakt over
de onredelijkheid, onbegrijpelijkheid of ongemotiveerdheid van de beslis-
sing, terwijl in 6% van de klaagschriften over de behandeling een klacht
wordt geuit. Het verwijt van betutteling komt daarbij nauwelijks voor.
Evenmin kunnen wij uit onze gegevens afleiden dat er sprake is van een
piepsysteem bij de BV.

- Wij vinden dat algemene en vage gronden voor de afwijzende beslissing
meer voorkomen bij de groep van personen die in beroep gaan, dan bij de
groep die niet in beroep gaat. Diezelfde tendens vinden we in de verhou-
ding van de beroepsgronden ten opzichte van de afwijzingsgronden: in
beroep worden vaker algemene normen ingeroepen dan de BV deed voor
haar beslissing. Voor de aard van de voorziening geldt dat de afwijzing van
aanvragen voor dure gebruiksgoederen meer beroepen oplevert dan de af-
wijzing van goedkope voorzieningen. Voor algemene of specifieke voorzie-
ningen vinden we echter een verschil.

- Een discriminantanalyse , waarbij de invloed van de betrokken variabelen
in onderlinge samenhang werd bezien op de variabele `wel of geen beroep',

24
Dit spoort met Schuyts bevinding dat de meeste klagers vinden dat zij alle reden hebben
om te procederen, dat zij ten onrechte niet kregen wat zij wilden. Zogenaamde gokkers en
wrekers kwam hij weinig tegen.
Voor deze analyse en de andere statistische bewerkingen kregen wij de broodnodige hulp
van mr. drs. C. Cozijn en G. Paulides. Bij deze discriminantanalyse zijn aanvankelijk ook de
variabelen betrokken waarop de matching is geschied, te weten leeftijdsklasse, geslacht, ar-
rondissement en ziektediagnose. Deze variabelen bleken nauwelijks bij te dragen aan de ge-
vonden verschillen (zoals ook mocht worden verwacht vanwege de matching op die variabe-
len; die matching is dus goed geslaagd). De overige factoren waren de inkomensbron, de
afwijzingsgronden `geen medische noodzaak', `geen verbetering van de leefomstandigheden',
de afbakeningsgronden (Zfw, AWBZ e.d.), de 65 jaargrens, het inkomen, het grensbedrag,
de algemene gebruikelijkheid van de voorziening, de soort voorziening en, in tweede instan-
tie, de variabele 'vage of heldere norm'. Van de uitvoeringskant zijn het al dan niet contact
hebben, het aantal contacten, het al dan niet inschakelen van een deskundige en het vragen
van inlichtingen bij de analyse betrokken.

25
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leerde dat deze in 64% het verwachte resultaat opleverde. Dat lijkt op zich
meer dan het is, omdat men in theorie een kans van 50% heeft op `gelijk'.
Anderzijds is 50-50 niet een kwestie van louter toeval en waren de indica-
toren niet bedoeld om het in beroep gaan te voorspellen. Een score van
64% geeft aan dat de genoemde factoren enige invloed hebben op het in
beroep gaan. De `medische noodzaak' (ja/nee), verbetering leefomstandig-
heden (ja/nee) alsmede in omgekeerde zin de heldere normen van het in-
komensvereiste en het grensbedrag bleken de meeste invloed te hebben.

Onze conclusies moeten van een voorbehoud worden voorzien. Dat tussen de
regel en appellant de uitvoerder staat, levert een interpretatieprobleem op.
Een vage of algemeen geformuleerde regel biedt de uitvoerder meer vrijheid
dan een toegespitste regel. De uitvoerder kan daarom, zoals gezegd, met een
klantvriendelijke uitvoering het aantal beroepen beperken. Dat hoeft echter
niet het geval te zijn. De ook mogelijke combinatie van vage regel en strenge
toepassing leidt, naar men mag veronderstellen, echter juist tot veel beroepen
(en gegronde beroepen). Daarmee komen wij op het volgende. De aard van
de bepaling heeft eveneens gevolgen voor de beslissing van de rechter. Bij
een open bevoegdheid voor de uitvoerende instantie is die marginaal toetsend
(redelijkheid e.d.), bij een gebonden bevoegdheid door een vage bepaling is
die zwaarder en kan de interpretatie van het uitvoeringsorgaan worden afge-
wezen. Analytisch gesproken heeft een vage bepaling dus invloed op drie ni-
veaus: dat van de uitvoering (afwijzen of niet, ruimhartig of niet), dat van het
in beroep gaan (hetzij als reactie op een als te enghartig geziene beslissing,
hetzij als juridisch aanknopingspunt) en dat van de honorering van het beroep
(de al dan niet gegrondverklaring door de rechter). Deze drie invloeden kun-
nen onafhankelijk van elkaar worden gezien, maar er zijn mogelijk ook onder-
linge relaties. Zo kan de uitvoerder een strikte uitvoering rechtvaardigen met
een beroep op het redelijke vangnet van de rechter. Voor de klant. kan dat
een reden zijn om in beroep te gaan. Op grond van ons materiaal kunnen wij
thans geen uitspraken doen over het al dan niet bestaan van die onderlinge
relaties. Het is onduidelijk in hoeverre bedrijfsverenigingen ruim- of enghar-
tig zijn bij het toekennen van welke voorzieningen en daarmee of dat een rol
speelt bij het in beroep gaan. Onze analyses zijn uitgevoerd onder de veron-
derstelling dat het geen rol speelt. Wij hebben puur een relatie geconstateerd
tussen vage bepaling en beroep, alsmede tussen heldere bepaling en niet-
beroep; of dit samenvalt met een beleid, is nog een vraagteken. Omdat in
beroep eigenlijk alleen vage bepalingen aangevoerd worden en de gegrond-
verklaringen in geval van beide soorten normen niet kunnen worden vergele-
ken, is vooralsnog daarover geen inzicht te verschaffen. Voor het beleid is
een dergelijk inzicht overigens wel van belang. Als de beroepsgeneigdheid
wordt beïnvloed door de vaagheid van de bepaling, los van het beleid van de
uitvoeringsinstantie, zou het mogelijk zijn om via minder vage bepalingen die
beroepsgeneigdheid om te buigen. Als de beroepsgeneigdheid echter vooral
terug te voeren is op een beleid, dan zijn andere middelen om invloed uit te
oefenen denkbaar; bovendien kan men dan kiezen waar men de kosten
maakt: bij de toekenning of bij de rechter. In een nader onderzoek zal wor-
den gepoogd meer over deze kwestie te weten te komen.

Voorlopig, onder de genoemde voorwaarde, kan worden gesteld dat men
met vage normen enerzijds een wat grotere procedeerkans biedt aan indivi-
duele burgers, maar dat men op het niveau van de uitvoering de kans schept
op een klantvriendelijke benadering, die preventief kan werken ten aanzien
van het aanspannen van procedures, al dan niet bij een afwijzing. Heldere

39



normen behoeven niet het spiegelbeeld te vormen. Zij bieden wel minder
handvatten voor burgers om in beroep te gaan en de uitvoeringspraktijk
wordt mogelijk wat meer gericht; via interpretatie en eigen praktijk kunnen
uitvoerders zich toch de nodige vrijheid verwerven, wat ook gebeurt '

Ook al heeft de aard van de bepaling blijkens dit onderzoek invloed, men kan
onzes inziens uit deze bevindingen niet simpel de directe conclusie trekken
dat, als men heldere bepalingen maakt, dit een remmend effect op het aantal
procedures heeft. In de eerste plaats hebben, zoals gezegd, vage bepalingen
mogelijk ook een conflictremmende werking waar deze uitvoeringsorganen in
staat stellen tot zgn. maatwerk. Heldere bepalingen met scherpe grenzen
zullen trouwens al gauw hardheidsclausules vereisen. Die geven dan weer een
handvat voor een procedure. In de tweede plaats betreffen althans de artikel
57 AAW-procedures in de meeste gevallen de beoordeling van de feitelijke
situatie. Dat blijft een kwestie van beoordeling door medische deskundigen
omtrent niet-juridische omstandigheden. In de derde plaats kunnen mensen
een beroep doen op algemene rechtsbeginselen (gelijkheid of andere beginse-
len van behoorlijk bestuur). We zagen dat ook in dit onderzoek.

Ten behoeve van de werkgroep zijn twee aanvullende concluderende opmer-
kingen gemaakt.
1. Enkele veranderingen in de uitvoeringspraktijk zouden mogelijk tot een

- geringe - reductie in procedures leiden. Te denken valt aan wat meer
overleg tussen aanvrager en bedrijfsvereniging, bijvoorbeeld wanneer laatst-
genoemde meent dat een andere wettelijke voorziening openstaat. Ook
zou de BV haar beslissingen wat specifieker kunnen motiveren.

2. Een groot aantal conflicten betreft het medisch oordeel. De rechter ba-
seert zijn oordeel in deze steekproef nagenoeg altijd op de ingeschakelde
deskundige. Dit is begrijpelijk, omdat de rechter geen inhoudelijk medisch
oordeel kan hebben. De gedachte ligt dan voor om juist de medische zaken
in de procedure buiten de rechter te houden. Een bezwaarschriftenproce-
dure in de vorm van een herziening door de BV na een tweede medisch
oordeel maakt dat mogelijk. Dit levert voor de beroepsprocedures in elk
geval een kostenvermindering op. Immers, de kosten voor medische des-
kundigen worden dan niet meer gemaakt. Indien in alle herzieningsproce-
dures een deskundige wordt ingeschakeld, nemen de kosten echter toe, zij
het ten laste van de BV. Indien in geval van een medisch conflict beroep
op de rechter wordt uitgesloten, zou zo'n herzieningsprocedure ook tot een
vermindering van beroepen kunnen leiden en daarmee eveneens tot min-
der kosten op het niveau van de Raden van Beroep.

Een tot medische oordelen beperkte herzieningsprocedure met uitsluiting van
beroep kan dus tot een reductie van kosten op het niveau van de Raden van
Beroep leiden. Echter, zekerheid is er niet; veel hangt af van wat zowel de
uitvoeringsorganen als de klagers (en hun rechtshulpverleners) gaan doen
(bv. andere gronden zoeken en via die ingang zich tot de beroepsrechters
wenden, zoals nu een enkele keer gebeurt met behulp van de redelijkheid).

zó
Een voorbeeld biedt het besluit van sommige Buro's voor Rechtshulp om bij de berekening
van het inkomen i.v.m. de eigen bijdrage voor toegevoegde rechtsbijstand te individualiseren;
vgl. ook Justitiële Verkenningen nr. 3, 1990 inzake de handhaving van milieubepalingen.
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Tenslotte zij nog een opmerking gemaakt over de mate van conflictopwek-
kendheid en de beoordeling ervan. Veel regels roepen conflicten op, ook
regels op het terrein van de sociale voorzieningen. Sommige regels roepen
meer conflicten op dan andere. Artikel 57 AAW bleek van het totaal van de
zaken die bij de Raden van Beroep worden aangebracht, een flink deel uit te
maken. Deze bepaling leek daarom verhoudingsgewijs conflictopwekkend.
Nadere beschouwing leerde dat het de vraag is of dat zo is. In de eerste
plaats bleek het aandeel geringer te zijn dan de werkgroep dacht. Belangrij-
ker is echter dat afgezet tegen het totaal aantal aanvragen van een voorzie-
ning dat wordt gedaan inzake art. 57 AAW, 3,5% tot een procedure leidt en
dat 15% van hen die een negatieve beslissing kregen, in beroep gaat. Of art.
57 AAW dus een conflictopwekkende regel is, valt niet te zeggen. Het bete-
kent dat de mate van conflictopwekkendheid van regels in de context moet
worden bezien.n

n Die context bevat twee elementen: de keuze van de maatstaf binnen een regeling en vervol-
gens die in verhouding tot andere wetten.
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Bijlage 1: Jaarboekgegevens

We geven hier een korte aanduiding van de plaats van de AAW-zaken t.o.v. overige
zaken, die bij twee van de drie Raden van Beroep zijn binnengekomen in het eerste
half jaar van 1986. Helaas waren de gegevens van Utrecht onbruikbaar, omdat daar
de inhoud van de bestreden beslissing niet werd bijgehouden. Zodoende kon niet
achterhaald worden of het een AAW-voorzieningenzaak of een uitkeringszaak betrof.
Het gaat bij deze gegevens dus alleen om de raden van Arnhem en Den Haag (2366
zaken).

Tabel 1: Welke wet is aan de orde (N=2354 bij 12 missende zaken)

aantal beroepen percentage

art. 57 AAW 339 14,4
AAW anders 197 8,4
AAW/WAO 698 29,7
WAO 103 4,4
ZW 384 16,3
WW 377 16,0
WWV 89 3,8
ZFW 12 0,5
AWBZ 2 0,1
AWW 5 0,2
AOW 60 2,5
AKW 39 1,7
WAMIL 3 0,1
niet van toepassing 46 2,0

totaal 2354 100

Tabel 2: Oordeel Raad van Beroep (N= 1619)

welke wet oordeel: gegrond oordeel: ongegrond
aantal percentage aantal percentage

art. 57 AAW 45 18,6 197 81,4
AAW anders 26 21,7 94 78,3
AAW/WAO 89 19,3 373 80,7
WAO 25 37,3 a 42 62,7
ZW 64 21,3 236 78,7
WW 68 26,8 186 73,2
WWV 28 40,6 41 59,4
ZFW 1 9,1 10 90,9
AWBZ - - 1 100,0
AWW - - 5 100,0
AOW 8 25,0 24 75,0
AKW 6 24,0 19 76,0
WAMIL - - 3 100,0
niet van toepassing 3 10,7 25 89,3

totaal 363 22,4 1256 77,6
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Bij deze tabel is slechts de verhouding tussen de gegrond- en de ongegrond-
verklaringen weergegeven. Opgemerkt zij dat niet alle beroepen tot een eind-
oordeel leiden; een deel wordt ingetrokken (zie tabel 3).

Tabel 3: Intrekking door klager

welke wet ingetrokken niet ingetrokken

aantal percentage aantal percentage

art. 57 AAW 82 24,3 255 75,7
AAW anders 55 28,5 138 71,5
AAW/WAO 187 27,0 506 73,0
WAO 23 22,8 78 77,2
ZW 39 10,2 343 89,8
WW 92 24,5 283 75,5
WWV 11 12,8 75 87,2
ZFW 1 8,3 11 91,7
AWBZ - - 1 100,0
AWW - - 5 100,0
AOW 21 35,0 39 65,0
AKW 5 13,5 32 86,5
WAMIL - - 3 100,0
niet van toepassing 14 31,1 31 68,9

totaal 530 22,7 1800 77,3



Bijlage 2: De dossiers (drie Raden van Beroep)

Aan de hand van het verloop van de procedure na de aanvraag voor een voorziening
gaan we de dossiergegevens na. Deze volgorde is gekozen, omdat grieven elk element
in die procedure kunnen bevatten.

1 De gevraagde voorziening'

Wij richten ons op clusters van voorzieningen. Taxikosten, bruikleenauto's en dergelij-
ke vallen bijvoorbeeld onder de categorie voorzieningen voor het verplaatsen buiten,
telefoonkosten onder communicatie en dieetkosten onder de categorie genees- en
heelkundige voorzieningen. Met deze indeling sluiten wij aan bij de indeling, die de
GMD voor haar statistieken heeft gemaakt. Van een aantal van de categorieën geven
we een nadere detaillering als een subcategorie duidelijk in het oog springt of bijzon-
dere moeilijkheden oplevert.

Tabel 1: De gevraagde voorziening

arbeid
verplaatsen buiten
verplaatsen binnen
voor wonen
ADL"
voor communicatie
ontwikkeling en ontspanning
genees- en heelkundig
voor huishouden
aanpassing aan de woning
anders
niet van toepassing

totaal

ten opzichte van aantal beroepen
'• voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (bv. aangepaste stoel)

aantal percentage'

8 2,6
190 63,7

9 2,9
20 6,6
12 3,9
28 9,3

6 1,9
23 7,8

1 0,4
1 0,4
1 0,4
1 0,3

100

De grootste groep beroepen is duidelijk gegrond op een negatieve beslissing op de
aanvraag voor een voorziening voor het verplaatsen buiten (vervoersvoorziening):
63,7%. Dit is niet verwonderlijk, omdat uit de GMD-statistieken blijkt dat deze voor-
ziening in absolute getallen ook de meest aangevraagde voorziening is. Andere voor-
zieningen scoren opvallend laag ten opzichte van het totaal aantal aanvragen bij de
GMD. Genees- en heelkundige voorzieningen nemen bijvoorbeeld slechts een beschei-
den plaats in bij de door ons onderzochte beroepen. Voorzieningen op het gebied van

1 Omdat de Raad van Beroep in Arnhem een groter aantal art. 57 AAW-zaken had en we
van elke raad hetzelfde aantal (100) dossiers hebben onderzocht, hebben we de gegevens
'gewogen'. Dit betekent dat aan de gegevens uit Arnhem een groter gewicht is toegekend
(1,151) en aan de gegevens uit Utrecht en Den Haag een iets lager (0,924). Een weging
vergroot de geldigheid van de gegevens. Er kunnen hierdoor echter verschillen ontstaan
met 'ongewogen' gegevens.
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de communicatie (in het bijzonder de telefoon) daarentegen scoren weer hoger verge-
leken bij de GMD-aanvragen (zie ook bijlage 3, tabel 4).

Bij de genees- en heelkundige voorzieningen valt op dat van deze categorie vooral
de dieetkosten beroepen opleveren. In 18 van de beroepszaken met betrekking tot
genees- en heelkundige voorziening (72%) gaat het om een dieetkostenvergoeding. In
de paragraaf gewijd aan de afwijzingsgronden zullen we zien dat voor deze voorzie-
ning niet de medische indicatie het probleempunt vormt. Laag scoren orthesen (1) en
prothesen (2).

Bij de voorzieningen op het gebied van de communicatie neemt de telefoon veruit
de belangrijkste plaats in (20 van de 28 beroepen met betrekking tot communicatie-
voorzieningen betreft de telefoonkostenvergoeding, 71,4%).

Tabel 2: Op wiens advies is de voorziening aangevraagd

aantal percentage

huisarts 15 10,7
specialist 38 26,2
maatschappelijk werker 27 18,3
functionaris uitkeringsinstantie 38 26,3
kennis of familielid 4 2,9
anders 19 12,9
niet van toepassing 4 2,7

totaal 145 100

onbekend: 155

Slechts de helft van de aanvragers vulde op het aanvraagformulier in op wiens advies
zij zich tot de BV gericht hadden met het verzoek om een voorziening. 53 van de be-
langhebbenden vulden in op advies van de huisarts of specialist tot de aanvraag geko-
men te zijn. 38 van de klagers noemde een functionaris van een uitkeringsinstantie of
de gemeente. De overigen waren op advies van familie of een maatschappelijk werker
tot de aanvraag gekomen.

Het is onduidelijk welk karakter een dergelijk advies heeft. Een advies kan infor-
matief van aard zijn, maar kan ook lijken op een doktersrecept. Als de belanghebben-
de zelf al bedacht heeft dat hij een vervoersvoorziening nodig heeft, zal het advies be-
perkt blijven tot een verwijzing naar de BV (het GAK). Anderzijds kan bijvoorbeeld
een behandelend specialist ook uitdrukkelijk zijn patiënt aanraden een bepaalde
voorziening bij de BV aan te vragen.

De kans dat een aanvrager die een advies in de tweede betekenis heeft gekregen,
zich meer gesterkt voelt in zijn aanvraag, met name als het advies afkomstig is van
een arts of een `official', is onzes inziens aanwezig. Afwijzing zal in dergelijke gevallen
eerder tot een beroep leiden.

2 De procedure bij de BV en de GMD

Na de aanvraag stuurt de BV het verzoek ter beoordeling door naar de GMD. Welke
volgorde van werkzaamheden de GMD na ontvangst van de stukken aanhoudt, is niet
geheel duidelijk. In onze dossiers is meestal eerst het onderzoeksrapport van de ver-
zekeringsgeneeskundige aan de orde.

Tabel 3: Welke BV nam de beslissing?

BV aantal percentage

GAK-BV 202 68,5
agrarisch 1 0,3
bouwnijverheid 13 4,4
DETAM 66 22,4
gezondheid 13 4,4

295 100
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De bedrijfsverenigingen waarvan de beslissing afkomstig waren, zijn voornamelijk de
bedrijfsvereniging voor de detailhandel en huisvrouwen en de nieuwe algemene be-
drijfsvereniging (een door het GAK geadministreerde bedrijfsvereniging). Tussen be-
drijfsverenigingen zijn geen verschillen in de uitkomst van de procedure.

Een verklaring voor het ontbreken van verschillen kan gelegen zijn in het feit dat
vooral de medische beoordeling bij de beslissingen een rol speelt. De belangrijkste
uitvoeringsinstantie is in dit soort gevallen de GMD.

De vraag of contact heeft plaatsgevonden en hoeveel contacten het waren, hebben
we gebaseerd op de in het dossier aanwezige rapporten. Het is mogelijk dat er meer
contacten zijn geweest tussen de belanghebbende en functionarissen van de GMD,
waarvan geen schriftelijke rapportage is gedaan. De hoeveelheid contacten is zodoen-
de geen volledig betrouwbaar gegeven. Bovendien zijn aard en omvang van de ge-
sprekken en onderzoeken niet uit de rapporten op te maken. De betekenis van de in
de tabel genoemde cijfers is derhalve betrekkelijk.

Tabel 4: Betrokkene contact met de GMD

aantal percentage

ja
nee

247
34

87,8
12,2

totaal 281 100

Tabel 5: Aantal contacten met de GMD/BV

aantal percentage

1
2
3
4
5 maal of vaker

149
67
17

8
1

61,4
27,7

7,0
3,4
0,4

totaal 242 100

De aard van de gevraagde voorziening houdt geen verband met het aantal contacten,
met uitzondering van de genees- en heelkundige voorzieningen. Daarbij komt het
aanzienlijk vaker voor dat er geen contacten zijn geweest.

Tabel 6: Welke functionaris

aantal percentage

verzekeringsgeneeskundige (vg) 129 52,4
arbeidsdeskundige (ad) 25 10,1
andere functionaris 5 1,9
vg + ad 47 19,2
vg + andere(n) 29 11,8
ad + andere(n) 3 1,3
vg + ad + andere(n) 8 3,4

totaal 246 100

Het merendeel van de klagers heeft slechts één contact met een GMD-functionaris
gehad. Over het algemeen is dit de vg.

Van de verzekeringsgeneeskundige is in de meeste gevallen wel een rapport aan-
wezig. Vaak zijn de rapporten vrij summier. Ze bevatten een korte anamnese, de
diagnose en de conclusie ten aanzien van de uit de ernst van de beperkingen voort-
vloeiende noodzaak van de gevraagde voorziening.

Uit de dossiers blijkt dat in weinig gevallen contact tussen de belanghebbende en
de ad heeft plaatsgevonden. Dit ligt voor de hand, aangezien een onderzoek zijner-
zijds zinloos is, als de vg reeds heeft geconstateerd dat op medische gronden geen
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reden tot toekenning bestaat. Bij voorzieningen is de voornaamste taak van de ad om
bij toekenning van de voorziening samen met de belanghebbende tot de beste oplos-
sing te komen.

Indien de GMD-arts geen duidelijkheid kan krijgen over het ziektebeeld of de functie-
beperkingen, kan hij de betrokkene doen onderzoeken door een (externe) specialist.
Van deze mogelijkheid wordt in zes gevallen gebruik gemaakt. Voorts heeft de vg de
mogelijkheid zijn bevindingen aan te vullen met gegevens van de curatieve sector. De-
ze mogelijkheid wordt vaker benut. Bij de cijfers dient wederom bedacht worden dat
de vg waarschijnlijk niet altijd aantekening maakt van het raadplegen van de behan-
delend arts(en) van de aanvrager. De inhoud van de verkregen inlichtingen blijkt vaak
evenmin. Wanneer de GMD-arts al melding maakt van overleg met de curatieve sec-
tor blijft dit meestal beperkt tot de mededeling dat contact met de huisarts of specia-
list heeft plaatsgevonden. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van rapporten naar aan-
leiding van andere (eerdere) aanvragen van uitkeringen of voorzieningen. Deze heb-
ben het voordeel toegespitst te zijn op beoordelingen in het kader van de arbeidson-
geschiktheidswetgeving (Ziektewet, WAO, AAW). Deze rapporten bevatten naast de
diagnose een beschouwing van de uit de handicap voortvloeiende functiebeperkingen.
De vg verwijst ernaar door te constateren dat betrokkene `uitgebreid' bekend is met
een bepaalde ziekte.

Er is geen verband tussen de aard van de voorziening en de functionaris.

Tabel 7: Inlichtingen gevraagd door de GMD

aantal percentage

ja 196 68,7
nee 89 31,3

totaal

Tabel 8: Aan wie inlichtingen gevraagd

285 100

aantal percentage

huisarts 8 4,2
behandelend specialist 83 42,0
werkgever 2 1,1
gebr. rapporten andere zaken 85 43,1
familie + kennissen 10 5,0
anders 9 4,6

totaal 197 100

Het rapport van de vg is meestal bepalend voor het uiteindelijke teamadvies. Wan-
neer hij, mede op basis van de gegevens van de curatieve sector, andere GMD-rappor-
ten en een eventueel aanvullend onderzoek door een specialist, tot de conclusie komt
dat er geen aanleiding bestaat tot toekenning van de gevraagde voorziening, zal het
team deze conclusie in het algemeen overnemen. De medische beoordeling is in de
door ons onderzochte dossiers de belangrijkste factor in het teamadvies. Wel komt het
een aantal malen voor dat ondanks een advies van de vg in toewijzende zin het team
alsnog adviseert tot afwijzing van de voorziening. Dit gebeurt dan op initiatief van de
wtb, die de aanvraag op grond van beleidsmatige of juridische gronden afwijst.

In 26 gevallen adviseert het team de BV om de gevraagde voorziening toe te wij-
zen. De BV is echter de uiteindelijke beslisser en is vrij een van het GMD-advies af-
wijkende beslissing te nemen. Daarom ontstaat er in een aantal gevallen een verschil
tussen het advies van de GMD en de VBVB. Vaak heeft de GMD de belanghebben-
de al voor de VBVB meegedeeld dat een advies in toekennende zin is gegeven.
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Tabel 9: oordeel behandelend team GMD

aantal percentage

voorziening toewijzen 26 9,1
voorziening afwijzen 237 82,3
voorziening stopzetten 5 1,8
andere voorziening dan gevraagd 14 5,0
voorziening veranderen 5 1,8

totaal 287 100

3 De VBVB

Tabel 10: Inhoud VBVB

aantal percentage

afwijzing 251 84,6
gedeeltelijke afwijzing 8 2,6
stopzetting 16 5,5
verandering 7 2,5
anders dan gevraagd 13 4,4
anders 1 0,3

totaal 2% 100

In de meeste gevallen is de litigieuze beschikking een volledige afwijzing van de voor-
ziening. Slechts in een klein aantal gevallen gaat het om stopzetting van een lopende
voorziening, toekenning van een andere voorziening dan waarom was gevraagd of ver-
andering van een reeds eerder toegekende voorziening. In alle gevallen ging het uiter-
aard om een beslissing die door de belanghebbende als onbevredigend gezien werd.
Opmerkelijk is dat wanneer de BV ingrijpt in een lopende voorziening (stopzetting,
verandering), er vaker wordt ingetrokken dan wel gegrond verklaard (43,7% wordt
gegrond verklaard c.q. ingetrokken bij een gemiddelde van 28%). Dat geldt ook voor
de categorie `anders dan gevraagd'. Hier leidt 68,4% van de beroepen uiteindelijk tot
intrekking of gegrondverklaring tegenover het gemiddelde van 28%.

Tabel 11: Gronden beslissing

grond aantal percentage'

geen medische noodzaak
geen handicap
niet noodzakelijk ter verbetering van de leefomstandigheden
geen bevordering arbeidsgeschiktheid
huidige voorziening voldoet (nog)
sfeer gezondheidszorg
verwijzing naar de ZFW
verwijzing naar de AWBZ
verwijzing VROM-regeling
verwijzing naar O&W-regeling
aanvrager is ouder dan 65 jaar
algemeen gebruikelijk
te hoog inkomen
minder dan 1,5 maal de grondslag
toekenning past niet in het beleid
anders

' berekend over het totaal aantal beslissingen

168 56,0
5 1,7

116 38,7
4 1,3

26 8,7
18 6,0
4 1,3
8 2,7
3 1,0
4 1,3
6 2,0

47 15,7
14 4,7
19 6,3
18 6,0
27 9,0

De medische indicatie wordt als voorwaarde voor toekenning van een leefvoorziening
genoemd in artikel 7 lid 1 Voorzieningen-KB, maar de strekking van artikel 57 AAW
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brengt met zich mee dat de voorwaarde van een medische of sociaal-medische indica-
tie voor elke voorziening geldt.

Zoals in de vorige paragraaf duidelijk is geworden, vindt een GMD-advies in af-
wijzende zin in het algemeen zijn grondslag in het ontbreken van een medische indi-
catie voor de voorziening. Omdat de BV het advies meestal in haar beslissing over-
neemt, is het ontbreken van de medische noodzaak bij het overgrote deel van de
VBVB ook de belangrijkste, soms enige, grond. Aan de mededeling dat de medische
noodzaak ontbreekt, wordt bij voorzieningen ter verbetering van de leefomstandighe-
den vaak toegevoegd dat de betrokkene in staat geacht wordt ook zonder de gevraag-
de voorziening het leven van alle dag te leiden c.q. zijn sociale contacten te onder-
houden.

Andere voorkomende gronden van de beslissing zijn het passeren van het vijfen-
zestigste jaar, een te hoog inkomen van de klager, het feit dat de kosten van de voor-
ziening minder dan anderhalf maal de in artikel 10 lid 4 AAW genoemde grondslag
bedragen en de constatering dat de gevraagde voorziening tot het terrein van de
gezondheidszorg behoort, soms met verwijzing naar de regeling (ZFW, AWBZ) die
eventueel wel de gevraagde voorziening in het pakket heeft.

In 26 gevallen is het algemeen gebruikelijke karakter, los van het inkomen of het
grondslagvereiste van de voorziening, grond van de afwijzing. De voorzieningen waar-
bij de inkomensgrens als grond genoemd wordt (14), zijn in 12 gevallen vervoersvoor-
zieningen. De overige twee keer dat deze afwijzingsgrond gehanteerd wordt, zijn te-
lefoonvoorzieningen. Het grondslagvereiste wordt vooral (11 gevallen) gehanteerd bij
diëten en communicatievoorzieningen (4).

In 18 gevallen wordt in de VBVB gesteld dat de gevraagde voorziening behoort tot
het terrein van de gezondheidszorg. In deze gevallen gaat het niet om de medische
noodzaak, maar soms om het simpele feit dat de gevraagde voorziening niet tot het
pakket van de AAW-voorzieningen behoort. Ook kan het zijn dat de gevraagde voor-
ziening weliswaar tot het 'pakket' behoort, maar de belanghebbende in zijn positie
een aanvraag op grond van een van de wetten op het gebied van de gezondheidszorg
moet doen. Dit is vooral aan de orde bij personen in AWBZ-inrichtingen, die verzoe-
ken om een vervoersvoorziening (zogenaamd weekendvervoer). De bedrijfsvereniging
verwijst in dergelijke gevallen naar de AWBZ. Zes van de acht verwijzingen naar de
AWBZ hebben hierop betrekking.

Tabel 12: aangehaalde artikelen in de VBVB

artikel aantal

57 AAW 164
57-1 AAW 50
57-2 AAW 137
2,3,4,25 AAW 17
10-4 AAW 4
4 KB 5
5 KB 3
6 KB 32
7 KB 65
min. beschikkingen 13
anders 291

De genoemde wetsartikelen zijn voornamelijk inhoudelijk. Artikel 57 is het zeer alge-
mene basisartikel. Onder de categorie 'anders' vallen de processuele regels van de ar-
tikelen 64, 79 en 80 AAW. In een aantal gevallen wordt verwezen naar artikelen van
het Voorzieningen-KB, af en toe naar artikel 10 lid 4 AAW en heel zelden naar
uitvoeringsbesluiten. Het beleid waarop de Bedrijfsvereniging de beslissing baseert,
wordt soms uiteengezet. Geen enkele maal wordt in de VBVB jurisprudentie ge-
noemd.

De afwijzingsgronden overziende, kunnen twee categorieën onderscheiden worden.
Enerzijds zijn er de gevallen waar de afwijzing geheel of voornamelijk gestoeld is op
het ontbreken van de medische indicatie. Anderzijds gevallen die afketsen op wettelij-
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ke normen of daaruit voortvloeiende beleidsoverwegingen. De VBVB die betrekking
hebben op de eerste categorie, overtreffen de tweede soort veruit. De gemiddelde
procedure betreft afwijzing van een vervoersvoorziening op medische gronden, ont-
leend aan één onderzoek van een vg.

4 Het klaagschrift

Uit de onderzochte dossiers blijkt niet dat klagers een poging doen om na het ontvan-
gen van de VBVB nog contact te zoeken met de uitvoeringsorganen. Het lijkt voor de
klager onmogelijk om de bedrijfsvereniging nog buiten de RvB om van mening te
doen veranderen. Onderhandelingsruimte lijkt nauwelijks aanwezig.

De indruk bestaat voorts dat de formulering van de VBVB zodanig is en de ter-
mijn dermate kort dat een klager die het op het eerst gezicht niet eens is met de be-
slissing, niets anders overblijft dan onmiddellijk, althans zo snel mogelijk, beroep aan
te tekenen tegen de beslissing. Zo hebben advocaten de neiging direct een voorlopig
beroep in te stellen, met aankondiging van nadere gronden. In afbakeningszaken is
men vanwege de krappe termijn eveneens gedwongen in beroep te gaan; men kan
niet eerst de beslissing van het andere beslissingsorgaan afwachten. Een mogelijke in-
dicatie voor de gedwongen haast is het aantal intrekkingen: bijna 10% van de beroe-
pen wordt ingetrokken (los van de voorafgaande intrekking van de VBVB door de
bedrijfsvereniging).

De meeste klaagschriften zijn kort. De gronden van de beslissing worden weer-
sproken, juridische argumenten als strijd met de wet, de jurisprudentie of de algeme-
ne beginselen van behoorlijk bestuur worden nauwelijks aangevoerd.

Tabel 13: Opsteller klaagschrift

aantal percentage

klager zelf 145 50,0
kennis of familielid 60 20,8
advocaat 37 12,8
Buro voor Rechtshulp 1 0,3
vakbond 9 3,0
andere hulpverlener 38 13,1

totaal 290 100

Het gros van de klaagschriften wordt door de klager zelf ingediend. Zelden blijkt een
advocaat te worden ingeschakeld. Gezien de inhoud en formulering van de klaag-
schriften lijkt het er echter soms wel op dat klagers geholpen worden door personen
of instanties die enig verstand van zaken hebben op het gebied van dit soort procedu-
res. Omdat het klaagschrift meestal door de klager ondertekend was en ook niet op
een andere manier duidelijk wordt dat klagers zich hebben doen voorlichten door
deskundigen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht, is het niet mogelijk hier
uitspraken over te doen.

Terzijde merken we op dat het inschakelen van een advocaat de appellant geen
windeieren lijkt te leggen. Het percentage gegrondverklaringen en intrekkingen door
de BV ligt hoger dan voor de gevallen waarin geen advocaat aanwezig was (41,8%
tegen 26,1%). Dit zou er ook op kunnen wijzen dat advocaten alleen die zaken be-
handelen waarvan zij enige kans op succes verwachten.

5 De Raad van Beroep

De RvB stuurt een afschrift van het klaagschrift naar de BV. Deze verzendt de op de
zaak betrekking hebbende stukken, inclusief die van de GMD, naar de RvB. Soms
wordt een van de partijen om nadere gegevens gevraagd, soms verzoekt de raad een
behandelend arts om inlichtingen. In gevallen dat na dit onderzoek de zaken duidelijk
zijn in de ogen van de voorzitter, doet hij de zaak af bij beschikking. Wil hij de klager
of de bedrijfsvereniging de mogelijkheid geven de argumenten nog mondeling toe te
lichten, dan verwijst hij de zaak naar de zitting. In Utrecht is dit laatste standaard.
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ontvankelijkverklaring of een schorsing eindigen, zijn buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast zijn uiteraard de ingetrokken beroepen niet in de tabel opgenomen.

Ook uit het jaarregister blijkt dat beroepen op grond van 57 AAW-beslissingen
een laag percentage van gegrondverklaringen kennen in verhouding tot beroepszaken
met betrekking tot andere wetten. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Bij de
gronden van de oordelen zien we dat de rechter op grond van de voorhanden zijnde
gegevens, vooral de medische rapporten, de redelijkheidstoetsing van artikel 57 lid 3
toepast.

Tenslotte zij in dit verband vermeld dat Schuyt c.s. vonden dat de rechter een be-
langrijke verklarende factor vormde voor de gegrond- c.q. ongegrondverklaring. An-
der onderzoek op bv. strafrechtelijk terrein laat eveneens verschillen zien.

Dit gegeven zien wij in dit onderzoek bevestigd. Bij een Raad van Beroep was
direct zichtbaar welke voorzitter het rechtsgeding leidde. De indruk was dat sommige
voorzitters actiever zijn dan andere en dat dit leidt tot meer gegrondverklaringen.
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Bijlage 3: GMD-gegevens

1 Rechtstellingen

Ook in deze rapportage van de bevindingen bij de GMD zullen wij trachten zoveel
mogelijk vast te houden aan de stroomlijning met de rapportage over RvB-gegevens.
De gang van de klager zal dan ook de leidraad zijn voor deze paragraaf. Uiteraard
zal deze weergave korter zijn dan die van de gang van zaken bij de GMD, bedrijfs-
vereniging en de Raad van Beroep samen.

Eerder hebben we een beeld gegeven van de gang van de klager en de beslissings-
momenten in een AAW-procedure. Wij gaven hier drie wegen aan voor de aanvrager
om te bewandelen na ontvangst van de beslissing. Ten eerste kan hij berusten, ten
tweede kan hij trachten om de BV op informele wijze van gedachten te doen veran-
deren en ten derde kan hij in beroep gaan. Blijkens de dossiers bestaat er nog een
vierde mogelijkheid: de belanghebbende kan na de afwijzing opnieuw een aanvraag
indienen bij de BV. De wet kent geen voorschriften ten aanzien van termijnen en
dergelijke voor het doen van een aanvraag. Een klager kan derhalve terstond na
ontvangst van de beslissing een hernieuwde aanvraag voor dezelfde voorziening doen
met een beroep op veranderde (verergerde, verslechterde) omstandigheden. Dit geeft
in feite een nieuwe onderhandelingsmogelijkheid voor zowel de klager als de BV. De
wijze van behandelen door de BV bij dit type aanvragen zal afhangen van hetgeen in
de rapportage met betrekking tot de vorige aanvraag of aanvragen is geschied en
welke prognose er bestond omtrent het ziektebeeld van de klager. Dit laatste, indien
de voorziening werd geweigerd op medische gronden, hetgeen meestal het geval is.
Wij merken dit op, maar hebben deze factor niet opgenomen in het onderzoek, om-
dat dit aspect bij de raden niet te achterhalen was.

Tabel 1: De gevraagde voorziening

voor het verrichten van arbeid
voor het verplaatsen buiten
voor het verplaatsen binnen
voor wonen
dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
voor communicatie
ontwikkeling en onts
genees- en heelkundigehulp
voor huishouden
anders

totaal

aantal percentage

9 3,0
159 53,5

4 1,3
12 4,0
33 11,1
30 10,1

6 2,0
42 14,1

1 0,3
1 0,3

297 100

Uit de tabel blijkt dat ook bij de niet-klagers de vervoersvoorziening de meest gevraag-
de voorziening is. 59 (53,5%) onderzochte aanvragen betroffen een vervoersvoorzie-
ning. Bij 42 (14,1%) van de aanvragen ging het om een genees- of heelkundige voor-
ziening, in 33 gevallen (11,1%) om een verstrekking op het gebied van de algemene
dagelijkse levensverrichtingen. Bij de vergelijking zullen we op de betekenis van een
en ander nog terugkomen.
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Tabel 7: Gronden beslissing BV

geen medische noodzaak
geen handicap
niet noodzakelijk ter verbetering van de leefomstandigheden
geen bevordering arbeidsgeschiktheid
huidige vz voldoet nog
sfeer gezondheidszorg
verwijzing naar de ZFW
verwijzing naar de AWBZ
verwijzing naar VROM-regeling
verwijzing naar O&W-regeling
aanvrager is ouder dan 65 jaar
algemeen gebruikelijk
te hoog inkomen
minder dan 1,5 maal de grondslag
toekenning past niet in beleid
anders

berekend over het totaal aantal beslissingen

aantal percentage`

133 45,0
0

84 28,5
0

25 8,5
18 16,1
4 1,3
8 2,7
3 1,0
1 0,3
1 0,3

53 18,0
37 12,5
39 13,2
7 2,4

25 8,5

De meeste door ons aangetroffen beslissingen betreffen afwijzingen. De gronden voor
de negatieve beslissing betreffen voornamelijk het ontbreken van het verband tussen
de handicap en de gevraagde voorziening (45%), met vaak (28,5% van het totaal aan-
tal gevallen; 63,2% van het aantal gevallen, waarbij het ontbreken van de medische
noodzaak een rol speelt) daaraan gekoppeld de constatering dat betrokkene ook zon-
der de gevraagde voorziening in staat is het `leven van alledag te leiden'.

2 Kruistabellen

De significantietoets is geschied op basis van de chi-kwadraatprocedure.
De gestelde significantiegrens was p<0,05.

a. Aard van de bepaling

Tabel 8: Wordt als grond gebruikt dat de vz niet noodzakelijk is voor de verbetering van de
leefomstandigheden, in %

ja nee

ja 46,8 55,9
nee 53,2 44,1

p=0,436; N=593

Ook bij de Pierce-toets blijkt dat de gevonden verschillen in aantal tussen kolommen
geen significantie opleveren, noch op het niveau a=0,05, noch op het niveau a=0,10.

Tabel 9: Is de 65 jaargrens een afwijzingsgrond, in %

ja nee

ja
nee

87,5
12,5

49,5
50,5

p=0,0751; N=594

De in deze tabel gevonden verschillen zijn niet significant op het niveau x=0,05, wel
zijn er zwak significante verschillen te wijzen bij a=0,10.
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Tabel 10: Is de vz volgens de BV algemeen gebruikelijk, in %

ja nee

ja
nee

9,8
7,7

90,2
92,3

S=0,501; N=486

Ook bij de Pierce-test blijken de gevonden verschillen niet significant op het niveau
x = 0,05.

Tabel 11: Wordt verwezen naar een andere regeling

ja nee

ja 50,8
nee 49,2

49,9
50,1

S=1,000; N=594

De gevonden verschillen leveren hier geen significantie op bij de Pierce-test.

Tabel 12: Is de afwezigheid van een medische indicatie de/een afwijzingsgrond, in %

ja nee

ja 55,8 43,8
nee 44,2 56,3

S=0,004; N=589

De gevonden verschillen zijn bij de Pierce-test alle relevant op het niveau x=0,05.

Tabel 13: Is inkomenshoogte een/de afwijzingsgrond, in %

ja nee

ja
nee

27,5
72,5

52,0
48,0

S=0,0013; N=589

Tabel 14: Is het grensbedragvereiste (1,5 maal) een/de afwijzigingsgrond, in %

ja nee

ja 32,1 51,8
nee 67,9 48,2

S = 0,0079; N = 589

Zowel bij tabel 13 als 14 zijn de meeste verschillen significant op het niveau x=0,05,
bij toepassing van de Pierce-test. Een relativering dient echter plaats te vinden: het
verschil tussen de cel beroep ja/afwijzingsgrond genoemd nee en de cel beroep ja/af-
wijzingsgrond genoemd nee is niet significant, zelfs niet op het niveau a=0,10. In de
tabellen zijn de percentages resp. 52,0 t.o.v. 48,0 en 51,8 t.o.v. 48,2 (resp. 13 en 14).
Een oorzaak kan gelegen zijn in het feit dat de aantallen, waarin deze afwijzingsgrond
wel voorkomt in de VBVB en vrij gering is, 51 totaal bij de inkomenshoogte en 56 bij
het drempelbedrag.

61



b. Uitvoeringspraktijk

Tabel 15: Heeft de klager contact gehad met een uitvoeringsfunctionaris, in %

beroep wel contact geen contact

ja
nee

48,1
51,9

54,8
45,2

S=0,3815; N=576

Bij toepassing van de Pierce-test blijken de gevonden verschillen evenmin enige signi-
ficantie te vertonen.

Tabel 16: Hoeveel heeft de aanvrager contact gehad met de GMD, in %

beroep <2x >2x

ja
nee

48,2
51,8

50,0
50,0

S=0,8077; N=570

Bij toepassing van de Pierce-test blijken de gevonden verschillen evenmin enige signi-
ficantie te vertonen.

Tabel 17: Heeft de GMD een deskundige ingeschakeld, in %

beroep wel deskundige geen deskundige

ja 33,3 49,9
nee 66,7 50,1

S=0,2520; N=585

Bij toepassing van de Pierce-test blijken de gevonden verschillen evenmin enige signi-
ficantie te vertonen.

Tabel 18: Heeft de GMD inlichtingen gevraagd, in %

beroep wel inl. geen inl.

ja 45,9 57,6
nee 54,1 42,4

px0,0154; N=581

De vraag naar inlichtingen blijkt enige significantie te vertonen, als de verschillen op
het niveau a=0,10 worden gemeten met behulp van de Pierce-test. Bij deze tabel is er
dus wel enige mate van significantie, maar gaat het om een zwak verband.

c. Aard van de voorziening

Tabel 19: Wat voor type voorziening betreft het, in %

type voorziening wel beroep geen beroep

specifiek 35,7 37,2
algemeen 64,3 62,8

p=0,8110

De soort voorziening blijkt ook bij de Pierce-test geen significant verschil tussen 'be-
roepers' en `niet-beroepers' op te leveren.
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