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Enkele veel voorkomende begrippen en hun betekenis in deze studie.

Personen.
—

beroepsmilitair:

de militair, die tot doorlopende werkelijke dienst bij de krijgsmacht verplicht is
(artikel Al, A.M.P.W.). In deze studie wordt deze militair meestal gewoon
aangeduid als «militair». Waar verwarring mogelijk is, wordt de term voluit
gebruikt.
—

burgerambtenaar:

hij, die uit hoofde van een ontslag recht heeft op pensioen ten laste van het
Algemeen burgerlijk pensioenfonds (artikel A 1, A.B.P.W.).
— particulier

werknemer:

de werknemer in de zin van artikel 3 van de W.A.O., d.i. de natuurlijke persoon,
die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.
Wetgevingen.
— militaire

pensioenwetgeving:

het geheel van bepalingen met betrekking tot de schadeloosstelling toe te
kennen aan de arbeidsongeschikte beroepsmilitair, zoals neergelegd in :
— het Pensioenreglement voor de landmacht van 1814;
— het Pensioenreglement voor de landmacht van 1837;
— de Pensioenwet voor de landmacht van 1851 ;
— de Pensioenwet voor de landmacht van 1902 ;
— de Pensioenwet voor de landmacht van 1922;
— de Wet van 4 augustus 1947 (Stb.H 292) ;
— de Wet van 14 januari 1954 (Stb. 5);
— de Algemene militaire pensioenwet van 1966.
— burgerlijke

pensioenwetgeving:

het geheel van bepalingen met betrekking tot de schadeloosstelling toe te
kennen aan de arbeidsongeschikte burgerambtenaar, zoals neergelegd in :
— de Pensioenwet 1922 ;
— de Wet van 14 januari 1954 (Stb. 5);
— de Wet van 21 maart 1963 (Stb. 143);
— de Wet van 13 december 1963 (Stb. 571);
— de Algemene burgerlijke pensioenwet van 1966.
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— sociale verzekertngswetgeving (inzake

arbeidsongeschiktheid):

het geheel van bepalingen met betrekking tot de schadeloosstelling toe te
kennen aan de arbeidsongeschikte particuliere werknemer, zoals neergelegd in :
— de Ongevallenwet 1901 ;
— de Ziektewet 1913;
— de Invaliditeitswet 1913;
— de Zeeongevallenwet 1919;
— de Ongevallenwet 1921 ;
— de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922;
— de Mijnwerkersinvaliditeitswet van 1933 ;
— de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers van 1962 en 1963 ;
— de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van 1967 ;
— de Algemene Arbeidsongeschiktheidwet van 1976.
Uitkeringen.
— militair dienstinvaliditeitspensioen :
de arbeidsongeschiktheidsuitkering (invaliditeitsuitkering), die ingevolge de
militaire pensioenwetgeving verstrekt wordt aan de beroepsmilitair bij aanwezigheid van professionele oorzakelijkheid.
— burgerlijk

dienstinvaliditeitspensioen:

de arbeidsongeschiktheidsuitkering (invaliditeitsuitkering), die ingevolge de
burgerlijke pensioenwetgeving verstrekt wordt aan de burgerambtenaar bij
aanwezigheid van professionele oorzakelijkheid.
— gewone militair invaliditeitspensioen :
de arbeidsongeschiktheidsuitkering (invaliditeitsuitkering), die ingevolge de
militaire pensioen wetgeving verstrekt wordt aan de beroepsmilitair ongeacht
het bestaan van professionele oorzakelijkheid of bij afwezigheid daarvan.
— gewone burgerlijk invaliditeitspensioen :
de arbeidsongeschiktheidsuitkering (invaliditeitsuitkering), die ingevolge de
burgerlijke pensioenwetgeving verstrekt wordt aan de burgerambtenaar ongeacht het bestaan van professionele oorzakelijkheid of bij afwezigheid daarvan.
— invaliditeitspensioen :
1. de uitkering, waarop aanspraak bestaat in geval van arbeidsongeschiktheid
(invaliditeit) ;
2. synoniem voor het begrip «invaliditeitsverhoging», gebruikt in de Pensioenwet voor de landmacht 1922.
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—

W.A.O.-uitkering:

de arbeidsongeschiktheidsuitkering, die ingevolge de Wet op de arbeidsonge
schiktheidsverzekering verstrekt wordt aan de particuliere werknemer on
geacht het bestaan van professionele oorzakelijkheid (sinds 1967).
— ongevallenrente :
de arbeidsongeschiktheidsuitkering (invaliditeitsuitkering), die ingevolge de
Ongevallenwetten (Ongevallenwet 1901, Ongevallenwet 1921, Zeeongevallenwet 1919 en Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922) verstrekt werd aan de
particuliere werknemer bij aanwezigheid van professionele oorzakelijkheid (tot
1967).
—

invaliditeitsrente:

de arbeidsongeschiktheidsuitkering (invaliditeitsuitkering), die ingevolge de
Invaliditeitswetten ( Invaliditeitswet 1913, Mijnwerkersinvaliditeitswet 1933
en Interim wetten invaliditeitsrentetrekkers van 1962 en 1963) verstrekt werd
aan de particuliere werknemer bij afwezigheid van professionele oorzakelijk
heid (tot 1967).
—

ouderdomsrente:

de uitkering na 65 jaar ingevolge de Invaliditeitswet 1913 en de Mijnwerkers
invaliditeitswet 1933.

Pensioenen.
— diensttijdpensioen :
het pensioen, dat bepaald wordt door de formule : (aantal dienstjaren χ 1,75 %
χ laatstverdiende loon) en dat een bestanddeel vormt van het gewone en het
dienstinvaliditeitspensioen, zowel bij de beroepsmilitair als bij de burgeramb
tenaar.
—

ouderdomspensioen:

het pensioen, waarop recht bestaat na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
— rang- of

standpensioen:

een pensioen, dat niet wordt berekend op basis van een pensioengrondslag,
maar waarvan de hoogte van te voren in de wet op een bepaald vast jaarbedrag
wordt vastgesteld afhankelijk van rang of stand en dat onder bepaalde omstan
digheden kan worden verhoogd of verlaagd.
19

Pensioen — c.q. uitkeríngstechnische begrippen.
— professionele

oorzakelijkheid:

het feit, dat de (verwonding,) ziekten of gebreken, die de arbeidsongeschiktheid
(invaliditeit) bij betrokkene hebben teweeggebracht, hun oorzaak vinden in (of
verergerd zijn door) de beroepsuitoefening.
Dit begrip wordt frekwent gebruikt in de Vlaamse rechtsliteratuur. In de Franse
rechtsliteratuur spreekt men over «risque professionnel» en «causalité professionnelle».
— aanvulling:
het bestanddeel van het gewone invaliditeitspensioen, zowel burgerlijk als
militair, dat bovenop het diensttijdpensioen komt en daarmee te samen het
bedrag van het gewone invaliditeitspensioen bepaalt.
— invaliditeitsverhoging :
het bestanddeel van het dienstinvaliditeitspensioen, zowel burgerlijk als militair, dat bovenop het diensttijdpensioen komt en daarmee te samen het bedrag
van het dienstinvaliditeitspensioen bepaalt.
— bijzondere

invaliditeitsverhoging:

de periodieke vergoeding ten bedrage van 20 of 40 % van de pensioengrondslag,
die wordt toegekend in gevallen van ernstige invaliditeit. Voorwaarde is het
bestaan van professionele oorzakelijkheid. De vergoeding komt alleen voor in
de militaire pensioenwetgeving (zie artikelen E 8 en £ 9 A.M.P.W.).
—

pensioengrondslag:

het loon, dat laatstelijk voor het ontslag uit de militaire of ambtelijke betrekking
door de beroepsmilitair respectievelijk de burgerambtenaar werd genoten en
dat uitgangspunt vormt voor de pensioenberekening.
— fysieke invaliditeit:
de (door de medicus vast te stellen) mate van psychosomatisch integriteitsverlies, waarbij de waarde van de funkties van de verschillende organen gemeten
wordt ten opzichte van de waarde van het gehele lichaam.
— fysieke

arbeidsongeschiktheid:

de (door de medicus vast te stellen) mate van verstoring van de mens-arbeid
relatie, waarbij een schatting wordt gemaakt van het psychosomatisch funktieverlies ten opzichte van de arbeidsvereisten.
20

— economische arbeidsongeschiktheid:
de (door de medicus, arbeidskundige en loonkundige vast te stellen) mate van
verstoring van de mens-arbeid relatie, waarbij uitgangspunt vormt de berekening van het loonverlies.
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Probleemstelling en plan van behandeling.
1. Probleemstelling.
Voordat de Algemene militaire pensioenwet in 1966 ingevoerd werd, kende de
militaire pensioenwetgeving in Nederland een duidelijk onderscheid in aanspraak op pensioen terzake van arbeidsongeschiktheid (invaliditeit) al naar
gelang deze arbeidsongeschiktheid was ontstaan door de uitoefening van de
militaire dienst of niet. In het eerste geval was het pensioen namelijk hoger.
Eenzelfde soort onderscheid bestond toen ook in de sociale verzekeringswetgeving voor de werknemers in het particuliere bedrijfsleven. Stond de arbeidsongeschiktheid in relatie met de bedrijfsuitoefening, dan gold voor hen de
Ongevallenwet. Was dat niet zo, dan gold de Invaliditeitswet. De hoogte van de
uitkeringen en de berekeningswijze verschilden hier aanvankelijk ook aanmerkelijk.
Dit onderscheid nu werd na de Tweede Wereldoorlog door velen in Nederland
als onjuist beschouwd. Vooral onder invloed van de studies van Dr. Veldkamp (1 ) won geleidelijk aan in de 50-er en 60-er jaren de gedachte veld, dat het
weinig zin had om het bestaande onderscheid nog langer te handhaven. Voor
het uiteindelijke doel van de menselijke arbeid, nl. vervolmaking van zichzelf en
van degenen, voor wie men te zorgen heeft, was het naar zijn mening niet ter
zake doende of het ongeval of de ziekte optreedt in verband met de dienstbetrekking of niet. De arbeidende mens wordt in beide gevallen in zijn persoonlijke doelstelling bedreigd. In beide gevallen moet de sociale verzekering dan
ook tot oogmerk hebben de arbeidsongeschikte werknemer in staat te stellen op
een sociaal aanvaardbaar niveau verder te leven. Voor verschil in hoogte en
berekening was in deze benadering vanuit de leer van het risque social geen
plaats meer.
Deze gedachtenontwikkeling heeft er in de zestiger jaren toe geleid, dat voor de
werknemers in het particulier bedrijfsleven, voor de burgerambtenaren en het
spoorwegpersoneel bedoeld onderscheid in beginsel is verdwenen. Voor de
militairen is dit echter anders gelopen. De toenmalige Minister van Defensie

(1) Veldkamp G.M.J., Enkele critische opmerkingen over het risque professione!. Soc. Maandblad
1 (1946) 125.
Veldkamp G.M.J., Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsverzekering. N. Samson N.V., Alphen aan den Rijn 1949.
Veldkamp G.M.J., Van «bedrijfsrisico» tot «sociaal risico». Economie, Tijdschrift voor Algemene
Economische, Bedrijfs-Economische en Sociale vraagstukken, Elfde jaargang. Aflevering 10, juli
1947, pagina 457 e.V..
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wilde in geen geval het onderscheid opheffen (2). Bij professionele oorzakelijkheid (3) diende een betere behandeling van de militair gewaarborgd te blijven.
Als voornaamste argument gold daarbij, dat met het pensioen in geval van
professionele oorzakelijkheid (verder in deze studie te noemen het militair
dienstinvahditeitspensioen (4)) bereikt moest worden, dat de schade van de
desbetreffende militair volledig (een duidelijk beeld hiervan stond echter niet
voor ogen) zou worden vergoed. Voor deze schadevergoeding was de gemeenschap aansprakelijk. Dit was ook internationaal aanvaard en vloeide
voort uit de bijzondere taak, die de militair met name in oorlogstijd te vervullen
heeft en waarbij hij verplicht is ten behoeve van de gemeenschap zijn leven op
het spel te zetten.
Het gaat hier om een bijzondere vorm van professioneel risico, waartegen de
werkgever geen afdoende maatregelen kan bieden en waarvoor derhalve de
gemeenschap aansprakelijk wordt gesteld.
Dit standpunt van de Minister van Defensie heeft in 1966 voor de beroepsmilitairen tot een systeem geleid, waarbij het toen bestaande dienstinvahditeitspensioen in de A.M.P.W. is overgenomen. In die wet is daarnaast eenzelfde
arbeidsongeschiktheidsvergoeding geïntroduceerd als voor het spoorwegpersoneel en de burgerambtenaren. Hierdoor werden bij professionele oorza-

(2) Dit hebben wi] afgeleid uit interne ambtelijke stukken, aanwezig bi] de Afdehngpensioenen en
wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 6.
(3) Met «professionele oorzakelijkheid » wordt in de A.M.P.W. aangeduid, dat de verwonding,
ziekten of gebreken, die de invaliditeit bij betrokkene hebben teweeg gebracht hun oorzaak vinden
in of verergerd zijn door de uitoefening van de militaire dienst. Deze oorzakelijkheid is omschreven
in artikel E l i , luidende:
«Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder invaliditeit met dienstverband verstaan een
invaliditeit ten gevolge van :
a. verwonding, ziekten of gebreken, welke zijn veroorzaakt door de uitoefening van de militaire
dienst,
b. ziekten of gebreken, welke het gevolg zijn van verrichtingen of vermoeienissen aan de uitoefening van de militaire dienst verbonden, of van bijzondere omstandigheden, welke zich bij de
uitoefening van die dienst hebben voorgedaan, dan wel welke tot uiting zijn gekomen onder
overwegende invloed van die verrichtingen, vermoeienissen of bijzondere omstandigheden,
с ziekten of gebreken, welke zijn ontstaan, tot uidng gekomen of verergerd mede door inwerking
van bijzondere, zeer nadelige invloeden, waaraan de militair in verband met de uitoefening van
de militaire dienst is blootgesteld geweest, nuts die invaliditeit ten minste 10 percent bedraagt.»
In onze benadering is de aanduiding «professionele oorzakelijkheid» synoniem met de aanduiding
«(oorzakelijk of verergerend) verband met de uitoefening van de (militaire) dienst». Deze laatste
uitdrukking is op dit moment in de praktijk het meest gangbaar. Ook worden wel de navolgende
uitdrukkingen gebruikt: «relane met de dienstuitoefening», «dienstongeval», «in en door de
dienst» en «gevolg van de dienstuitoefening·. In het verdere verloop van deze studie gebruiken wij
zoveel mogelijk de aanduiding «professionele oorzakelijkheid».
(4) Deze aanduiding hebben wij ontleend aan het Eindrapport van de Staatscommissie Van Poelje,
bevattende beschouwingen en voorontwerp van wet met toelichting (Publicatie no. 16 (I),
Staatsdrukkerij en Uitgevenjbednjf, 's-Gravenhage 1957). Op pagina 39 van dit rapport wordt in
geval van professionele oorzakelijkheid gesproken over dienstinvahditeitspensioen.
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kelijkheid zowel de begrippen arbeidsongeschiktheid als invaliditeit relevant.
Dit had tot gevolg, dat het duidelijke onderscheid in aanspraak op pensioen al
naar gelang er wel of geen sprake was van professionele oorzakelijkheid ver
dween. Een vager onderscheid kwam ervoor in de plaats. Voor elke beroepsmi
litair, die terzake van ziekten of gebreken uit de militaire dienst wordt ontsla
gen, bestaat er vanaf 1966 recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, in
deze studie voortaan aangeduid als het gewone invaliditeitspensioen. In geval
van professionele oorzakelijkheid bestaat daarnaast ook nog het recht op een
dienstinvaliditeitspensioen (5).
Op zich zou een dergelijke regeling nog wel begrijpelijk overkomen, als het op
grond van de historie van de militaire pensioenwetgeving en de rechtstheorie
mogelijk zou zijn aan het dienstinvaliditeitspensioen een totaal ander karakter
toe te kennen dan aan het gewone invaliditeitspensioen. Maar als dat niet

(5)
Wel is het zo, dat betrokkene de beide pensioenen niet cumulatief knjgt uitgekeerd. Het totale
bedrag aan invaliditeitspensioen («gewoon» + «dienst») bedraagt via een bepaalde berekenings
methodiek in principe nooit meer dan het hoogste bedrag van wat resulteert uit een van de twee
formules. Ter toelichting het volgende voorbeeld, waarbi) de berekemng heeft plaatsgevonden
conform hoofdstuk F van de A.M.P.W. :
— gegevensberoepsmilitair, ontslagen 1 januari 1968 terzake van gebreken, verband houdende met de uitoefe
ning van de militaire dienst;
pensioengrondslag. f. 30.000,-;
pensioengeldige dienstn)d: 10 jaren;
mate van invaliditeit: 4 0 %
berekeningspercentage arbeidsongeschiktheid: 5 0 % ;
— uitwerking
1. dienstti)dpensioen:
10 χ (1,75% van f. 30.000,-)
= f . 5.250,2. in validi tei tsverhoging:
4 0 % van f. 30.000,= f. 12.000,af: dienstti)dpensioen
— f. 5.250,f.
3. aanvulling:
5 0 % van f. 30.000,af: diensttijdpensioen

6.750,-

= f. 15.000,= f. 5.250,-

f. 9.750,Aangezien er in dit geval van wordt uitgegaan, dat de ziekten of gebreken, welke de graad van
arbeidsongeschiktheid hebben bepaald, tevens de invaliditeit van 40 % hebben bepaald, wordt de
invahditeitsverhoging van f. 6.750,- op het bedrag van de aanvulling in mindering gebracht. Het
resultaat is derhalve: diensttijdpensioen: f. 5.250,-; invahditeitsverhoging: f. 6.750,-; aanvulling:
f. 3.000,-.
In dit voorbeeld is het gewone invaliditeitspensioen de som van het dienstnjdpensioen plus de
onverminderde aanvulling (dus f. 5.250,- + f. 9.750,- = f. 15.000,-) ; het dienstinvaliditeitspensioen
de som van het diensttijdpensioen plus de tnvaliditeitsverhoging (dus f. 5.250,- + f. 6.750,- = f.
12.000,-).
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mogelijk is, dan wordt het militaire pensioensysteem een ondoorzichtig en
verwarrend geheel. Daar komt nog bij, dat het enige verschil tussen beide
pensioenen is gelegen in het feit, dat bij het dienstinvaliditeitspensioen het
begrip invaliditeit wordt gehanteerd en bij het gewone invaliditeitspensioen het
begrip arbeidsongeschiktheid. Voor het overige worden de vergoedingen in
grote lijnen op dezelfde wijze berekend, hetgeen concreet wil zeggen, dat een
bepaald percentage (het invaliditeits- respectievelijk arbeidsongeschiktheidspercentage) wordt gerelateerd aan het gedurende een jaar voor ontslag
verdiende loon (6).
Het vorenstaande doet onmiddellijk de vraag rijzen waarom er verschil wordt
gemaakt tussen «arbeidsongeschiktheid» en «invaliditeit» en waarom er twee
zo sterk op elkaar gelijkende berekeningsformules nodig zijn. Moet het ant
woord niet zijn, dat er geen bestaansreden voor verschil en afwijkende bereke
ningsformules is, maar dat de huidige situatie alleen maar te wijten is aan een
fout van de militaire pensioenwetgever in 1966 ? Had het namelijk toen niet
meer in de lijn der geschiedenis gelegen als zowel bij het gewone als bij het
dienstinvaliditeitspensioen uitsluitend het begrip arbeidsongeschiktheid was
gaan gelden en het verschil tussen deze twee pensioenen was teruggebracht tot
een verschil in berekeningspercentages ? Dit laatste zou immers voldoende zijn
geweest om verschil in uitkeringsniveau te krijgen.
De drang om op al deze vragen een antwoord te vinden en verder ook het feit,
dat wij dagelijks in ons werk met deze vragen geconfronteerd werden, heeft ons
doen besluiten een nader onderzoek in te stellen.

(6) Het gewone militair invaliditeitspensioen bestaat (zie artikel F6 van de A.M.P.W.) uit twee
elementen, te weten : het diensttijdpensioen en de aanvulling.
De berekeningsformule voor het dienstnjdpensioen kan als volgt nader worden aangeduid :
(aantal dienstjaren op moment van ontslag) χ 1,75% χ pensioengrondslag.
Als grondslag geldt hierbij het loon, dat de betrokken militair gedurende het jaar voorafgaande aan
zijn ontslag uit de militaire dienst genoot. Deze grondslag is welvaartsvast, d.w.z. indien er
wijzigingen optreden in de salarissen van het overheidspersoneel (door middel van bezoldigingswij
zigingen) komen deze wijzigingen, voorzover zij een algemeen karakter dragen (d.w.z. de zoge
naamde loonrondes volgen), ook tot uitdrukking in de grondslag.
Ook de aanvulling kan nader in een berekeningsformule worden uitgedrukt. Deze formule luidt:
(pensioengrondslag χ berekeningspercentage arbeidsongeschiktheid) - (diensttijdpensioen)
Evenals het gewone militair invaliditeitspensioen bestaat ook het militair dienstinvaliditeitspen
sioen (zie artikel F7 van de A.M.P.W.) altijd uit twee elementen, te weten: het dienstnjdpensioen
en de mvaliditeitsverhoging. Het dienstnjdpensioen is hierbij exact hetzelfde als het dienstnjd
pensioen bij het gewone invaliditeitspensioen. De berekeningsformule voor de invaliditeitsverhoging wijkt echter af van die van de aanvulling. Zij luidt:
(pensioengrondslag χ percentage invaliditeit) - (dienstnjdpensioen)
In de tekst hierboven is zowel bij het gewone als bij het dienstinvaliditeitspensioen geen rekening
gehouden met het element dienstnjdpensioen. Dit is gedaan om het probleem duidelijker te kunnen
etaleren. In de volgende hoofdstukken zullen wij nog uitvoerig op dit dienstnjdpensioen terug
komen.
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2. Plan van behandeling.
Het resultaat van ons onderzoek hebben wij neergelegd in dit boek. Wij hebben
ons daarbij wel enige beperkingen opgelegd. De studie richt zich uitsluitend op
het gewone en het dienstinvaliditeitspensioen en laat de zogenaamde bijzondere
invaliditeitsverhoging (7), die de militaire pensioenwetgeving ook nog kent, in
principe buiten beschouwing. Behandeling ook van deze laatste uitkering zou de
studie te omvangrijk maken en het werkelijke probleem vertroebelen.
Verder hebben wij ook een beperking aangebracht in de categorie militairen. De
studie beperkt zich namelijk uitsluitend tot het gewone en het dienstinvalidi
teitspensioen van de beroepsmilitair. Dit vindt vooral zij η reden hierin, dat voor
deze categorie militairen beide aanspraken in de A.M.P.W. zijn vastgelegd,
terwijl dat voor de overige militairen (dienstplichtigen en reservisten) niet het
geval is (8).
Wel wordt in de studie de beroepsmilitair niet geïsoleerd. De militaire pensioenregels worden consequent vergeleken met die van de burgerambtenaren en
de particuliere werknemers. Ook voor deze groepen heeft de studie dus grote
betekenis. Heel goed merkbaar is dit bij de voorstellen tot verbetering, die aan
het einde van de studie beschreven zullen worden. Zij hebben een verdere
reikwijdte dan alleen maar voor de beroepsmilitair. Zij kunnen tevens als
richtlijn gelden voor de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving.
De studie wordt opgesplitst in twee delen. In het eerste deel komt de geschiedenis van het militair invaliditeitspensioen van 1814 — tot heden aan de orde. Wij
onderzoeken hoe in de elkaar opvolgende regelingen het militaire pensioensysteem werd opgebouwd. Daartoe wordt elke regeling getoetst aan de volgende 6
structuurelementen : omschrijving van het risico, professionele oorzakelijkheid,

(7) De bi)zondere invaliditeitsverhoging is geregeld in de artikelen E8 en E9 van de Algemene
militaire pensioenwet. Het is een bijzondere vergoeding ten bedrage van 20 of 40% van de
pensioengrondslag, die wordt toegekend in gevallen van ernstige invaliditeit. Deze gevallen zijn in
de artikelen E8 en E9 nader aangeduid.
Evenals voor het dienstinvaliditeitspensioen geldt voor deze bijzondere verhoging de voorwaarde
van professionele oorzakelijkheid.
(8) De aanspraken voor de dienstplichtigen en reservisten zijn vastgelegd in 4 regelingen, te weten :
a. De regeling inzake de uitkering wegens verlengd verblijf in werkelijke dienst om medische
redenen. Beschikking van de Minister van Defensie van 26 maart 1964, nr. ΡΠ9.798/2Η;
Mar.nr.672.253/51.2282.
b. De regeling financiële hulp ter vergoeding van inkomstenderving als gevolg van invaliditeit met
dienstverband. Beschikking van de Minister van Defensie van 30 juli 1958 , nr.
М. .О.Р. 116.147, M.v.M.51.2282.
с De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen. Wet van 7 juni 1972, Stb. 313.
d. De Algemene militaire pensioenwet. Wet van 6 oktober 1966, Stb. 445.
Voor de problemanek met betrekking tot de dienstplichtigen leze men ons artikel : «Enkele kritische
opmerkingen over de uitkeringen aan dienstplichtige militairen in geval van ziekten of gebreken».
Militair Rechtelijk Tijdschrift, Jaargang LXXII, oktober/november 1979, aflevering 9.
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diensttijdeisen, begrip invaliditeit/arbeidsongeschiktheid, berekeningssysteem,
hoogte en duur. Niet alleen wordt nagegaan hoe deze elementen in de wettelijke
regelingen zijn verwerkt, ook bij de uitvoeringspraktijk en de jurisprudentie
wordt stilgestaan. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de problematiek
van de rechtsgrond. Het resultaat van het onderzoek wordt voor elke regeling
vastgelegd in een schematisch overzicht.
In Deel II zal een onderzoek worden gedaan naar de grondslagen van het
militaire pensioensysteem. Twee wegen worden daarvoor bewandeld. Allereerst vindt een bezinning plaats op de resultaten van de historische verkenning. Verder wordt het pensioensysteem getoetst aan de theorie van de menselijke schade. Op basis hiervan worden aan het slot drie voorstellen tot verbetering gedaan.
Deel I wordt onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk I wordt de
geschiedenis van 1814 tot 1922 beschreven. Het thema van dit hoofdstuk is de
ontwikkeling van rang- en standpensioenen naar pensioenen gebaseerd op het
laatst verdiende loon. Hoofdstuk II beschrijft de periode 1922-Í 945. Kenmerk
van deze periode is de invloed van de ongevallenwetgeving en de burgerlijke
pensioenwetgeving op de militaire pensioenwetgeving. De gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog staan centraal in hoofdstuk III. In hoofdstuk IV wordt
de voorgeschiedenis van de A.M.P. W. beschreven. Terwille van een goed begrip
van deze geschiedenis wordt in 2 aparte secties ( IV. 1. en IV.2) ook stilgestaan
bij de voorgeschiedenis van de W.A.O. en de A.B.P.W.. Deel I wordt afgesloten
met hoofdstuk V, waar het tijdvak van 1966 tot heden belicht wordt. Allereerst
wordt daarbij stilgestaan bij de uitvoering van de A.M.P.W. (sectie V.l.),
vervolgens bij de wetswijziging van 1979 (sectie V.2.).
Ook Deel II wordt onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk
vindt een bezinning plaats op wat gevonden is in Deel I. Naar aanleiding
daarvan wordt in hoofdstuk II een beschrijving gegeven van de algemene leer
inzake menselijke schade. Het karakter van het militair invaliditeitspensioen
wordt belicht in het derde hoofdstuk. In hoofdstuk IV leveren wij onze persoonlijke kritiek op het bestaande pensioensysteem aan de hand van de eisen
van de algemene schadeleer. Als sluitstuk worden in hoofdstuk V drie voorstellen gedaan tot verbetering van het huidige militaire pensioensysteem.
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EERSTE DEEL

de geschiedenis van het militair
invaliditeitspensioen.

de wonden van een oorlog helen moeilijk.

HOOFDSTUK I.
DE GESCHIEDENIS VAN 1814 TOT 1922.
VAN RANG- EN STANDPENSIOENEN NAAR PENSIOENEN GEBA
SEERD OP HET LAATST VERDIENDE LOON.
A. Inleiding.
De beroepsmilitairen kenden in de periode 1814-1922 pensioenregelingen, die
van een geheel ander berekeningssysteem uitgingen dan de pensioenregelingen
van de burgerambtenaren (1). Hiermee hield verband de benaming van deze
pensioenen : rang- en standpensioenen. Deze benaming beoogde tot uitdruk
king te brengen, dat het pensioenbedrag van te voren in de wet op een bepaald
vast jaarbedrag werd vastgesteld afhankelijk van de rang of stand van de
militair. Onder bepaalde omstandigheden kon dit bedrag worden verhoogd of
verlaagd. Bij de berekening werd echter geen relatie gelegd met het laatst
verdiende loon.
De burgerlijke pensioenen kenden daarentegen niet een vast jaarlijks pen
sioenbedrag, maar het laatst verdiende loon als uitgangspunt. Hieraan werd de
doorgebrachte diensttijd gerelateerd. Het pensioenbedrag werd gevonden door
de formule: (aantal dienstjaren χ vergeldingspercentage χ laatst verdiende
loon).
De militaire pensioenregeling had aanvankelijk (1814) het grote voordeel zeer
eenvoudig uitvoerbaar te zijn, mede doordat het aantal rangen en standen zeer
beperkt werd gehouden. Het grote nadeel was echter, dat zij leidde tot een sterke
gelijkschakeling. De regeling liet weinig differentiatie toe, hoewel er tussen de

(1) Wij hebben de volgende regelingen onderzocht:
— de wet van 9 mei 1846, Stb. 24 (Pensioenwet voor ambtenaren in Ri|ks- en andere daarmede
gelijkgestelde dienst).
— de wet van 24 juni 1854, Stb. 92 (Wet «betreffende het verleenen van pensioen aan minder
geëmployeerden, werklieden en bedienden op daggeld werkzaam bij inngtingen van 's Rijks
Zee- en Landmagt, niet begrepen in de wetten van 28 augustus 1851, Stsbl. nos. 127 en 129
(militaire pensioenwetten), en op 's Rijks jagten en werkvaartuigen (mits gaders aan hunne
weduwen en kinderen)»).
— de wet van 13 augustus 1857, Stb. 103 (Pensioenwet betreffende het lager onderwijs).
— de wet van 9 mei 1890, Stb. 78 (Pensioenwet voor de burgerlijke ambtenaren).
— de wet van 21 juni 1913, Stb. 301 (Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren).
— de wet van 25 juni 1913, Stb. 298 (Pensioenwet voor de bijzondere leraren 1913).
Een uitzondering vormden de pensioenregelingen voor het personeel bij de loodsdienst voor
zeeschepen, waarin wel het stelsel van rang- en standpensioenen was opgenomen (Vgl. wetten van
20 augustus 1859, Stb. 94; 18 juni 1892, Stb. 144 en 6 juni 1905, Stb. 172).
Voor meer informatie over deze oude burgerpensioenregelingen zie men Publicatie No. 9 (I) van de
Staatscommissie voor de Pensioenwetgeving (Staatscommissie Van Poelje). Staatsdrukkerij en
Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage 1953.

30

diverse funkries, die aan een bepaalde rang of stand waren gekoppeld, grote
verschillen in geldelijke waardering konden bestaan. Ook in geval van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid kende de regeling weinig mogelijkheden tot variatie.
Dit heeft ertoe geleid, dat door de militaire pensioenwetgever na 1814 diverse
pogingen zijn ondernomen om het stelsel van rang- en standpensioenen te
verfijnen. De factor diensttijd en de mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid
speelden in dat verband een grote rol. Beide gingen het vaste jaarlijkse pensioenbedrag beïnvloeden. De resultaten van deze pogingen zijn terug te vinden
in pensioenregelingen van 1837, 1851 en 1902. Wij zullen beschrijven hoe een
en ander door de wetgever is gerealiseerd. Daarbij zal eerst nader ingegaan
worden op de regeling van 1814 en vervolgens op de andere (2).
Na de inwerkingtreding van de pensioenwetten van 1902 komt het systeem van
rang- en standpensioenen geleidelijk aan aan steeds toenemende kritiek bloot te
staan. Steeds meer werd vergelijking met de sociale verzekeringswetgeving en de
burgerlijke pensioenwetgeving gepropageerd. Met name De Meester maakte
zich erg sterk voor harmonisatie. Het gevolg is geweest, dat de militaire pensioenwetten van 1922 belangrijke invloeden hebben ondergaan vanuit de hoek
van de sociale verzekeringen en de burgerlijke pensioenen. Afgestapt werd van
het stelsel van rang- en standpensioenen. Centraal kwam te staan het laatst
verdiende loon. Uitgaande hiervan werd het pensioen berekend en wel met
behulp van de faktoren diensttijd en mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid.
De inhoud van de nieuwe regeling en de invloeden daarop vanuit de sociale
verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving willen wij evenwel
in dit hoofdstuk nog niet in extenso aan de orde stellen, maar pas in het
volgende. Wel zal nader ingegaan worden op de ontwikkelingen, die zich vanaf
het eind van de vorige eeuw tot aan 1922 hebben voorgedaan op het terrein van
de drie wetgevingen. Zij laten ons zien onder welke omstandigheden de Pensioenwet voor de landmacht 1922 is tot stand gekomen en hoe de beïnvloeding
in zijn werk is gegaan.
Tot slot volgt een samenvatting.
B. Rang- en standpensioenen.
I. De Pensioenreglementen van 1814 en 1815.
In het jaar 1814 werd door de Commissaris-Generaal van het Departement van
Oorlog een voordracht (3) aan de Souvereine Vorst gezonden, waarbij een
(2) Voor de beschri)ving van deze geschiedenis is gebruik gemaakt van het Archief van de Afdeling
pensioenen en wachtgelden te Heerlen (A.P.W.), in het bijzonder van de sene ordners pensioen
algemeen, nrs. 1-17; verder van Publicatie No. 4 van de Staatscommissie Van Poelje.
(3) Deze voordracht bevindt zich bij de interne ambtelijke stukken van de Afdeling pensioenen en
wachtgelden van het Ministerie van Defensie. A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 13.
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ontwerp voor een pensioenreglement was gevoegd. Hierin waren bepalingen
opgenomen met betrekking tot het verlenen van pensioenen en gagementen aan
militairen van de landmacht en met betrekking tot het verlenen van onderstand
aan weduwen en wezen van gesneuvelde militairen. Uit de voordracht blijkt, dat
bi) de samenstelling van dit Reglement de op dit gebied reeds bestaande bepalingen waren geraadpleegd en dat met de veranderde omstandigheden (einde van
de inlijving bij Frankrijk en aanvaarding van de souvereimteit door Koning
Willem I) rekening was gehouden.
Gedekt werd het risico van «wonden», die betrokkene tot verdere dienstvervulling onbekwaam maakten (4). Deze wonden moesten vóór de vijand bekomen of uit gevorderde of bevolen militaire dienst ontstaan zijn (professioneel
oorzakehjkheidscntenum). Was dit met het geval, dan bestond geen recht op
pensioen. Voor het gewone invaliditeitspensioen was geen plaats ingeruimd.
Het bedrag van het pensioen en gagement voor langdurige dienst of opgelopen
verwondingen werd voor iedere rang bepaald op een in het ontwerp-Reglement
opgenomen «Tarif» (5), terwijl ook het bedrag van het jaarlijks pensioen of
onderstand, dat aan weduwen etc. verleend kon worden, aangegeven was. Het
pensioen en het gagement werden berekend op basis van de rang, waarin de
belanghebbende was betaald en waann hij gedurende 2 jaar daadwerkelijke
dienst had verricht. Was aan de eis van 2 jaar niet voldaan, dan werden het
pensioen en het gagement berekend naar de eerstvolgende lagere rang. Pensioen
werd toegekend aan officieren, gagement aan de militairen beneden de rang van
officier.
Het dienstinvahditeitspensioen werd levenslang toegekend. Wanneer tijdens de
pensionering neveninkomsten werden genoten, dan werd hiermede geen rekening gehouden. Een criterium aan de hand waarvan de hoogte van het pensioen
kon variëren, bestond niet. Het was alles of mets. Blijkens artikel 1 van het
ontwerp-Reglement strekte het pensioen en gagement tot beloning voor de
bewezen diensten.
De in dit ontwerp-Reglement voorkomende bepalingen werden door de Souvereine Vorst goedgekeurd en leidden tot het Reglement van 22 februari 1814, no.
5. Voor de bij de zeemacht dienende militairen en hun nabestaanden werden
nagenoeg overeenkomstige bepalingen vastgesteld (6). De pensioenbedragen
voor verschillende rangen bij de zeemacht waren vnjwel gelijk aan die, welke
golden voor overeenkomstige rangen bij de landmacht.
Enkele belangrijke punten van het Reglement van 1814 vatten wij ter wille van
de overzichtelijkheid samen in het volgende schema:

(4)
(5)
(6)
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Artikel 1 van het Reglement
Dit «Tanf» is opgenomen onder bijlage I.
Besluit van 30 augustus 1815, no 21

Schema 1
1814
Schematische analyse van het invaliditeitspensioen in het Pensioenreglement
voor de landmacht van 1814.

Dienstinvahditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Omschrijving van
het risico.

Wonden, die betrokkene tot verdere dienst onbekwaam maken.
(artikel 1)

Het Pensioenreglement voor de
landmacht van 1814 kent geen
gewoon
invaliditeitspensioen
naast het dienstinvaliditeitspensioen.

Professionele oorzakelijkheid.

De wonden moeten vóór de vijand
bekomen zijn of uit gevorderde of
bevolen militaire dienst ontstaan
zijn. (arnkel 1)

Diensttijdeisen.

Geen minimum diensttijdeis om
voor pensioen in aanmerking te
komen. Dienstnjd niet van invloed
op hoogte en duur van het pensioen.

Begrip invaliditeit/
arbeidsongeschiktheid.

Komt met voor.

Berekemngssysteem.

Het pensioen is voor elke rang en
stand bepaald op een zeker bedrag
(«Tanf»). Het is met afhankelijk
van de mate van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit en de opgebouwde dienstnjd. (arnkel 2)

Hoogte.

Altijd het volle pensioenbedrag,
behorend bij een bepaalde rang of
stand, (artikel 2)

Duur.

Levenslang, (artikel 1)

Rechtsgrond.

Beloning voor bewezen diensten.
(artikel 1)

2. De Pensioenreglementen van 1837.
Bij Besluit van 21 januari 1836 (Stb. 10) werd door de Koning opdracht
verstrekt voorstellen te doen tot wijziging van de op pensioengebied bestaande
bepalingen. De bedoeling was 's-Ri)ks Schatkist te verlichten in de uitgaven
voor de pensioenen, onder meer door geldelijke bijdragen daartoe van de
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belanghebbenden in te vorderen. Aanvankelijk was de vrees aanwezig, dat de
nieuwe ontwerpen eerder een vermeerdering van de uitgaven tot gevolg zouden
hebben dan een vermindering, doch deze vrees bleek ongegrond te zijn (7).
De nieuwe Reglementen (een voor de landmacht en een voor de zeemacht)
werden in 1837 goedgekeurd en vastgesteld bi) Zijne Majesteits Besluit van 21
februari 1837 (Stb. 4).
Blijkens artikel 1 van het Reglement voor de landmacht (gezien de grote
overeenkomst wordt op de bepalingen voor de zeemacht niet afzonderlijk
ingegaan) werd het militair pensioen en gagement ten laste van de Staat door de
Koning verleend in die gevallen dat Hoogst dezelve daartoe, volgens artikel 59
van de Grondwet termen vond en strekte in dat geval zowel tot beloning van
getrouwe diensten aan het Rijk bewezen, als ter gehele of gedeeltelijke verzor
ging van hen, die in en door 's-Rijks militaire dienst verwondingen hadden
opgelopen of ziels- en lichaamsgebreken hadden gekregen.
In artikel 3 was bepaald, dat het militair pensioen en gagement verleend werd :
«a. voor langdurige dienst (40 jaar);
b. voor wonden of verminking in den strijd bekomen of veroorzaakt in en
door gevorderde of bevolen militaire dienst;
с voor ziels- en ligchaamsgebreken in en door militaire dienst ontstaan en
zulks onder de bijzondere bepalingen bij de navolgende artikelen omschre
ven ».
In artikel 5 werd ter aanvulling op punt b nog gesteld, dat «alleen zoodanige
wonden of verminkingen, welke den militair niet slechts tijdelijk maar voortdu
rend tot alle militaire dienst, zelfs tot die bij de garnizoenstroepen ongeschikt
maken» tot een invaliditeitspensioen konden leiden.
Ziels- en lichaamsgebreken, die in en door de militaire dienst waren ontstaan,
konden blijkens artikel 7, wanneer de vereiste dienstjaren (40 jaar) niet vervuld
waren, slechts dan tot een invaliditeitspensioen leiden, «wanneer dezelve van
dien aard zijn, dat de militair daardoor al mede geene geschiktheid meer heeft
voor de dienst bij de garnizoenstroepen, en dat hij geheel of gedeeltelijk buiten
staat is, om uit eigen middelen of door handenarbeid in zijn dagelijksch onder
houd te voorzien».
Vergeleken met het Reglement van 1814 is de omschrijving van het gedekte
risico in 1837 door de Wetgever uitgebreid. Behalve over «wonden» wordt
immers in het Reglement van 1837 ook gesproken over «verminking» en «zielsen ligchaamsgebreken». Evenals in het Reglement van 1814 is echter het enkele
bestaan hiervan niet voldoende om voor een pensioen in aanmerking te komen.
Daarvoor werden nog nadere voorwaarden (zoals: «in de strijd bekomen» of
(7) Deze gegevens zijn opgenomen in < Hetoverzicht van de regelingen op militair pensioengebied,
bestaande voor de totstandkoming van de pensioenwetten voor de zee- en landmacht van 1922 >
Dit overzicht is kort na de Tweede Wereldoorlog opgesteld, echter nooit gepubliceerd Α Ρ W ,
ordners pensioen algemeen, nr 6
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«veroorzaakt in en door gevorderde of bevolen militaire dienst») gesteld, waarvan de formuleringen ook enigszins afwijken van die in het Reglement van
1814. Geheel nieuw is de voorwaarde, die bij de ziels- en lichaamsgebreken is
gesteld, namelijk dat de militair geheel of gedeeltelijk buiten staat moet zijn om
uit eigen middelen of door handenarbeid in zijn dagelijks onderhoud te voorzien.
Evenals in 1814 is in 1837 de kwestie van de professionele oorzakelijkheid
alles-bepalend. Was van een dergelijke oorzakelijkheid geen sprake, dan bestond geen recht op invaliditeitspensioen. Het Pensioenreglement van 1837
kende evenals het Reglement van 1814 enkel het dienstinvaliditeitspensioen.
Van een gewoon invaliditeitspensioen was nog geen sprake.
Uitgangspunt voor de pensioenberekening vormde in 1837, evenals in 1814,
een vast jaarbedrag, dat in een tabel was opgenomen en dat verschilde naar
gelang de rang of stand van de militair. Het minimum bedrag was f. 91,- (voor
een soldaat), het maximum f. 4.000,- (voor een generaal).
Kende het Reglement van 1814 in feite nog geen berekeningssysteem voor het
dienstinvaliditeitspensioen (het bedrag van het pensioen was niet afhankelijk
van de doorgebrachte diensttijd en de mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid), in 1837 zien wij een voorzichtige aanzet tot een dergelijk systeem. Bij de
ziels- en lichaamsgebreken werd immers bepaald, dat het pensioen berekend
diende te worden «naar gelang van den aard der gebreken en in evenredigheid
tot hunne dienstjaren» (artikel 8). Deze bepaling betekende een belangrijke
vernieuwing in de pensioenwetgeving. Voor het eerst, zij het nog voorzichtig,
gaan de mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid (aard der gebreken) en de
vervulde diensttijd de hoogte van het pensioen beïnvloeden.
Voor wat betreft de duur van het pensioen was er geen verschil met het
Reglement van 1814. Het pensioen werd levenslang toegekend.
Wij vatten tot slot enkele punten uit het Reglement voor de landmacht samen in
een schema.
Schema 2
1837
Schematische analyse van het invaliditeitspensioen in het Pensioenreglement
voor de landmacht van 1837.

Omschngving van
het risico.

Dienstinvaliditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

1. Wonden
of
verminking,
«welke den militair met slechts
tijdelijk maar voortdurend tot
alle militaire dienst, zelfs tot
die bi] de garnizoenstroepen
ongeschikt maken», (artikel 3
1° artikel 5)

Het Pensioenreglement voor de
landmacht van 1837 kent geen
gewoon
invaliditeitspensioen
naast het dienstinvaliditeitspensioen.
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2. Ziels- en lichaamsgebreken,
«wanneer dezelve van dien
aard zijn, dat de militair daar
door al mede geene geschikt
heid meer heeft voor de dienst
bi) de garnizoenstroepen en dat
hi), geheel of gedeeltelijk
buiten staat is, om uit eigen
middelen of door handenar
beid in zijn dagelijks onder
houd te voorzien», (artikel 3 f
artikel 7)
Professionele оогzakeli)kheid.

— Ten aanzien van wonden of
verminking:
«in den stnjd bekomen of ver
oorzaakt in en door gevor
derde of bevolen militaire
dienst», (artikel 3)
— Ten aanzien van ziels- en li
chaamsgebreken :
«m en door militaire dienst
ontstaan», (artikel 3)

Dienstnjdeisen.

Geen minimum dienstnjdeisen om
voor pensioen in aanmerking te
komen. Diensttijd wel van invloed
op de hoogte van het pensioen,
met op de duur.

Begnp invaliditeit/
arbeids
ongeschiktheid.

Komt alleen voor bij de ziels- en
lichaamsgebreken.
Daar om
schreven als: «aard der gebre
ken».

Berekenings
systeem.

— Ten aanzien van wonden of
verminking:
het pensioen is voor elke rang
en stand bepaald op een zeker
bedrag, (artikel 2 j 0 artikel 3)
— Ten aanzien van ziels- en li
chaamsgebreken :
pensioen wordt berekend
«naar gelang van den aard der
gebreken en in evenredigheid
tot hunne dienstjaren», (artikel
2 j " artikel 8)

Hoogte.

— Ten aanzien van wonden of
verminking:
altijd het volle pensioenbe
drag.
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— Ten aanzien van ziels- en lichaamsgebreken:
minimaal de helft van het volle
pensioenbedrag, maximaal het
volle pensioenbedrag.
(artikel 2 | 0 artikel 8)
Duur.

Levenslang, (artikel 3)

Rechtsgrond.

Gehele of gedeeltelijke verzorging
alsmede beloning voor trouwe
diensten vanwege de Souvereine
Vorst, (artikel 1)

3. De Pensioenwetten van 1851.
Langzamerhand deed zich bij de militairen en de burgerambtenaren de behoefte
gevoelen aan een grotere rechtszekerheid op pensioengebied. Voor het eerst
kwam dit tot uiting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedurende het
zittingsjaar 1841-1842, toen een wetsontwerp werd behandeld tot regeling van
de burgerlijke pensioenen (8). Dit wetsontwerp werd verworpen, doch de Regering benoemde bij Koninklijk besluit van 20 augustus 1844, no. 56 een
Staatscommissie, die een nieuw ontwerp voorbereidde, dat uiteindelijk leidde
tot de Wet van 9 mei 1846, Stb. 24 (Pensioenwet voor ambtenaren in Rijks- en
andere daarmede gelijkgestelde dienst) (9).
Zagen sedertdien de burgerambtenaren hun pensioenaanspraken bij wet geregeld, ook het militair personeel van de zee- en landmacht zou dit voorrecht
verkrijgen en wel als gevolg van de Grondwetsherziening van 1848. In artikel
58 van de nieuwe Grondwet werd bepaald, dat het bevorderen, ontslaan of op
pensioen stellen der militaire officieren door de Koning zou geschieden volgens
door de wet te stellen regelen (10). Voorts werd bepaald, dat de pensioenen zelf

(8) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1841-1842.
— Verslag der Handelingen, 27-ste vergadering, 18 juni 1842, Beraadslaging over het wetsontwerp tot regeling van de Burgerlifke Pensioenen, pagina's 119-133.
— Bijlagen tot het verslag der Handelingen, IV, Regeling van de Burgerli|ke Pensioenen, nr. 1-11,
pagina's 77-115.
(9) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1845-1846.
— Verslag der Handelingen, 39-ste vergadering, 8 apnl 1846, Beraadslaging over het wetsontwerp
tot regeling van de Burgerlijke Pensioenen, pagina's 346-358.
— Bijlagen tot het verslag der Handelingen, X11, Regeling van de Burgerlijke Pensioenen, nr. 1 -14,
pagina's 339-372.
( 10) Ter voldoening aan dit voorschrift werden bij Koninklijke Boodschap van 22 februan 1851
twee ontwerpen van wet aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, regelende het
bevorderen, het ontslaan en het op pensioen stellen van de officieren van land- en zeemacht.
Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1850-1851. Bijlagen tot het verslag
der Handelingen, nrs. LVIII.2 (landmacht, pagina 330) en LVII1. 6 (zeemacht, pagina 346).
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ook bij wet zouden worden geregeld. Het opnemen van deze bepaling in de
Grondwet was een uitvloeisel van de verklaring van de Regering, welke zij had
afgelegd bij de behandeling van de Grondwetsherziening van 1848, dat er geen
bezwaar tegen bestond om de pensioenvoorschriften voor alle overheidsdienaren in wettelijke regelingen vast te leggen (11).
Ter voldoening aan artikel 58 van de Grondwet werden bij Koninklijke
Boodschap op 22 februari 1851 twee ontwerpen van wet aangeboden aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal :
— het wetsontwerp, regelende de pensioenen van de militaire officieren der
landmacht, van militairen beneden de rang van officier en van hun weduwen
en kinderen, en
— het wetsontwerp, regelende de pensioenen van de militaire officieren der
zeemacht, van schepelingen en mariniers beneden de rang van officier en van
hun weduwen en kinderen (12).
Bij de samenstelling van deze wetsontwerpen is getracht de bepalingen voor de
militairen van de land- en zeemacht zoveel mogelijk gelijk te doen zijn.
De ontwerpen leidden voor wat betreft de militairen van de zeemacht tot de wet
van 28 augustus 1851 (Stb. 127) en voor wat betreft de militairen van de
landmacht tot de wet van dezelfde datum (Stb. 129). Zij het met wijzigingen
en aanvullingen zouden zij meer dan 50 jaar van kracht blijven en eerst vervangen worden in 1902.
De grote verandering, die de Pensioenwetten van 1851 teweegbrachten, was dat
in deze wetten naast het dienstinvaliditeitspensioen voortaan ook een plaats
werd ingeruimd voor het gewone invaliditeitspensioen. De Regering vond, dat
ook wanneer er geen sprake was van professionele oorzakelijkheid de betrokken militair aanspraak behoorde te hebben op verzorging van Overheidswege ( 13). Het paste niet betrokkene in een dergelijk geval aan gemis van de eerste
levensbehoeften bloot te stellen.
Een andere belangrijke wijziging was, dat in de Pensioenwetten van 1851 op het
punt van het dienst- en het gewone invaliditeitspensioen onderscheid werd
gemaakt tussen pensioen voor de officieren aan de ene kant en de militairen

(11) Handelingen der Tweede Kamer der Staren-Generaal. Zitting 1847-1848. Bijlagen tot het
verslag der Handelingen, XL IX, Ontwerpen van wet tot herziening der Grondwet.
XLIX.5, Memorie van toelichting, Hoofdstuk II, Van den Koning, pagina 340.
(12) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1850-1851. Bijlagen tot het
verslag der Handelingen, LVI1I. 1,4 en 8, Regeling der Militaire Pensioenen. Pagina's 327
(LV1II.1), 333-338 (LVIII.4), 353-358 {LVIII.8).
(13) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1850-1851. Bijlagen tot het
verslag der Handelingen, LV1II.3, Memorie van toelichting behorende bij de Regeling der bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen van officieren der landmacht. Pagina 333.
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beneden de rang van officier aan de andere kant. Dit onderscheid werd op bijna
alle punten van het pensioensysteem aangebracht (gedekt risico, diensttijdeisen,
begrip invaliditeit/arbeidsongeschiktheid, berekeningssysteem, hoogte en
duur).
In de omschrijving van het gedekt risico bij het gewone invaliditeitspensioen
van de militairen beneden de rang van officier komt niet, zoals bij de officieren,
de terminologie «verwonding, verminking, ziels- of lichaamsgebreken» voor,
maar wordt uitsluitend gesproken over «ongeschiktheid of onbekwaamheid tot
de verdere waarneming van de militaire dienst». Interessant zijn ook de verschillen op het punt van het begrip invaliditeit/arbeidsongeschiktheid, berekeningssysteem, hoogte en duur. In het pensioensysteem van de officieren komt
geen invaliditeits-Zarbeidsongeschiktheidsbegrip voor en is er bijgevolg geen
doorwerking van dit begrip naar het berekeningssysteem en de hoogte en duur
van het pensioen. Bij de militairen beneden de rang van officier is dit daarentegen wel het geval.
Vergeleken met de vroegere Reglementen (1814 en 1837) is van belang, dat de
Wetgever in 1851 voor het eerst met een duidelijk omschreven invaliditeits-/arbeidsongeschiktheidsbegnp komt, zij het nog slechts voor de militairen beneden
de rang van officier. Dit begrip neemt een centrale plaats in in het berekeningssysteem. De hoogte en duur van het pensioen worden bepaald door het feit, of
de militair voortdurend geheel, voortdurend gedeeltelijk, tijdelijk geheel of
tijdelijk gedeeltelijk buiten staat is om door handenarbeid in zijn levensonderhoud te voorzien. Daarnaast wordt echter ook verband gelegd met de diensttijd.
In de verdere geschiedenis van de militaire pensioenwetgeving zullen beide
berekeningselementen (mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid en aantal
dienstjaren) niet meer worden losgelaten, maar daarentegen steeds verder worden verfijnd.
Evenals de vroegere regelingen kenden ook de wetten van 1851 het systeem van
rang- en standpensioenen, d.w.z. uitgangspunt voor de pensioenberekening
vormde een vast jaarbedrag, dat in een tabel was opgenomen en dat verschilde
naar rang en stand. Dit systeem gold zowel bij het gewone als bij het dienstinvahditeitspensioen.
Enkele belangrijke punten uit de regeling van 1851 (landmacht) vatten wij tot
slot samen in een schema. Dit worden twee schema's, een voor de officieren en
een voor de militairen beneden de rang van officier.

Schema 3a
1851
Schematische analyse van het invaliditeitspensioen in de Pensioenwet voor de landmacht van 1851 ;
aanspraken van officieren.
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Dienstinvahditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Omschn|ving van
het risico.

Verwonding, verminking, ziels- of
lichaamsgebreken, «voor zoover
die verwonding, ziels- of lichaamsgebreken den belanghebbende tot verdere waarneming van
de militaire dienst voor altijd ongeschikt maken», (artikel 14)

Verwonding, verminking, ziels- of
lichaamsgebreken, niet het «gevolg van eigen moedwillige handelingen, of van ongeregeld gedrag, voor zoover die verwonding,
verminking, ziels- of lichaamsgebreken den belanghebbende tot
de verdere waarneming van de
militaire dienst voor altijd ongeschikt maken», (artikel 1 4)

Professionele oorzakelijkheid.

Ten aanzien van verwonding of
verminking·
«in den strijd bekomen, of veroorzaakt door gevorderde of
bevolene militaire diensten».
Ten aanzien van ziels- of lichaamsgebreken :
«welke het gevolg zijn van omstandigheden, verrichtingen en
vermoeienissen, aan de uitoefening van de militaire dienst verbonden».
(artikel 14)

Niet vereist.

Dienstn)deisen.

Geen minimum diensttijdeis om
voor pensioen in aanmerking te
komen. Diensttijd niet van invloed
op de hoogte en duur pensioen.

Geen minimum diensttijdeis om
voor pensioen in aanmerking te
komen. Diensttijd wel van invloed
op hoogte en duur pensioen.

Begnp invaliditeit/
arbeidsongeschiktheid.

Komt met voor.

Komt niet voor

Berekeningssysteem.

Het pensioen is voor elke rang en
stand vastgesteld op een bepaald
bedrag. Het is niet afhankelijk van
de bewezen diensttijd en de mate
van
invaliditeit/arbeidsongeschiktheid. (artikelen 13 en 14)

— Bij meer dan 20 dienstjaren
het pensioen wordt voor elk
dienstjaar berekend op een
veertigste deel van het volle
pensioenbedrag
— Bij minder dan 20 dienstjaren:
het pensioen wordt op de helft
van het volle pensioenbedrag
vastgesteld.
(artikel 15)

Hoogte.

Altijd het volle pensioenbedrag.
(artikel 13)

Een fractie van het volle pensioenbedrag, met een minimum
van de helft van dit bedrag, (artikel 15)
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Duur.

Levenslang, (artikel 14)

Bi) meer dan 20 dienstjaren, levenslang (artikel 15)
Bi| minder dan 20 dienstjaren · tijdelijk, d.w.z. met korter dan voor
één jaar en met langer dan voor
vijf jaren. Na beëindiging van de
tijd waarover het tijdelijk pensioen is verleend, houdt het op of
wordt het door de Kroon opnieuw
tijdelijk toegestaan, (artikel 24)

Rechtsgrond.

Betrokkene heeft recht op een verzorging van overheidswege Deze
verzorging dient ruimer te zijn dan
wanneer er geen professionele
oorzakelijkheid aanwezig is(14).

Betrokkene heeft recht op een verzorging van overheidswege. Hij
behoon met aan het gemis der
eerste levensbehoeften te worden
blootgesteld (14).

Schema 3b
1851
Schematische analyse van het invaliditeitspensioen in de Pensioenwet voor de landmacht van 1851 ;
aanspraken van militairen beneden de rang van offider.

Dienstinvaliditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Omschrijving van
het risico.

Verwonding, verminking, ziels- of
lichaamsgebreken,
voorzover
die verwonding, verminking of
gebreken de belanghebbende tot
de verdere waarneming van de
militaire dienst voor altijd ongeschikt maken, (artikel 26)

Ongeschiktheid of onbekwaamheid tot de verdere waarneming
van de militaire dienst, mits een
en ander met het gevolg is van
eigen moedwillige handelingen of
ongeregeld gedrag, (artikel 26)

Professionele oorzakelijkheid.

Ten aanzien van verwonding of
verminking:
«in den stnjd bekomen of veroorzaakt door gevorderde of
bevolene militaire diensten».
Ten aanzien van ziels- of lichaamsgebreken .
«welke het gevolg zijn van omstandigheden, verngnngen en
vermoeienissen aan de uitoefening van de militaire dienst verbonden».
(artikel 26)

Niet vereist.

(14) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1850-1851. Bijlagen tot het
verslag der Handelingen, LVIII.3, Memorie van toelichting behorende bij de Regeling der bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen van officieren der landmacht. Pagina's 333-334.
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Diensccigdeisen

Geen minimum dienstngdeis om
voor pensioen in aanmerking te
komen.
Diensttijd wel van invloed op de
hoogte van het pensioen, niet op
de duur.

Minimum dienstnjdeis van 20 jaar
om voor pensioen in aanmerking
te komen.
Diensttijd niet van invloed op
hoogte en duur van het pensioen.

Begrip invaliditeit/
arbeids
ongeschiktheid.

Voortdurend geheel, voortdurend
gedeeltelijk, tijdelijk geheel, tijde
lijk gedeeltelijk buiten staat zijn
om door handenarbeid in zijn le
vensonderhoud te voorzien.

Voortdurend geheel, voortdurend
gedeeltelijk, tijdelijk geheel, tijde
lijk gedeeltelijk buiten staat zijn
om door handenarbeid in zijn le
vensonderhoud te voorzien.

Berekenings
systeem.

— Levenslang vol pensioen (=
bedrag in tabel) bij meer dan
20 dienstjaren en de verwon
ding, verminking, ziels- of li
chaamsgebreken van zodanige
aard zijn, dat zij de militair met
slechts voor de militaire dienst
voor altijd ongeschikt maken,
maar
hem
daarenboven
voortdurend geheel of njdelijk
geheel buiten staat stellen in
zijn levensonderhoud te voor
zien (artikel 37)
— Tijdelijk vol pensioen, indien
de militair in de omstandighe
den verkeert zoals hierbo
ven aangegeven, maar geen 20
dienstjaren heeft, (artikel 37)
— Levenslang gedeelte van het
volle pensioenbedrag (aantal
dienstjaren χ 1/30 van het
volle pensioenbedrag) in geval
de verwonding, verminking,
ziels- of lichaamsgebreken van
zodanige aard zijn, dat zij de
militair voor de militaire
dienst voor altijd ongeschikt
maken, maar hem ook voort
durend gedeeltelijk buiten
staat stellen om door han
denarbeid in zijn levens
onderhoud te voorzien.

Levenslang 3/4 van het volle
pensioenbedrag in het geval de
militair voortdurend geheel
buiten staat is om door han
denarbeid in zijn levens
onderhoud te voorzien, (ar
tikel 41)

Bij minder diensttijd dan 15
jaar wordt het pensioen op de
helft van het volle pen
sioenbedrag vastgesteld, (ar
tikel 39)
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Levenslang 1/2 van het volle
pensioenbedrag in het geval de
militair voortdurend gedeelte
lijk buiten staat is om door
handenarbeid in zijn levens
onderhoud te voorzien, (ar
tikel 41)

— Levenslang gedeelte van het
volle pensioenbedrag (aantal
dienstjaren χ 1/30 van het
volle pensioenbedrag) in geval
de verwonding, verminking,
ziels- of lichaamsgebreken van
zodanige aard zi)n, dat zi) de
militair niet slechts voor de
militaire dienst voor altijd on
geschikt maken, maar hem
ook
tijdelijk
gedeeltelijk
buiten staat stellen om door
arbeid in zijn levensonderhoud
te voorzien, mits hij tenminste
20 dienstjaren heeft. Bij gemis
van deze diensttijd wordt
slechts tijdelijk een gedeelte,
evenwel niet minder dan de
helft van het volle pen
sioenbedrag toegekend, (ar
tikel 39)
"^

— Tijdelijk 3/4 van het volle pen
sioenbedrag in het geval de
militair tijdelijk geheel buiten
staat is om door handenarbeid
in zijn levensonderhoud te
voorzien, (artikel 41)
— Tijdelijk 1/2 van het volle pen
sioenbedrag in het geval de
militair tijdelijk gedeeltelijk
buiten staat is om door han
denarbeid in zijn levensonder
houd te voorzien, (artikel 41 )

Hoogte.

Maximaal het volle pensioenbe
drag, minimaal 1/2 van dit bedrag.

Maximaal 3/4 van het volle pen
sioenbedrag, minimaal 1/2 van dit
bedrag.

Duur.

Levenslang of njdelijk. Het tijde
lijk pensioen wordt niet korter dan
voor een jaar en met langer dan
voor vijf jaren toegekend. Het tij
delijk pensioen houdt op na het
verstrijken van de terr-^jn ui
wordt op basis van de uitslag van
een geneeskundig onderzoek op
nieuw tijdelijk of voortdurend
toegestaan, (artikel 46)

Levenslang of tijdelijk. Het tijde
lijk pensioen wordt niet korter dan
voor een jaar en niet langer dan
voor vijf jaren toegekend. Het tij
delijk pensioen houdt op na het
verstrijken van de termijn of
wordt op basis van de uitslag van
een geneeskundig onderzoek op
nieuw tijdelijk of voortdurend
toegestaan, (artikel 46).

Rechtsgrond.

Betrokkene heeft recht op een ver
zorging van overheidswege. Deze
verzorging dient ruimer te zijn dan
wanneer er geen professionele
oorzakelijkheid aanwezig is.

Betrokkene heeft recht op een ver
zorging van overheidswege. Hij
behoort met aan het gemis der
eerste levensbehoeften te worden
blootgesteld.

4. De Pensioenwetten van 1902.
Het gebrekkige en onvolledige van de pensioenregelingen van 1851 kwam
vooral aan het licht tijdens het functioneren van de Militaire Pensioenraad(15).
(15) Deze Raad werd ingesteld bij de Wet van 21 maart 1896, Stb. 50, en had als voornaamste
opdracht over de eenvormigheid van de rechtspraktijk te waken. Zie de Memorie van toelichting,
behorende bij de Wet van 21 maart 1896. Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Bijlagen 1894-1895, nr. 209.3.
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Met name de verschillen tussen officieren en militairen beneden de rang van
officier riepen veel weerstand op (16). Hetzelfde gold voor de afwijkingen, die er
bestonden tussen de bepalingen voor de landmacht en die voor de zeemacht.
Ook werd het niet wenselijk geoordeeld, dat er geen pensioenbepalingen bestonden voor militairen bij de landmacht, die op verzoek waren ontslagen onder
de verplichting om nog gedurende enige jaren op de voet van de bepalingen van
de Wet op het reservepersoneel voor de landmacht ter beschikking van de
Regering te blijven.
In 1900 erkende de Regering, dat de bestaande wetten tal van leemten en
gebreken bevatten. Zij achtte het hoog tijd, dat de militaire pensioenwetten in
haar geheel een afdoende herziening zouden ondergaan. Daar in de wetten van
1851 ook de bepalingen op het gebied van bevordering en ontslag der officieren
wijziging behoefden, werden bij Koninklijke Boodschap van 12 maart 1900 vier
wetsontwerpen aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter
regeling van (17):
1. de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren
bij de zeemacht ;
2. de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren
bij de landmacht ;
3. de militaire pensioenen bij de zeemacht;
4. de militaire pensioenen bij de landmacht.
Aangezien de Commissie van Rapporteurs van de Tweede Kamer der StatenGeneraal nader schriftelijk overleg met de Regering nodig achtte, zou het tot 24
april 1902 duren, voordat de ingediende wetsontwerpen door de Tweede
Kamer werden aangenomen. Op 5 juni 1902 kwamen de wetsontwerpen in
openbare behandeling in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij werden na
een korte beraadslaging aangenomen(18).
De pensioenen werden opnieuw geregeld naar vaste jaarbedragen, weer als
rang- en standpensioenen. De bedragen waren in bij die wetten behorende
tabellen aangegeven.
Evenals de Pensioenwetten van 1851 kenden ook de Pensioenwetten van 1902,
behalve het dienstinvaliditeitspensioen het gewone invaliditeitspensioen. Het
onderscheid dat in de Pensioenwetten van 1851 werd gemaakt tussen officieren
aan de ene kant en militairen beneden de rang van officier aan de andere
kant, was in de Pensioenwetten van 1902 echter geheel verdwenen. In de
Memorie van toelichting werd ten aanzien hiervan het volgende opgemerkt
(19):
(16) Zie Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijlagen 1899-1900, nr. 161.6.
(17) Zie Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijlagen 1899-1900, nr. 161. 1-5.
(18) Deze Pensioenwetten voor de zee- en landmacht werden opgenomen in de Staatsbladen van 9
|uni 1902, respectievelijk onder de nrs. 87 en 90.
( 19) Zie de Memorie van toelichting bij de Pensioenwet voor de landmacht 1902 ; Handelingen
der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijlage 1899-1900, nr. 161.6, pagina 30 en 31.
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«Vóór het inwerkingtreden der wetten van 28 augustus 1851 bestond er hier
te lande weinig of geen verschil tussen de pensioenbepalingen voor officieren
en die voor militairen beneden dien rang. De grondslagen voor beide categorieën van militairen waren dezelfde, gelijk overtuigend blijken kan uit de
reglementen terzake, welke laatstelijk bij Koninklijk besluit van 21 februari
1837 (Staatsblad nr. 4) werden vastgesteld. De bovenbedoelde wetten
brachten daarin verandering. Tussen sommige bepalingen bleef er overeenstemming bestaan, maar in vele opzichten ontstond er verschil».
en
«Het scheen met den geest des tijds niet meer te strooken al die groóte
verschillen bij eene grondige herziening van de pensioenbepalingen te laten
voortbestaan. En bovendien scheen er geen voldoende reden te bestaan om,
waar het de pensioenen geldt, de regelingen zoo belangrijk als thans het geval
was, te doen afwijken van het in de wet op de burgerlijke pensioenen neergelegde beginsel, dat voor de hoogere ambtenaren en de lagere in het wezen der
zaak dezelfde bepalingen moeten gelden. Volgens dat beginsel werd dan ook,
voor zoover het maar enigszins denkbaar was, bij de samenstelling der nu
ontworpen pensioenregelingen te werk gegaan».
Behalve dat het onderscheid tussen officieren en militairen beneden de rang van
officier werd opgeheven, is van de Pensioenwetten van 1902 ook van belang,
dat zowel bij het gewone als bij het dienstinvaliditeitspensioen een invaliditeits-/
arbeidsongeschiktheidscriterium werd opgenomen. In de wetgeving van 1851
bestond een dergelijk criterium alleen bij de militairen beneden de rang van
officier. Voor het dienstinvaliditeitspensioen werd het criterium omschreven
als : voor altijd, niet of tijdelijk buiten staat zijn om in zijn levensonderhoud te
voorzien. Voor het gewone invaliditeitspensioen : geheel of ten dele buiten staat
zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Bij het dienstinvaliditeitspensioen werd de mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid een bepalende faktor bij de vaststelling van de hoogte en duur van het
pensioen. Dit in tegenstelling tot het gewone invaliditeitspensioen, waar het
invaliditeits-Zarbeidsongeschiktheidscriterium alleen invloed had op de duur.
Bij dit laatste pensioen was het aantal dienstjaren beslissend voor de hoogte. Per
dienstjaar kreeg de militair 1/40 of 1/30 van het volle pensioenbedrag al naar
gelang tot welke categorie militairen hij behoorde.
Ook in 1902 zien wij dus weer het aanwenden van de elementen diensttijd en
invaliditeit/arbeidsongeschiktheid om de pensioenhoogte aan te passen. Beide
elementen worden evenwel nog steeds gekoppeld aan het vaste jaarlijkse pensioenbedrag, niet aan het laatst verdiende loon.
Op de overige punten van de wetten van 1902 gaan wij niet nader in, omdat zij
geen noemenswaardige wijzigingen inhouden. Wij volstaan met verwijzing naar
onderstaand schema.
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Schema 4
1902
Schematische analyse van het invaliditeitspensioen in de Pensioenwet voor de landmacht 1902.

Dienstinvaliditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Omschrijving van
het risico.

Verwonding, verminlang, ziels- of
lichaamsgebreken, «voor zoover
die verwonding, verminking, zielsof lichaamsgebreken den belanghebbende tot de verdere waarneming van den militairen dienst
ongeschikt maken», (artikel 2)

Ongeschiktheid voor de verdere
waarneming van de militaire
dienst uit hoofde van verwonding,
verminking, ziels- of lichaamsgebreken, mits de ongeschiktheid
met het gevolg is van eigen
moedwillige handelingen of van
ongeregeld gedrag, (artikel 2)

Professionele oorzakelijkheid.

Ten aanzien van verwonding of
verminking:
«tijdens de uitoefening van den
militairen dienst in den stnjd
bekomen, of veroorzaakt door
gevorderde of bevolene militaire diensten».
Ten aanzien van ziels- of lichaamsgebreken .
«welke het gevolg zi|n van verrichtingen of vermoeienissen,
aan de uitoefening van den militairen dienst verbonden, of
van bijzondere omstandigheden
of toestanden, die zich bij de
uitoefening van dezen dienst
hebben voorgedaan».
(artikel 2)

Niet vereist.

Diensttijdeisen.

Geen minimum dienstnjdeis om
voor pensioen in aanmerking te
komen. Diensttijd wel van invloed
op hoogte pensioen, (artikel 2 j 0
artikel 4)

Minimum diensttijdeis van 5 jaar
om voor pensioen in aanmerking
te komen Diensttijd ook van invloed op hoogte en duur pensioen.
(artikel 2 j 0 amkel 4)

Begnp invaliditeit/
arbeidsongeschiktheid

Voor altijd, niet of tijdelijk buiten
staat zijn om m zijn levensonderhoud te voorzien, (artikel 18)

Geheel of ten dele buiten staat zijn
om in zijn levensonderhoud te
voorzien, (artikel 4)

Berekeningssysteem.

Voor elke rang en stand is een bepaald pensioenbedrag (het volle
pensioen) vastgesteld.
Betrokkene krijgt·
— het volle pensioenbedrag, indien hij voor altijd buiten staat
is om in zijn levensonderhoud
te voorzien.

Het pensioen wordt berekend
naar het aantal dienstjaren Per
dienstjaar krijgt betrokkene 1/40
of 1/30 van het volle pensioenbedrag al naargelang tot welke categorie militairen hij behoort.
Het pensioen bedraagt in geen geval minder dan de helft van het
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— 3/4 gedeelte van het volle pensioenbedrag of zoveel meer als
hem naar een berekening in
evenredigheid
van
zijn
dienstjaren toekomt, indien hi)
niet buiten staat is om in zi|n
levensonderhoud te voorzien.
— voorlopig het volle pensioenbedrag, indien hij tijdeli|k buiten staat is om in zijn
levensonderhoud te voorzien.
(artikel 18)

volle pensioenbedrag.
(artikel 19 ι» artikel 20)

Hoogte.

De hoogte van het pensioenbedrag
beweegt zich tussen 3/4 gedeelte
van het volle pensioenbedrag en
het volle pensioenbedrag, (artikel
18)

De hoogte van het pensioenbedrag
beweegt zich tussen 1/2 gedeelte
van het volle pensioenbedrag en
het volle pensioenbedrag, (artikel
20)

Duur.

In principe levenslang, tenzij betrokkene tijdehik buiten staat is
om in zi|n levensonderhoud te
voorzien, m welk geval het pensioen voorlopig wordt toegekend.
Het voorlopig te verlenen pensioenbedrag wordt aanvankeli|k
toegekend voor éen jaar. Vervolgens kan het 4 maal voor de duur
van een jaar verlengd worden. Na
verloop van vijf jaar wordt het
pensioen levenslang toegekend.
Betrokkene wo dt daarbij geacht
voor altijd buiten staat te zijn om
in zijn levensonderhoud te voorzien, tenzij blijke, dat hij niet
buiten staat is (artikel 2 j" artikel
18)

— Bij meer dan 10 dienstjaren:
levenslang.
— Bij minder dan 10 dienstjaren,
doch meer dan 5 . tijdelijk Het
tijdelijk pensioen wordt voor
met koner dan één jaar en
voor met langer dan vijf jaren
toegekend.
Is het voor kortere termijn dan
vijf jaren toegekend dan kan
het in geval de belanghebbende geheel of ten dele buiten
staat wordt bevonden om in
zijn levensonderhoud te voorzien, een of meer malen opnieuw worden verleend.
(artikel 2 f artikel 4)

Rechtsgrond.

Betrokkene heeft recht op een
voorziening in zijn levensonderhoud van overheidswege. Deze
voorziening dient ruimer te zijn
dan wanneer geen professionele
oorzakelijkheid aanwezig is (20).

Betrokkene heeft recht op een
voorziening in zijn levensonderhoud van overheidswege (20).

C. Het ontstaan van sociale verzekering voor werklieden.
Het vraagstuk van de sociale verzekering kwam — zij het dan nog beperkt tot de
(20) Zie Memorie van toelichting bij de Pensioenwet voor de landmacht 1902. Handelingen der
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijlagen 1899-1900, nr. 161.6, pagina's 29-31.
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oudedagsvoorziening — in de Tweede Kamer voor het eerst aan de orde in het
jaar 1885(21). In 1886 werd een parlementaire enquête-commissie ingesteld,
die een onderzoek moest instellen naar de werking van het Kinderwetje Van
Houten en naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen in het algemeen (22). De toenmalige Regering vond, dat het werk van de parlementaire
enquête-commissie nog niet noodzaakte tot wettelijke maatregelen ten behoeve
van de werklieden en ging in 1889 over tot de indiening van een ontwerp van
wet, waardoor in 1890 de Staatscommissie Rochussen werd ingesteld (23).
Deze Staatscommissie, die een voortgezet onderzoek moest instellen «omtrent
den arbeid in en omtrent de toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog
op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn der werklieden», werd bij
Koninklijk besluit van 29 september 1892, Stb. 50 opgevolgd door een nieuwe
Staatscommissie Rochussen, die op grond van de resultaten van de enquête van
de vorige commissie voorstellen moest doen (24). In haar eindverslag van 8
januari 1894 gaf zij de Regering in overweging de indiening van een wetsontwerp te bevorderen tot oplegging van de verplichting aan de werkgevers tot
verzekering van hun werknemers tegen gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of
blijvende invaliditeit tengevolge van een ongeval bij de arbeid, mits van
staatswege gelegenheid tot een zodanige verzekering werd verschaft. Zij beval
ook het indienen van een wetsontwerp aan tot verplichte pensioenverzekering (25).
Gedurende het Kabinet van Tienhoven — Tak van Poortvliet (1891-1894)
kwamen nog geen wettelijke regelingen op het stuk van de sociale verzekering
tot stand. Evenmin gebeurde dit tijdens het bewind van het Kabinet Roëll — van
Houten (1894-1897). Wel werd in de Troonrede van 1894, inzake de zorg voor
ouden van dagen, aangekondigd, dat door de Regering een wetsontwerp in
gereedheid werd gebracht tot het openen van de gelegenheid om door het Rijk
(21) Onze gegevens voor dit deel hebben wi| ontleend aan :
— E.B.F.F. Baron Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering,
1890-1940. Delen I en II. Haarlem 1940.
— M.G. Levenbach, Ned. Bestuursrecht, deel III, Alphen aan den Rijn 1962.
— G.M.J. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassingervan in Nederland en
België. Deel I, Karakter en geschiedenis. Deventer 1978.
— W. de Vnes Wzn., De invloed van werkgevers en werknemers op de tot standkoming van de
eerste sociale verzekeringswet in Nederland (De Ongevallenwet). Deventer 1970.
Verder zijn ook de kamerstukken geraadpleegd. BIJ belangrijke punten zal naar deze bronnen
worden verwezen.
(22) Levenbach, aangehaald werk, pagina 440. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 18881889, nr. 99.3.
(23) Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1888-1889,nr. 99.2. Dit is geworden de wet van
19 januari 1890, Stb. 1.
(24) Wittert van Hoogland, aangehaald werk, pagina's 1-5. Veldkamp, aangehaald werk pagina's 61-62. Levenbach, aangehaald werk, pagina 441.
(25) Eindverslag van de Staatscommissie, 1894, pagina's 14-18. Dit verslag is aanwezig in de
Bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken te Den Haag.
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gewaarborgde lijfrenten te krijgen, doch tegen deze regeringsplannen bleken
ernstige bezwaren te bestaan (26). Na een aktie door de vakverenigingen werd
in de Tweede Kamer een motie ingediend door de leden Harte en Heldt, die
wijzend op de mislukking van de bestaande vrijwillige fondsen en het vrijwillige
stelsel in Engeland en Frankrijk, op een verplichte verzekering aandrongen (27).
Tevens verzochten zij om de instelling van een Staatscommissie Pijnacker
Hordijk. De commissie kreeg tot opdracht te onderzoeken, of bij de wet
maatregelen behoorden te worden genomen om te bevorderen, dat werklieden
en met deze gelijk te stellen personen, die door ouderdom of door invaliditeit
blijvend ongeschikt waren om in hun onderhoud te voorzien, recht zouden
verkrijgen op geldelijke uitkeringen. In haar in 1898 uitgebracht rapport kwam
de commissie tot de conclusie, dat in beginsel een verplichte verzekering tegen
geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom wenselijk was.
Inmiddels was in 1897 nog wel de indiening bevorderd van een ontwerp
Ongevallenwet, maar dit ontwerp kwam door het aftreden van het Kabinet in
verband met de verkiezingen van 1897 niet meer in behandeling (28). Het werd
door het Kabinet Pierson (1897-1901) ingetrokken.
Op 25 april 1898 diende Minister Lely een nieuw ontwerp Ongevallenwet in,
hetwelk slechts enkele wijzigingen bevatte ten opzichte van het eerdere ontwerp(29). De rechtsgrond van de ongevallenverzekering was volgens Lely
gelegen in het beginsel van het professioneel risico, volgens hetwelk de lasten
van bedrijfsongevallen gerekend moeten worden tot de normale bedrijfskosten (30). Bij de Eerste Kamer ontmoette dit ontwerp nog enige bezwaren (31). Nadat de Minister met een nieuw ontwerp hieraan was tegemoet
gekomen, werd op 2 januari 1901 (Stb. 1.) de Ongevallenwet afgekondigd.
Het Kabinet Pierson werd opgevolgd door het Kabinet Kuyper (1901-1905).
Kuyper streefde van meet af aan naar eenheid in de sociale verzekering en naar
een zo breed mogelijke opzet. Als rechtsgrond gaf Kuyper aan, dat zij, die
behoren tot het grootste deel der bevolking, dat voor eigen en gezinsonderhoud
geheel afhankelijk is van zijn, in dienst van anderen verrichte arbeid, in die
opbrengst hun bestaansmiddel moeten vinden, niet alleen voor de tijden, waarin
zij kunnen arbeiden, maar ook voor die andere tijden, waarin zij tengevolge van
duurzame invaliditeit of ouderdom niet meer tot arbeiden in staat zijn (32).
Kuyper ging er van uit, dat de arbeider in beginsel zelf voor zijn toekomst diende

(26) Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814-1963. Inleiding en annotaties van Dr. E.
van Raath. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1964, pagina's 182-183.
(27) Veldkamp, aangehaald werk, pagina 63. Levenbach, aangehaald werk, pagina 543.
(28) Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1896-1897, nr. 159.2.
(29) Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1897-1898, nr. 182.2.
(30) Veldkamp, aangehaald werk, pagina 64.
(31) Witten van Hoogland, aangehaald werk, pagina's 102-120.
(32) Veldkamp, aangehaald werk, pagina's 64-65.
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te zorgen en de lasten niet op een ander zou mogen afwentelen. Wetten zijn er
onder het Kabinet Kuyper met betrekking tot de sociale verzekeringen niet tot
stand gekomen. Het is gebleven bij een vijftal wetsontwerpen, te weten:
a. een ontwerp van wet betreffende de verplichting van werklieden om zich te
verzekeren tegen geldelijke gevolgen van ouderdom (33);
b. een ontwerp van wet tot verzekering van personen, werkzaam in het zeevissersbedrijf tegen de geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen (34);
с een ontwerp van wet tot wijziging der Ongevallenwet 1901 (35);
d. een ontwerp van wet tot wettelijke verplichting van vaste werklieden om
zich en tot hun gezin behorende personen te verzekeren tegen geldelijke
gevolgen van ziekte, kraam en overlijden (36);
e. een ontwerp van wet tot verzekering van personen, werkzaam in landbouw
bedrijven tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen, hun in verband met de
uitoefening van het bedrijf overkomen (37).
Na het Kabinet Kuyper komt dan van 1905-1908 het Kabinet De Meester,
waarbij de zorg voor de arbeidsverzekering was toevertrouwd aan Minister
Veegens(38). Tijdens dit Kabinet zijn diverse initiatieven genomen op het
terrein van de arbeidersverzekering. Elf dagen nadat het Kabinet zijn intrede
had gedaan, werden de ontwerpen ziekteverzekering en invaliditeits- en ouderdomsverzekering van Kuyper ingetrokken.
De ontwerpen van Kuyper met betrekking tot de ongevallenverzekeringen
werden niet ingetrokken, doch gewijzigd in verband met de indiening van een
ontwerp Zeevaart Ongevallenwet en een ontwerp Ziekteverzekeringswet (39).
In dit laatste ontwerp beperkte het Kabinet De Meester de ziekteverzekering tot
een wettelijke arbeidersverzekering, maar zij wenste dit beschouwd te zien als
een stap om te komen tot een meer algemene ziekteverzekering, ook van
degenen die niet hun inkomen uit loondienst genoten, doch die behoorden tot de
zogenaamde financieel minderwaardigen. Naast het ontwerp Ziekteverzeke
ringswet en het ontwerp Zeevaart Ongevallenwet diende het Kabinet De Mees
ter ook nog een ontwerp Ouderdomswet in (40). In tegenstelling tot het ont
werp Kuyper, waarin ook de invaliditeitsverzekering was ondergebracht, be
perkte het ontwerp van het Kabinet De Meester zich tot de ouderdomsverzekering. Het Kabinet wilde terzake van een invaliditeitsverzekering eerst een on-

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
1908,
(40)
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Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen
Veldkamp, aangehaald werk, pagina 66.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen
nr. 45.1-3.
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119.2.
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1906-1907, nr. 91.2 en 92.2. Bijlagen 19071907-1908, nr. 164.2.

derzoek doen instellen naar de uitkomsten in Duitsland, welke ongunstig
zouden zijn(41).
De ontwerpen van het Kabinet De Meester zijn niet in openbare behandeling
gekomen. Het overgaan tot daden na het jarenlange denken over arbeidersverzekering was voorbehouden aan Minister Talma van het Kabinet
Heemskerk (1908-1913). Tijdens het bewind van deze Minister kwamen wettelijke regelingen tot stand met betrekking tot de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, de ziekteverzekering en de uitvoeringsorganisatie der verzekering (42). De Meester heeft echter wel een belangrijke periode meegemaakt in de
geschiedenis van de Nederlandse arbeidersverzekering. Ongetwijfeld heeft hij
daardoor een grote kennis op dit terrein opgebouwd. Dit verklaart ons inziens
waarom De Meester in zijn latere activiteiten op het terrein van de burgerlijke en
militaire pensioenwetgeving naar deze wetgeving heeft teruggegrepen.
Evenals Kuyper zag Talma de noodzaak in van een systematische opbouw der
sociale verzekeringswetgeving. Tevens was hij een verdediger van de verzekeringsgedachte, tegenover de gedachte van het zogenaamde kosteloze staatspensioen. De meeste betekenis hebben zijn ontwerpen Invaliditeits-, Ziekte- en
Raden wet, welke in mei 1913 door de Staten-Generaal werden aanvaard (43).
Voorts bevorderde Talma de indiening van een ontwerp Beroepsziekten wet, een
ontwerp tot wijziging der Ongevallenwet, een ontwerp Landbouwongevallenwet en een ontwerp van wet tot organisatie der Rijksverzekermgsbank,
welke laatste ontwerpen in verband met het aftreden van Talma evenwel niet
meer in openbare behandeling zijn gekomen (44).
Het Kabinet Gort van der Linden (1913-1918) trad op na verkiezingen, waarbij
voor een ouderdomsvoorziening door middel van kosteloze ouderdomsrenten
propaganda was gemaakt. De nieuwe Regering, waarin Treub Minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel en later ook van Financien was, meende nu,
dat door de uitspraak van de kiezers een meerderheid in de Tweede Kamer was
gekomen, die voorstander was van staatspensioen (45). Het daartoe strekkende
wetsontwerp heeft het evenwel niet tot het Staatsblad kunnen brengen.
Van de werkzaamheid van het Kabinet Cort van der Linden is verder te
vermelden, dat door Treub een ontwerp Organisatiewet werd ingediend, hetwelk moest strekken om de Radenwet te vervangen, zomede een ontwerp tot

(41) Veldkamp, aangehaald werk, pagina 66
(42) Invahditeitswet, wet van 5 juni 1913, Stb 205
Ziektewet, wet van 5 juni 1913, Stb 203
Radenwet, wet van 5 juni 1913, Stb 204
(43) Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1909-1910, nr 302 2-4
(44) Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1910-1911, nr 272 2 Bijlagen 1912-1913, nr
168 2 en 198 2
(45) Veldkamp, aangehaald werk, pagina 70 Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 19131914, nr 252 2
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wijziging der Invaliditeitswet en Ziektewet(46). Deze ontwerpen zijn evenwel
niet in behandeling gekomen.
Voorts moet vermeld worden de totstandkoming van de Oorlogszeeongevallenwet 1915, welke geeist werd door het buitengewoon oorlogsgevaar (47).
In deze Kabinetsperiode werd ook de Staatscommissie Nolens ingesteld, welke
de Regering moest adviseren over de wijze, waarop een Algemeen Mijnwerkersfonds tot stand zou kunnen worden gebracht (48). Na het uitbrengen
van het verslag in 1918 werd het fonds opgericht, omvattende een ziekenfonds,
een ziekenkas en een pensioenfonds.
In de verkiezingsstrijd van 1918 speelde de sociale verzekering een belangrijke
rol. Drie in coalitie verenigde rechtse partijen verklaarden de strijd te zullen
voeren teneinde deTalma-wetten, die in 1913 aangenomen en in het Staatsblad
verschenen waren, ten spoedigste in te voeren. Met deze gedachte was ook het
nieuw optredende Kabinet Ruys de Beerenbrouck bezield (49). De diverse ontwerpen Treub werden door dit Kabinet onmiddellijk ingetrokken, terwijl de
indiening van een wetsontwerp werd bevorderd, waarbij de in de Invahditeitswet neergelegde verzekering belangrijk werd verbeterd (50).
Alvorens tot uitvoering te kunnen overgaan moest eerst nog de Radenwet in
werking treden. Om dit te bespoedigen werd bepaald, dat de leden en plaatsvervangende leden van de Raden van Arbeid voor de eerste maal niet gekozen
zouden worden, doch benoemd door de Minister (51). De Invaliditeitswet trad
daarop op 3 december 1919 in werking. De Ziektewet zou evenwel nog langer
op zich laten wachten (52).
Betere resultaten werden bereikt met een ontwerp tot herziening van de Ongevallenwet 1901, waardoor de werkingssfeer van die wet werd verruimd, hetwelk door de Kamers zonder hoofdelijke stemming werd aanvaard (53).
Een belangrijk ontwerp van wet, hetwelk eveneens werd aanvaard, was het
ontwerp Landbouwongevallenwet, regelende de verzekering van personen in de
landbouwbedrijven tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen (54).
Tot slot kwam ook nog de Zeeongevallenwet 1919 tot stand, welke wet in feite
niets anders was dan een uitbreiding van de vroegere Oorlogszeeongevallenwet
1915(55).

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
1929
(53)
(54)
(55)
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Wittert van Hoogland, aangehaald werk, pagina's 260 264
Oorlogszeeongevallenwet, wet van 8 mei 1915, Stb 214
Veldkamp, aangehaald werk, pagina 71
Veldkamp, aangehaald werk, pagina 71
Handelingen der Staten-Generaal Bi|lagen 1918 1919, nr 483 2
Veldkamp, aangehaald werk, pagina 72
Krachtens het Koninklijk besluit van 29 juni 1929, Stb 378 trad de Ziektewet op 1 augustus
in werking.
Ongevallenwet 1921, wet van 2 mei 1921, Stb 700
Land- en Tuinbouwongevallenwet, wet van 20 mei 1922, Stb 365.
Zeeongevallenwet, wet van 27 juni 1919, Stb 415

D. Oe evolutie van de burgerlijke pensioenwetgeving.
De burgerlijke pensioen wetgeving (d. w.z. de pensioen wetgeving voor alle overheidsdienaren, niet zijnde militair of spoorwegambtenaar) was aan het eind van
de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw al flink uitgegroeid (56). Van enige uniformiteit was echter geen sprake (57).
De kritiek liet zich hoe langer hoe meer gevoelen. Niet alleen vertoonde het
pensioenrecht als geheel allerlei leemten, doordat elke regeling een eigen geschiedenis en eigen criteria had en de groei naar een vollediger voorziening voor
de verschillende groepen van burgerambtenaren ongelijk verliep, maar ook was
er tussen de diverse regelingen onderling weinig overeenstemming. Een algehele
herziening van de pensioenwetgeving, gericht op codificatie, unificatie en simplificatie was dan ook dringend geboden. Het is Minister Treub geweest, die
daartoe in 1915 het initiatief nam. Op zijn instigatie werd bij Koninklijk besluit
van 8 november 1915, nr. 38 een Staatscommissie ingesteld onder voorzitterschap van oud-Minister De Meester, die opdracht kreeg «een regeling te
ontwerpen van het pensioenrecht der burgerlijke ambtenaren en der andere
groepen van niet-militaire pensioengerechtigden, alsmede van dat hunner weduwen en wezen, welke de verschillende, thans geldende regelingen zoveel
mogelijk samenvat, gelijkvormig maakt en vereenvoudigt (58)». De commissie
diende ook na te gaan welke maatregelen genomen behoorden te worden om te
voorkomen, dat de last van de ten koste van de Staat komende pensioenen op de
toekomst zou worden gelegd.
Op 10 november 1919 bracht de commissie verslag uit over haar bevindingen in
de vorm van een rapport vergezeld van een wetsontwerp met Memorie van
toelichting. Blijkens artikel 43 van dit ontwerp wilde de commissie De Meester
twee soorten invaliditeitspensioen in het leven roepen: het gewone en het
dienstinvaliditeitspensioen (59). Het gewone invaliditeitspensioen werd toegekend aan de ontslagen burgerambtenaar, die uit hoofde van ziekten of gebreken
ongeschikt was verklaard voor de verdere waarneming van zijn betrekking. Om
voor een dienstinvaliditeitspensioen in aanmerking te komen, moest de ontslagen burgerambtenaar uit hoofde van ziekten of gebreken ongeschikt zijn verklaard voor de waarneming van zijn betrekking, maar tevens moesten deze
ziekten of gebreken het rechtstreeks gevolg zijn van de uitoefening van zijn
dienst, doch niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid zijn te wijten. Bij de
berekening van het pensioen werd een verband gelegd tussen de duur van de
(56) Om een indruk te krijgen van de vele wetten, die er voor de burgerambtenaar bestonden, zie
men noot 1.
(57) Rapport van de Staatscommissie De Meester (ingesteld bij K.B. van 8 november 1915, no.
38), pagina 5. Dit rapport is niet gepubliceerd. Het is aanwezig in de Bibliotheek van het A.B.P. te
Heerlen.
(58) Rapport Staatscommissie De Meester, pagina 2.
(59) Rapport Staatscommissie De Meester, pagina 26.
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diensttijd en het laatst verdiende loon. Het gewone invaliditeitspensioen bedroeg voor elk jaar in aanmerking komende diensttijd twee percent van de
middelsom van de pensioengrondslagen, met dien verstande, dat het nooit lager
kon zijn dan 10 percent en nooit hoger dan 70 percent van de middelsom (60).
Het dienstinvahditeitspensioen was gelijk aan het gewone invaliditeitspensioen,
maar daar kwam dan nog een «verhooging» bij. Artikel 59 van het ontwerp
bepaalde met betrekking tot dit dienstinvahditeitspensioen :
«1. De ambtenaar, die terzake van ziekten of gebreken, die het rechtstreeksch
gevolg zijn van de uitoefening van zijn dienst en niet aan zijn schuld of
onvoorzichtigheid zijn te wijten, uit zijn betrekking ontslagen wordt, ontvangt behalve het in artikel 50 bepaalde pensioen eventueel een verhooging.
De verhooging bedraagt een som, die te zamen met het pensioen dat hem
terzake van het ontslag uit die betrekking is of wordt geacht te zijn verleend,
uitmaakt 70 percent van de middelsom der grondslagen in die betrekking.
2. —
3.
Het dienstinvahditeitspensioen werd dus opgebouwd in twee gedeelten, één
deel afhankelijk van de diensttijd en het andere deel afhankelijk van de mate van
invaliditeit.
Nadere regels voor de vaststelling van de «verhooging», waren aangegeven in
artikel 66:
«1. De verhooging, bedoeld in artikel 59, wordt toegekend voor een tijd van ten
minste éen en ten hoogste vijf jaar. Ter bepaling of na dien termijn de
verhooging moet blijven toegekend en tot welk bedrag, doet de Pensioen raad een nieuw onderzoek instellen van den gepensioneerde. —
2. Blijkt bij het nieuwe onderzoek dat de gepensioneerde door voor hem
passende arbeid geheel in zijn levensonderhoud kan voorzien, dan wordt de
hem toegekende verhooging ingetrokken met ingang van den dag na dien,
waarop de termijn van toekenning eindigde, en het pensioen bepaald op den
voet van artikel 50.
3. Blijkt bij het nieuwe onderzoek dat de gepensioneerde door voor hem
passende arbeid gedeeltelijk in zijn levensonderhoud kan voorzien, dan
wordt de hem toegekende verhooging verminderd met ingang van den dag
na dien, waarop de termijn van toekenning eindigde. De vermindering
geschiedt dan tot 3/4, 1/2 of 1/4 van het bedrag der verhooging, naarmate
van den graad der geschiktheid om door passende arbeid m het levensonderhoud te voorzien.
4.
Uit deze artikelen volgt, dat wanneer de ziekten of gebreken van de betrokken
burgerambtenaar het rechtstreeks gevolg waren van de uitoefening van de
dienst, de hoogte van het invaliditeitspensioen volgens de Staatscommissie De

(60)
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Artikel 50 van het ontwerp van de Staatscommissie De Meester

Meester uiteindelijk bepaald werd door de mate van invaliditeit, of, anders
gezegd, door de mate van ongeschiktheid om door passende arbeid in zijn
levensonderhoud te voorzien. Was die relatie met de uitoefening van de dienst er
met, dan was het pensioen niet afhankelijk van de mate van invaliditeit, omdat
in dat geval enkel rekening werd gehouden met de vervulde diensttijd.
Met betrekking tot het pensioensysteem bij het burgerlijk dienstinvahditeitspensioen merkte de commissie in haar verslag nog op (61):
«Aan het voorgaande moet echter worden toegevoegd, dat een uitzondering
is gemaakt voor het zogenaamde pensioen wegens ongeschiktheid in en door
den dienst, — welk begrip belangrijk is verruimd — in zoover daar een
bepaald gedeelte wel voor een bepaalden tijd wordt toegekend en voor
geheele of gedeeltelijke intrekking vatbaar is. Zoodanig pensioen toch kan
worden beschouwd als te bestaan uit twee gedeelten: een deel, dat is te
beschouwen als vergelding van bewezen dienst, het eigenlijke pensioen; en
een ander deel, dat moet worden beschouwd als een vergoeding van de
speciale schade, welke de dienst aan den ambtenaar heeft toegevoegd. In het
eerste gedeelte wordt op de boven ontwikkelde gronden geen verandering
gebracht tijdens den duur der pensionneenng. Wel echter in het tweede, als
uit de feiten blijkt dat de schade, die tot de extra-vergoeding leidt, niet meer
bestaat. Men zie artikel 66. Het artikel zorgt, dat genoegzame waarborgen
worden gesteld tegen een hanteenng van de gegeven bevoegdheid zonder dat
de nodige omzichtigheid zou worden betracht. De op dit stuk gedane voorstellen zullen, naar mag worden vertrouwd, er toe medewerken, dat eenerzijds maximum-pensioen zal kunnen worden verleend in gevallen waarin
zulks redelijk is doch thans niet kan plaats hebben, anderzijds dat de verhooging met steeds levenslang wordt genoten, maar slechts zolang daartoe
werkelijk aanleiding bestaat».
en
«Teneinde niet in schattingen te behoeven afte dalen waarvoor geen redelijke
zekerheid bestaat is bepaald, dat de vermindering der verhooging niet geschiedt dan tot 3/4, 1/2 of 1/4 van het bedrag daarvan. Het behoeft geen
betoog, dat bij twijfel in het voordeel van den betrokkene zal behooren te
worden geschat».
Een vergelijking met de Ongevallenwet 1901 leert, dat De Meester bepaalde
uitgangspunten van die wet (70 % als uitkenngsplafond en koppeling van het
invahditeitspercentage aan het laatst verdiende loon) ook ten grondslag heeft
gelegd aan het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen. Zo bedroeg de maximale
uitkering evenals m de Ongevallenwet 70 % van het laatst verdiende loon (62).

(61)
(62)

Rapport van de Staatscommissie De Meester, pagina 68, 69 en 117
Artikel 21 van de Ongevallenwet 1901 (Wet van 2 )anuan 1901, Stb 1)
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Verder was bij het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen evenals bij de ongevallenrente de hoogte van het pensioen afhankelijk van de mate van invaliditeit in
relatie tot het laatst verdiende loon.
De voorstellen van de commissie De Meester voor de ambtenarenpensioenen
zijn ongewijzigd in de Pensioenwet 1922 (Wet van 5 mei 1922, Stb. 240)
terechtgekomen. De Pensioenwet 1922 kende bijgevolg twee soorten invaliditeitspensioen, te weten het gewone invaliditeitspensioen in geval er geen sprake
was van professionele oorzakelijkheid en het dienstinvaliditeitspensioen in
geval er van een dergelijke oorzakelijkheid wel sprake was. In het eerste geval
werd het pensioen uitsluitend berekend naar diensttijd; in het tweede geval
werd in de berekening ook nog gebruik gemaakt van een invaliditeitspercentage.
Met de totstandkoming van de Pensioenwet 1922 was tevens een eind gemaakt
aan de versnipperde situatie van vóór 1922 . Er gold in principe nog slechts één
Pensioenwet voor de burgerambtenaren.
£. Plannen tot herziening van de militaire pensioenwetgeving.
Bij de bespreking in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 en 10 maart
1915 van een door de toenmalige Regering ingediend wetsvoorstel tot het
aanbrengen van enkele wijzigingen en aanvullingen in de militaire pensioenwetten van 1902 werd op een principiële herziening van deze wetten
aangedrongen (63). In het bijzonder werd door De Meester, behalve kamerlid
tevens voorzitter van de Militaire Pensioenraad, de aandacht gevestigd op
verschillende ernstige bezwaren, waartoe het stelsel der bestaande militaire
pensioenwetten aanleiding gaf. De voornaamste bezwaren richtten zich tegen :
a. het samenstel van bepalingen krachtens welke pensioenen werden toegekend uit hoofde van in en door de dienst ontstane gebreken ;
b. het systeem der rang- en standpensioenen ;
с de regeling der weduwenpensioenen ;
d. de herpensionering van herplaatste gepensioneerde militairen.
De bezwaren met betrekking tot de punten a en b werden door De Meester als
volgt onder woorden gebracht (64) :
« Wanneer men mij vraagt of hetgeen ons thans wordt aangeboden, mij ten
volle bevredigt, dan beantwoord ik die vraag ontkennend, al zal ik in mijn
critiek zeer voorzichtig zijn en rekening houden met de buitengewone om
standigheden, waarin wij op het ogenblik leven. Het komt mij voor, dat bij al
de wenschen die geuit zijn ten opzichte van de onvoldoendheid der stand
pensioenen, die ik in enkele gevallen te hoog, voor vele gevallen te laag acht, te
(63) Zie verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zittingsjaar 19141915; verslag van de 38-ste vergadering, gehouden op dinsdag 9 maart 1915. Pagina's 801-803.
(64) Zie noot 63, pagina 801.
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weinig rekening wordt gehouden met het feit, dat wanneer iemand, gelijk tal
van keeren geschiedt, op betrekkelijk jeugdigen leeftijd wegens gebreken
zoogenaamd in en door den dienst bekomen, wordt ontslagen uit den militairen dienst, dit dan nog volstrekt niet wil zeggen, dat hij wanneer hij bv. een
half jaar verder is en op rust is gekomen, voor het gewone maatschappelijk
leven zijn arbeidsgeschiktheid zou hebben verloren. In dit opzicht is er een
zeer groot verschil tusschen de eischen aan een burgerlijk pensioen te stellen
en die aan een militair pensioen te stellen. Wanneer een ambtenaar wegens
gebreken wordt ontslagen, dan is gewoonlijk, zeldzame uitzonderingen daargelaten, de kwaal waaraan hij lijdt van dien aard, dat zijn arbeidsgeschiktheid
vrijwel is gedaald tot nul of iets boven nul. Gansch anders is het bij den
militair. Zeer veel menschen worden ontslagen wegens een gebrek dat hen
voor den militairen dienst ongeschikt maakt, maar dat hen wel degelijk in
staat stelt hun kost te verdienen in het burgerlijke leven, en nu houdt de
tegenwoordige Pensioenwet, naar mijn meening, met dit feit veel te weinig
rekening. Dientengevolge geeft de Pensioenwet in enkele gevallen te veel.
Sommige menschen met zwakke voeten zijn daardoor niet geschikt voor
langdurige marschen, welke men natuurlijk van een militair bij de landmacht
moet kunnen vergen. Na een langen marsch krijgen zij niet zelden z.g. pied
forcé, een Fussgeschwulz, dat den man voor den militairen dienst ongeschikt
maakt. Nu kan het best zijn, dat men drie maanden later dienzelfden man een
lustigen dans ziet maken met zijn meisje, zonder dat men iets meer van zijn
kwaal bemerkt. Niettemin moest die man worden afgekeurd voor den militairen dienst en wat krijgt hij nu ? Juist omdat het hier een eigenaardige kwaal
geldt, die in het burgerlijk leven weinig voorkomt, ligt het voor de hand, dat in
negen van de tien gevallen zoo iemand, en terecht, moet hebben een pensioen
in en door den dienst, want hij zou de kwaal niet hebben gekregen, als hij haar
niet in den militairen dienst had opgelopen. De man krijgt dus het standpensioen, gewoonlijk voor den tijd van een jaar. Na een jaar bemerkt men
echter niets meer van de kwaal en toch schrij ft de wet voor, dat deze man, die
geacht kan worden geheel en al weer in staat te zijn in zijn eigen onderhoud te
voorzien, drie kwart van het pensioen moet hebben, dat hij zou hebben
gekregen, als hij ganschelijk buiten staat ware in zijn onderhoud te voorzien.
Daar de pensioenen gelden voor het leven krijgt hier een volwassen valide
man dus drie kwart van het standpensioen voor zijn geheele leven. Dit nu acht
ik onnoodig wegsmijten van geld. Dit zou niet behoeven voor te komen, als de
Pensioenwet, althans voor de pensioenen in en door den dienst zich niet,
zonder meer, bepaalde tot slechts drieërlei onderscheiding : de man is voortdurend buiten staat in zijn onderhoud te voorzien, de man is tijdelijk buiten
staat in zijn onderhoud te voorzien en de man is in staat in zijn onderhoud te
voorzien. In het eerste geval ontvangt hij het volle pensioen, natuurlijk voor
het leven, en nu wil ik zeggen, dat ik het standpensioen dikwijls voor die
gevallen wat laag vind. In het geval van tijdelijke invaliditeit ontvangt de
belanghebbende een voorlopig pensioen, d.w.z. vol pensioen voor één jaar,
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behoudens verlenging. In het derde geval ontvangt hij levenslang drie kwart
van het standpensioen.
Deze regeling nu is beslist onvoldoende ; de wet behoorde mijns inziens in veel
ruimere mate rekening te houden met de overgebleven geschiktheid tot
arbeiden.

Een grote verbetering zou het zijn, wanneer men meer dan tot dusverre het
bedrag en den duur van het pensioen wegens gebreken in en door den dienst
regelde in den geest van de renten krachtens de Ongevallenwet toegekend,
m.a.w., dat rekening werd gehouden met de overgebleven geschiktheid tot
werken. Het gebeurt nu zoo ruw naar slechts drie categorieën, gelijk ik heb
gezegd. Indien men meer ging in den geest van de Ongevallenwet, zou men
billijker kunnen handelen. Men zou in gevallen waarin er geen reden bestaat
voor toekenning van vol pensioen of van levenslang pensioen den belanghebbende voor zekeren duur een lager bedrag dan nu toekennen, daarentegen
wanneer er wel reden voor is en de man zulke ernstige kwalen heeft, dat hij
geheel en al ongeschikt tot werken is, hem een hooger pensioen dan thans
voorgesteld kunnen verleenen en dan natuurlijk levenslang».
De Meester liet dus zeer duidelijk blijken, dat hij een afstemming van de
militaire pensioenwetten op de Ongevallenwet voorstond. Daarmee zou voor
wat betreft het dienstinvaliditeitspensioen een billijker systeem van toekenning
tot stand gebracht kunnen worden.
Aangezien ook de Regering in beginsel de wenselijkheid van een grondige
herziening van de bestaande wetten erkende, werd door haar toegezegd dat het
advies zou worden gevraagd van de Militaire Pensioenraad, waarvan De Meester voorzitter was. Het rapport van dit College leidde tot het in het leven roepen
van een Commissie, in de geschiedenis van de militaire pensioenwetgeving
bekend als de Commissie — Quanjer(65).
Door de Regering werd van beide rapporten gebruik gemaakt om de ontwerpen
voor de pensioenwetten voor de zee- en landmacht samen te stellen, welke bij
Koninklijke Boodschap van 16 juni 1920 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter overweging werden aangeboden (66). Er werd geprobeerd om, zonder
wijziging te brengen in de hoofdbeginselen van het pensioenrecht, in de militaire
pensioenwetten die aanvullingen en wijzigingen op te nemen, welke onder de
werking van de wetten van 1902 nodig waren gebleken. Nadat het Voorlopig

(65) Zowel het rapport van de Militaire Pensioenraad als dat van de Commissie-Quanjer hebben
wij niet kunnen achterhalen. Op de inhoud van beide rapporten wordt wel ingegaan in de Memorie
van toelichting bij de Pensioenwet voor de landmacht 1922. Handelingen der Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Bijlagen 1919-1920, nr. 494.3, pagina 12 en 13.
(66) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijlagen 1919-1920, nr. 494. 1-2,
pagina 1 e.V..
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Verslag en de М е т о п е van antwoord daarop respectievelijk op 15 februari en 9
april 1921 reeds waren verschenen, richtte de intussen nieuw aangetreden
Minister van Oorlog op 31 augustus 1921 aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal het verzoek de behandeling van de reeds enige malen gewijzigde
wetsvoorstellen voorlopig aan te houden om zodoende in de gelegenheid te zijn
daarin een aantal wijzigingen aan te brengen (67). Hij zocht daarmee een betere
aansluiting op de ontwerp-pensioenwet voor de burgerambtenaren te bereiken.
De beide aangepaste wetsontwerpen kwamen daarna, gelijktijdig met het ont
werp voor de burgerambtenaren, op 15 november 1921 in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal in openbare behandeling. Na de verdere behandeling in de
Tweede Kamer op 29 en 30 november 1921 werden zij op 23 december 1921
aangenomen. Dit leidde tot de Pensioenwetten voor de zee- en landmacht (Stb.
1922, nrs. 65 en 66). ZIJ traden in werking met ingang van 1 januari 1920.
In het volgende hoofdstuk zullen wij ingaan op de resultaten van de aanpassing
aan de bepalingen voor de ambtenaren.
F. Samenvatting.
In dit hoofdstuk is de historie van het militair invaliditeitspensioen in de periode
1814-1922 beschreven. Daarbij is in de eerste plaats gebleken, dat pas in 1851
het gewone invaliditeitspensioen een plaats heeft gekregen in de militaire pen
sioen wetgeving. Daarvóór bestond alleen aanspraak op pensioen bij professionele oorzakelijkheid.
De invoering van het gewone invaliditeitspensioen in 1851 betekende niet, dat
men ook gemakkelijk voor dit pensioen in aanmerking kon komen. De voorwaarden, die moesten zijn vervuld, vooraleer men aanspraak kon doen gelden
(bv. bepaalde minimum diensttijd), waren strenger dan bij het dienstinvahditeitspensioen.
Tussen het gewone en het dienstinvahditeitspensioen bestonden ook andere
verschillen. Weliswaar konden beide pensioenen tot 1922 als rang- en standpensioenen aangeduid worden, dit betekende nog niet, dat de structuurelementen van beide pensioenen (gedekt risico, professionele oorzakelijkheid,
diensttijdeisen, invaliditeits-Zarbeidsongeschiktheidscnterium, berekeningssysteem, hoogte en duur) gelijkluidend waren. Hetzelfde gold voor de rechtsgrond.
Ondanks deze verschillen is bij beide pensioenen toch een gemeenschappelijke
tendens waar te nemen. In de loop van de periode wordt van de kant van de
Overheid steeds meer de behoefte gevoeld om een zo redelijk mogelijke pensioenvoorziening in het leven te roepen. Dit heeft ertoe geleid, dat de doorgebrachte diensttijd een steeds belangrijkere rol ging spelen en de mogelijkheden

(67) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal Bi|lagen 1920-1921, nr 101 14,
pagina 57
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van een invaliditeitscriterium werden ingezien. Een koppeling tussen deze faktoren en het laatst verdiende loon werd evenwel niet gelegd. In plaats hiervan
werd het vaste jaarlijkse pensioenbedrag, dat in beginsel afhankelijk was van de
rang of stand van de militair, er door beïnvloed, zowel voor wat betreft de
hoogte van dit bedrag als voor wat betreft de duur van de uitkering.
Kenmerkend voor het invaliditeitscriterium in de periode 1814-1922 is, dat
daarin telkens terugkeert de terminologie: buiten staat zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hieraan worden meestal nog tijds- (tijdelijk, voor altijd,
voortdurend) en intensiteitscriteria (geheel, gedeeltelijk) toegevoegd.
Het militair stelsel van rang- en standpensioenen komt na 1902 aan toenemende
kritiek bloot te staan. In 1915 bereikt deze ontwikkeling zijn hoogtepunt met
een redevoering van De Meester in het parlement. De Meester pleitte toen voor
afschaffing van dit stelsel. De militaire invaliditeitspensioenen dienden echte
invaliditeitspensioenen te worden, waarbij het pensioen een fraktie zou gaan
bedragen van het laatst verdiende loon afhankelijk van de mate van invaliditeit
en de doorgebrachte diensttijd. De ontwikkelingen in de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving zijn aan deze vernieuwing niet
vreemd geweest. Voor de doorwerking naar de militaire pensioen wetgeving
hebben de inspanningen van De Meester grote betekenis gehad.
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HOOFDSTUK IL
HET TIJDVAK VAN 1922 ТОТ 1945.
INVLOED VAN DE ONGEVALLENWET 1921
EN DE PENSIOENWET 1922.
A. Inleiding.
In dit hoofdstuk zullen wij eerst nader ingaan op de inhoud van de Pen
sioenwet voor de landmacht 1922. Zowel de regeling betreffende het gewone
als de regeling betreffende het dienst invaliditeitspensioen zal worden bespro
ken. Ook zullen wi) enige aandacht schenken aan het rechtskarakter van deze
pensioenen.
Vervolgens zal de invloed beschreven worden, die de Ongevallenwet 1921 en
de Pensioenwet 1922 hebben uitgeoefend op de Pensioenwet voor de land
macht 1922 bij de totstandkoming van deze wet.
Bij de uitvoering van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 zal eveneens
worden stilgestaan. Er zal in dat verband aandacht worden besteed aan de
regels voor het geneeskundig onderzoek, de interpretatie van de wettelijke
begrippen, de wijze van schatten en aan de samenwerking, die er op dat punt
bestond tussen Defensie en de Rijksverzekeringsbank(l).
Ook wordt ingegaan op de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep,
welk College sedert 1922 met rechtspraak in pensioenzaken werd belast.
De Invaliditeitswet 1913 zal in dit hoofdstuk niet ter sprake komen. Deze wet
heeft in de periode 1922-1945 geen noemenswaardige invloed uitgeoefend op
de militaire pensioenwetgeving. Pas na de Tweede Wereldoorlog zal hiervan
sprake zijn.
Aan het slot volgt een samenvatting.
B. De inhoud van de Pensioenwet voor de landmacht 1922.
Evenals de Pensioenwet voor de landmacht van 1902 bevatte de wet van 1922
twee soorten invaliditeitspensioen, het dienst- en het gewone invaliditeitspen
sioen.
1. Het

diensttnvahditeitspenstoen.

De algehele herziening van 1922 veroorzaakte vooral ingrijpende wijzigingen
in de pensioenen, toe te kennen uit hoofde van «in en door» de dienst ontstane

(1) Over samenwerking met de Pensioenraad, de uitvoeringsinstantie van de Pensioenwet 1922,
hebben wij geen gegevens kunnen achterhalen, noch in de jurisprudentie van de С R ν В , noch in de
interne ambtelijke stukken van Defensie In dit hoofdstuk wordt daarom hierop niet ingegaan

61

gebreken, het dienstinvaliditeitspensioen. De wijzigingen betroffen verruiming
van de mogelijkheden voor verkrijging en een nieuwe berekeningswijze.
Op grond van artikel 2, eerste lid onder 2° van de Pensioenwet voor de
landmacht 1922 werd recht op dienstinvaliditeitspensioen verkregen bij :
1. «verwonding of verminking, in direct verband staande met de uitoefening
van de militaire dienst» ;
2. «ziekten of gebreken, het gevolg van verrichtingen of vermoeienissen, aan
de uitoefening van de militaire dienst verbonden of het gevolg van bijzondere omstandigheden of toestanden, welke zich bij die uitoefening hebben
voorgedaan» ;
3. «ziekten of gebreken, welke niet zijn ontstaan door de uitoefening van de
militaire dienst, maar welke — hun oorsprong vindende in vroegere lichaams- of zielstoestand van de militair — tot uiting zijn gekomen of
verergerd mede door inwerking van bijzondere, zeer nadelige invloeden,
waaraan de militair in verband met de uitoefening van de militaire dienst is
blootgesteld geweest».
De punten 1 en 2 zetten de lijn voort van 1902(2). Punt 3 betekende een
belangrijke verruiming ten opzichte van de vroegere pensioenwetgeving. Onder die vroegere wetgeving werd volgens de toelichting bij het wetsontwerp
door de keurende medicus en de administratie weliswaar een ruime interpretatie gegeven aan het begrip «verband met de militaire dienst», maar zelfs
bij de ruimst mogelijke uitleg was het onmogelijk van «oorzakelijk verband
met de militaire dienst» te spreken in die gevallen, waarin de ziekte of het
gebrek wel was tot uiting gekomen of verergerd onder nadelige dienstomstandigheden, maar de persoonlijke voorbeschiktheid een hoofdrol had gespeeld (3). Men had geconstateerd, dat hier sprake was van een leemte in de
wetgeving, omdat niet ontkend kon worden, dat in deze soort gevallen de
militaire dienst toch in zekere mate schuldig was geweest aan dat tot uiting
komen of verergeren van de gebreken. Deze leemte beoogde de wetgever met
de opneming van het onder 3 bepaalde op te vullen.
De eis dat de gebreken moesten hebben geleid tot ongeschiktheid voor de
uitoefening van de militaire dienst, welke voorheen altijd een belangrijke
voorwaarde was geweest om voor een dienstinvaliditeitspensioen in aanmerking te komen, werd niet meer gesteld. Vanaf 1922 kon men dus militairen
hebben, die een dienstinvaliditeitspensioen genoten, maar toch in de militaire
dienst gehandhaafd waren.
Geheel nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van het recht op pensioen
waren in 1922, dat de militair bij ontslag een werkelijke diensttijd moest

(2) Zie schema 4 op pagina 46 e.V..
(3) Memone van toelichting bi) de Pensioenwet voor de landmacht 1922. Handelingen der
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijlagen 1919-1920, nr. 494.3, pagina 12 en 13.
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hebben vervuld van 5 jaar, of moest worden geacht tenminste 10% invalide te
zijn (4).
De wijze waarop het pensioen werd berekend onderging eveneens een wijziging. Het dienstinvaliditeitspensioen werd voortaan opgebouwd uit twee elementen :
a. een pensioen, berekend naar diensttijd (diensttijdpensioen);
b. een pensioen op basis van de mate van invaliditeit (invaliditeitspensioen).
Op het eerste gezicht komt het vreemd voor, dat bij het dienstinvaliditeitspensioen voortaan rekening werd gehouden met de vervulde diensttijd (diensttijdpensioen). De Regering motiveerde dit als volgt (5). Een militair komt op jonge
leeftijd in dienst en zal tijdens zijn aktieve dienst weinig gelegenheid hebben
om bekwaamheden te verwerven, waarmede hij in het burgerleven in zijn
onderhoud zal kunnen voorzien. Met elk jaar militaire dienst zal het hem
moeilijker vallen om bij ontslag een passende burgerbetrekking te vinden.
Wordt een militair om medische redenen gedwongen zijn militaire carrière op
te geven dan zal, na vijf jaren militaire dienst, het gemis aan vakkennis zozeer
voelbaar blijken, dat hij daarvan een blijvend nadeel voor de toekomst zal
ondervinden. Dit rechtvaardigde, aldus de Regering, toekenning van een levenslang pensioen op basis van bewezen diensttijd.
Dit diensttijdpensioen werd aangevuld met een invaliditeitspensioen. Voor de
berekening van dit pensioen kwam het invaliditeitspercentage centraal te
staan (6). De Regering was van mening, dat de eigenlijke schadevergoeding
voor «invaliditeit met dienstverband» aan de militair moest worden verleend
boven het bedrag, dat hem uit hoofde van zijn diensttijd toekwam (7). Er werd
verder van uitgegaan, dat het totaal van diensttijd- en invaliditeitspensioen
niet meer zou mogen bedragen dan het maximum-pensioen bij een volledige
militaire carrière (70 % van hetgeen de militair over het laatste jaar werkelijke
dienst aan bezoldiging genoot (8)).
Rekening moest derhalve worden gehouden met het pensioen, dat de militair
uit hoofde van zijn vervulde diensttijd zou toekomen. Dit leidde ertoe, dat het
invaliditeitspensioen werd berekend met behulp van de volgende formule:
maximum-pensioen (70 %)
= f
χ
af: diensttijdpensioen
=f
y
berekeningsbasis
= f x-y
Het invaliditeitspensioen bedroeg dan (9) :
a. indien een oorzakelijk verband tussen gebrek en militaire dienst was aan(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Artikel 2 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922.
Memone van toelichting, pagina 14.
Memone van toelichting, pagina's 12-14.
Memorie van toelichting, pagina's 13-15.
Artikel 16 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922. Tekst 1922.
Artikel 18 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922. Tekst 1922.
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genomen : (percentage invaliditeit χ berekeningsbasis) ;
b. indien een verergerend dienstverband was aangenomen: 1/2 (percentage
invaliditeit χ berekeningsbasis).
Voor een halvering van de aanspraken bij een verergerend verband met de
militaire dienst bestond alle reden, omdat de Overheid in die situatie maar ten
dele aansprakelijk was voor de geleden schade(lO).
Uitgangspunt voor de berekening van het pensioen vormde het militair inko
men over het laatste jaar van de werkelijke dienst. Dit bedrag werd de pen
sioengrondslag genoemd (11). Voor de laagst bezoldigde militairen beneden de
rang van ofncier werd de pensioengrondslag gesteld op een minimumbedrag
van f. 700,-. Zoals reeds in hoofdstuk I, deel E is vermeld, werd in de Wet van
1922 definitief gebroken met de rang- en standpensioenen; nu werd als
grondslag genomen het laatst verdiende militaire inkomen.
Door de wetgever is in de Militaire Pensioenwetten van 1922 geen omschnjving gegeven van het begrip invaliditeit. Er werd enkel bepaald, dat er in geval
van professionele oorzakelijkheid recht op een pensioen bestond afhankelijk
van de mate van invaliditeit. De mate van invaliditeit kon in de getallen 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 worden uitgedrukt (12). Een mate van
invaliditeit van minder dan 10% gaf op zich geen aanspraak op pensioen.
Aan de rechtsgrond van het dienstinvahditeitspensioen (diensttijdpensioen +
invaliditeitspensioen) is door de Regering in de Memorie van toelichting geen
aandacht geschonken. Wel aan de rechtsgrond van het diensttijd- en invalidi
teitspensioen afzonderlijk.
Op meerdere plaatsen in de toelichting is gesteld, dat de rechtsgrond voor het
invaliditeitspensioen is gelegen in de veronderstelde aansprakelijkheid van de
Staat voor de aan de militair toegebrachte schade(13).
Met betrekking tot de rechtsgrond voor het diensttijdpensioen wordt door de
Regering in de Memorie van toelichting het volgende opgemerkt (14) :
«Het ligt voor de hand, dat indien de Staat eene vergoeding geeft van schade
door den dienst aan den militair toegebracht, deze vergoeding als regel zal
moeten worden verleend boven het bedrag, dat volgens den diensttijd aan
den militair toekomt en dat hij ook zou hebben verkregen bij pensionneenng wegens niet door den dienst ontstane gebreken.
Hierdoor zal ook de diensttijd in het bedrag van het volgens artikel 2, 2° toe
te kennen pensioen tot uiting komen, in tegenstelling tot de tegenwoordige
regeling, volgens welke het ten aanzien van het pensioenbedrag geen verschil
maakt of de militair één of twintig jaar dienst heeft.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
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Memorie van toelichting, pagina 13
Artikel 14 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 Tekst 1922
Artikel 18 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 Tekst 1922
Memorie van toelichting, pagina's 12-19
Memone van toelichting, pagina 14

Ten aanzien van dit diensttijdpensioen moge hier eene korte toelichting
worden ingelascht, welke tevens geldt voor het diensttijdpensioen waarop
aanspraak bestaat uit hoofde van gebreken niet door den dienst ontstaan,
waarmede het in den grond der zaak overeenkomt.
Het diensttijdpensioen werd tot nog toe gegeven na het bereiken van een
tienjarigen dienst ingeval de militair wegens niet door den dienst ontstane
gebreken werd afgekeurd.
Het tijdelijk pensioen, waarop reeds na vijfjarigen dienst aanspraak bestond, was slechts bedoeld als een eervolle onderstand, welke gedurende
hoogstens vijf jaren werd toegestaan, om den terugkeer van den militair in
het burgerleven te vergemakkelijken.
Deze eisch van tien jaren dienst wordt te hoog geacht. De meeste militairen
treden op jeugdigen leeftijd in dienst en ontvangen gedurende hun militairen
dienst eene zeer bijzondere opleiding. In de meeste gevallen hebben zij dus
weinig gelegenheid bekwaamheden te verwerven, waarmede zij in het burgerleven in hun levensonderhoud zullen kunnen voorzien, of, indien zij zich
dergelijke bekwaamheden bij hun indiensttreding reeds ten deele hadden
eigen gemaakt, zullen deze gedurende hun dienst langzamerhand verloren
gaan. Met elk jaar dienst wordt het voor den militair dus moeilijker om bij
ontslag in het burgerleven eene hem passende plaats te vinden. Er moet
derhalve eene grens worden getrokken, waar voor het gemis van vakbekwaamheid hulp van den Staat in den vorm van pensioen gerechtvaardigd is.
Nu kan worden aangenomen, dat een jonge man, die in den aanvang van
zijn loopbaan, dus in den tijd waarin de grondslag moet worden gelegd voor
zijne vakkennis, gedurende vijf jaren de gelegenheid heeft gemist zich voor
een beroep behoorlijk te bekwamen, daarvan in de toekomst een blijvend
nadeel zal ondervinden, indien hij door lichaamsgebreken belemmerd of
zelfs belet zal worden deze schade in te halen.
Op dien grond wordt voorgesteld om in geval van ontslag wegens lichaamsgebreken na een diensttijd van tenminste vijfjaren een levenslang diensttijdpensioen te verleenen».
Wij kunnen uit deze motivering van de Regering afleiden, dat zij de rechtsgrond voor het diensttijdpensioen zag in de plicht van de Staat er voor te
zorgen, dat betrokkene na zijn dienstverlating in voldoende mate in zijn
levensonderhoud zou kunnen voorzien.
In Deel II van onze studie zullen wij op de problematiek van de rechtsgrond
nog nader terugkomen.
2. Het gewone invaliditeitspenstoen.
Vergeleken met de Wet van 1902 bleef het gewone invaliditeitspensioen in
1922 het karakter van een diensttijdpensioen behouden. Het berekeningssysteem werd evenwel verfijnder. Zo werd evenals bij het dienstinvaliditeitspensioen ook bij dit pensioen het laatst verdiende loon voortaan uitgangspunt bij
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de vaststelling van het pensioenbedrag. Ook ging het gewone invaliditeitspensioen meer aansluiten bij het dienstinvaliditeitspensioen, althans bij de component diensttijdpensioen daarvan.
Een belangrijke afwijking ten opzichte van het dienstinvaliditeitspensioen was
evenwel de handhaving van de eis, dat de betrokken militair om in aanmerking
te komen voor pensioen ongeschikt moest zijn voor de waarneming van de
militaire dienst.
Een andere belangrijke afwijking was, dat bij het gewone invaliditeitspensioen
met altijd de werkelijke diensttijd uitgangspunt was voor de pensioenberekening. In geval de verwonding, verminking, ziekten of gebreken de militair
geheel buiten staat stelden om in zijn onderhoud te voorzien, terwijl afdoende
verbetering in zijn toestand niet was te verwachten, werd de diensttijd fictief
verhoogd en wel tot 30% van de pensioengrondslag. De concrete sociaal-economische situatie ging door deze bepaling ook een zekere rol spelen bij de
hoogte van het gewone invaliditeitspensioen. Tot een systeem, waarbij de
concrete sociaal-economische situatie vertaald werd in een percentage invaliditeit/arbeidsongeschiktheid, dat rechtstreeks aan de pensioengrondslag werd
gerelateerd, is de wetgever bij dit pensioen nog niet gekomen. Alles werd nog
in de sfeer van de diensttijd opgelost.
Het invaliditeits-Zarbeidsongeschiktheidscriterium bij het gewone invaliditeitspensioen week wel af van dat bij het dienstinvaliditeitspensioen. In wezen
werd bij het gewone invaliditeitspensioen voortgeborduurd op de omschrijvingen van 1851 en 1902, bij het dienstinvaliditeitspensioen werd daarentegen
een nieuwe richting ingeslagen.
Vorenstaande punten zijn tot uitdrukking gebracht in onderstaand schema:
Schema 5
1922
Schematische analyse van het invaliditeitspensioen in de Pensioenwet voor de landmacht 1922;
situatie 1922.

Omschrijving van
het risico.
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Dienstinvaliditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Verwonding, verminking, ziekten
of gebreken, een en ander «voor
zover de verwonding, verminking, ziekten of gebreken zijn ontstaan, tot uiting gekomen of verergerd gedurende den dienst bi) de
landmacht hier te lande of bi| de
zeemacht en te dier zake nog geen
pensioen werd toegekend en mits
de toestand van den belanghebbende tengevolge van deze verwonding, ziekten of gebreken bij
ontslag blijkt eene invaliditeit te
veroorzaken van tenminste tien
percent», (artikel 2)

Ongeschiktheid voor de waarneming van de dienst uit hoofde van
verwonding, verminking, ziekten
of gebreken, mits de ongeschiktheid met het gevolg is van eigen
moedwillige handeling of ongeregeld gedrag, (artikel 2)

Professionele oorzakelijkheid.

— Ten aanzien van verwonding
of verminking:
«ti)dens de uitoefening van
den militairen dienst in den
stnjd bekomen, dan wel veroorzaakt door gevorderde of
bevolen militaire diensten»
(directe professionele oorzakel])kheid).
— Ten aanzien van ziekten of
gebreken :
1. «welke het gevolg zijn van
verrichtingen of vermoeienissen aan de uitoefening
van den militairen dienst
verbonden, of van bijzondere omstandigheden of
toestanden die zich bij de
uitoefening van dezen
dienst hebben voorgedaan,
dan wel, die tot uiting zijn
gekomen onder overwegende invloed van die verrichtingen,
vermoeienissen, bijzondere omstandigheden of toestanden»
(directe professionele oorzakelijkheid).
2. «niet ontstaan op een der
wijzen hiervoor omschreven, maar voor een deel
hun oorsprong vindende in
omstandigheden die met
de uitoefening van den
dienst niet in verband
staan, of in den vroegeren
lichaams- of zielstoestand
van den militair, wanneer
die ziekten of gebreken zijn
ontstaan, tot umng gekomen of verergerd, mede
door inwerking van bijzondere zeer nadelige invloeden, waaraan de belanghebbende in verband
met de uitoefening van den
dienst is blootgesteld geweest». (indirecte professionele oorzakelijkheid).

Niet vereist.

(artikel 2)
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Diensttijdeisen.

BIJ minder dan 5 dienstjaren geen
aanspraak op diensttijdpensioen.
(artikel 17)
Diensttijd bepalend voor hoogte
van het pensioenbedrag.

Bij minder dan 5 dienstjaren geen
aanspraak op het gewone invali
diteitspensioen. (artikel 2)
Diensttijd bepalend voor hoogte
van het pensioenbedrag.

Begnp invaliditeit/
arbeids
ongeschiktheid.

In de tekst van de wet komt het
begnp invaliditeit voor, evenwel
zonder nadere omschrijving De
mate van invaliditeit wordt uitge
drukt in veelvouden van 10. Er
zijn dus 11 invaliditeitspercentages, te weten 0 % , 10%, 2 0 % ,
30%, 40%, 50%, 60%, 70%,
80%, 9 0 % en 100%.
(amkel 18)

Geheel buiten staat zijn om in zijn
onderhoud te voorzien, terwijl
afdoende verbetering in zijn toe
stand met is te verwachten (ar
tikel 20).

Berekerungssysteem.

Voor de pensioenberekening geldt
als uitgangspunt de z.g. «bereke
ningsbasis».
Deze berekeningsbasis wordt ver
kregen door de volgende formule.
70 % van de pensioengrondslag =
f x,- (maximaal f. 4.000,-)
af- diensttijdpensioen = f y,berekemngsbasis = f x-y,-Het totale pensioen bedraagt
dan.
a. indien er sprake is van directe
professionele oorzakelijkheid.
("/·, invaliditeit χ berekenings
basis) + diensttijdpensioen.
b. indien er sprake is van indi
rette professionele oorzake
lijkheid:
1/2 (% invaliditeit χ bereke
ningsbasis)
+
diensttijd
pensioen.
De formule voor het diensttijdpensioen is:
(aantal dienstjaren χ 2"/·. χ
pensioengrondslag).
De pensioengrondslag is gelijk te
stellen met het bedrag aan inkom
sten, dat betrokkene gedurende
het jaar voorafgaande aan zijn
ontslag genoot.

Het pensioen bedraagt voor elk
jaar geldige dienst 2 % van de
pensioengrondslag. Het beloopt
niet meer dan 7 0 % van die
grondslag en overschrijdt niet een
bedrag van f. 4.000,-
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De formule voor het gewone inva
liditeitspensioen (= diensttijd
pensioen) is (aantal dienstjaren χ
2 % χ pensioengrondslag).
De pensioengrondslag is gelijk te
stellen met het bedrag aan inkom
sten, dat betrokkene gedurende
het jaar voorafgaande aan zijn
ontslag genoot.
Wanneer de verwonding, vermin
king, ziekten of gebreken «den
belanghebbende geheel buiten
staat stellen om in zijn onderhoud
te voorzien, terwijl afdoende verbetenng in zijn toestand met is te

(artikelen 14, 16, 17 en 20)

verwachten, zal het hem toe te
kennen pensioen met minder be
dragen dan 3 0 % van den pen
sioengrondslag».
(artikelen 14, 16 en 20)

Hoogte.

Het pensioen bedraagt maximaal
7 0 % van de pensioengrondslag,
waarbij het pensioen een bedrag
van f. 4.000,- niet mag overschnjden. (artikel 16)

Het pensioen bedraagt maximaal
70'X. van de pensioengrondslag,
waarbij het pensioen een bedrag
van f. 4.000,- niet mag overschnjden. (artikel 16)

Duur.

Het dienstti|dpensioen wordt le
venslang toegekend.
Het invaliditeitspensioen wordt
levenslang of voorlopig toege
kend al naar gelang het antwoord
op de vraag of verandering van
het invaliditeitspercentage al of
niet aannemelijk wordt geacht.
(artikelen 5,6 en 7)

Levenslang, (artikelen 5 en 6)

Rechtsgrond.

Aansprakelijkheid van de Over
heid voor de aan de militair toe
gebrachte
schade
(invalidi
teitspensioen).
Zorgplicht van de Overheid om
betrokkene
een
voldoende
levensonderhoud te verschaffen
(diensttijdpensioen).

Zorgplicht van de Overheid om
betrokkene
een
voldoende
levensonderhoud te verschaffen.

Van al de verschillen die bovenstaand schema laat zien, is in dit verband
vooral het verschil op het punt van het berekeningssysteem van belang. In het
berekeningssysteem voor het dienstinvaliditeitspensioen neemt de mate van
invaliditeit een centrale plaats in. Deze mate van invaliditeit wordt gerelateerd
aan een bepaald loonbedrag, de berekeningsbasis. Daarentegen speelt de mate
van invaliditeit in het kader van het berekeningssysteem voor het gewone
invaliditeitspensioen geen enkele rol. In dit laatste berekeningssysteem ligt het
accent op de diensttijdvergelding.

С De invloed van de Ongevallenwet 1921 en de Pensioenwet 1922 bij de
totstandkoming van de Pensioenwet voor de landmacht 1922.
Í. De invloed van de Ongevallenwet

1921.

Omdat de Ongevallenwet 1921 alleen betrekking had op vergoeding wegens
arbeidsongevallen kon zij slechts invloed hebben op het dienstinvaliditeitspen69

sioen. Deze invloed is te signaleren op het punt van het invaliditeitsbegrip en het
berekeningssysteem ( 15).
Het eerste punt, het invaliditeitsbegrip, vinden wij in artikel 16 van de Ongevallenwet 1921. Op grond van dit artikel was de hoogte van de uitkering
afhankelijk van de «mate, waarin de geschiktheid tot werken verloren was
gegaan». Dit criterium werd in artikel 18 als volgt nader omschreven:
«Voor de toepassing van deze wet wordt een werkman geheel of gedeeltelijk
ongeschikt geacht tot werken, indien hij geheel of gedeeltelijk ongeschikt is
geworden tot arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheden is berekend,
en die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan
worden opgedragen ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht
heeft of op een naburige soortgelijke plaats».
Opvallend is, dat de Regering in de Memorie van toelichting (in de wet zelf is
geen nadere omschrijving gegeven) bij de Pensioenwet voor de landmacht 1922
omschrijvingen heeft gebruikt, die heel dicht liggen bij die van de Ongevallenwet 1921. Wij citeren in dit verband enkele belangrijke zinsneden hieruit(16):
«De ervaring heeft geleerd, dat in vele gevallen, hetzij direct bij ontslag, hetzij
eenigen tijd later de lichaamsgebreken blijken de arbeidsongeschiktheid van
de belanghebbende niet of niet noemenswaardig te beïnvloeden».
«Het volle pensioen, — , behoort toch slechts bij volledige ongeschiktheid tot
het verrichten van behoorlijk loonende arbeid te worden verkregen».
en
«Uit het feit, dat het pensioen waarop krachtens artikel 2,2° recht bestaat, het
karakter van schadevergoeding heeft, vloeit voort :
a. dat het pensioen wordt verleend in de gevallen, waarin werkelijke schade
is geleden ;
b. dat het pensioen, dat uit hoofde van invaliditeit wordt verleend, zal
worden genoten boven en behalve het pensioen, waarop terzake van
diensttijd aanspraak mocht bestaan, en
с dat het pensioenbedrag evenredig zal zijn aan de omvang van de schade.
Verder volgt uit het gestelde onder a., dat indien bij ontslag blijkt, dat
dienstomstandigheden als in artikel 2,2° bedoeld, de arbeidsgeschiktheid van
den militair niet hebben verminderd, geen schadevergoeding zal worden
toegekend, en dat, indien een gepensioneerde later weer geheel valide wordt,

(15) Omdat de invloed van de Ongevallenwet 1921 zich slechts beperkt tot deze 2 punten, wordt
in deze paragraaf geen schematische vergelijking tussen het militair dienstinvaliditeitspensioen en
de ongevallenrente opgenomen. Volstaan wordt met in te gaan op genoemde punten.
(16) Memorie van toelichting, pagina 13 en 14.
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de schadevergoeding moet ophouden. Een invaliditeit van minder dan 10 pet.
wordt, als van geen practische betekenis, hierbij verwaarloosd.

Het beginsel onder c. aangegeven is in het wetsontwerp aldus uitgewerkt, dat
de schadevergoeding (invaliditeitspensioen genoemd), wordt berekend in
evenredigheid met de mate der invaliditeit. Hierbij dient evenwel te worden
voorop gesteld, dat het totaal van invahditeits- en diensttijdpensioen, zonder
bijzondere verhoogingen, in geen geval meer zal mogen bedragen dan het
zogenaamde volle pensioen. Dit laatste moet worden geacht voor den gepensioneerde, die geen loonenden arbeid kan verrichten, eene behoorlijke tegemoetkoming te zijn om hem in staat te stellen om in zijn levensonderhoud te
voorzien».
Uit deze aanhalingen valt af te leiden, dat de Regenng in 1922 pas dan een
militair een vol pensioen wenste te geven, wanneer gebleken was dat hij volledig
ongeschikt was tot het verrichten van behoorlijk lonende arbeid. Was de
ongeschiktheid tot het verrichten van behoorlijk lonende arbeid niet volledig,
maar gedeeltelijk, dan diende de schadevergoeding vastgesteld te worden met
behulp van het beginsel der evenredigheid. Om deze evenredige schadevergoeding te kunnen bewerkstelligen voerde de Regering als maatstaf de mate van
invaliditeit in. Het principe was: hoe hoger het percentage invaliditeit, hoe
hoger het dienstinvahditeitspensioen. Blijkens de zojuist weergegeven aanhalingen was in de visie van de Regering de mate van invaliditeit synoniem met de
mate van «arbeidsongeschiktheid» van betrokkene of anders gezegd synoniem
met de mate van ongeschiktheid tot het verrichten van behoorlijk lonende
arbeid. Deze omschrijving stemt goed overeen met die van de Ongevallenwet,
wanneer wij voor de woorden «behoorlijk lonende arbeid» lezen «arbeid, die
voor zijn krachten en bekwaamheden is berekend, en die met het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen ter
plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een nabunge
soortgelijke plaats».
Behalve op de zojuist aangehaalde plaatsen heeft de Regering op nog een plaats
in de Memorie van toelichting een aanwijzing gegeven over haar interpretatie
van het begrip invaliditeit. In de Memone van toelichting wordt gesteld (17) :
«Met de bepalingen, welke het bedrag van het pensioen van de boven bedoelde personen mede afhankelijk stellen van het bij hen geconstateerde
invahditeitspercentage, wordt een voor de pensioen wetgeving nieuw beginsel
ingevoerd, een beginsel evenwel dat vrijwel analoog is aan dat, volgens
hetwelk de bedragen der krachtens de Ongevallenwet uit te keeren rente
worden geregeld. Daar nu personen of lichamen, die met de uitvoering der

(17)

Memorie van toelichting, pagina 17 en 18
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Ongevallenwet zijn belast, zich door een jarenlange practijk met de moeilijkheden van de Ongevallenverzekering vertrouwd hebben gemaakt en voorts
over waardevol feitenmateriaal beschikken, zal het vooral in den aanvang
zijn nut kunnen hebben in de twijfelachtige gevallen van hen eenige voorlichting te ontvangen. Hierdoor wordt tevens bereikt, dat nu de Militaire Pensioenwetten en de Ongevallenwetten op dit punt door ongeveer gelijke beginselen zullen worden beheerscht, de beslissingen welke op de desbetreffende
bepalingen zijn gegrond, niet al te veel uiteenlopen.
Deze gedachtengang heeft bij het ontwerpen van bijgaande voorstellen er
tevens toe geleid het beroep tegen eene genomen beslissing nopens pensioen te
doen behandelen door den Centralen Raad van Beroep, waardoor èn de
juistheid van de eindbeslissing, bepaaldelijk waar het geldt pensioenen,
krachtens artikel 2, 2° toe te kennen, èn de eenheid van uitvoering der
bepalingen van de Ongevallenwet en de Militaire Pensioenwetten op dit stuk
ook voor eene meer verwijderde toekomst zullen zijn gewaarborgd».
Zowel blijkens de begripsomschrijving (voor ons is overigens niet duidelijk
waarom de Regering, wanneer zij geen verschil wenste, niet expliciet dezelfde
begripsomschrijving in de wettekst heeft opgenomen), als blijkens de wijze van
berekening der uitkeringen wilde de Regering eenheid van uitvoering met de
Ongevallenwet 1921. Dit streven was echter alleen maar te verwezenlijken als
aan de Pensioenwet voor de landmacht 1922 op het punt van het dienstinvaliditeitspensioen dezelfde beginselen en criteria ten grondslag zouden worden
gelegd als aan de Ongevallenwet 1921. Voor wat betreft de beginselen heeft de
Regering, zoals blijkt uit de zojuist geciteerde passage uitdrukkelijk uitgesproken, dat dit ook inderdaad de bedoeling was. Voor wat betreft de uitvoering
wilde de Regering aansluiten bij hetgeen in het kader van de Ongevallenwet
1921 gangbaar was. Het is dan ook aannemelijk, dat de Regering in 1922 onder
invaliditeit verstond ongeschiktheid tot arbeid, die voor iemands krachten en
bekwaamheden is berekend en die met het oog op diens opleiding en vroeger
beroep aan hem in billijkheid kan worden opgedragen ter plaatse waar hij
arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een naburige soortgelijke plaats.
Anders gezegd, het is zeer waarschijnlijk, dat de nadere omschrijving van artikel
18 van de Ongevallenwet 1921 ten grondslag heeft gelegen aan het militair
dienstinvaliditeitspensioen.
Wat het berekeningssysteem betreft zijn de artikelen 21 en 22 van de Ongevallenwet van belang. Blijkens deze artikelen kende de Ongevallenwet geen
diensttijdpensioen of wat daarmede vergeleken kan worden. De rente werd per
dag bepaald en wel volgens de volgende formule:
(percentage invaliditeit) χ (70 % van het dagloon).
Er werd dus verband gelegd tussen het laatst genoten loon en het percentage
invaliditeit.
Het bepalen van de uitkering door verband te leggen tussen de mate van
invaliditeit en het genoten loon is ook het systeem geworden van de Pensioenwet
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voor de landmacht 1922, althans voor wat betreft het dienstinvaliditeitspensioen.
2. De invloed van de Pensioenwet 1922.
Bij onze bespreking van de plannen tot herziening van de militaire pensioen wetgeving hebben wij gesignaleerd, dat op 30 augustus 1921 de nieuwe Minister
van Oorlog aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal het verzoek richtte de
behandeling van de intussen reeds enige malen gewijzigde militaire pensioenwetsontwerpen voorlopig aan te houden, om zodoende in de gelegenheid
te zijn daarin een aantal wijzigingen aan te brengen, waardoor een betere
aansluiting op de ontwerp-pensioenwet voor de burgerambtenaren zou worden
bereikt. Dit verzoek luidde letterlijk (18):
« In aansluiting aan en in verband met het schrijven van mijn ambtgenoot van
Financiën van 26 augustus 1921, nr. 317, inzake de ontworpen Burgerlijke
Pensioenwet, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te verzoeken eveneens de
behandeling van de bij de Tweede Kamer aanhangige ontwerp-Pensioenwetten voor de land- en zeemacht voorlopig aan te houden.
Het komt mij namelijk voor, dat, waar de Burgerlijke Pensioenwet is te
beschouwen als de hoofdwet op het gebied der pensioenwetgeving, het niet
raadzaam is om, nu de behandeling van dat wetsontwerp voor het ogenblik
wordt aangehouden, de ontworpen Militaire Pensioenwetten tot onderwerp
van bespreking te maken.
Van het uitstel van behandeling der Burgerlijke Pensioenwet stel ik mij voor
gebruik te maken om bij Nota van Wijziging in de Militaire Pensioenwetsontwerpen de wijzigingen aan te brengen, welke noodig zullen blijken om die
wetsontwerpen, zoveel doenlijk, te doen aansluiten bij eerstbedoeld herzien
wetsontwerp».
Dit uitstel heeft er uiteindelijk toe geleid, dat er op het punt van de invaliditeitspensioenen voor wat betreft de hoofdbeginselen een grote mate van overeenstemming gerealiseerd werd.
Bij de dienstinvaliditeitspensioenen werd zowel bij de ambtenaar als de militair
uitgangspunt, dat een percentage invaliditeit/arbeidsongeschiktheid gerelateerd
werd aan een bepaald loonbedrag, de berekeningsbasis. Bij de burgerambtenaren was daarbij wel een omschrijving gegeven van het begrip invaliditeit/
arbeidsongeschiktheid, bij de militairen niet.
Ook ten aanzien van de maximum-uitkering was er geen verschil. In beide
systemen werd het maximum gesteld op 70 % van de pensioengrondslag. Voor
wat betreft het minimum was er daarentegen wel verschil. Bij de burgerambtenaar was dit altijd 3 0 % , bij de militairen was geen minimum opgenomen.
(18) Zie Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijlagen 1919-1920, nr. 101.14,
pagina 57.
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Een ander belangrijk verschil was, dat bij de burgerambtenaren de eis bleef
gelden, dat er sprake moest zijn van ongeschiktheid voor de waarneming van
zijn betrekking. Bij de militairen was deze eis komen te vervallen.
De overige overeenkomsten en verschillen op het punt van het dienstinvaliditeitspensioen behoeven geen speciale vermelding. Zij kunnen op gemakkelijke
wijze uit onderstaand schema worden afgeleid.
Schema 6
Schematische vergelijking tussen het diensbnvaliditeitspensioen ¡n de Pensioenwet
voor de landmacht 1922 en de Pensioenwet 1922.

Dienstinvaliditeitspensioen.
Pensioenwet 1922.

Dienstinvahditeitspensioen.
Pensioenwet voor de landmacht
1922.

Omschrijving van
het risico.

Ongeschiktheid voor de waarneming van zijn betrekking uit
hoofde van ziekten of gebreken,
welke ongeschiktheid niet te wijten is aan zijn schuld of onvoorzichtigheid. (artikel 48)

Verwonding, verminking, ziekten
of gebreken, een en ander «voor
zover de verwonding, verminking,
ziekten of gebreken zijn ontstaan,
tot uinng gekomen of verergerd
gedurende den dienst bi| de landmacht hier te lande of bi) de zeemacht en te dier zake nog geen
pensioen werd toegekend en mits
de toestand van den belanghebbende tengevolge van deze verwonding, verminking, ziekten of
gebreken bij ontslag blijkt eene invaliditeit te veroorzaken van tenminste tien procent», (artikel 2)

Professionele oorzakeli)kheid.

Het rechtstreeks gevolg zijn van de
uitoefening van zi|n dienst, (artikel 48)

— Ten aanzien van verwonding
of verminking:
«tijdens de uitoefening van
den militairen dienst in den
strijd bekomen, dan wel veroorzaakt door gevorderde of
bevolen militaire diensten».
— Ten aanzien van ziekten of gebreken :
1. «welke het gevolg zijn van
vernchtingen of vermoeienissen aan de uitoefening
van den militairen dienst
verbonden, of van bijzondere omstandigheden of
toestanden, die zich bij de
uitoefening van dezen
dienst hebben voorgedaan,
dan wel, die tot uiting zijn
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gekomen onder overwegende invloed van die verrichtingen, vermoeienissen,
bijzondere omstandigheden of toestanden».
2. «niet ontstaan op een der
wijzen hiervoor omschreven, maar voor een deel
hun oorsprong vindende in
omstandigheden die met de
uitoefening van den dienst
niet in verband staan, of in
den vroegeren hchaams- of
zielstoestand van den militair, wanneer die ziekten
of gebreken zijn ontstaan,
tot uiting gekomen of verergerd, mede door inwerking van bijzonder zeer nadelige invloeden, waaraan
de belanghebbende, in verband met de uitoefening
van den dienst is blootgesteld geweest».
(artikel 2)
Dienstti|deisen.

Geen minimum dienstti|deis om
voor pensioen in aanmerking te
komen.
Diensttijd bepalend voor hoogte
van het pensioenbedrag.

Bij minder dan 5 dienstjaren geen
aanspraak op diensmjdpensioen.
(artikel 17)
Diensttijd bepalend voor hoogte
van het pensioenbedrag.

Begrip invaliditeit/
arbeidsongeschiktheid.

Als mate van invaliditeit geldt de
mate van ongeschiktheid om door
passende arbeid in het levensonderhoud te voorzien.
Er zijn 5 invahditeitspercentages,
te weten: 0%, 25%, 50%, 75%
en 100%.
(artikel 71)

In de tekst van de wet komt het
begnp invaliditeit voor, evenwel
zonder nadere omschrijving.

Berekeningssysteem.

Voor de pensioenberekening geldt
als uitgangspunt de zogenaamde
«berekeningsbasis». Deze berekeningsbasis wordt verkregen door
de volgende formule:
70 % van de pensioengrondslag =
f. x,~ (maximaal f. 4.000,-)
af. dienstujdpensioen = f. y,-berekemngsbasis = f. x-y,~

De mate van invaliditeit wordt
uitgedrukt in veelvouden van 10.
Er zijn dus 11 invaliditeitspercentages, te weten: 0%, 10%,
20%, 30%, 40%, 50%, 60%,
70%, 80%, 90% en 100%.
(artikel 18)
Voor de pensioenberekening geldt
als uitgangspunt de zogenaamde
«berekeningsbasis». Deze berekeningsbasis wordt verkregen door
de volgende formule :
70 % van de pensioengrondslag =
f. x , - (maximaal f. 4.000,-)
af: diensttijdpensioen = f. y,berekemngsbasis = f. x-y,-
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Het totale pensioen bedraagt dan :
(0, 1/4, 1/2, 3/4 of 1 χ bereke
ningsbasis)
+
(diensttijdpensioen).

De formule voor het dienstti|dpensioen is:
(aantal dienstjaren χ 2 % χ mid
delsom der pensioengrondslagen).
De pensioengrondslag is het be
drag aan jaarwedde van de amb
tenaar. De middelsom der pen
sioengrondslagen is de gemiddelde
wedde van de ambtenaar over de
laatste 3 jaar voorafgaande aan
zijn ontslag.
Het diensttijdpensioen bedraagt
minimaal 3 0 % van de middelsom
der pensioengrondslagen.
(artikel 63 j 0 artikel 71)

Het totale pensioen bedraagt dan
a. indien er sprake is van direkte
professionele oorzakelijkheid
(percentage invaliditeit χ bere
keningsbasis) + (diensttijdpensioen)
b. indien er sprake is van indi
rekte professionele oorzake
lijkheid: 1/2 (percentage inva
liditeit χ berekeningsbasis) +
(dienstajdpensioen).
De formule voor het dienstajd
pensioen is(aantal dienstjaren χ 2 % χ pen
sioengrondslag).
De pensioengrondslag is gelijk te
stellen met het bedrag aan inkom
sten, dat betrokkene gedurende
het jaar voorafgaande aan zijn
ontslag genoot.

(artikelen 14, 16, 17 en 20)

Hoogte.

Het pensioen bedraagt maximaal
70 % van de middelsom der pen
sioengrondslagen, waarbij het
pensioen een bedrag van f. 4.000,niet mag overschrijden (artikelen
54, 55 en 63)

Het pensioen bedraagt maximaal
707.1 van de pensioengrondslag,
waarbij het pensioen een bedrag
van f. 4.000,- met mag overschnjden. (artikel 16)

Duur.

Het dienstajdpensioen wordt le
venslang toegekend.
Het invaliditeitspensioen wordt
voor de eerste keer toegekend voor
een tijd van tenminste éen en ten
hoogste vijf jaar. Daarna is de
termijnbepaling overgelaten aan
de Pensioenraad.
(artikel 71)

Het dienstajdpensioen wordt le
venslang toegekend.
Het invaliditeitspensioen wordt
levenslang of voorlopig toegekend
al naar gelang het antwoord op de
vraag of verandering van het invaliditeitspercentage voor de toe
komst al of niet aannemelijk
wordt geacht, (artikelen 5, 6 en 7)

Rechtsgrond.

Aansprakelijkheid van de Overheid voor de aan de ambtenaar
toegebrachte schade (invaliditeitspensioen).
Zorgplicht van de Overheid om
betrokkene een voldoende levensonderhoud
te
verschaffen
(dienstajdpensioen).

Aansprakelijkheid van de Over
heid voor de aan de militair toege
brachte schade (invaliditeitspen
sioen).
Zorgplicht van de Overheid om
betrokkene een voldoende levens
onderhoud
te
verschaffen
(dienstajdpensioen).

76

Ook bij de gewone invaliditeitspensioenen waren de overeenkomsten groot. In
beide systemen stond de diensttijdvergelding centraal, was het laatst verdiende
loon uitgangspunt en bestond eenzelfde maximum.
Ten aanzien van het minimum was er evenwel een duidelijk verschil. Bij de
burgerambtenaren was dit altijd 3 0 % van het laatst verdiende loon; bij de
militairen alleen in het geval de verwonding, verminking, ziekten of gebreken
«den belanghebbende geheel buiten staat stellen om in zijn onderhoud te
voorzien, terwijl afdoende verbetering in zijn toestand met is te verwachten».
Ook op andere punten vielen nog verschillen te signaleren. Zij worden niet
afzonderlijk besproken, maar in onderstaand schema tot uitdrukking gebracht.

Schema 7
Schematische vergelijking tussen het gewone invaliditeitspensioen in de Pensioenwet
voor de landmacht 1922 en de Pensioenwet 1922.

Gewone invaliditeitspensioen.
Pensioenwet 1922.

Gewone invaliditeitspensioen.
Pensioenwet voor de landmacht
1922.

Omschrijving van
het nsico.

Ongeschiktheid voor de waarneming van zijn betrekking uit
hoofde van ziekten of gebreken.
(artikel 48)

Ongeschiktheid voor de waarneming van de dienst uit hoofde van
verwonding, verminking, ziekten
of gebreken, mits de ongeschiktheid met het gevolg is van eigen
moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag, (artikel 2)

Professionele oorzakelijkheid.

Niet vereist.

Niet vereist.

Dienstnideisen.

Bi) minder dan 7 dienstjaren geen
recht op pensioen, (artikel 48)
Diensttijd bepalend voor hoogte
van het pensioenbedrag.

Bi) minder dan 5 dienstjaren geen
recht op pensioen, (artikel 2)
Dienstnjd bepalend voor hoogte
van het pensioenbedrag.

Begnp invahdi-

Komt met voor.

Geheel buiten staat zijn om in zijn
onderhoud te voorzien, terwijl afdoende verbetering in zijn toestand met is te verwachten, (artikel 20)

Het pensioen bedraagt voor elk
jaar geldige dienst 2 % van de
middelsom der pensioengrondslagen. Het beloopt met minder
dan 3 0 % en met meer dan 7 0 %
van die som en overschrijdt met
een bedrag van f. 4.000,-.

Het pensioen bedraagt voor elk
jaar geldige dienst 2 % van de pensioengrondslag. Het beloopt met
meer dan 70 % van die grondslag
en overschrijdt niet een bedrag van
f. 4.000,-

teit/-

arbeidsongeschiktheid.

Berekemngssysteem.

77

De formule voor het gewone inva
liditeitspensioen (= dienstti|dpensioen) is: (aantal dienstjaren χ
2 % χ middelsom der pen
sioengrondslagen).
De pensioengrondslag is het be
drag aan jaarwedde van de amb
tenaar. De middelsom der pen
sioengrondslagen is de gemiddelde
wedde van de ambtenaar over de
laatste 3 jaar voorafgaande aan
zijn ontslag.

(artikelen 54 en 55)

De formule voor het gewone inva
liditeitspensioen (= diensttijdpensioen) is : (aantal dienstjaren χ
2 % χ pensioengrondslag).
De pensioengrondslag is gelijk te
stellen met het bedrag aan inkom
sten, dat betrokkene gedurende
het jaar voorafgaande aan zijn
ontslag genoot.
Wanneer de verwonding, vermin
king, ziekten of gebreken «den
belanghebbende geheel buiten
staat stellen om m zijn onderhoud
te voorzien, terwijl afdoende ver
betering in zijn toestand met is te
verwachten, zal het hem toe te
kennen pensioen niet minder be
dragen dan 3 0 % van den pen
sioengrondslag».
(artikelen 14, 16 en 20)

Hoogte.

Het pensioen bedraagt maximaal
70 % van de middelsom der pensioengrondslagen, waarbij het
pensioen een bedrag van f. 4.000,nict mag overschrijden, (artikelen
54 en 55).

Het pensioen bedraagt maximaal
707.. van de pensioengrondslag,
waarbij het pensioen een bedrag
van f. 4.000,- met mag overschrij
den. (artikel 16)

Duur.

Levenslang, (artikel 48)

Levenslang, (artikelen 5 en 6)

Rechtsgrond.

Zorgplicht van de Overheid om
betrokkene een voldoende levens
onderhoud te verschaffen.

Zorgplicht van de Overheid om
betrokkene een voldoende levens
onderhoud te verschaffen.

D. De uitvoering van de Pensioenwet voor de landmacht 1922.
In dit deel wordt in het kader van de bespreking van de Besluiten «procedure
geneeskundig onderzoek militairen» eerst in het algemeen op de uitvoering van
de Pensioenwet voor de landmacht 1922 ingegaan. Met name de werkwijze van
de geneeskundige commissies en de vragen, waarop zij een antwoord moesten
geven (vaststelling professionele oorzakelijkheid, invaliditeitspercentage etc.)
komen aan de orde.
In paragraaf 2 worden nadere bijzonderheden vermeld betreffende de evaluatie
van de mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid in de praktijk.
Í. De Besluiten «procedure geneeskundig onderzoek militairen» van 1922 en
1936.
Artikel 25 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 stelde, dat geen pen78

sioen terzake van verwonding, verminking, ziekten of gebreken kon worden
verleend zonder dat een geneeskundig onderzoek door militair-geneeskundigen
of oud-militair-geneeskundigen had plaats gehad naar regelen te stellen bij
algemene maatregel van bestuur. Deze nadere regelen zijn destijds vastgelegd in
het Besluit van 11 mei 1922(19).
Het militair geneeskundig onderzoek ten aanzien van een militair of gewezen
militair der zeemacht vond plaats op last van de Minister van Marine en ten
aanzien van een militair of gewezen militair der landmacht op last van de
Minister van Oorlog (20).
De Inspecteur van de geneeskundige dienst der zee- of landmacht, aan wie de
last werd verstrekt, droeg er zorg voor, dat het onderzoek door een commissie
bestaande uit officieren van gezondheid of uit oud-officieren van gezondheid,
werd ingesteld (21). In de regel hadden in de commissie drie geneeskundigen
zitting (22).
De militaire autoriteiten verstrekten de medici op hun verzoek behalve een
extract uit het stamboek en een afschrift van de straflijst zoveel mogelijk alle
inlichtingen :
— omtrent het ontstaan van de ziekten of gebreken van de te onderzoeken
militair of gewezen militair ;
— omtrent de vraag of wellicht eigen moedwillige handelingen of ongeregeld
gedrag tot zijn ongeschiktheid voor de waarneming van de militaire dienst
aanleiding hadden gegeven;
— omtrent de bezwaren, door de belanghebbende ten gevolge van zijn ziekten
of gebreken, bij de uitoefening van zijn dienst ondervonden;
— omtrent hetgeen bevorderlijk kon zijn voor een juiste beoordeling van de
mate van zijn geschiktheid om in zijn onderhoud te voorzien (23).
Elk geneeskundig rapport omtrent een geneeskundig onderzoek behoorde in te
houden (24) :
«a. eene verklaring of de onderzochte ongeschikt geacht wordt voor de
waarneming van den militairen dienst en in dat geval eene opgave van het
(de) op den onderzochte van toepassing zijnde nummer (nummers) van
het Militair Keuringsreglement;
b. eene nauwkeurige omschrijving van de bij den onderzochte waargenomen verwonding, verminking, ziekten of gebreken, en van de stoornissen
en bezwaren, door deze veroorzaakt, welke omschrijving eene duidelijke
(19) Konmkli|k besluit van 11 mei 1922 (Stb 279), houdende «regelen voor het militair geneeskundig onderzoek, bedoeld in de Pensioen- en Bevordenngswetten voor de zee- en de landmacht»
(20) Artikel 1 van het Besluit
(21) Artikel 1 van het Besluit
(22) Artikel 1 van het Besluit
(23) Artikel 2 van het Besluit
(24) Artikel 3 van het Besluit
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voorstelling moet geven van den bestaanden toestand ;
c. omstandige mededeelmgen omtrent het bestaan van de geconstateerde
ziekte of gebreken, zoowel — zoo nodig — wat door de militairen
autoriteiten dienaangaande wordt verklaard, als wat de belanghebbende
zelf meent te kunnen aanvoeren, dit laatste — voorzoover mogelijк — bi)
eigenhandig geschreven verklaring ;
d. beschouwingen omtrent het verband, dat op medische gronden moet
geacht worden al of niet te bestaan tusschen de aangegeven oorzaken en
de waargenomen ziekten of gebreken ; mededeelmg of op geneeskundige
gronden een andere wijze van ontstaan der gebreken meer aannemelijk is
te achten dan die, welke door de militaire autoriteiten of door den
belanghebbende worden aangegeven en in welke mate verschillende
oorzaken, als bedoeld m artikel 2, onder 2° van de Pensioenwetten voor
de zee- en landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 en 66), tot den bestaan
den ziektetoestand hebben bijgedragen ; voorts in daartoe leidende ge
vallen toelichting waarom ziekten of gebreken, die schijnbaar volkomen
hersteld waren, na korter of langer tijd zich weder openbaarden ;
e. een overzicht van den tijd, gedurende welken de belanghebbende uit
hoofde van de ziekten of gebreken, die aanleiding hebben gegeven tot het
geneeskundig onderzoek, onder behandeling, met verlof tot herstel van
gezondheid, of wegens tijdelijke ongesteldheid op non-activiteit was;
f. eene met redenen omkleede verklaring, zoo nodig vermeldende :
1. de mate van invaliditeit, uitgedrukt in percentages van tien of veel
vouden van tien (art. 2, onder 2°. van voormelde wetten) ; (van belang
bij het dienstinvaliditeitspensioen)
2. of verandering van invahditeitspercentage voor de toekomst al dan
niet aannemelijk geacht wordt (artikelen 6 en 7 van voormelde wet
ten) ; (van belang bij het dienstinvahditeitspensioen)
3. of de belanghebbende geheel (—) buiten staat is om in zijn levens
onderhoud te voorzien (artikelen 8 en 16 van voormelde wetten) ; in
het eerstgenoemde geval of afdoende verbetering in zijn toestand al
dan niet aannemelijk is (artikel 16); (van belang bij het gewone
invaliditeitspensioen)
4. of de belanghebbende verkeert in een der gevallen, welke krachtens
artikel 18 en 19 van voormelde wetten tot verhoging van pensioen
kunnen leiden», (van belang voor de bijzondere invahditeitsverhoging)
De inhoud van het geneeskundig rapport werd geacht het gevoelen weer te
geven van de meerderheid der tot het onderzoek aangewezen geneeskun
digen (25).

(25)
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Artikel 5 van het Besluit

Bij het opmaken van een geneeskundig rapport ten behoeve van een persoon,
aan wie voorlopig pensioen was toegekend, dienden omtrent diens levensomstandigheden inlichtingen te worden ingewonnen bij het desbetreffende
gemeentebestuur, bij de Commandant van de divisie Koninklijke Marechaussee, onder wiens ressort de belanghebbende viel, bij werkgevers etc. (26).
Bovenstaande regels voor het geneeskundig onderzoek zijn in 1936 voor wat
betreft de hoofdzaken onveranderd gebleven. Een bespreking van het nieuwe
Besluit «procedure geneeskundig onderzoek militairen» van 1 augustus 1936
kan in dit verband dan ook achterwege blijven (27).
2. De evaluatie van de mate van invahditeitlarbeidsongeschiktheid
tijk.

in de prak-

Volgens de informatie, die wij hebben verkregen van Van Eek (28) werd in de
periode 1922-1945 de mate van invaliditeit bij het vaststellen van het recht op
dienstinvaliditeitspensioen niet geëvalueerd aan de hand van een gesanctioneerde invaliditeitstabel (29). Wel waren er enkele summiere tabellen in gebruik, maar die hadden geen officieel karakter. Wij komen op deze tabellen in
het volgende hoofdstuk nader terug.
Volgens Van Eek mag voor de periode 1922-1945 gesteld worden, dat elk geval
op zijn eigen merites werd beoordeeld. Conform de Koninklijke besluiten van
1922 en 1936 hield de geneeskundige commissie rekening met de concrete
levensomstandigheden van betrokkene. Dit ging redelijk goed bij een voorlopige beoordeling, maar bij de definitieve minder goed, omdat de termijn,
waarover hier een prognose gedaan moest worden, aanzienlijk langer was. Het
werd onredelijk gevonden om tijdelijk ongunstige levensomstandigheden voor
(26) Artikel 5 van het Besluit.
(27) Koninklijk besluit van 1 augustus 1936 (Stb. 548), houdende «regeling van het militair
geneeskundig onderzoek naar het bestaan van ongeschiktheid voor de waarneming van de militaire
dienst, naar het ontstaan, den aard en de gevolgen van de verwonding, verminking, ziekten of
gebreken, welke aanleiding kunnen geven tot toekenning of wijziging van een militair pensioen, dan
wel naar het ontstaan, den aard en de gevolgen van de njdelijke ongesteldheid, welke, overeenkomstig het bepaalde bi| de artikelen 70, onder 5°, en 71 der Bevordenngswet voor de landmacht 1902,
reden geeft om een officier op non-activiteit te stellen of om diens non-actmteit te verlengen».
(28) Van Eek begon zi|n militaire loopbaan bi] het Ministerie van Defensie in 1934 als officier van
gezondheid. Na de bezetting van ons land in 1940 ging hij over naar de Rijksgeneeskundige Dienst.
Qua werkzaamheden maakte deze verandering van werkgever voor Van Eek niets uit, omdat hi]
ook bi) de Rijksgeneeskundige Dienst speciaal belast was met de zorg voor de gewonde en zieke
militair. Gedurende de oorlogsjaren had hij veel contact met artsen van de Rijksverzekenngsbank.
Na de oorlogsjaren kwam Van Eek wederom in actieve militaire dienst. Vanaf 1948 was hij zeer
nauw betrokken bij de totstandkoming van de Handleiding en van de War Pensions Commiteeschaal. HIJ is verder oud-Voorzitter van de Commissie Geneeskundig Onderzoek Militairen te
Utrecht.
(29) Dit gold niet alleen voor de Pensioenwet voor de landmacht 1922, maar ook voor de
Ongevallenwet 1921. Vgl. Van der Pas, Validiteitsschattingen; Assen 1964, pagina 154 e.v.
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de gehele toekomst te laten doorwerken. Want dit zou kunnen betekenen, dat
indien onderzochte bijvoorbeeld op de datum waarop het (voorlopig) pensioen
(opnieuw) zou worden verleend, in een ziekenhuis lag, zijn invaliditeit op 100 %
moest worden gesteld. Zulks zou alleen enigszins te verantwoorden zijn, indien
de onderzochte vermoedelijk zeer lange tijd ziekenhuisverpleging zou behoeven. Bij korter durende verpleging werd daarom de schatting naar rato
verlaagd.
In het algemeen werd de mate van invaliditeit zo geëvalueerd, dat niet alleen
rekening werd gehouden met de toestand op de datum van onderzoek, maar
ook met de gemiddelde toestand van betrokkene, welke redelijkerwijs in de
toekomst te verwachten was. Hierbij was het vermoedelijk verlies aan arbeidsvermogen op de algemene arbeidsmarkt, derhalve niet het verlies aan arbeidsvermogen in een concreet beroep bepalend. Als betrokkene een betrekking
gevonden had en in die betrekking nauwelijks hinder ondervond van zijn
handicap dan sloot dat nog niet uit, dat er sprake zou kunnen zijn van invaliditeit in algemene zin. In feite werd de gemiddelde algemene invaliditeit voor de
toekomst geëvalueerd, waarbij het gevoelen en de ervaring van de beoordelingscommissie altijd de doorslag gaf.
Deze benadering was een gevolg van het systeem, dat de wetgever in de Pensioenwet voor de landmacht 1922 had neergelegd. De wetgever had voorgeschreven, dat het pensioen levenslang toegekend diende te worden, wanneer
verandering van het invaliditeitspercentage voor de toekomst niet meer aannemelijk kon worden geacht (30). Dit voorschrift bracht met zich mee, dat de
medici op het punt van de invaliditeitsschatting een prognose voor de toekomst
moesten maken. Door deze wettelijke bepalingen konden de medici, aldus Van
Eek, niet echt rekening houden met de concrete werkelijkheid van betrokkene,
met zijn reële noden en problemen op arbeidskundig en loonkundig gebied. Zij
waren in feite gedwongen een abstractie van de werkelijkheid te maken om
zodoende aan de hand van algemene ervaringsgegevens tot een min of meer
aanvaardbare prognose voor de toekomst te kunnen komen.
Zoals gezegd werd echter toch wel in zekere zin rekening gehouden met de
concrete levensomstandigheden van betrokkene. Wat voor inhoud het woord
«levensomstandigheden» in die periode daarbij precies had, hebben wij kunnen
vaststellen aan de hand van een onderzoek van enkele dossiers uit die tijd (31).
Uit deze dossiers blijkt, dat wanneer de commissie inlichtingen wilde hebben
over de levensomstandigheden van betrokkene, zij het volgende verzoek
stuurde naar de burgemeester van de gemeente, waar betrokkene woonde :
(30) Artikel 6 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922.
(31 ) Deze dossiers bevinden zich in het archief van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van het
Ministerie van Defensie te Heerlen. De nummers zijn ons bekend. A.P.W., ordners pensioen
algemeen, nr. 2.
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« In uw gemeente —
is woonachtig —
vroeger —
en in — ongeschikt verklaard voor de uitoefening van de militaire dienst
wegens gebreken.
Met het oog op een dezerzijds uit te brengen advies — zou ik gaarne enige
inlichtingen omtrent zijn toestand ontvangen, ondermeer of in zijn omgeving
iets van zijn ziekte of gebrek bekend is, met welke arbeid hij zich bezighoudt,
en wat hij ongeveer verdient, zo mogelijk onder raadpleging van de loonlijsten.
—»
Wij kunnen hieruit afleiden, dat op een bepaalde manier arbeids- en loonkundige gegevens een rol speelden bij de beoordeling van de mate van invaliditeit.
Deze gegevens werden echter altijd slechts door de bril van de medicus bezien.
Zij kwamen daardoor niet volledig tot hun recht. Bovendien kan de concrete
situatie op een bepaald moment hoogstens indikatieve waarde hebben voor de
toekomst.
Bij de evaluatie van de mate van invaliditeit is er vanaf het begin van de dertiger
jaren steeds sprake geweest van een zekere vorm van samenwerking met de
Rijksverzekeringsbank, de uitvoeringsinstantie van de Ongevallenwet 1921. De
Memorie van toelichting bij de Pensioenwet voor de landmacht 1922 stelde, dat
de mate van invaliditeit bij de uitvoering van de Pensioenwet voor de landmacht
1922 naar soortgelijke maatstaven moest worden beoordeeld als in het kader
van de Ongevallenwet 1921 (32). Daarom werd in bepaalde gevallen het advies
ingewonnen bij de Medisch-Adviseur van de Rijksverzekeringsbank. Voorbeelden hiervan vindt men in diverse uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep (waarover meer onder E) (33).
Interessant is in dit verband een passage uit de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep van 9 mei 1933 (P.v.d.L. 1922, nr. 1933, D.No.6 ; I.No. 12), waarin
door de vertegenwoordiger van de Militaire Pensioenraad het volgende werd
opgemerkt (34):
«dat de Militaire Pensioenraad, aangezien, zoals belanghebbende terecht
opmerkt, de invaliditeit krachtens de Ongevallenwet naar soortgelijke maatstaf wordt beoordeeld als in het onderhavige geval, de meening heeft gevraagd van den Medisch-Adviseur der Rijksverzekeringsbank, Dr. G., die van

(32) In de Keuringsbesluiten van 1922 en 1936 was overigens geen nadere inhoud gegeven aan
deze gedachte.
(33) Zie de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep: d.d. 19 mei 1942, P.v.d. L. 1922,
1943/31 ; d.d. 21 september 1943, P.v.d. L. 1922, 1943/19; d.d. 19 september 1944, P.v.d.L. 1922,
1944/11; d.d. 27 maart 1946, P.v.d.L. 1922,1945/9 ; d.d. 4 juni 1947, P.v.d.L. 1922, 1947/1. Deze
uitspraken zijn aanwezig bij de C.R.v.B. te Utrecht. Zij zijn niet gepubliceerd.
(34) Deze uitspraak is niet gepubliceerd. Zij is aanwezig.bij de C.R.v.B. te Utrecht.
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de waardering der oogletsels een bijzondere studie heeft gemaakt» ;
Met zoveel woorden wordt hier door de Militaire Pensioenraad gezegd, dat er
een beoordeling naar dezelfde maatstaven plaatsvond.
De vraag of betrokkene geheel buiten staat was om in zijn onderhoud te
voorzien, welke vraag van belang was voor het gewone invaliditeitspensioen (in
dergelijk geval 3 0 % van de pensioengrondslag), werd uitsluitend beantwoord
door de commissies voor het geneeskundig onderzoek. Deze gingen hierbij af op
de informatie van de militaire autoriteiten. Blijkens artikel 2 van het Besluit
procedure geneeskundig onderzoek militairen van 1922 dienden deze autoriteiten de medici zoveel mogelijk alle inlichtingen te verstrekken «omtrent
hetgeen bevorderlijk kan zijn voor een juiste beoordeling van de mate zijner
geschiktheid om in zijn onderhoud te voorzien». Welke criteria de geneeskundige commissies destijds bij hun oordeelsvorming hanteerden, is moeilijk te
achterhalen. Volgens Van Eek, die wij hierover hebben geraadpleegd, beperkte
men zich in de praktijk evenals bij het dienstinvaliditeitspensioen niet enkel tot
een beschouwing van de medische gegevens. Ook de concrete sociaal-economische toestand van betrokkene speelde een belangrijke rol bij de beoordeling.
Hoe een en ander met elkaar in verband gebracht moest worden was evenwel
niet gereglementeerd, maar werd ter vrije interpretatie overgelaten aan de
medici.
E. De rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Voor de eenheid van wetgeving en uitvoering van de Pensioenwet voor de
landmacht 1922 en Ongevallenwet 1921 is van groot belang geweest, dat de
Pensioenwet voor de landmacht 1922 ook een beroepsmogelijkheid instelde bij
een onafhankelijke rechter, te weten de Centrale Raad van Beroep, tegen de
door de Kroon genomen pensioenbeslissingen (35). Deze beroepsmogelijkheid
bestond wanneer de herzieningsprocedure bij de Kroon was afgesloten, mits
betrokkene door de herzieningsbeslissing van de Kroon rechtstreeks in zijn
belang was getroffen (36).
Blijkens artikel 59 van de wet was de taak van de Centrale Raad «vast te stellen,
of de bestreden beslissing, al of niet met verbetering der gronden zal behooren te
worden gehandhaafd, dan wel geheel of gedeeltelijk te worden vernietigd, en in
dit laatste geval, welke beslissing daarvoor in de plaats zal behooren te treden ».
Blijkens de uitspraken, die de Centrale Raad van Beroep in de periode 19221945 heeft gedaan, heeft'hij gelet op de in de Memorie van toelichting door de
Regering geuite wens van aansluiting tussen de Pensioenwet voor de landmacht
1922 en de Ongevallenwet 1921. Vaak is door de Raad een medicus van de

(35)
(36)
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Artikel 57 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922, tekst 1922.
Artikel 56 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922, tekst 1922.

Rijksverzekeringsbank om advies gevraagd bij de invaliditeitsvaststelling (37).
De Raad heeft ook gebruik gemaakt van ervaringsgegevens van de Rijksverzekeringsbank of de hulp ingeroepen van de zogenaamde speciale agenten (38).
Uit sommige uitspraken komt naar voren, dat het invaliditeitsbegrip in de
Pensioenwet voor de landmacht 1922 en in de Ongevallenwet 1921 door de
Centrale Raad of door de gemachtigden onderling werd vergeleken c.q. met
elkaar in verband werd gebracht. De volgende uitspraken zijn in dit verband
illustratief (39). De eerste uitspraak is van 26 januari 1932, zaaknummer 1931,
D. no. 7 ; I no. 14. Hierin overwoog de Raad met betrekking tot de feiten van het
twistgeding onder meer:
«Overwegende dat klager bij tegen de beslissing van 5 september 1931
gericht tijdig ingediend klaagschrift heeft aangevoerd :
dat de bezwaren, die voor hem thans bestaan en uit een hem in maart 1926
nabij Breda bij een avondoefening overkomen ongeval zijn voortgevloeid,
nog steeds dezelfde zijn als vroeger;
dat hij te dien aanzien mededeelt, dat vrijwel de geheele rechter zijde van zijn
gezicht — zijn rechter oog inbegrepen — en ook overigens nog een deel van
zijn hoofd gevoelloos is;
dat in die lichaamsdelen bij lichamelijke inspanning een hinderlijk prikkelend
gevoel ontstaat;
dat de boven aangegeven gevoelloosheid met name bezwaren oplevert voor
zijn oog, nu dit, indien dit aan wind of mist wordt blootgesteld, met bloed
beloopt, zoodanig, dat daardoor alsdan door hem niets kan worden onderscheiden ;
dat voorts door die gevoelloosheid het oog niet reageert, indien daarin stofjes
of ander vuil geraakt;
dat in verband met het bovenstaande hij ongeschikt moet worden geacht voor
voortdurenden arbeid in de buitenlucht of in een stoffige omgeving ;
dat, naar de oogarts Dr. K., te G., hem verklaarde, de kans op infectie te
eeniger tijd aan zijn rechter oog, in verband met de gevoelloosheid, zeer groot
is, hetgeen het verlies van zijn oog tengevolge zal kunnen hebben ;
dat ten aanzien van de gevolgen van het ongeval hij overigens meent te mogen
verwijzen naar de daaromtrent opgemaakte geneeskundige rapporten;
dat de Commissie voor het geneeskundig onderzoek blijkens haar rapport
van 24 november 1930, uitgebracht naar aanleiding van zijn afgewezen
verzoek om pensioen, dan ook thans nog het invaliditeitspercentage stelt op
10;
(37) O.a. in de uitspraken van de C.R.v.B. : d.d. 9 mei 1933, zaaknummer D. no. 6.1.no. 12. ; d.d.
21 september 1943, zaaknummer 1943/10; d.d. 25 januari 1944, zaaknummer 1943/30. Deze
uitspraken bevinden zich in het archief van de C.R.v.B. te Utrecht. Zi| zijn niet gepubliceerd.
(38) O.a. in de uitspraak van de C.R.v.B. d.d. 2 november 1943, zaaknummer 1943/25. Deze
uitspraak bevindt zich in het archief van de C.R.v.B. te Utrecht. Zi) is met gepubliceerd.
(39) Deze uitspraken bevinden zich in het archief van de C.R.v.B. te Utrecht. Zij zijn niet
gepubliceerd.
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dat de Militaire Pensioenraad en de Minister, na zich tweemaal met de
conclusie van die Commissie te hebben vereenigd, thans — terwijl in den
toestand niet eenige verandering is ingetreden — meenen te moeten besluiten,
dat het invaliditeitspercentage minder bedraagt dan 10, zulks, naar zijn
meening, op een kennelijk onjuisten grond;
dat immers de enkele omstandigheid, dat hij zijn werkkring bij de belastingen
goed kan volhouden en praktisch nimmer behoeft te verzuimen — een
omstandigheid trouwens, die steeds, ook bij zijn vroegere verzoeken, is
bekend geweest — toch niet de conclusie kan wettigen, dat het invaliditeitspercentage minder dan 10 bedraagt, ook al knoopt de Militaire Pensioenraad daaraan ten overvloede («te meer») nog een overweging vast;
dat de Militaire Pensioenraad en de Minister door aldus het «invaliditeitspercentage» uitsluitend te koppelen aan de tegenwoordige functie van Van den
B. — waarvan het uiteraard niet vaststaat, dat hij die zijn geheele leven zal
vervullen — dan ook kennelijk uitgaat van een onjuist begrip «invaliditeitspercentage» ;
dat, naar hij meent, voor de toepassing van de Militaire Pensioenwet het
vaststellen van het invaliditeitspercentage moet geschieden aan de hand van
de vraag of en in hoeverre de bestaande gebreken den belanghebbende in het
algemeen geheel of gedeeltelijk ongeschikt maken tot het verrichten van
arbeid van de soort als voor hem redelijkerwijs in aanmerking komt en in
hoeverre door die gebreken zijn kansen op de arbeidsmarkt ongunstig worden beïnvloed;
dat voor een zoodanige opvatting steun kan worden gevonden in artikel 6,2°,
letter a, en artikel 7, eerste lid, der wet, vermits alleen bij die opvatting door
deskundigen kan worden beoordeeld of verandering van het invaliditeitspercentage aannemelijk is, hetgeen daarentegen bij de bestreden opvatting geheel
onmogelijk zou zijn, nu niet kan worden voorzien of belanghebbende —
hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen — van beroep zal veranderen, in welk
nieuw beroep het percentage geheel anders zal kunnen zijn ;
dat ook de artikelen 18 en 19 der wet, waarin, los van het beroep, dat iemand
uitoefent, een vaste verhooging wordt toegekend bij bepaalde verminkingen,
wijzen in de richting van de hierboven verdedigde opvatting;
dat ook artikel 18 der Ongevallenwet met de praktijk van welke wet in de
overwegingen van de afwijzende beschikking een vergelijking wordt gemaakt, op soortgelijke wijze, als hierboven voor het invaliditeitspercentage is
aangegeven, de in dat artikel bedoelde ongeschiktheid tot werken omschrijft ;
dat bij een opvatting van «invaliditeitspercentage», als hierboven verdedigd,
naar zijn meening ook in aanmerking mag komen de kans op infectie en
verlies van het oog, vermits dit toch zijn validiteit vermindert, nu hij redelijkerwijs voortaan arbeid, waarbij die kans zeer groot is zal moeten vermijden ;
dat, ook al ware de opvatting van den Militairen Pensioenraad en den
Minister omtrent het invaliditeitspercentage juist, niet moet worden voorbijgezien, dat het in deze zaak slechts gaat over de vraag of het percentage al dan
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niet minder is dan 10, en, indien hij bij herhaling zou moeten verzuimen en
zijn werkkring bij de belastingen niet goed zou kunnen volhouden, het
invaliditeitspercentage toch op een beduidend hooger getal dan op 10 zou
moeten worden gesteld ;
dat ten aanzien van de overweging ten overvloede, waarin een vergelijking
wordt getrokken met de praktijk van de Ongevallenwet, hij wil opmerken,
dat hij ook andere bezwaren heeft dan aan zijn oog alleen en verder dat geen
bezwaar wordt gemaakt, indien het invaliditeitspercentage slechts op 10 en
niet op 15 wordt gesteld;
en heeft verzocht de bestreden beslissing te vernietigen en te bepalen, dat zijn
invaliditeitspercentage 10 of hooger bedraagt en dat hem dienovereenkomstig een invaliditeitspensioen wordt toegekend, te rekenen van 1 November
1930 af, hetzij levenslang, hetzij voorlopig» ;
en in rechte:
« Overwegende dat in deze behoort te worden beslist of klager terzake van het
hem op 16 maart 1926 overkomen dienstongeval, waarbij zijn rechter gelaatshelft tijdens een militaire oefening door een bajonet werd verwond, met
ingang van 1 November 1930 nog invalide was in den zin der Pensioenwet
voor de landmacht 1922, S.66, en zoo ja, op welk percentage de invaliditeit
toen nog behoorde te worden gesteld ;
Overwegende dienaangaande dat uit het rapport van de Geneeskundige
Commissie d.d. 24 november 1930 blijkt, dat deze Commissie bij haar
onderzoek van klager op 10 November 1930 het navolgende heeft geconstateerd :
«Verlamming van den I o en 2° tak van de rechter gevoelszenuw van het
aangezicht (trigeminus), welke zich openbaart door gevoelloosheid in het
gebied dier takken, n.l. van de rechter wang, de rechter helft van het
voorhoofd, het voorste deel van de behaarde hoofdhuid rechts, benevens
van het rechter oog; als gevolg van deze laatste afwijking is de
hoornvliesreflex van dit oog geheel afwezig, waardoor het spoedig geïrriteerd en rood wordt bij wind en in een stofrijke omgeving. In het gebied van
den derden tak der genoemde zenuw is het gevoel wat minder scherp dan
links».
Overwegende dat deze Commissie bij klager geen andere afwijkingen heeft
gevonden en voorts opmerkte, dat klagers toestand vrijwel volkomen dezelfde was als bij het uitbrengen van het vorige rapport (bedoeld is dat van 19
November 1929);
Overwegende dat de Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, namens verweerder verzocht om mededeeling te doen of zijnerzijds
wordt ingestemd met voormeld advies van den Militairen Pensioenraad d.d.
14Januari 1931, in zijn schrijven d.d. lOFebruari 1931 heeft vermeld, dat er,
gelet op de nadere mededeeling van betrokkene (aan welke de Commissie
meent minder waarde te moeten toekennen) geen «overwegend» bezwaar
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bestaat de uitspraak van den Pensioen raad te aanvaarden ;
Overwegende echter dat deze Raad, gelet op voormeld rapport der Geneeskundige Commissie d.d. 24 November 1930 en op hetgeen klager ter nadere
toelichting van zijn klaagschrift ter terechtzitting heeft medegedeeld, van
oordeel is, dat de invaliditeit van klager, als gevolg van voornoemd dienstongeval, op 1 November 1930 nog op 10% behoort te worden geschat;
Overwegende dat klager mitsdien, ingaande 1 November 1930, nog recht
had op een invaliditeitspensioen ten bedrage van f. 49,- per jaar, welk
pensioen hem voorloopig behoort te worden toegekend, aangezien deze Raad
met de Geneeskundige Commissie van oordeel is, dat verandering van dat
percentage voor de toekomst aannemelijk is te achten, terwijl deze Raad
voorts van oordeel is, dat dit pensioen aan klager nog voor den tijd van één
jaar behoort te worden toegekend» ;
De tweede uitspraak, die wij ter illustratie vermelden is die van de Centrale
Raad van Beroep d.d. 19 september 1944, zaaknummer 1944/11. De Raad
overwoog hierin met betrekking tot de feiten van het twistgeding onder meer :
«Overwegende dat verweerder bij besluit van 18 October 1943 aan den
gewezen dienstplichtige (40) G.J. Wassink opnieuw voorloopig voor den tijd
van één jaar, te rekenen van 30 Augustus 1943, een invaliditeitspensioen
heeft toegekend van f. 140,- per jaar;
Overwegende dat verweerder bij beslissing van 10 Mei 1944 afwijzend heeft
beslist op het verzoek om herziening van voormelde beslissing, daarbij overwegende dat eerstgenoemde pensioenbeshssing was gegrond op :
a. het feit dat het bij adressant bestaande gebrek (gemis van het rechteroog) is
ontstaan tengevolge van een der oorzaken als bedoeld bij artikel 2-2°
onder a der meeraangehaalde wet, rechtsgrond, uit hoofde waarvan hem
voor de eerste maal bij Besluit van den Generaal-majoor N.T. Carstens
d.d. 25 Januari 1941, nr. 318 W, voorloopig voor den tijd van één j aar een
invaliditeitspensioen krachtens de bepalingen dier wet werd toegekend ;
b. het rapport van de commissie voor het geneeskundig onderzoek te 's-Gravenhage d.d. 11 september 1943, waaruit blijkt, dat adressants invaliditeit op den datum van het laatstelijk door hem ondergaan geneeskundig
onderzoek (26 Augustus 1943) werd geschat op 20 %, bij welke schatting
rekening werd gehouden met het beroep van betrokkene (landbouwer) ;
dat G.J. Wassink voornoemd, door de commissie voor het geneeskundig
onderzoek te Utrecht, op 14 December 1943, andermaal aan een geneeskundig onderzoek is onderworpen, nopens welk onderzoek onder dagteekening
van 12 Januan 1944 rapport werd uitgebracht;
dat uit evenbedoeld rapport onder meer blijkt, dat de commissie-Utrecht
adressants invaliditeit op den datum van het onderzoek schat op 2 0 % ,
(40) Het ging m deze uitspraak met om een beroepsmilitair Inhoudelijk maakt dit echter niets uit,
omdat de С R ν В voor beide categorieën eenzelfde benadering volgde
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terwijl zij de invaliditeit van betrokkene op 30 Augustus 1943 (datum van
ingang van het hem laatstelijk toegekend invaliditeitspensioen) eveneens op
2 0 % vaststelt;
dat tot de bijlagen van laatstbedoeld geneeskundig rapport onder andere
behoort een rapport van den Inspecteur der Rijksverzekeringsbank in spe
cialen dienst te Arnhem, betreffende het den 30en November 1943, op
verzoek van den Chef van den Rijksgeneeskundigen Dienst, ingestelde onder
zoek naar de arbeidsprestatie van belanghebbende;
dat uit laatstbedoeld rapport blijkt, dat een veertigjarige ervaring bij de
uitvoering der Ongevallenwet 1921 heeft geleerd, dat er ternauwernood een
beroep is te vinden waarin men zich niet volledig kan aanpassen bij het
onderwerpelij к letsel en practisch voor een boer geen enkel bezwaar is te
noemen, waardoor de prestatie in merkbare mate wordt beïnvloed ;
dat genoemde Inspecteur de invaliditeitsschatting naar 2 0 % dan ook alleszins redelijk acht;
dat het oordeel van genoemden deskundige in overeenstemming is met terzake bestaande jurisprudentie, voor zoover deze blijkt uit uitspraken van den
Centralen Raad van Beroep;
dat in dit verband moge worden verwezen naar een nog kortelings gegeven
uitspraak, waarin genoemd College overwoog dat een rijke ervaring met de
gevolgen van die ongevallen, overkomen aan verzekerden ingevolge de Ongevallenwet 1921, waarbij deze een oogletsel hebben bekomen, heeft geleerd,
dat het verlies van een oog in het algemeen geen grootere arbeidsongeschiktheid pleegt op te leveren dan van 30 % gedurende een jaar na de werkhervatting en van 15% daarna;
dat de schatting van het invaliditeitspercentage voor de toepassing van opgemelde pensioenwet in veelvouden van 10 wordt aangegeven, zoodat in dit
verband de schatting van 2 0 % in het algemeen gesproken niet anders dan
juist kan zijn;
dat een afwijking van de in het algemeen geldende norm alleen gerechtvaardigd zou zijn, indien zou vaststaan, dat het beroep van betrokkene speciale
eischen zou stellen aan zijn gezichtsvermogen;
dat deze omstandigheid, gelet op het feit, dat betrokkene het beroep van
landbouwer uitoefent, zich echter niet voordoet;
dat in het rapport van de Rijksverzekeringsbank nog wordt gewezen op het
feit dat meer dan bij eenig ander letsel, de vrees voor het verlies van het
resterende oog, hetwelk voor betrokkene totale blindheid en volkomen invaliditeit zou beteekenen, ook bij Wassink een voorname rol speelt;
dat echter de ervaring wel heeft geleerd, dat zulk een verlies zelden voorkomt ;
dat belanghebbende in zijn meerbedoeld request nog aanvoert, dat het gemis
van zijn oog, dat hij door werkelijke opoffering voor zijn medemenschen
heeft moeten missen, nooit kan worden vergoed ;
dat echter aan de bepaling der onderwerpelij ke militaire pensioenwet niet de
bedoeling ten grondslag ligt om — behoudens de in artikel 18 dier wet met
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name genoemde gevallen — het gemis van een bepaald lichaamsdeel te
vergoeden ;
dat immers krachtens de bepalingen dier wet aan den getroffene alleen een
pensioen kan worden toegekend afhankelijk van de «mate van diens invaliditeit», waarbij dan onder «mate van invaliditeit» wordt verstaan de mate
van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid in het beroep, dat betrokkene voor zijn opkomst onder de wapenen heeft uitgeoefend, dan wel na zijn
ontslag uit den dienst is gaan uitoefenen;
dat een zoodanig pensioen het karakter draagt van een schadevergoeding aan
hem die in en door of gedeeltelijk in en door den dienst invalide geworden —
zijn vermogen tot arbeiden en daarmede zijn inkomsten uit dien arbeid heeft
zien verminderen ;
dat — zoals reeds eerder werd overwogen — bij de schatting van adressante
mate van invaliditeit naar 20 % rekening is gehouden met zijn beroep (landbouwer), zoodat bij de vaststelling van dezen grond voor pensioenverleening
aan de bedoeling van meerbedoelde pensioenwet is voldaan;
dat mitsdien geen termen kunnen worden gevonden met betrekking tot de
aanspraken van adressant op invaliditeitspensioen een andere beslissing te
nemen dan is geschied bij het Besluit van den 18en Oktober 1943» ;
en in rechte:
«Overwegende dat russchen partijen in geschil is, of het voorloopige pensioen, dat aan klager opnieuw met ingang van 30 Augustus 1943 voor den tijd
van één jaar is verleend, terecht is berekend naar een invaliditeit van 20 % en
gesteld op f. 140,- per jaar;
Overwegende dat hiertoe de mate van invaliditeit moet worden vastgesteld,
welke op genoemden datum bestond uit hoofde van de verminking — bestaande in het gemis van het rechter oog — door klager tijdens de uitoefening
van den dienst in den strijd bekomen;
Overwegende dat die schatting moet geschieden onafhankelijk van vorige
schattingen van klagers invaliditeit en dat de ongeschiktheid moet worden
uitgedrukt in 10 % of veelvouden van 10 %, waarbij moet worden aangenomen, dat bij een percentage van minder dan 10 invaliditeit niet geacht moet
worden te bestaan ;
Overwegende dat verweerder bij de bestreden beslissing uitvoerig heeft gemotiveerd, waarom aan klager een voorloopig pensioen naar 20 % invaliditeit werd toegekend ;
Overwegende dat klager die gronden niet heeft aangetast, noch bij zijn
klaagschrift, noch bij de behandeling van zijn beroep ter openbare terechtzitting ;
Overwegende dat het klaagschrift in hoofdzaak hetzelfde inhoudt als de
herzieningsaanvrage, behalve dat nog beweerd wordt, dat in zijn geval niet
gelet mag worden op de ervaring, met andere gevallen verkregen, en dat zijn
invaliditeit niet sinds de vorige verleening van voorlopig pensioen met 10 % is
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verminderd ;
Overwegende dat het bij de herzieningsaanvrage aangevoerde geheel afdoende is weerlegd in de bestreden beslissing, met welker gronden deze Raad
zich vereenigt;
Overwegende dat het feit, dat klagers toestand sinds 30 Augustus 1941 niet
zou zijn verbeterd, niet ter zake dienende is, vermits — zooals boven reeds is
opgemerkt — klagers invaliditeit op 30 Augustus 1943 moet worden geschat
geheel onafhankelijk van vorige schattingen ;
Overwegende dat de Raad voorts ook klagers opmerking, dat in dit geval niet
gelet zou mogen worden op de ervaring, met een groot aantal andere, geheel
gelijksoortige gevallen opgedaan, ter zijde stelt, aangezien juist in een geval
als het onderhavige, waarin voor een deel moet worden afgegaan op de
uitingen van den getroffene, veel waarde moet worden gehecht aan hetgeen
de ervaring met vele soortgelijke gevallen heeft geleerd;
Overwegende dat uit de bij de bestreden beslissing aangevoerde gronden,
welke deze Raad overneemt, volgt, dat klagers invaliditeit met 2 0 % op 30
Augustus 1943 (meer dan drie jaren na het ontstaan van de verwonding)
zeker niet te laag is gewaardeerd geworden ;
Overwegende dat de bestreden beslissing dus als juist moet worden gehandhaafd».
Beide uitspraken tonen aan, dat ook via de jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep de Ongevallenwet 1921 een belangrijke invloed heeft gehad op de
uitvoering van de Militaire Pensioenwetten. Uit de overwegingen in rechte
blijkt, dat de schattingspraktijk van de Ongevallenwet 1921 een belangrijke
leidraad vormde.
F. Samenvatting.
In dit hoofdstuk hebben wij beschreven, dat in 1922 een principiële herziening
tot stand kwam van het militair invaliditeitspensioen. Afgestapt werd van het
stelsel van rang- en standpensioenen, d.w.z. de hoogte van het pensioen werd
niet langer meer van te voren in de wet bepaald op een vast jaarbedrag,
afhankelijk van de rang of stand van de militair. Het nieuwe uitgangspunt voor
de pensioenberekening (zowel voor het gewone als voor het dienstinvahditeitspensioen) werd het laatstelijk door de beroepsmilitair verdiende loon.
Uitgaande hiervan werden bij het dienstinvahditeitspensioen de componenten
diensttijd- en invaliditeitspensioen berekend. Voor het gewone invaliditeitspensioen was dit alleen de component diensttijdpensioen.
Bij de berekening van de component invaliditeitspensioen werd aansluiting
gezocht bij de Ongevallenwet 1921 en de Pensioenwet 1922. Dit leidde ertoe,
dat dit pensioen voortaan een percentage van een bepaald loonbedrag ging
vormen afhankelijk van de mate van invaliditeit. Voor wat betreft de omschrijving van het begrip invaliditeit wilde de wetgever, dat het criterium van de
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Ongevallenwet 1921 zou worden gehanteerd. In de wet werd dit evenwel niet
tot uitdrukking gebracht.
Anders dan bij het invaliditeitspensioen werd bij het diensttijdpensioen niet een
percentage «invaliditeit» gekoppeld aan een bepaald loonbedrag. Bij dit laatste
pensioen stond voortaan evenals in de Pensioenwet 1922 de diensttijdvergelding centraal. Wel was bepaald, dat een militair, die volledig buiten staat was
om in zijn onderhoud te voorzien een minimum diensttijdpensioen kreeg ten
bedrage van 30 % van het laatst verdiende loon.
Behalve in het berekeningssysteem werden in 1922 ook op andere punten
veranderingen aangebracht. De mogelijkheden voor verhoging van pensioen
werden verruimd. Verder onderging het professioneel oorzakelijkheidscriterium een uitbreiding.
De invloed vanuit de hoek van de sociale verzekeringen is in 1922 goed merkbaar. Zij is met name gekomen van de Ongevallenwet 1921. Het berekeningssysteem en het invaliditeitscriterium van deze wet zijn in het militaire pensioensysteem overgenomen.
Ook de Pensioenwet 1922 heeft grote invloed uitgeoefend op de Pensioenwet
voor de landmacht 1922. Vergelijkt men zowel het militair dienst- als het
gewone militair invaliditeitspensioen met dat van de burgerambtenaren, dan is
er ten aanzien van alle pensioenelementen grote gelijkenis te signaleren.
De vaststelling van de mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid zowel bij het
gewone als bij het dienstinvaliditeitspensioen geschiedde in de periode 19221945 volgens regels vastgelegd in de Besluiten procedure geneeskundig onderzoek militairen van 1922 en 1936. In de schattingspraktijk bleek een voorliefde
voor de concrete sociaal-economische werkelijkheid te bestaan, ondanks het
feit dat de levenslange toekenningen, waartoe de wet noopte, verhinderden om
daarmede echt rekening te houden. Voor wat betreft het dienstinvaliditeitspensioen werd via samenwerkingsafspraken op het uitvoerend vlak (Defensie —
Rijksverzekeringsbank) en via de jurisprudentie van de C.R.v.B. een zekere
eenvormigheid tussen de Ongevallenwet 1921 en de Pensioenwet voor de
landmacht 1922 bereikt.
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HOOFDSTUK Ш.
VERANDERINGEN IN HET DŒNSTINVALIDITEITSPENSIOEN ALS
GEVOLG VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG.
Α. Inleiding.
De Tweede Wereldoorlog heeft belangrijke gevolgen gehad voor de militaire
pensioenwetgeving, zowel voor wat de wetgeving zelf betreft als voor wat
betreft de uitvoering. Reeds kort na de stnjd in 1940 toen de financíele positie
geregeld moest worden van de militairen, die in en door de dienst invalide waren
geworden, bleek dat het dienstmvaliditeitspensioen voor hen niet van voldoende grootte was en allerminst een waarborg bevatte, dat zij zich in hun
oorspronkelijk sociaal milieu konden handhaven (1). Dit gold zowel voor de
beroepsmilitairen als voor de dienstplichtig militairen. Dit heeft ertoe geleid, dat
reeds kort na het einde van de oorlog een belangrijke wijziging van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 tot stand kwam. Wij zullen op deze wijziging
dadelijk terugkomen.
Het door de oorlog plotseling sterk gestegen aantal aanvragen om toekenning
van dienstinvahditeitspensioen had tot gevolg, dat naar middelen moest worden
gezocht om deze snel te kunnen behandelen. De concrete evaluatie per geval
raakte daardoor op de achtergrond. Men ging werken met tabellen. Wij zullen
in dit verband allereerst de nieuwe Handleiding, die in 1948 tot stand kwam,
bespreken. In 1953 werd de invahditeitstabel uit deze Handleiding ingetrokken
en vervangen door de veel uitgebreidere W.P.C.-schaal. Op het ontstaan en de
betekenis van deze schaal zullen wij eveneens nader ingaan.
Wij zullen verder beschrijven hoe de schatting van de mate van invaliditeit met
behulp van tabellen leidde tot de opkomst van het begrip fysieke invaliditeit na
de Tweede Wereldoorlog. Stond voor de oorlog meer de verstoring van de
mens-arbeid relatie centraal (2), na de oorlog wordt meer het psycho-somansch
integnteitsverlies benadrukt. Wij zullen onderzoeken hoe het Ministerie van
Defensie en de Centrale Raad van Beroep zich ten opzichte van dit nieuwe
begrip hebben opgesteld.
Tenslotte volgt een samenvatting.
B. Wijziging in de wetgeving.
Bij de Wet van 4 augustus 1947 (Stb.H292) werden zowel voor de beroepsmilitairen als voor de dienstplichtigen belangrijke verbeteringen aangebracht in de

(1) Zie de Memorie van toelichting bij de Wet van 4 augustus 1947 Handelingen der Tweede
Kamer der Staten-Genraal Bijlagen 1946-1947, nr 448 3, pagina's 6-9
(2) Vgl het vonge hoofdstuk, Deel D, paragraaf 2.
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pensioenregelingen, met name op het punt van het dienstinvaliditeitspensioen.
Wij zullen op deze verbeteringen ingaan, voor zover zij de beroepsmilitairen
betreffen.
De eerste verbetering betrof het berekeningssysteem voor het dienstinvaliditeitspensioen. Vóór 1947 werd aan een beroepsmilitair, die werd gepensioneerd
uit hoofde van verwonding, ziekten of gebreken, waarvoor een verergerend
verband met de uitoefening van de militaire dienst (indirekte professionele
oorzakelijkheid) was aanvaard, een dienstinvaliditeitspensioen toegekend, belopende de helft van het bedrag, dat hem zou zijn toegekend, indien de verwonding, ziekten of gebreken een rechtstreeks gevolg zouden zijn geweest van de
uitoefening van de militaire dienst (direkte professionele oorzakelijkheid), omdat volgens de destijds geldende opvatting de Overheid in deze slechts gedeeltelijk aansprakelijk zou zijn(3). Deze halvering werd nu ongedaan gemaakt. De
Regering stelde, dat in veel gevallen naar grote waarschijnlijkheid de gebreken
— die hun oorsprong vinden in de constitutie van de militair — niet tot uiting
zouden zijn gekomen, wanneer de betrokkene niet was blootgesteld aan de
inwerking van bijzondere, zeer nadelige invloeden, verbonden aan de uitoefening van de militaire dienst (4). Met andere woorden in dat geval zou geen
invaliditeit zijn ingetreden, als betrokkene niet in militaire dienst zou zijn
geweest. Daardoor kwamen deze slachtoffers materieel in gelijke positie te
verkeren als degenen, ten aanzien van wie tussen hun gebreken en de uitoefening
van de militaire dienst een direkt oorzakelijk verband (direkte professionele
oorzakelijkheid) werd aanvaard (5).
In de tweede plaats werd het niet juist geacht om het dienstinvaliditeitspensioen
te berekenen over het maximumpensioenbedrag van 70 % van de pensioengrondslag (6). Het werd veel meer in overeenstemming met het karakter
van dit pensioen (schadevergoeding) geacht om het gelijk te stellen met zoveel
procent van het laatstelijk genoten inkomen (= pensioengrondslag) als het
invaliditeitspercentage bedraagt. Slechts dan zou men kunnen spreken van een
redelijke vergoeding van de in militaire dienst opgelopen schade.
Een logische consequentie van dit nieuwe berekeningssysteem was, dat het
bedrag aan pensioen, dat werd verkregen wegens bewezen diensttijd, op het
invaliditeitspensioen in mindering werd gebracht. Met ingang van 1 januari
1947 werd daarom de volgende berekeningswijze vastgesteld voor het dienstinvaliditeitspensioen (7) :

(3) Zie schema 5 op pagina 66 e.V..
(4) Zie noot 1.
(5) Dit werd geregeld in de paragrafen 3 en 4 van de Wet van 4 augustus 1947.
(6) Zie noot 1.
(7) Artikel 17 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922, zoals dit artikel luidde na de wijziging
daarin aangebracht bi) de Wet van 4 augustus 1947.

94

diensttijdpensioen = (aantal dienstjaren χ 1 % % χ pensioengrondslag) = y
invaliditeitspensioen = (percentage invaliditeit χ pensioengrondslag) - (y) = χ
dienstinvaliditeitspensioen = χ + y.
In wezen betekende de invoering van deze berekeningswijze, dat bij 100%
invaliditeit een maximale uitkering volgde van 100 % van de pensioengrondslag,
in plaats van 70°/) voorheen (8).
De invoering van de nieuwe berekeningswijze in 1947 betekende wel, dat er een
duidelijke discrepantie ontstond tussen het militair dienstinvaliditeitspensioen
en het dienstinvaliditeitspensioen van de burgerambtenaren. Zoals wij hier
voor (9) reeds hebben vastgesteld, bestond er in 1922 een grote gelijkenis tussen
deze twee invaliditeitspensioenen. Deze overeenkomst werd door de Wet van
1947 teniet gedaan. Ook de gelijkenis met de Ongevallenwet 1921 op het punt
van de maximale hoogte van de uitkering verdween er door, want die bleef
gehandhaafd op 7 0 % .
C. De opkomst van de invaliditeitstabellen na de Tweede Wereldoorlog.
/. Inleiding.
De Tweede Wereldoorlog had een grote (10) groep militaire oorlogsslachtoffers
veroorzaakt. Meestal ging het bij deze slachtoffers om lichamelijke verwon
dingen en verminkingen, zoals arm-, hand-, voet- en beenletsels. Wanneer bij
dergelijke verwondingen en verminkingen naar medische maatstaven een
eindtoestand was bereikt, werd verandering van het invaliditeitspercentage
voor de toekomst veelal niet meer aannemelijk geacht. In het systeem van de
Pensioenwet voor de landmacht 1922 diende dan een levenslang pensioen
toegekend te worden. Om gelijke gevallen gelijk te kunnen behandelen was het
van groot belang, dat de invalide militairen met dezelfde of nagenoeg dezelfde
ziekten of gebreken ook op eenzelfde percentage invaliditeit werden geschat. Bij
de betrokkenen zou het immers als zeer onrechtvaardig zijn overgekomen,
wanneer militairen in dezelfde omstandigheden levenslang een verschillende
invaliditeitsuitkering zouden krijgen.
De keuringsartsen bij Defensie gingen zich afvragen of een invaliditeitstabel bij
deze levenslange toekenning een uitkomst kon bieden. Een dergelijke schaal zou
uniformiteit en rechtszekerheid bieden en de schatting gebaseerd op het gevoel
en de ervaring naar de achtergrond bannen.

(8) Vgl. het vorige hoofdstuk, deel B.
(9) Vgl. het vorige hoofdstuk, deel C, paragraaf 2.
(10) Volgens J.A. Verdoorn waren er in Nederland na de Tweede Wereldoorlog naar schatting
9.000 directe en indirecte militaire oorlogsslachtoffers, waarvan er ongeveer 2.000 tot de ernstige
invaliden konden worden gerekend. Zie J.A. Verdoom, Ans en Oorlog, medische en sociale zorg
voor oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa. Deel II, pagina 868. Amsterdam 1972.
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Behalve het grote aantal slachtoffers heeft in de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog nog een andere factor een belangrijke bijdrage geleverd tot het
zoeken naar een invaliditeitstabel. Binnen de Ministeries van Oorlog en Marine
werden meerdere commissies met invaliditeitsschattingen belast. De desbetreffende Inspecteurs der Geneeskundige Dienst (11) kregen meerdere commissies
onder zich. In de praktijk leidde dat er vaak toe, dat in vergelijkbare situaties
verschillende beslissingen werden genomen. Illustrerend voor dit laatste is een
passage uit een brief van die tijd van de Inspecteur van de Geneeskundige Dienst
der Koninklijke landmacht gericht aan de toenmalige Ministervan Oorlog (12).
Hierin werd opgemerkt:
«1. Een der moeilijkste onderdelen van het commissoriaal geneeskundig
onderzoek is wel het schatten van de invaliditeit.
2. Niet alleen is daarvoor een grote ervaring en gedegen medische kennis
noodzakelijk, maar tevens begrip en inzicht in de arbeidsmogelijkheden
en het prestatievermogen van de invalide in talloze beroepen.
3. Het is derhalve begrijpelijk dat verschillende commissies in een bepaald
geval de invaliditeit verschillend zullen kunnen beoordelen».
Binnen het Ministerie van Defensie wilde men uiteraard dergelijke verschillen
niet (13). De Inspecteurs verwachtten, dat de invoering van een invaliditeitstabel meer eenheid zou brengen. Daarom werd in 1948 een invaliditeitstabel in
een nieuwe Handleiding bij het commissoriaal geneeskundig onderzoek opgenomen. In 1953 werd echter overgestapt op een in het kader van het Pakt van
Brussel tot standgekomen schaal, die bekend geworden is onder de naam
W.P.C.-schaal.
2. De invaliditeitstabel in de Handleiding bij het commissoriaal geneeskundig
onderzoek van 1948.
De invaliditeitstabel in de Handleiding bij het commissoriaal geneeskundig
onderzoek van 1948 is opgesteld door Van Eek (14). Van Eek heeft hierbij
gebruik gemaakt van de richtlijnen, die destijds gebruikt werden door de
Rijksverzekeringsbank. Dit laatste lag voor de hand. Allereerst was er in de
jaren 1922-1945 altijd al een zekere vorm van samenwerking geweest met deze
instantie (15). Voorts had Van Eek persoonlijk gedurende de oorlogsjaren veel
contact gehad met artsen, die daar werkten.

(11) Er was toenternjd een Inspecteur van de Geneeskundige Dienst der Komnkli|ke landmacht
en een Inspecteur van de Geneeskundige Dienst der Koninklijke marine.
(12) Deze bnef dateert van 20 januari 1954 en is aanwezig in het Archief van de Inspectie
Geneeskundige Dienst der Koninklijke landmacht van het Ministerie van Defensie te Den Haag.
Ook aanwezig in A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 12.
(13) Dit hebben wij afgeleid uit de gesprekken, die wij met Van Eek hierover hebben gevoerd.
(14) Deze tabel is opgenomen onder bijlage II. Zie ook noot 28 van het vonge hoofdstuk.
(15) Vgl. het vorige hoofdstuk, deel D, paragraaf 2.
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De tabel van 1948 leek sterk op die van de Rijksver7ekeringsbank(16). In het
merendeel van de gevallen kwamen de in de tabel aangegeven percentages
overeen met die van de tabel van de Rijksverzekeringsbank. Volgens Van Eek
zijn afwijkingen te verklaren uit het feit, dat hij op bepaalde punten een eigen
standpunt heeft ingenomen, daarbij vooral rekening houdend met de binnen de
Militair Geneeskundige Dienst bestaande praktijk.
De Handleiding van 1948 was niet bindend voor de medici. Dit werd duidelijk
aan de keurende medici voorgehouden. Er werd gezegd, dat zij ook rekening
moesten houden met de bijzondere omstandigheden van het geval, met het
beroep van betrokkene, eventuele omscholing e.d. Het woord «richtlijnen», dat
in de Handleiding gebruikt wordt, zegt trouwens in dit verband genoeg. De
keurende medici hoefden zich enkel naar deze percentages te richten. Zij behielden de vrijheid om in bepaalde gevallen van deze percentages af te wijken.
De medici hebben deze richtlijnen altijd zo geïnterpreteerd. Dr. Bijl (17) en Dr.
Van Eek, twee artsen, die destijds met deze Handleiding hebben gewerkt,
getuigden voor deze opvatting.
Meer dan een richtlijn, opgesteld door en voor medici, was deze invaliditeitstabel van 1948 bijgevolg niet. Er lag geen enkele wettelijke basis aan ten grondslag. De wetgever had in 1922 alleen bepaald, dat het invaliditeitspensioen
afhankelijk was van de mate van invaliditeit en dat deze mate van invaliditeit
door middel van een medisch onderzoek zou worden vastgesteld. Regels voor
dit geneeskundig onderzoek werden vastgelegd in het Koninklijk besluit van 1
augustus 1936 (Stb. 548) (18). Verdere gegevens omtrent de wijze waarop de
schatting van de invaliditeit (bv. met de tabel uit de Handleiding) moest
plaatsvinden, kwamen noch in de wet noch in het besluit voor.
Buiten de Militair Geneeskundige Dienst van het Ministerie van Defensie was de
invaliditeitstabel in die tijd totaal onbekend. Enige juridische betekenis voor de
rechter en de rechtzoekende invalide militair had zij dus niet.
De invaliditeitstabel van de Handleiding was ontoereikend. Zij bestreek alleen

(16) De tabel van de Ri]ksverzekeringsbank uit die tijd hebben wij aangetroffen in de dissertatie
van Wuite. Hi| merkt ten aanzien van deze schaal op : « Deze lijst is ontleend aan een exposé van de
algemene maatregelen betreffende de schadeloosstellingsprakn)k der Ri)ksverzekeringsbank, dat
een onderdeel vormt van het verslag der ambtenaren, aangewezen in opdracht van de Minister van
Economische Zaken naar aanleiding van de gevoerde discussies bij de behandeling van de motie van
de heer K. ter Laan e.a. in de Tweede Kamer op 11 en 12 mei 1932, betreffende de wenselijkheid van
herziening van Hoofdstuk III der Ongevallenwet 1921. De in deze lijst genoemde normen worden
ook thans nog als richtlijnen bij de bepaling van de invaliditeit gebruikt».
Zie Wuite J.G., .Medisch commentaar op de Ongevallenwet 1921 mede in verband met de plannen
tot unificatie der sociale verzekeringswetten. Dissertatie Utrecht, Groningen 1947, pagina 159.
(17) Dr. Bijl is thans Voorzitter van de Commissie Geneeskundig Onderzoek Militairen te Den
Haag. Kort na de Tweede Wereldoorlog is hij zijn werkzaamheden als medicus bij het Ministerie
van Defensie begonnen.
(18) Vgl. het vorige hoofdstuk, deel D, paragraaf 1.
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het chirurgisch, oog- en oorheelkundig gebied en besteedde aan vele andere
gebieden, zoals psychische aandoeningen, aandoeningen aan hart en vaatstelsel
etc, geen enkele aandacht. Dit werd, aldus Van Eek, in die tijd binnen het
Ministerie van Defensie als een groot bezwaar gezien. De waarde van de tabel
was daarom zeer betrekkelijk.
Toen dan ook na de Tweede Wereldoorlog op internationaal vlak initiatieven
werden ontplooid om tot een uitgebreidere schaal te komen, is van de zijde van
het Ministerie van Defensie daar met volle kracht aan meegewerkt. Deze
werkzaamheden in internationaal verband hebben uiteindelijk geleid tot het
opstellen van de zogenaamde W(ar) P(ensions) C(ommittee)-schaal) die met
ingang van 1 januari 1953 in de plaats is getreden van de invaliditeitstabel in de
Handleiding (19).
Omdat wij in Deel II fundamentele kritiek zullen uiten op het gebruik van deze
schaal, gaan wij in dit verband uitvoerig in op haar ontstaansgeschiedenis,
juridische betekenis, evaluatie-methodiek en invaliditeitsbegrip. De eerste drie
aspecten komen in dit deel (C) aan de orde. Het invaliditeitsbegrip wordt in het
volgende deel (D) besproken.
3. De W.P.C.-schaal.
3.1. Het ontstaan en de mate van aanvaarding in Nederland (20).
De W.P.C.-schaal dankt in oorsprong haar ontstaan aan het Verdrag tussen
Engeland, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg tot regeling van de
samenwerking op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede van de
collectieve zelfverdediging (het Pakt van Brussel, ondertekend op 17 maart
1948 en verschenen in het Tractatenblad van 1948 onder nr. 2500 en in het
Staatsblad van 1948). Met name de artikelen II en VII van dit Verdrag, zoals
opgenomen in staatsblad 1519, zijn in dit verband van belang.
Zij luiden:
«Artikel II.
De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen gemeenschappelijk ernaar streven,
zowel langs de weg van rechtstreeks overleg als in de gespecialiseerde organisaties, de levensstandaard van haar volken te verhogen en op harmonische
wijze de nationale werkzaamheden op sociaal terrein te ontwikkelen. De
Hoge Verdragsluitende Partijen zullen met elkander overleg plegen teneinde
zo spoedig mogelijk de aanbevelingen toe te passen op sociaal gebied afkom-

(19) De Nederlandse versie van deze schaal is opgenomen onder bijlage III.
(20) Voor de beschrijving van deze geschiedenis hebben wij gebruik gemaakt van gegevens uit het
Archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag en van het Archief van de
West-Europese Unie te Londen. De geraadpleegde dokumenten en brieven bevinden zich in kopie
bi| de Afdeling pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W.,
ordners pensioen algemeen nr. 13.
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stig van gespecialiseerde organisaties, met welke aanbevelingen zij in deze
organisaties zich hebben verenigd en die van direct practisch belang zijn. Zi)
zullen er naar streven onderling zo spoedig mogelijk overeenkomsten te
sluiten betreffende de sociale veiligheid.
Artikel VII.
Teneinde onderling overleg te plegen omtrent alle vraagstukken, die het
onderwerp van dit Verdrag uitmaken, zullen de Hoge Verdragsluitende
Partijen een Consultatieve Raad instellen, die aldus zal worden georganiseerd
dat hij zijn functies permanent kan uitoefenen. De Raad zal bijeenkomen
telkenmale hij zulks nuttig zal achten».
Naar aanleiding van het gestelde m artikel II is door de Permanente Commissie
van het Verdrag van Brussel destijds aan Nederland, Engeland, België,
Luxemburg en Frankrijk verzocht een sociaal-wensen-pakket op te stellen.
Door het secretariaat van de Permanente Commissie zijn de werkstukken van
deze landen samengevoegd tot één beleidsnota, waarna deze beleidsnota vervolgens is voorgelegd aan de Consultatieve Raad, bestaande uit de Ministers
van Buitenlandse Zaken van de vijf landen.
Een vergadering van deze Raad heeft op 20 juli 1948 te Den Haag plaatsgevonden. Met betrekking tot de oorlogspensioenen werd door deze Consultatieve
Raad toen de volgende resolutie aangenomen :
«War Pensions: the Consultative Council has decided that conversations
shall immediately be initiated for the benefit of the interest concerned, to
harmonise the pensions schemes in the Five Countries».
Op grond van deze Resolutie is de Oorlogspensioenencommissie, voornamelijk
bestaande uit deskundigen op het gebied van de pensioenen, in het leven
geroepen en met haar werkzaamheden begonnen. De eerste vergadering van
deze deskundigen werd gehouden te Londen op 5 oktober 1948. De vertegenwoordiger voor Nederland in deze Commissie was kapitein B. Brouwer van het
Ministerie van Marine (Afdeling pensioenen marine).
De Oorlogspensioenencommissie keurde tijdens haar elfde en laatste vergadering, die van 23 tot en met 26 juni 1952 in Londen gehouden werd en waarop
voor Nederland aanwezig waren kapitein Brouwer van het Ministerie van
Marine en Dr. Blokpoel van het Ministerie van Oorlog (Direktoraat Generaal
Militair Geneeskundige Diensten), de laatste versie van de huidige W.P C schaal goed.
De W.P.C.-schaal werd opgesteld door de Medische Sub-commissie van de
Oorlogspensioenencommissie. Deze Sub-commissie was op voorstel van de
voorzitter van de Oorlogspensioenencommissie m het leven geroepen, aangezien hij van mening was, dat «the assessment of disablement depends to a very
large extent on medical and surgical knowledge».
In deze Sub-commissie hadden de volgende medici zitting:
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Voorzitter :
Dr. J.P.T. Musson.
Deputy Director-General of Medical Services, Ministry of Pensions, Engeland.
Leden :
Dr. Bodart.
Inspecteur-Général, Directeur à l'office Medico-Legal, Ministère de la
Santé Publique, België.
Médicin Général Magnier.
Chef des Services Médicaux au Ministère des Anciens Combattants,
Frankrijk.
Dr. N. van Eek.
Directoraat Generaal Militair Geneeskundige Diensten, Nederland.
Dr. Bodart was aangewezen als rapporteur. Vóór het eind van het werk van de
Sub-commissie stierf Dr. Bodart evenwel ; zijn plaats werd ingenomen door Dr.
Spaey, Président de l'Office Medico-legal, Ministère de la Santé Publique,
België. Dr. van Eek uit Nederland werd op het eind vervangen door Dr.
Blokpoel.
Bij het opstellen van de schaal is de Sub-commissie uitgegaan van de volgende
documenten:
1. een rapport van Dr. Bodart (21).
2. de officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit van
1947(22).
3. het zogenaamde « Hangcock » -rapport van 1947, een rapport van een Britse
interdepartementale commissie (23).
4. het boek «Disability Evaluation» van E.D. Mcbride; uitgegeven door de
Lippingcolt Company, Philadelphia-Londen-Montreal, 1938.
Op de laatste vergadering van de Oorlogspensioenencommissie werd besloten
de W.P.C.-schaal ter goedkeuring voor te leggen aan de Permanente Commissie
van het verdrag van Brussel, in welke Commissie de ambassadeurs van de
desbetreffende landen zitting hadden. Op 10 juli 1952 werd zij door deze
Commissie met waardering goedgekeurd.

(21) Het rapport behelst een vergelijkende studie tussen de invahditeitstabellen van de 5 Ы] het
Verdrag van Brussel aangesloten landen. Het is aanwezig bi) de Afdeling pensioenen en wachtgelden
van het Ministerie van Defensie te Heerlen A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 13.
(22) Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit. Brussel, Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, 1944, 292 blz. Heruitgegeven onder meer in 1947,
1954, 1966 en 1977. Deze schaal wordt besproken door D. Lahaye in Schade aan de Mens, deel
II, Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in de geneeskunde, pagina's 90-95. Antwerpen-Amsterdam 1976.
(23) Dit rapport is niet in ons bezit en hebben wi] ook niet kunnen achterhalen.
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De aanbieding aan de Permanente Commissie ging vergezeld van een samenvattend verslag, waarin de Oorlogspensioenencommissie volledige opening van
zaken gaf, alsmede van een aanbeveling. Gezien de belangrijkheid van deze
stukken laten wij deze hieronder volgen (24) :
— De tekst van het samenvattend verslag.
« In examining the possibilities of harmonising the regulations governing
the grant of war pensions in each of the countries signatory to the Brussels
Treaty, the War Pensions Committee felt strongly that the medical assessment of the same kind of injury or disease which is similar in all respects
ought in equity to be the same in all countries. It was however recognised
that the medical assessments must necessarily take account of the differing
national pension laws of the five countries.
It was evident that the purely medical basis of assessment could form the
subject of an common schedule, the use of which would be recommended
to the various countries whilst, of course, leaving it to each to decide,
according to its own legislation of regulations, whether to use as an
imperative schedule, or merely as a guide to the medical experts.
At their meeting held in London on 3rd May 1950 the War Pensions
Committee defined the meaning of disablement percentages as follows (see
Document A/854) :
«The percentage should represent the effect of the disability on the functional capacity only of the disabled person, without taking into account his
earning capacity».
Considering that the assessment of disablement depends to a very large
extent on expert medical and surgical knowledge, the Committee set up a
Sub-Committee composed of doctors to consider the problem in the first
instance and report to the Committee. The scale to be adopted was,
however, an essentially administrative matter which could only be decided
at a very high administrative level, and any recommendation on this matter
would, therefore, have to be considered later by the War Pensions Committee.
Apart from a voluminous exchange of information by correspondence, the
Sub-Committee has held 11 meetings, each one comprising several days'
work. It has kept in constant touch with the War Pensions Committee in
order to ensure absolute accuracy on certain administrative points and has
now presented the finished Schedule, a copy of which is attached.
The War Pensions Committee wishes to emphasise not only the knowledge
(24)

Zie noot 20.
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and conscientious zeal displayed by the distinguished members of the
Sub-Committee and the Specialists whom they consulted, but also the spirit
of mutual understanding and collaboration which is reflected in their
report. They feel that this first attempt on an international scale to establish
a standardised basis of medical assessment of disablement for war victims
represents a striking example of collaboration between the Brussels Treaty
Powers and of harmonisation in the widest sense.
The Schedule has been divided into 18 chapters comprising 644 items in all,
classified according to subject matter. In spite of the difficulties involved,
the assessment reflect a remarkable degree of harmony.
In compiling the Uniform Schedule, the Medical Sub-Committee had to
take account not only of scientific facts but also of the laws and regulations
governing compensation for physical injury in the various countries.
As was only to be expected, a relatively small number of the assessments
were reached by way of compromise ; but it is nevertheless obvious that the
Schedule as a whole represents a most satisfying degree of common scientific thought».
— De tekst van de Aanbeveling.
«The War Pensions Committee, considering that the differences not in
every case, nor in the same degree, allow the immediate implementation of
a uniform Schedule for the assessment of disablement, recommends that
the Governments concerned should nevertheless study this matter without delay so that this first effort towards a standardisation of assessment
on an international level may lead to the common ideal of similar medical
assessments being granted for the same disabilities.
Considering that the Uniform Schedule was compiled in the light of the
different legislations and principles, often imprecisely expressed, on which
compensation is based in the five countries, the Committee is of the opinion
that revision of the Schedule may well be justified in the future by amendments to the special legislation and by the progress of science. It is suggested that in this event appropriate action should be taken to ensure the
stability and uniformity of the Schedule».
Uit het «samenvattend verslag» komen een drietal belangrijke punten naar
voren :
1. De Oorlogspensioenencommissie wilde aan elk land uitdrukkelijk de vrijheid laten te bepalen of de schaal imperatief zou worden voorgeschreven of
dat de medici haar als een niet bindende gids zouden gebruiken.
2. De aangegeven percentages bedoelden de verminderde functionele capaciteit
weer te geven. Met een verminderde verdiencapaciteit, die een invalide
persoon kan hebben, werd in het geheel geen rekening gehouden.
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Uitgangspunt is dus geweest een graad van een zuiver medisch bepaalde
ongeschiktheid vast te stellen. Bij de vaststelling van deze percentages zijn
sociaal-economische factoren buiten beschouwing gelaten.
3. De Commissie spreekt over «compensation for physical injury». Volgens de
Commissie beoogden de wetten en regelingen, die zij in ogenschouw had
genomen een vergoeding te geven voor fysiek nadeel (het fysiek letsel). Niet
gesproken wordt over vergoeding van loonschade, pijn, smart, ontsiering of
gederfde levensvreugde. Evenmin wordt aandacht besteed aan psychische en
of sociale letsels.
Blijkens de «aanbeveling» voorzag de Commissie, dat een herziening van de
schaal in de toekomst wel nodig zou kunnen zijn. De landen werd daarom
aanbevolen de ontwikkelingen in de gaten te houden en gepaste actie te ondernemen om de stabiliteit en uniformiteit van de schaal te verzekeren. De uitwisseling van gegevens over nieuwe ontwikkelingen zou moeten gaan lopen via
speciaal daarvoor ingestelde «Liaison Sections».
Op 1 maart 1953 werd door het Hoofd van de Nederlandse delegatie der
Oorlogspensioenencommissie aan het «Secretary-General of the Brussels
Treaty Permanent Commission» de volgende bnef gestuurd(25) :
« I have pleasure in informing you that in accordance with recommendation
adopted during the 11th Session of the War Pensions Committee (Doc.A
1660, item II) the Netherlands' authorities concerned are willing to accept
the uniform schedule as a guidance for their work and to consider its contents
in the light of the present state of medical knowledge as a useful basis for the
assessment of invalidity.
It may be considered a result of the work of the War Pensions Committee that
now all war-victims in the Netherlands receive a similar treatment and that
their invalidity is appraised according to international standards».
In deze bnef wordt in zijn algemeenheid gesproken over «de» Nederlandse
autoriteiten. Voor zover wij hebben kunnen nagaan werd door het Hoofd van
de Nederlandse delegatie uitsluitend gesproken namens de Minister van Marine, de Minister van Oorlog, de Minister van Maatschappelijk Werk en de
Minister van Verkeer en Waterstaat. Van deze Ministers (met uitzondering van
de Minister van Verkeer en Waterstaat) hebben wij in de archieven officiële
verklaringen aangetroffen, waarin naar voren werd gebracht, dat er naar hun
oordeel geen bezwaren bestonden de W.P.C.-schaal als richtlijn in gebruik te
nemen (26).
In verband met de juridische betekenis van de W.P.C.-schaal, waarop wij straks
zullen ingaan, is het nuttig stil te staan bij de formuleringen, die de Ministers van
Oorlog, Marine en Maatschappelijk Werk hebben gebruikt in hun officiële
verklaringen, waarbij zij de W.P.C.-schaal aanvaardden.
(25)
(26)

Α Ρ W , ordners pensioen algemeen, nr 13
Α Ρ W , ordners pensioen algemeen, nr 13

103

De aanvaarding door de Minister van Oorlog was in de volgende bewoordingen
gesteld :
«Naar aanleiding van Uw brief — deel ik U mede dat de Inspecteur van de
Geneeskundige Dienst der Koninklijke landmacht mij desgevraagd heeft
bericht, dat er zijnerzijds geen bezwaren bestaan de schaal van invaliditietspercentages, opgemaakt door de Medische Subcommissie van de Commissie Oorlogspensioenen, met ingang van 1 januari 1953 als richtlijn voor
de Geneeskundige Commissies in gebruik te nemen».
De Minister van Marine had dezelfde mening hetgeen blijkt uit de volgende
passage van zijn brief aan het Hoofd van de Nederlandse Delegatie Commissie
Oorlogspensioenen :
«Naar aanleiding van Uwe brieven — heb ik de eer U mede te delen, dat de
schaal van invaliditeitspercentages, welke U mij bij eerstgenoemde brief
toezond, door de geneeskundige dienst der zeemacht reeds enige tijd als
richtlijn wordt gebezigd.
De Chef Geneeskundige Dienst der Zeemacht heeft met genoegen en waardering kennis genomen van de schaal. Ik sluit mij gaarne bij deze waardering
aan —».
Ook de Minister van Maatschappelijk Werk aanvaardde de schaal als een
richtlijn. De inhoud van zijn schrijven luidde namelijk:
«Onder verwijzing naar Uw terzijde vermeld schrijven bericht ik U, dat de
Buitengewone Pensioenraad — gehoord zijn medisch adviseur — er geen
bezwaar tegen heeft de door de medische subcommissie van de Commissie
Oorlogspensioenen van het Pact van Brussel opgestelde uniforme maatstaven
aan te houden bij het vaststellen van de invaliditeitspercentages van pensioengerechtigden krachtens de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
(staatsblad 1947, nr. H 313)».
Uit het voorgaande kan worden afgeleid, dat de genoemde Nederlandse autoriteiten de toepassing van de W.P.C.-schaal niet imperatief wilden voorschrijven
bij de uitvoering van de desbetreffende pensioenwetten, maar er geen bezwaar
tegen hadden als een gids voor de medici. Een dergelijk standpunt was niet in
strijd met wat de Oorlogspensioenencommissie voor ogen had. Zij had op dit
punt immers, zoals wij reeds geconstateerd hebben, de vijf landen volledige
vrijheid gelaten.
Een officiële verklaring van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
hebben wij niet aangetroffen. Wel heeft het Hoofd van de Nederlandse Delegatie bepaalde ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid geïnformeerd over de totstandkoming van de W.P.C.-schaal. Een brief aan
de Chef van de Sectie Internationale Zaken is in dit verband van bijzonder
belang(27). Hij luidt:

(27)
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A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 13.

« Zoals U bekend zal zijn heeft de Medische Sub-commissie van de Commissie
Oorlogspensioenen een lijst van invaliditeitspercentages samengesteld, welke
naar men hoopt — na te zijn aangenomen — in gebruik zal worden genomen
door de medici en/of invaliditeitscommissies der 5 bij het Brussels Pact
aangesloten landen bij het bepalen van de invaliditeitsgraad der oorlogsslachtoffers.
Reeds bij de aanvang der werkzaamheden van genoemde commissie heeft een
vertegenwoordiger van de Sociale Commissie de zittingen bijgewoond teneinde als waarnemer te kunnen beluisteren wat of de opzet van de vaststelling
der percentages beoogde, en mede om de leden van de Sociale Commissie
terzake van advies te kunnen dienen.
Men is namelijk de mening toegedaan, dat deze nieuwe internationale invaliditeitsschaal eventueel ook gebruikt zal kunnen worden als een gids bij het
bepalen van de invaliditeitspercentages voor bedrijfsongevallen.
De Medische Sub-commissie is met haar werk gereed gekomen en verwacht
mag worden, dat begin juli de schaal van invaliditeitspercentages door de
Permanente Commissie zal worden goedgekeurd.
Te Uwer informatie doe ik U hierbij toekomen een voorlopig ontwerp van de
aanbiedingsnota aan de Permanente Commissie welke het bestuderen waard
is. Wellicht kunt U deze nota doorgeven aan de Nederlandse delegatieleden
van de Sociale Commissie, zodat zij alreeds terzake georiënteerd zijn en zich
een mening hebben kunnen vormen voordat deze aangelegenheid voor de
Sociale Commissie gebracht zal worden».
Uit deze brief blijkt, dat er binnen het kader van het Verdrag van Brussel in feite
twee commissies werkzaam waren, namelijk de Oorlogspensioenencommissie
en de Sociale Commissie (28). De Oorlogspensioenencommissie had zich met de
regelingen voor de oorlogsslachtoffers beziggehouden ; de Sociale Commissie
met de kwestie van de sociale zekerheid voor de gewone werknemers. In dit licht
bezien ligt het dan ook voor de hand, dat het Hoofd van de Nederlandse
delegatie in de Oorlogspensioenencommissie zich alleen tot die Ministers, die
regelingen voor oorlogsslachtoffers onder hun beheer hadden, gewend heeft
met de vraag of zij er geen bezwaar tegen hadden de schaal te gaan gebruiken.
Zij waren de autoriteiten op het terrein van de oorlogsslachtoffers. Ten aanzien
van de andere Ministers, zoals de Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-

(28) Voor de goede orde zij vermeld, dat de Oorlogspensioenencommissie en de Sociale Commissie in de praktijk gescheiden hebben gewerkt. Er zijn wel pogingen gedaan om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen bij het opzetten van een uniforme invahditeitsschaal (d.w.z. met alleen
geldend voor oorlogsslachtoffers, maar voor alle invaliden), maar deze pogingen zijn in feite op
niets uitgelopen. Een belangrijke rol heeft hierbij gespeeld het feit, dat de Sociale Commissie
fundamentele kntiek had op de W.P.C.-schaal. ZIJ was van oordeel dat bij de W.P.C.-schaal ten
onrechte geen rekening werd gehouden met soa ale en economische faktoren. Wanneer de percentages van de W.P.C.-schaal toegepast zouden worden, kon het zijn dat in werkelijkheid de mate
van invaliditeit geheel anders lag.
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heid kon door hem dan ook volstaan worden met het attent maken van deze
Ministers op de totstandkoming van de W.P.C.-schaal.
Hoe men bij het Ministerie van Sociale Zaken dacht over een invaliditeitstabel is
overigens wel afte leiden uit de zienswijze van het Rijksarbeidsbureau hieromtrent. Door dit bureau werd in 1950 opgemerkt, dat Nederland zich er voorlopig van moest onthouden om zijn medewerking te verlenen aan het opstellen
van een algemene schaal voor invaliditeitspercentages. De bezwaren van het
Rijksarbeidsbureau kan men afleiden uit het volgende commentaar, dat door
een ambtenaar van dit Bureau is opgesteld naar aanleiding van de zojuist
besproken Aanbeveling van de Oorlogspensioenencommissie betreffende het
vaststellen van een algemene schaal voor invaliditeitspercentages (29):
«Hoewel de in de Aanbeveling naar voren gebrachte gedachte om eenheid te
brengen in het vaststellen van invaliditeitspercentages ogenschijnlijk zijn
aantrekkelijke zijden heeft, komt het mij wenselijk voor, dat deze eenheid
eerst nationaal wordt bereikt.
In Nederland houden verschillende lichamen zich bezig met het vaststellen
der percentages, o.a. de Rijksverzekeringsbank, het Ministerie van Oorlog,
het Directoraat-Generaal van de Scheepvaart, die elk voor zich andere normen aanhouden. Het blijft, zoals de ervaring geleerd heeft, altijd zeer moeilijk
een invaliditeit in percenten vast te leggen. De invaliditeit is verbonden met de
arbeidsomstandigheden van het beroep. Bovendien kan de wil van een persoon er veel toe bijdragen om de invaliditeit zo gering mogelijk te doen zijn.
De renteneurose spreekt hierbij ook een woordje mee. De nauwe samenhang
tussen het beroep en de invaliditeit blijkt onder meer bij het missen van een
wijsvinger. Voor een melker zal volgens bijgaand artikel de invaliditeit 10 %
bedragen ; hij kan zich door oefening het melken weer eigen maken. Voor een
violist kan dit 100 % bedragen ; deze zal dan volledig moeten overschakelen
naar een ander beroep. Opmerkelijk is in dit verband altijd de bepaling in de
Invaliditeitswet, waarin als invalide geldt de arbeider, die niet meer in staat is
met passende arbeid één derde te verdienen van wat arbeiders van zijn leeftijd
en bekwaamheid ter plaatse gewoonlijk verdienen. Dit komt hierop neer, dat
de man 66 2/3 % invalide moet zijn. Hier wordt dus de invaliditeit op 1/3 %
nauwkeurig vastgesteld; een m.i. voor de arts onmogelijke opgave. Uit het
vorenstaande blijkt wel, dat men voor elk beroep een percentage zal moeten
vaststellen voor ieder voorkomend geval van invaliditeit. Eerst zal men dus
een lijst van beroepen moeten vaststellen, vervolgens een lijst van alle mogelijke vormen van invaliditeit en tenslotte zullen deze verschillende vormen

(29) Op welke wijze het Rijksarbeidsbureau precies bij de totstandkoming van de W.P.C.-schaal
is betrokken hebben wi) met kunnen achterhalen. Het aangehaalde commentaar hebben wi)
aangetroffen in het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag (archiefstukken met betrekking tot de Oorlogspensioenencommissie in het kader van het Pact van Brussel).
A.V.W., Commissie Oorlogspensioenen, ordners 1-4.
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van invaliditeit getoetst moeten worden aan elk beroep. De percentages, die
men dan verkrijgt, zullen echter altijd een schatting blijven. Zou men er
inderdaad in slagen op dergelijke wijze een algemene schaal vast te stellen,
dan bereikt men met deze codificatie wel een eenheid, maar ook een zekere
verstarring. De praktijk in het vaststellen van invaliditeitspercentages heeft
bewezen, dat de opvatting over deze materie zeer veranderd is. Personen, die
men vroeger volledig arbeidsongeschikt zou verklaren, worden thans dank zij
betere revalidatiemethoden en betere prothesevoorzieningen weer geheel of
gedeeltelijk in staat gesteld een vroeger beroep uit te oefenen».
Vrij kort na de versturing van de brief d.d. 1 maart 1953 van het Hoofd van de
Nederlandse Delegatie der Oorlogspensioenencommissie is de W.P.C.-schaal
op de agenda van de Vergadering van de Consultatieve Raad geplaatst. Voor
Nederland was bij die vergadering aanwezig de Minister van Buitenlandse
Zaken Beyen.
Van deze vergadering is het volgende vastgelegd :
«The Secretary-General, submitting his reports (A/1842, A/1857 and A/
1843) made some general comments on the development of the Organisation's activities, which were now principaly concentrated within the committee of experts and technical specialists.
After considering these reports. Ministers declared themselves satisfied with
the progress made and hoped it would be possible to make them more widely
known».
Met deze laatste vergadering was de gehele formele procedure afgewikkeld. Op
de vijf landen bleef echter de verplichting rusten om de W.P.C.-schaal actueel te
houden en daar het nodige toe bij te dragen. In de praktijk is van deze verplichting weinig terechtgekomen. Het internationaal contact is na 1953 verwaterd.
De oorzaak hiervan is waarschijnlijk geweest, dat de werkzaamheden van de
Permanente Commissie in het kader van het Verdrag van Brussel in 1954 zijn
overgedragen aan de West-Europese Unie (30). Daar bleef het echter niet bij,
want in 1960 droeg de Unie op haar beurt deze werkzaamheden over aan de
Raad van Europa (31). Wat ook overigens de precíese oorzaak van de verdwijning van het internationaal contact moge zijn, feit is dat de W.P.C.-schaal tot op
dit moment nooit meer in overleg met de andere betrokken landen is aangepast.
Wel heeft de Militair Geneeskundige Dienst van het Ministerie van Defensie
sinds die tijd zelfstandig op bepaalde punten nadere richtlijnen opgesteld. Deze
betreffen o.a. de vaststelling van invaliditeit bij doofheid.
(30) De Westeuropese Unie kwam in 1954 tot stand tussen Frankrijk, Engeland, de Duitse
Bondsrepubliek, België, Nederland, Luxemburg en Italie door omvorming en uitbreiding van het in
1948 gesloten Pa« van Brussel (Tractatenblad 1954, nr. 179; goedgekeurd bij Wet van 28 apnl
1955, Stb. 171).
(31) De Raad van Europa is een te Straatsburg gevestigd politiek lichaam, waarvan 21 Europese
Staten lid zijn. De Raad kwam op 5 mei 1949 in Londen tot stand met als doel het bevorderen van
een grotere eenheid tussen zijn leden (Tractatenblad 1949, nr. 2638 ; goedgekeurd bij Wet van 29
juli 1949, Stb. J341).
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3.2. De juridische betekenis van de W.P.C.-schaal.
3.2.1. DE BETEKENIS IN DE INTERNATIONALE RECHTSORDE.

Krachtens het hierboven geciteerde artikel 11 van het Verdrag van Brussel waren
de Hoge Verdragsluitende Partijen verplicht met elkander overleg te plegen
teneinde zo spoedig mogelijk op sociaal gebied de aanbevelingen toe te passen
afkomstig van gespecialiseerde organisaties, met welke aanbevelingen zij zich in
deze organisaties hadden verenigd en die van direkt praktisch belang waren. De
totstandkoming van de W.P.C.-schaal dient naar onze mening in het kader van
deze bepaling gezien te worden. De W.P.C.-schaal was, zoals gezegd in З.1., het
werk van een gespecialiseerde organisatie in de zin van dit artikel, namelijk de
Oorlogspensioenencommissie. Met betrekking tot deze schaal was een aanbe
veling opgesteld, die door tussenkomst van de overkoepelende Permanente
Commissie in 1953 ter overleg is voorgelegd aan de Hoge Verdragsluitende
Partijen. Dit overleg heeft plaatsgevonden in de daartoe krachtens artikel VII
van het Verdrag ingestelde Consultatieve Raad.
Afspraken of overeenkomsten met betrekking tot de toepassing van de W.P.C.schaal en met betrekking tot de uitvoering van de Aanbeveling van de Oorlogs
pensioenencommissie zijn in die Raad niet tot stand gekomen. De Ministers van
Buitenlandse Zaken hebben enkel hun voldoening uitgesproken over de voort
gang, die gemaakt was en hoopten, dat het mogelijk was de W.P.C.-schaal meer
bekendheid te geven.
Voor Nederland is de Aanbeveling van de Oorlogspensioenencommissie wel
aanleiding geweest om te verklaren, dat de Nederlandse autoriteiten bereid
waren de W.P.C.-schaal te accepteren als een gids bij de invaliditeitsschattingen.
De belangrijkste autoriteit in deze (de Minister van Sociale Zaken) ontbrak
evenwel. Van een internationale verplichting, die Nederland op zich genomen
zou hebben om de W.P.C.-schaal toe te passen, is ons inziens geen sprake. De
Aanbeveling van de Oorlogspensioenencommissie gaat ook niet in de richting
om dit te bewerkstelligen. In deze Aanbeveling wordt alleen aan de Regeringen
gevraagd de kwestie van de schattingen zonder uitstel te blijven bestuderen en
gepaste actie te ondernemen om de stabiliteit en de uniformiteit van de schaal te
verzekeren. De Oorlogspensioenencommissie ging ervan uit, dat de schaal door
de desbetreffende landen toegepast zou gaan worden. Zij maakte zich uit
sluitend nog zorgen over het aktueel houden van de schaal in de toekomst.
Formeel bezien hebben wij dus op het internationale vlak slechts te maken met
een eenzijdige bereidverklaring van enkele Nederlandse autoriteiten om de
schaal als een gids bij de invaliditeitsschattingen te gaan hanteren.
3.2.2. DE BETEKENIS IN DE NATIONALE RECHTSORDE.

In de nationale rechtsorde heeft deze eenzijdige bereidverklaring van Neder
land, die overigens op geen enkele wijze is bekendgemaakt, niet tot een wijziging
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van wetten en besluiten geleid. Noch in de Pensioenwet voor de landmacht
1922, noch m het Besluit procedure geneeskundig onderzoek militairen is een
bepaling opgenomen, dat de W.P.C.-schaal als richtlijn zal gaan gelden voor de
vaststelling van de mate van invaliditeit.
Een geheel vrijblijvende zaak is de toepassing van de W.P.C.-schaal voor de
medici echter met gebleven. Op 10 oktober 1952 werden zij middels een
schrijven van de Minister van Oorlog aan de Inspecteur Geneeskundige Dienst
Koninklijke landmacht ambtelijk geïnstrueerd om de W.P.C.-schaal toe te
passen op de categone militairen (en gewezen militairen), die op of na 1 januari
1953 recht op invaliditeitspensioen hadden verkregen of zouden verkrijgen (32). Hiermee was er wel een duidelijke interne instructie van de Minister
van Oorlog aan de Inspecteur Geneeskundige Dienst Koninklijke landmacht.
De rechter was aan deze ambtelijke instruktie met gebonden. Hij kon immers op
grond van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 de juistheid van het vastgestelde invaliditeitspercentage naar alle vrijheid beoordelen, omdat in die wet
met was aangegeven, welke methode daarvoor gevolgd diende te worden.
Kwam de rechter in een bepaald geval op basis van de uitgebrachte deskundigen-rapporten tot de conclusie, dat de werkelijke invaliditeit hoger lag dan het
percentage, dat de W.P.C.-schaal aangaf, dan nam hij dit laatste percentage niet
over. Als voorbeeld vermelden wij twee uitspraken •
1. C.R.V.B., 20 juni 1956, zaaknummer 1955/8 (uitspraak in het kader van
de Wet buitengewoon militair pensioen 1914-1918 (Stb. 1948, nr. I
496) (33).
«Overwegende dat bij Koninklijk besluit van 29 mei 1954 met toepassing
van artikel 2, lid 2, van genoemde wet juncto artikel 54 (oud 57) van de
Pensioenwet voor de landmacht 1922 aan klager met ingang van 18 april
1953 — datum waarop zijn desbetreffende aanvrage was ingekomen —
alsnog een buitengewoon militair invaliditeitspensioen is toegekend naar
een invaliditeit van 20 % ;
Overwegende dat verweerder van oordeel is, dat deze invahditeitsschatting naar de toestand op 18 apnl 1953 juist was aangezien deze invahditeitsschatting berustte op de sedert 1 januari 1953 in gebruik genomen
invahditeitsschalen, vastgesteld door de War Pensions Committee;
Overwegende dat, wat hiervan zij, deze Raad voor de schatting van de
mate van de bij klager op 1 januan 1947 bestaande invaliditeit in vorenbedoelde zin niet gebonden is aan bepaalde maatstaven, doch gehouden is
deze invaliditeit, zoveel zulks mogelijk is, op haar werkelijke grootte te
schatten» ;
(32) Α Ρ W , ordners pensioen algemeen, nr 12
(33) Deze uitspraak is met gepubliceerd Zi| is aanwezig bij de Afdeling pensioenen en wacht
gelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen Α Ρ W , ordner jurisprudentie 1922-heden,
uitspraken betreffende invahditeitskwesties
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2. C.R.V.B., 27 november 1969, zaaknummer 1968/25 (uitspraak in het
kader van de Algemene militaire pensioenwet) (34).
«Overwegende dat de Raad, de waarde van de W.P.C.-schaal als richtlijn
voor het bepalen van invaliditeit geenszins in twijfel trekkend, doch in
aanmerking nemend dat de beide genoemde hoogleraren bij het schatten
van eisers invaliditeit — naar 's Raads mening terecht — ook het arbeidskundige en loonkundige aspect in aanmerking hebben genomen, zich met
de schatting van die hoogleraren verenigt en mitsdien van oordeel is dat de
door de sinusitis frontalis bij eiser veroorzaakte invaliditeit op en sedert 18
augustus 1966 met 3 0 % niet overschat is».
Opgemerkt zij, dat de Raad zich in het merendeel van zijn uitspraken zonder
meer geconformeerd heeft aan het door de medici van het Ministerie van
Defensie vastgestelde invaliditeitspercentage. In een aantal gevallen zien wij
echter, dat de Raad onafhankelijke medische deskundigen heeft ingeschakeld (35). Uit de inhoud van deze uitspraken blijkt, dat de Raad deze deskundigen niet heeft verzocht om een invaliditeitsschatting te doen op basis van de
W.P.C.-schaal. Met andere woorden kan dus worden gezegd, dat de Raad de
W.P.C.-schaal niet accepteerde, doch de tekst van de wet als uitgangspunt bleef
beschouwen.
Had de W.P.C.-schaal voor de rechter geen verbindende kracht, voor de gepensioneerde militairen had zij feitelijk wel betekenis, omdat het Ministerie van
Defensie de schaal wel gebruikte. De militairen konden zich hierop beroepen.
Het kan niet ontkend worden, dat de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.) hier een belangrijke rol in heeft gespeeld (36). De
President van deze Bond richtte namelijk op 27 mei 1957 het volgende verzoek
aan de Minister van Defensie (37):

(34) Zie noot 33.
(35) Zo onder meer in de uitspraken :
C.R.V.B. 14 december 1953 (P.v.d.L. 1922, 1952/21)
C.R.V.B. 14 december 1953 (P.v.d.L. 1922, 1952/34 en 35)
CR.v.B. 21 oktober 1953 (P.v.d.L. 1922, 1953/12)
C.R.v.B. 4 |uni 1958 (P.v.d.L. 1922, 1957/12)
C.R.V.B. 16 apnl 1958 (P.v.d.L. 1922, 1957/18)
C.R.v.B. 29 oktober 1958 (P.v.d.L. 1922, 1957/37)
C.R.v.B. 19 november 1958 (P.v.d.L. 1922, 1958/12)
C.R.v.B. 12 augustus 1965 (P.v.d.L. 1922, 1964/10)
Deze uitspraken zijn niet gepubliceerd. Zi| zijn aanwezig bi) de Afdeling pensioenen en wachtgelden
van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordner jurisprudentie 1922-heden, uitspraken
betreffende invaliditeitskwesties.
(36) Dit is afte leiden uit het nummer van de Kareoler van november 1957. Indit nummer is door
de B.N.M.O. ingegaan op de problematiek van de invaliditeitsschatnngen. Vgl. de Kareoler,
Officieel orgaan van de B.N.M.O., 17e jaargang, nr. 11, november 1957, pagina 8 e.V..
(37) Dit verzoek is opgenomen in het in noot 36 bedoelde Kareolernummer van november 1957.
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Geeft met verschuldigde eerbied te kennen ;
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, —;
dat de Bond is gebleken, dat ingevolge een overeenkomst, gesloten tussen een
aantal Westeuropese landen, voor het vaststellen van invahditeitspercentages
sedert 1 januari 11953 de War Pensions Committee-schaal wordt gebezigd;
dat de Bond tevens is gebleken, dat door Uw onderhebbend Ministerie
genoemde schaal niet wordt gehanteerd voor die invaliden, wier invahditeitspercentage vóór 1 januari 1953 werd vastgesteld, tengevolge waarvan in
sommige gevallen aan militaire invaliden een lager invaliditeitspensioen
wordt toegekend, c.q. uitbetaald dan waartoe de Nederlandse Regering zich
bij internationale overeenkomst verplichtte ;
dat de Bond met voldoening heeft kennisgenomen van het feit, dat kortgeleden door Uwe Excellentie werd beslist, dat een militair, die wegens het gemis
van een nier in 1949 minder dan 10% invalide werd verklaard, niettemin
sedert 1 januari 1953 geacht moest worden 30 % invalide te zijn en dienovereenkomstig schadeloos gesteld behoorde te worden van 1 januari 1953 af,
ook al werd door belanghebbende eerst in 1955 herkeuring gevraagd;
dat aangezien de War Pensions Committee-schaal nimmer werd gepubliceerd, belanghebbenden niet kunnen weten, dat zij sedert 1 januan 1953
recht op pensioen, c.q. recht op hoger pensioen kunnen doen gelden ;
dat het vorenstaande naar de mening van de Bond impliceert, dat in voorkomende gevallen de pensioenen ambtshalve hadden behoren te worden herzien, zodat voor eenzelfde invaliditeit ook eenzelfde invahditeitspercentage
zou zijn vastgesteld;
Redenen waarom de Bond Uwe Excellentie eerbiedig verzoekt te willen
bepalen, dat de hand zal worden gehouden aan de War Pensions Committeeschaal en dat, voor zover sedert 1 januan 1953 te weinig pensioen werd
uitgekeerd ingevolge een te lage vaststelling van het invaliditeitspercentage,
dit alsnog aan de rechthebbende zal worden uitbetaald».
De Minister van Defensie reageerde op dit verzoek op 3 oktober 1957 met het
volgende antwoord (38):
«Naar aanleiding van Uw rekest van 27 mei 1957, nr. 3988/G deel ik U het
volgende mede.
Door de medische sub-commissie van het Pact van Brussel werd in de loop
van het jaar 1952 een invahditeitsschaal uitgewerkt, welke met ingang van 1
januan 1953 in gebruik werd genomen door de bij dat Pact aangesloten
landen. Deze schaal bracht over het algemeen geen grote veranderingen in de
voordien hier te lande gevolgde richtlijnen. Slechts in bepaalde gevallen werd
een ander invahditeitspercentage voorgeschreven, hetwelk soms hoger (bv.
(38) Dit antwoord is eveneens opgenomen in het in noot 36 bedoelde Kareoler-nummer van
november 1957
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bij het gemis van een oog), soms lager (bv. bij gehoorafwijkingen en beenamputaries) is dan de percentages voorkomende in de voordien gehanteerde
schaal.
Als gevolg van de toepassing van genoemde invaliditeitsschaal worden voorlopige pensioenen, waarop te rekenen van een datum na 1 januari 1953 bij
vernieuwing aanspraak is verkregen, verleend met inachtneming van een
invaliditeitspercentage volgens die nieuwe schaal. Uiteraard worden ook
levenslange invaliditeitspensioenen waarop na evenvermelde datum aanspraak werd verkregen, geregeld met inachtneming van deze nieuwe invaliditeitsschaal.
Waar het in het onderwerpelijke geval op neer komt is dus de vraag : moeten
levenslang toegekende invaliditeitspensioenen, waarop vóór 1 januari 1953
aanspraak is verkregen, in verband met de ingebruikneming van de nieuwe
invaliditeitsschaal, te rekenen van 1 januari 1953 aan die gewijzigde schattingen worden aangepast. ...».
Het antwoord, dat de Minister op deze vraag gaf, kwam erop neer, dat hij niet
bereid was om tot ambtshalve herziening van de vastgestelde invaliditeitspercentages over te gaan. Wel wilde de Minister de kwestie onderzoeken, wanneer
door belanghebbende daartoe een verzoek werd ingediend.
Voor de B.N.M.O. was dit antwoord van de Minister in november 1957
aanleiding om in haar Bondsblad (39) uitgebreid op de W.P.C.-schaal in te gaan.
Daarbij werd ook de volledige Nederlandse tekst van de schaal afgedrukt. De
leden van de B.N.M.O. werden geattendeerd op het bestaan ervan en op de
mogelijkheid om alsnog een verzoek om (hoger) pensioen in te dienen. Daartoe
werd zelfs een modelrekest in het Bondsblad opgenomen.
Door deze aanpak van de B.N.M.O. kreeg de W.P.C.-schaal betekenis voor de
militair gepensioneerden. Het had echter wel tot 1958 geduurd voor het zover
was.
3.2.3. CONCLUSIE

Concluderend kunnen wij met betrekking tot de juridische betekenis van de
W.P.C.-schaal stellen, dat wij in de internationale rechtsorde slechts te maken
hebben gehad met een eenzijdige bereidverklaring om deze schaal toe te passen.
Van een internationale afspraak of overeenkomst, waarbij Nederland een verplichting heeft opgelegd gekregen of op zich heeft genomen, is geen sprake
geweest. De juridische betekenis van de W.P.C.-schaal in deze rechtsorde is
daardoor ook niet zo groot.
Evenmin is dit het geval in de nationale rechtsorde. De W.P.C.-schaal heeft
immers nooit een juridische basis gekregen in de militaire pensioenwetten en

(39) Zie de Kareoler, Officieel orgaan van de B.N.M.O., 17e jaargang, nr. 11, november 1957,
pagina 8 e.V..
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keuringsbesluiten. De rechter was daardoor niet gebonden aan deze schaal. Het
feit, dat de medici van het Ministerie van Defensie ambtelijk geïnstrueerd waren
om deze schaal toe te passen, deed daar niets aan af.
Voor de gepensioneerden had ondanks het vorenstaande de W.P.C.-schaal wel
enige betekenis, dit vooral dank zij de doortastendheid van de B.N.M.O. Deze
Bond herinnerde, zoals boven reeds vermeld, de Minister van Defensie in
1957 aan zijn in 1952 in internationaal verband uitgesproken bereidverklaring om de schaal als richtlijn te aanvaarden.
3.3. De evaluatie van de mate van invaliditeit volgens de W.P.C.-schaal.
In de W.P.C.-schaal worden 644 omschrijvingen van letsels gegeven, verdeeld
over de volgende hoofdstukken :
Hoofdstuk I
Bovenste ledematen
Hoofdstuk II
Onderste ledematen
Schedel en gelaat
Hoofdstuk III
Hoofdstuk IV
Wervelkolom, thorax en bekken
Hoofdstuk V
Overige aandoeningen van
beenderen en gewrichten
Hoofdstuk VI
Zenuwstelsel
(neurologische aandoeningen)
Hoofdstuk VII
Psychische aandoeningen
Hoofdstuk VIII
Sympatisch zenuwstelsel
en endocrinologie
Hoofdstuk IX
Oto-rhino-laryngologie
Hoofdstuk X
Ophtalmologie
Hoofdstuk XI
Bloedziekten
Hoofdstuk XII
Huidziekten
Hoofdstuk XIII
Hart en bloedvaatstelsel
Hoofdstuk XIV
Ademhalingsstelsel
Hoofdstuk XV
Spijsverteringsstelsel en buikwand
Hoofdstuk XVI
Urogeni taalstelsel
Hoofdstuk XVII
Tuberculose
Hoofdstuk XVIII
Tropische ziekten
Bij elk letsel is aangegeven, welk percentage invaliditeit dit letsel met zich mede
brengt. Soms is dat een enkel percentage, soms wordt een marge aangegeven,
waarbinnen het percentage zich kan bewegen.
Blijkens het Voorwoord van de schaal zijn de aangegeven percentages minima.
In geval in de schaal een marge is aangegeven ligt dit minimum binnen deze
marge.
De in de schaal aangegeven minima kunnen door de medicus overschreden
worden, «when unusual features or complications are present which increase
the incapacity». In dergelijke gevallen dient evenwel verwezen te worden naar
een ander nummer van de schaal, zonodig naar analogie.
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De percentages, die de schaal aangeeft, gelden verder alleen, indien een
maximaal mogelijke verbetering door behandeling, rehabilitatie, prothese enz.
is bereikt. In principe is de conditie van betrokkene ten tijde van het medisch
onderzoek beslissend voor de waardering van de invaliditeit. Het is blijkens het
Voorwoord de medicus toegestaan «the nature of the disease, its previous
history and probable fluctuations» mede in beschouwing te nemen.
In het samenvattend verslag, dat wij onder 3.1. hebben opgenomen is door de
Oorlogspensioenencommissie verklaard, dat de schaal zich beperkte tot «compensation for physical injury». Het is daarom, dat wij in het nu volgende deel D
zullen nagaan wat hieronder moet worden verstaan en hoe dit begrip zich
verhoudt tot de begrippen, gebruikt in de P.v.d.L. 1922 en de daarop gebaseerde
Handleiding voor het commissoriaal geneeskundig onderzoek militairen van
1948.
D. De bestaande omschrijvingen van het begrip invaliditeit vergeleken met de
omschrijving uit de W.P.C.-schaal alsmede de opstelling hiertegenover.
Í. Inleiding.
In dit deel zullen wij eerst ingaan op de invaliditeitsdefinities, zoals die kort na
de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden. Twee bronnen zullen wij daartoe
onderzoeken : de Handleiding van 1948 en de jurisprudentie van de C.R.v.B.
Vervolgens zullen wij stilstaan bij het invaliditeitsbegrip van de W.P.C.-schaal.
Uit de vergelijking zal blijken, dat in de Handleiding en de jurisprudentie van de
C.R.v.B. het begrip invaliditeit geheel anders wordt benaderd dan in de W.P.C.schaal. Op grond hiervan zal in een intermezzo aandacht besteed worden aan de
verschillende invaliditeits- c.q. arbeidsongeschiktheidsbegrippen, die er in de
rechtsliteratuur bestaan. De gevonden omschrijvingen zullen hieronder gerangschikt worden.
Tenslotte zal nagegaan worden hoe het Ministerie van Defensie en de C.R.v.B.
zich tegenover het nieuwe invaliditeitsbegrip van de W.P.C.-schaal hebben
opgesteld.
2. De omschrijving van bet begrip invaliditeit in de Handleiding voor het
commissoriaal geneeskundig onderzoek militairen van 1948.
Evenmin als de Pensioenwet voor de landmacht 1922 (40) en het Besluit procedure geneeskundig onderzoek militairen (41) behelst de Handleiding een ex(40) Vgl. het vorige hoofdstuk, deel C, paragraaf 1.
(41) Wi| bedoelen hier het Koninklijk besluit van 20 maart 1952 (Stb. 129), dat in de plaats is
gekomen van het Koninkli|k besluit van 1 augustus 1936 (Stb. 548). Dit laatste besluit is eerder ter
sprake gebracht in hoofdstuk II, deel D, paragraaf 1. Voor wat betreft de omschn)ving van het
begnp invaliditeit is er in het besluit van 1952 mets veranderd vergeleken met de vroegere besluiten
(1922 en 1936). Volstaan wordt dan ook met verwijzing naar hoofdstuk II.
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pliciete omschrijving van het begrip invaliditeit. Er wordt gesteld, dat bi) het
vaststellen van het invahditeitspercentage in het algemeen twee waarden dienen
te worden beschouwd, nl. (42) :
1. de algemene invaliditeit;
2. de beroepsinvahditeit.
De algemene invaliditeit wordt nader omschreven als: «de invaliditeit op de
algemene arbeidsmarkt» en het begrip beroepsinvahditeit als: «invaliditeit,
waarbij uitsluitend rekening gehouden wordt met het tegenwoordige burgerberoep». De Handleiding bevat enkele aanwijzingen ter beantwoording van de
vraag, welk burgerberoep in aanmerking genomen dient te worden :
«Als burgerberoep wordt aangenomen het beroep, dat onderzochte ten tijde
van het Commissoriaal Geneeskundig Onderzoek uitoefent c.q. laatstelijk
heeft uitgeoefend. Bij de opleiding voor een nieuw beroep wordt het nieuwe
beroep nog niet in aanmerking genomen. Bij beroepsmilitairen, die als regel
geen burgerberoep hebben gehad, wordt de invaliditeit beoordeeld naar de
werkkring welke zij ten tijde van het Commissoriaal Geneeskundig Onderzoek gelet op hun ontwikkeling, opleiding en de bestaande gebreken, vermoedelijk zouden kunnen vervullen.
b.v. genieofficieren — ingenieursfunctie e.d.
sergeant majoor administrateur — administratieve functie
korporaal kok — kok e.d.» (43).
Uit deze begripsomschrijvingen en nadere aanwijzingen valt de volgende werkwijze af te leiden. Men schatte in alle gevallen zo mogelijk de mate van invaliditeit ten opzichte van het tegenwoordige burgerberoep. Het percentage, dat
op grond hiervan wordt vastgesteld, wordt dan aangeduid als de mate van
beroepsinvahditeit. Vervolgens zoeke men mogelijke andere beroepen, die
voor de betrokkene passend zijn. Uitgaande van deze passende beroepen
wordt de mate van algemene invaliditeit vastgesteld. Het hoogste percentage
van de twee wordt tenslotte als het invahditeitspercentage vastgesteld.
In wezen sloot de instructie in de Handleiding goed aan bij hetgeen de wetgever
in 1922 bij de totstandkoming van de Pensioenwet voor de landmacht 1922
beoogd had (44). Volgens de Memorie van toelichting moest immers geschat
worden de mate van ongeschiktheid tot behoorlijk lonende arbeid. Wat in het
instructieboekje gedaan is, is op een bepaalde manier inhoud geven aan het
woord «behoorlijk». Dat de Handleiding daarbij is uitgegaan van de bedoeling
van de wetgever in 1922 kan ook nog aangetoond worden met behulp van het
volgende citaat:
(42) Zie pagina 27 van de Handleiding voor het commissoriaal geneeskundig onderzoek militairen van 1948, opgenomen onder bijlage II
(43) Zie pagina 28 van de Handleiding voor het commissoriaal geneeskundig onderzoek militairen van 1948, opgenomen onder bijlage II
(44) Vgl het vorige hoofdstuk, deel C, paragraaf 1

115

«Bi) bepaalde burgerberoepen kan het zeer moeilijk zijn om de beroepsinvahditeit juist te beoordelen, zo b.v. vingerletsels bij melkers en wevers, gewrichtsverstijvingen bij bepaalde constructiearbeid, knieletsels bij landarbeiders, enz.. Gelet op de grote ervaring op dit gebied van de R.V.B.
(Rijksverzekermgsbank), is de I.G.D.K1. (Inspecteur Geneeskundige Dienst
der Koninklijke landmacht) met het Bestuur van de R.V.B, overeengekomen,
dergelijke moeilijk te beoordelen gevallen te mogen voorleggen aan de Bednjfsdeskundigen der R.V.B. (Speciale Agenten). De G.C. (Geneeskundige
Commissie) stuurt daartoe het concept van het G.R. (Geneeskundig Rapport). Deze uitvoerige rapporten zijn een belangrijke steun bij moeilijke
beoordelingen en worden door de Centrale Raad van Beroep zeer gewaardeerd» (45).
Uit deze passage kan worden afgeleid, dat de I.G.D.K1. in die jaren nog steeds,
evenals in de periode 1922-1945(46) de schattingspraktijk van de Ongevallenwet wilde volgen. Een en ander had zelfs geleid tot een overeenkomst met de
Rijksverzekermgsbank om in bepaalde gevallen advies te mogen vragen. Conform het advies van de Regering in 1922 werd in de praktijk getracht een zekere
overeenstemming te bewerkstelligen met het beleid, dat op het punt van de
invahditeitsschattingen door de Rijksverzekermgsbank werd gevoerd. Geconcludeerd kan derhalve worden, dat de Militair Geneeskundige Dienst met deze
Handleiding voortgeborduurd heeft op de bedoeling van de Regering, zoals die
naar voren komt in de Memorie van toelichting bij de Pensioenwet voor de
landmacht 1922. Deze bedoeling van de Wetgever is door de Militair Geneeskundige Dienst voor de praktische toepassing vertaald in de begrippen beroepsen algemene invaliditeit.
3. De omschrijving van het begrtp mvahdtteit m de jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep.
In de jurisprudentie van de C.R.v.B. na de ingebruikneming van de Handleiding
( 1948) treffen wij de begrippen beroeps- en algemene invaliditeit eveneens aan.
De Raad brengt deze begrippen wel onder één noemer. De begrippen beroepsen algemene invaliditeit zijn in de visie van de Raad uitvloeisel van een ruimere
omschrijving van het begrip invaliditeit.
Voor het eerst komt deze visie van de Raad naar voren in zijn uitspraak van 15
november 1951 (P.v.d.L. 1922, 1951/13) (47). Het ging in deze zaak om de
volgende feiten :

(45) Zie pagina 30 en 31 van de Handleiding voor het commissonaal geneeskundig onderzoek
militairen van 1948, opgenomen onder bijlage II
(46) Vgl het vorige hoofdstuk, deel D, paragraaf 2
(47) Deze uitspraak is met gepubliceerd ZIJ bevindt zich in de dokumentatie van de Afdeling
pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen Α Ρ W, ordner |urisprudentie 1922-heden, uitspraken betreffende invaliditeitskwesties
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Betrokkene (dienstplichtige) (48) had tijdens een bevolen militaire dienst zijn
pols gebroken. Deze pols werd waarschijnlijk verkeerd gezet. Na de genezing
van de breuk bleek de hand van betrokkene zodanig verstijfd en scheef
gegroeid te zijn, dat deze bol bleef staan. Voor zijn oude beroep van sigarenmaker was hij hierdoor volledig ongeschikt geworden. Na zijn ontslag uit de
militaire dienst stelde betrokkene alles in het werk om een andere werkkring
te vinden. Na veel moeite slaagde hij erin een betrekking te vinden als
broodbezorger. In deze betrekking verdiende hij echter minder dan hij als
sigarenmaker zou hebben kunnen verdienen. Betrokkene wilde daarom, dat
zijn invaliditeit ten opzichte van zijn oorspronkelijke beroep van sigarenmaker zou worden vastgesteld. Volgens de opvatting van de Inspecteur van
de Geneeskundige Dienst der Koninklijke landmacht was dit echter niet
mogelijk. Naar zijn oordeel was het slechts mogelijk het pensioen te berekenen naar de invaliditeit in verband met het vroeger beroep, zolang de aanpassingsperiode nog niet was afgelopen, m.a.w. zolang het nieuwe beroep nog
niet volledig werd uitgeoefend. Zou dit criterium niet worden aangehouden
dan zou er naar het oordeel van de Inspecteur sprake zijn van onevenredig
hoge schadevergoeding. Nu het nieuwe beroep door betrokkene volledig
werd uitgeoefend, was er naar zijn oordeel slechts één mogelijkheid, nl.
berekening van het pensioen naar de mate van invaliditeit in het tegenwoordige beroep. De Inspecteur vond in dit geval, nu de aanpassingsperiode achter
de rug was, het tegenwoordige beroep van broodbezorger tevens het passende
beroep van betrokkene.
De Centrale Raad van Beroep overwoog echter :
«Overwegende, dat klager blijkbaar van mening is, dat voor de beantwoording van de vraag, op welk percentage zijn invaliditeit op die datum moet
worden gesteld, moet worden uitgegaan van zijn vroeger beroep van sigarenmaker, terwijl verweerder van mening is, dat, aangezien de algemene
invaliditeit geacht moet worden minder dan 10% te bedragen voor de
beantwoording van bedoelde vraag moet worden uitgegaan van klagers
nieuwe beroep van broodbezorger, omdat de aanpassingsperiode zou zijn
afgelopen ;
Overwegende, dat de Raad noch het éne standpunt, noch het andere in zijn
algemeenheid kan onderschrijven;
Overwegende, dat de Pensioenwet voor de landmacht 1922 slechts bepaalt,
dat het invaliditeitspensioen afhankelijk is van de mate van invaliditeit; dat
het zoveel procent van de pensioengrondslag bedraagt, als het voor de belanghebbende vastgestelde invahditeitspercentage beloopt ; dat bij een percentage van minder dan 10% invaliditeit geacht wordt niet te bestaan en
dat invahditeitspercentages boven 10 procent naar boven worden afgerond
in veelvouden van 10 procent;
(48) Het ging in deze uitspraak met om een beroepsmilitair Inhoudelijk maakt dit echter niets uit,
omdat de С R.v.B. voor beide categorieën eenzelfde benadenng volgde.
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Overwegende, dat die wet er voorts kennelijk van uitgaat, dat slechts in
aanmerking komt de invaliditeit, voorzover deze voortvloeit uit de verwonding, verminking, ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 2, onder 2e, dier
wet, doch dat de wet geen bepaling inhoudt van de maatstaf, waarnaar de
invaliditeit moet worden bepaald ;
Overwegende, dat de gemachtigde van verweerder ter openbare terechtzitting heeft medegedeeld, dat steeds wordt nagegaan, hoeveel de algemene
invaliditeit bedraagt, zulks aan de hand van de daarvoor in het algemeen
vaststaande normen, en hoeveel de beroepsinvahditeit bedraagt en dat steeds
het hoogste percentage van die beiden wordt toegekend, waarbij, zolang de
aanpassingsperiode nog met is afgelopen, voor de beroepsinvahditeit wordt
uitgegaan van het vroeger beroep en daarna van het nieuw uitgeoefende
beroep ;
Overwegende, dat nu de wet geen maatstaf inhoudt, waarnaar de invaliditeit
moet worden bepaald, deze Raad de inhoud van dit begrip zal hebben vast te
stellen, waarbij o.m. aandacht kan worden geschonken aan de vermoedelijke
bedoeling van de wetgever ;
Overwegende, dat de Raad, mede gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van genoemde wet, van oordeel is, dat het percentage van de
invaliditeit in de zin van meergenoemde wet moet worden gevonden door na
te gaan, in hoeverre de betrokkene ongeschikt is geworden tot arbeid, die
voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen ;
Overwegende, dat voor de bepaling van die invaliditeit ook bij toepassing van
het in de vorige rechtsoverweging aangegeven richtsnoer naar 's Raads oordeel, zolang nog niet een althans voorlopige consolidatie van de toestand en
aanpassing aan het letsel hetzij door herscholing, hetzij door eigen oefening is
verkregen, in hoofdzaak op het vroegere beroep zal dienen te worden gelet ;
Overwegende, dat bij toepassing van dat richtsnoer, nadat een althans voorlopige consolidatie en aanpassing in vorenbedoelde zin is verkregen, evenwel
met steeds van het nieuwe beroep mag worden uitgegaan ;
Overwegende toch, dat, indien een geschoolde en in zijn vak gespecialiseerde
arbeider als gevolg van de bij hem bestaande invaliditeit ook na herscholing
en genoegzame aanpassing niet meer in staat blijkt tot het verrichten van
hoger geclasseerde arbeid dan arbeid van zó eenvoudige aard, dat daarvoor
geen scholing of oefening vereist is, en hij ten einde in zijn levensonderhoud
zoveel mogelijk te voorzien deze arbeid, welke hij zonder bezwaren kan
verrichten, ook inderdaad verricht, niet kan worden gezegd, dat als gevolg
van dat zonder bezwaren verrichten geen invaliditeit in de zin van genoemde
wet meer aanwezig is, aangezien deze arbeid van zodanig eenvoudige aard
hem met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep niet steeds in billijkheid
kan worden opgedragen;
Overwegende, dat anders de omstandigheid, dat een zodanige geschoolde en
in zijn vak gespecialiseerde arbeider zijn vroeger beroep nooit meer zal
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kunnen uitoefenen en dat hij in verband hiermede in feite arbeid van eenvoudige aard, waarvoor geen scholing of oefening is vereist, heeft ter hand
genomen, geenszins impliceert, dat deze arbeider ook voor andere geschoolde
arbeid of arbeid, waarvoor oefening vereist is, ongeschikt zou zijn;
Overwegende immers, dat de ervaring heeft geleerd, dat in de meerderheid
der gevallen, nadat aanpassing aan het letsel eenmaal verkregen en consolidatie van de toestand is ingetreden, de beroepsinvaliditeit practisch niet meer
afwijkt van de algemene invaliditeit;
Overwegende, dat de Raad op grond van de inhoud der gedingstukken als
vaststaande aanneemt:
dat klager als gevolg van een hem op 15 januari 1946 in de uitoefening van de
militaire dienst overkomen ongeval zijn pols heeft gebroken ;
dat deze polsfractuur is genezen met enige midvorming van de uiteinden van
radius en ulna, als gevolg waarvan de linkerhand een iets scheve stand heeft,
de buiging van de pols iets is verminderd, de kracht in de linkerhand is
verminderd, de vingers iets geflecteerd staan, terwijl bij plat neerleggen van de
hand op tafel de handpalm los van de onderlaag blijft;
dat geen spieratrophie aanwezig is;
dat klager, die voor zijn intrede in de militaire dienst geschoold sigarenmaker
was, dit beroep als gevolg van de uit de polsfractuur voortvloeiende invaliditeit niet meer naar behoren kan uitoefenen ;
dat klager na zijn ontslag uit de militaire dienst met ingang van 4 mei 1948 zo
snel mogelijk heeft getracht een andere werkkring te vinden teneinde in het
levensonderhoud van zijn kinderrijk gezin te voorzien zonder af te wachten,
of hij wellicht van rijkswege zou kunnen worden herschoold ;
dat klager de arbeid van broodbezorger toen heeft ter hand genomen, welke
hij thans nog verricht, kunnende hij de daaraan verbonden werkzaamheden
ten volle verrichten ;
dat de algemene invaliditeit, bij klager op 4 mei 1949 bestaande, op minder
dan 10% moet worden gesteld;
Overwegende, dat naar 's Raads oordeel de bij klager op 4 mei 1949 bestaande invaliditeit, berekend naar zijn vroegere beroep van sigarenmaker,
aanmerkelijk meer dan 10 % bedraagt, doch in verband met de reeds plaats
gevonden hebbende consolidatie van het polsletsel en geleidelijke aanpassing
aan de daaruit voor klager voortvloeiende toestand, de invaliditeit, berekend
naar de maatstaf van het vroegere beroep, niet in aanmerking kan komen
voor de beantwoording van de in de Ie rechtsoverweging gestelde vraag;
Overwegende voorts, dat aan klager, die van beroep geschoolde sigarenmaker was, de geen scholing of oefening vereisende werkzaamheden van
broodbezorger met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep niet in
billijkheid kunnen worden opgedragen ;
Overwegende, dat de Raad van oordeel is, dat bij klager op 4 mei 1949 en ook
thans nog voorlopig een ongeschiktheid bestaat voor arbeid, die voor zijn
krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn vroeger
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beroep hem wel in billijkheid kan worden opgedragen, welke met 10% het
meest juist wordt gewaardeerd» ;
Uit deze uitspraak kunnen de volgende conclusies worden getrokken :
1. Er is een zekere afwijking te bespeuren in de opstelling van het Ministerie
van Defensie t.a.v. de Handleiding van 1948. In het kader van de Handleiding wordt alleen van beroepsinvaliditeit gesproken als men het oog
heeft op het «tegenwoordige burgerberoep» van betrokkene. Naast deze
beroepsinvaliditeit moet volgens de Handleiding de algemene invaliditeit
worden bepaald.
In de onderhavige zaak wordt door de Minister van Defensie naar voren
gebracht, dat voor de beroepsinvaliditeit zowel uitgegaan kan worden van
het vroegere beroep, als van het nieuw uitgeoefende beroep. Welk beroep
men dan in aanmerking neemt is afhankelijk van het antwoord op de
vraag of de aanpassingsperiode al of niet is afgelopen. Naast deze beroepsinvaliditeit wordt ook steeds de algemene invaliditeit vastgesteld. Dit geschiedt «aan de hand van de daarvoor in het algemeen
geldende vaststaande normen». Uit de Handleiding kregen wij daarentegen de indruk, dat de algemene invaliditeit altijd werd vastgesteld uitgaande van het passende beroep van betrokkene. Zowel op het punt van
de beroepsinvaliditeit, als op het punt van de algemene invaliditeit zijn er
dus enige afwijkingen te bespeuren.
2. De Centrale Raad van Beroep neemt in hoofdzaak de benadering van de
Minister van Defensie over, maar breidt deze op een bepaald punt toch
weer verder uit.
De Raad onderscheidt in zijn uitspraak ook tussen algemene invaliditeit
en beroepsinvaliditeit. Hij neemt aan dat in dit geval de algemene invaliditeit minder dan 10 % bedraagt. Dit evenwel zonder nadere motivering.
Impliciet sluit hij zich hiermee aan bij de opvatting van de Minister van
Defensie.
De benadering van de Minister van Defensie van de beroepsinvaliditeit
wordt daarentegen door de Raad uitgebreid. Voor de Minister is er in dit
geval slechts een keuze tussen : a. het vroegere beroep van sigarenmaker of
b. het nieuwe beroep van broodbezorger. De Raad voegt hier echter nog
een mogelijkheid aan toe nl. invaliditeit t.o.v. «arbeid, die voor zijn
krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn opleiding
en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen». Ook dit
wordt door de Raad aangeduid als «beroepsinvaliditeit».
Samengevat komt de Raad in deze uitspraak dus met de volgende benadering:
Invaliditeit is te definieren als: «mate van ongeschiktheid tot arbeid, die
voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op
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zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen».
Zij kan op twee manieren worden vastgesteld :
a. aan de hand van algemeen vaststaande normen (algemene invaliditeit) ;
b. door te schatten t.o.v. 1. het oude beroep van betrokkene,
2. het nieuwe beroep van betrokkene,
3. andere arbeid, die voor betrokkene passend kan worden geacht,
afhankelijk van nader in de uitspraak aangegeven normen (beroepsinvaliditeit).
Het hoogste van de twee aldus gevonden percentages (percentage algemene invaliditeit en percentage beroepsinvaliditeit) dient daarbij aan
betrokkene te worden toegemeten en geldt als «percentage invaliditeit».
De Raad omschrijft het begrip invaliditeit als : «mate van ongeschiktheid
tot arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met
het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen». De Raad geeft daarbij te kennen, dat hij zich voor deze
omschrijving baseert op de «vermoedelijke bedoeling van de wetgever»
en op «de geschiedenis van de totstandkoming van genoemde wet (de
Pensioenwet voor de landmacht 1922)».
Vergelijken wij nu deze definitie van de Raad met die, welke wij hierboven hebben vastgesteld aan de hand van de Memorie van toelichting
(49), dan is er inderdaad een zeer grote gelijkenis te zien. Alleen de
zinsnede «ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft
of op een naburige soortgelijke plaats», is in de deftnitie van de Raad
weggelaten, voor het overige worden dezelfde bewoordingen gebruikt als
in de definitie van de Ongevallenwet 1921 (50). Waarom de Raad niet de
volledige omschrijving van de Ongevallenwet 1921 heeft overgenomen,
hebben wij niet kunnen achterhalen. Wij vermoeden echter, dat hierbij
een rol heeft gespeeld de gedachte, dat (gewezen) beroepsmilitairen
geacht kunnen worden overal inzetbaar te zijn.
De Centrale Raad van Beroep komt met een algemeen geldende definitie
van het begrip invaliditeit. De overwegingen, die de Raad wijdt aan deze
definitie geven geen enkele aanleiding om te veronderstellen, dat deze
definitie slechts voor een bepaalde categorie militairen, met name de
dienstplichtigen zou gelden.

(49) Vgl. het vorige hoofdstuk, deel C, paragraaf 1.
(50) Van gelijkenis met de Invaliditeitswet 1913 achten wij geen sprake. Zoals wij straks zullen
zien gaat het bij deze wet om een economisch arbeidsongeschiktheidsbegnp, terwijl het bij de
Ongevallenwet en het militair dienstinvaliditeitspensioen handelt om een fysiek arbeidsongeschiktheidsbegnp.
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De zojuist besproken uitspraak toont aan, dat de Handleiding van 1948 niet in
alle mogelijke situaties voorzag. Ook toont de uitspraak aan, dat de benadering
van de Minister van Defensie inmiddels al weer verder geëvalueerd was. De
belangrijkste waarde van de uitspraak is echter hierin gelegen, dat daarin voor
het eerst een duidelijk invaliditeitsbegrip wordt verwoord. De Memorie van
toelichting bij de Pensioenwet voor de landmacht 1922 en de Handleiding van
1948 gaven voor deze omschrijving wel klare aanknopingspunten, maar met
zoveel woorden was deze nog nooit eerder gegeven.
In latere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is deze omschrijving van
het invaliditeitsbegrip nog verscheidene malen herhaald. Deze uitspraken (51)
zijn:
C.R.v.B. 5 oktober 1955 (P.v.d.L. 1922, 1954/21)
C.R.v.B. 18 mei 1955 (P.v.d.L. 1922, 1954/23)
C.R.v.B. 8 juni 1955 (P.v.d.L. 1922, 1954/25)
C.R.v.B. 4 februari 1959 (P.v.d.L. 1922, 1958/36)
C.R.v.B. 18 november 1959 (P.v.d.L. 1922, 1959/5)
C.R.v.B. 25 september 1969 (AMP, 1969/7)
Overzien wij hetgeen wij hiervoor over de omschrijving van het invaliditeitsbegrip in de Handleiding en in de rechtspraak hebben opgemerkt, dan lijkt de
conclusie voor de hand te liggen, dat er in de periode 1922-1966 een lijn te
onderkennen is. De Memorie van toelichting bij de Pensioenwet voor de landmacht 1922, de Handleiding van 1948 en de uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep benaderen het invaliditeitsbegrip alle vanuit eenzelfde optiek. Toch
is deze conclusie niet geheel juist. Vanaf 1953 is er namelijk in het kader van het
dienstinvaliditeitspensioen nog een heel ander begrip invaliditeit ten tonele
verschenen, dat van de W.P.C.-schaal. Het lijkt ons goed thans nader in te gaan
op de omschrijving en de betekenis van het invaliditeitsbegrip in deze schaal.
4. De omschrijving van het begrip invaliditeit in het Voorwoord van de
W.P.C.-schaal.
Van de W.P.C.-schaal zijn in Nederland twee teksten in omloop, de originele
Engelse versie en de Nederlandse vertaling (52). Aangezien er, zoals wij verderop zullen constateren, een duidelijke discrepantie bestaat tussen deze twee
versies, baseren wij ons voorlopig op de originele Engelse. In deze versie luiden
de punten 1 en 2 van het Voorwoord :
1. Definitions: «Disablement» means any reduction of anatomical integrity
or of functional capacity of the individual.
«Disable» means suffering such disablement.
(51 ) Deze uitspraken zijn niet gepubliceerd. Zi) bevinden zich in de dokumentatie van de Afdeling
pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordner junsprudentie 1922-heden, uitspraken betreffende invaliditeitskwesties.
(52) De Nederlandse vertaling van de W.P.C.-schaal is opgenomen onder bijlage III.
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2. Disablement is assessed by comparing the disabled person's capacity for
fulfilling the functions of a normal life, with that expected of nondisabled
person.
The estimate is determined by the degree of loss in general of functional
capacity due to the disablement, and not by the person's capacity or
failure of capacity to follow any particular trade or occupation. The
degree of disablement is expressed by a percentage from 1 to 100 %.
Onder invaliditeit wordt blijkens deze punten van het Voorwoord verstaan :
iedere vermindering van de anatomische integriteit of functionele capaciteit van
het individu. Zij wordt gewaardeerd door het vermogen tot het volbrengen van
de normale levensfuncties van de invalide te vergelijken met die van een nietinvalide. Bij die vergelijking wordt als uitgangspunt genomen de algemene
graad van verlies aan functionele capaciteit en niet het overgebleven arbeidsvermogen in een bepaald bijzonder beroep.
5. Intermezzo : Nadere aanduiding

invaliditeitsbegrippen.

Het is gemakkelijk in te zien, dat de omschrijving van het begrip invaliditeit in
het Voorwoord van de W.P.C.-schaal een geheel andere is dan die in de
Handleiding van 1948 en in de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.
In de W.P.C.-schaal staat het verlies van functionele capaciteit centraal, in de
Handleiding en bij de Centrale Raad van Beroep daarentegen de verstoring van
de mens-arbeid relatie. Om het verschil tussen de inhoud van beide definities
beter te begrijpen dienen wij, als intermezzo, even stil te staan bij enkele
belangrijke invaliditeitsbegrippen en methodes van evaluatie. Wij laten ons
daarbij leiden door Lahaye(53).
5.1. Fysieke invaliditeit. Begrip en evaluatie.
Wie het begrip fysieke invaliditeit gebruikt, vat de mens op als een «raderwerk
van strukturen en een vat van biochemische processen» (54). Aan deze menselijke machine kan schade worden toegebracht. Als schade geldt hier dan het
«psychosomatisch integriteitsverlies van de mens», waarbij de nadruk ligt op
het somatische(55). Dit verlies wordt door de medicus vastgesteld door de
waarde van de functies van de verschillende organen (zoveel mogelijk kwantitatief) te meten ten opzichte van de waarde van het gehele lichaam. Om dit
goed te kunnen doen is een eerste vereiste, dat behoorlijke fysische en psychische
normen worden vastgesteld (56). Daartoe wordt meestal als vergelijkingspunt

(53) D. Lahaye, Schade aan de Mens, deel 2, Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in de
geneeskunde. Antwerpen-Amsterdam 1976.
(54) D. Lahaye, aangehaald werk, pagina 37.
(55) Zie noot 54.
(56) D. Lahaye, aangehaald werk, pagina 38.
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de «normale mens» genomen. Ook worden er wel eens andere vergelijkingspunten genomen, zoals de «ideale mens» en de «toestand van betrokkene,
voordat de schade optrad». In het laatste geval wordt de persoon met zichzelf
vergeleken, zoals hij was vóór de gezondheidsstoornis. Om de schade hierbij
goed te kunnen vaststellen, dient men een meting bij betrokkene te hebben
uitgevoerd, vooraleer de schade is ontstaan.
Wanneer de fysieke invaliditeit op absolute wijze geëvalueerd zou kunnen
worden, d.w.z. wanneer vastgesteld zou kunnen worden welke waarde elk
lichaamsdeel vertegenwoordigt ten opzichte van het geheel, dan zou deze schattingsmethode het voordeel hebben, dat zij voor alle belanghebbenden gelijkelijk
kan gelden en voor vergelijkbare, althans wat de aard van de invaliditeit betreft,
individuen tot eenzelfde uitkomst leidt. Volgens Lahaye kan echter de fysieke
invaliditeit niet volledig op een absolute wijze gekwantificeerd worden (57). Bij
de kwantificatie ziet men vaak dat toch weer gebruik wordt gemaakt van
normen, die buiten de mens liggen, zoals : in welke mate belemmert de verwonding, de ziekte of het gebrek de vervulling van de normale levensaktiviteiten ?
Vanuit die norm bekeken is bv. het verlies van een teen minder zwaarwegend
dan het verlies van een pink. Lahaye concludeert in dit verband, dat bij de
absolute evaluatie in feite niet het psycho-somatisch integriteitsverlies ten opzichte van bv. een normaal mens wordt vastgesteld, doch ten opzichte van
enkele niet uitgesproken en niet nader aangeduide normale menselijke aktiviteiten (58). In feite wordt dan de fysieke invaliditeit niet meer op een absolute,
doch op een relatieve wijze vastgesteld. Zij wordt gerelateerd aan normale
menselijke levensaktiviteiten.
Samenvattend komen wij voor het begrip fysieke invaliditeit tot de volgende
definitie : de (door de medicus vast te stellen) mate van psychosomatisch integriteitsverlies, waarbij de waarde van de funkties van de verschillende organen
gemeten wordt ten opzichte van de waarde van het gehele lichaam.
5.2. Fysieke en economische arbeidsongeschiktheid. Begrip en evaluatie.
In geval van arbeidsongeschiktheid is er een verstoring van de mens-arbeid
relatie (59). Onder arbeid wordt in de literatuur meestal verstaan loonvormende arbeid (60). Deze arbeid staat centraal in het economische leven.
Tegenover dit begrip arbeidsongeschiktheid kan het begrip fysieke invaliditeit
goed afgezet worden (61). Bij het begrip arbeidsongeschiktheid staat, zoals
(57) D. Lahaye, aangehaald werk, pagina 40 en 41.
(58) D. Lahaye, aangehaald werk, pagina 40.
(59) D. Lahaye, aangehaald werk, pagina 44.
(60) D. Lahaye, aangehaald werk, pagina 44. Zie ook J. Viaene, Schade aan de Mens, deel 3,
Evaluatie van de Gezondheidsschade, pagina's 125-179 en 533-540. En verder J.H.R. van der Pas,
Validiteitsschamngen, pagina 39 e.v..
(61) D. Lahaye, aangehaald werk, pagina 48.
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gezegd, de relatie van de mens tot de arbeid centraal, terwijl bij het bepalen van
de mate van fysieke invaliditeit daarentegen een medische vergelijking wordt
getroffen met de «normale mens». Bij de evaluatie van de fysieke invaliditeit
gaat het om de relatie van de invalide mens tot de normale mens.
Bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheid kunnen twee evaluatiemethodes
worden onderscheiden, te weten (62) :
a. de methode, waarbij de fysieke arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld;
b. de methode, waarbij de economische arbeidsongeschiktheid wordt vast
gesteld.
Methode a houdt in, dat een schatting wordt gemaakt van het verlies van het
menselijk funktievermogen in relatie tot de arbeid · er wordt geen vergelijking
getrokken met het funktievermogen van een «normaal persoon», zoals bij de
evaluatie van de fysieke invaliditeit gebeurt.
Lahaye stelt ten aanzien van de evaluatie van de fysieke arbeidsongeschiktheid,
dat de kwantificatie ervan resulteert uit een louter medische schatting van het
lichamelijk funktieverhes ten opzichte van de lichamelijke arbeidsvereisten (63).
Zij vergt volgens Lahaye een arbeidsgeneeskundige schatting, waarbij zowel de
psychofysieke toestand als de factor arbeid onderzocht dienen te worden.
Voortbordurend op de resultaten van het arbeidsgeneeskundig onderzoek,
zoals dat bij de evaluatie van de fysieke arbeidsongeschiktheid plaatsvindt,
wordt bij de bepaling van de mate van economische arbeidsongeschiktheid
(methode b) bovendien nog gebruik gemaakt van de resultaten van een arbeidsen loonkundig onderzoek (64) Bij het arbeidskundig onderzoek staat centraal
de vraag, welke passende funkties c.q. beroepen er voor de betrokkene gezien
zijn medische beperkingen nog voorhanden zijn. Het terrein waarbinnen de
arbeidskundigen zoeken naar een passende funktie, kan in de praktijk verschil
lend zijn. In principe doen zich de volgende mogelijkheden voor:
a. het bednjfs- of beroepsleven in het algemeen (de algemene arbeidsmarkt) ;
b. een bepaalde industrie;
с een bepaald bedrijf of groep van bedrijven;
d. een bepaald beroep of groep van beroepen.
Bij het loonkundig onderzoek gaat het om de vraag, welke loonwaarde de door
de arbeidskundige aan betrokkene toebedachte passende funktie vertegen
woordigt. Door een vergelijking van deze loonwaarde met het loon, dat betrok
kene in werkelijkheid in deze passende funktie verdient of zou kunnen ver
dienen, wordt dan tenslotte het percentage economische arbeidsongeschiktheid
berekend.

(62)
(63)
(64)
39-41

D Lahaye, aangehaald werk, pagina's 48-53
D Lahaye, aangehaald werk, pagina 48
D Lahaye, aangehaald werk, pagina 49 J H R van der Pas, Validiteitsschatnngen, pagina's
en 163 192
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Samenvattend komen wij voor de begrippen fysieke en economische arbeids
ongeschiktheid tot de volgende definities :
— fysieke arbeidsongeschiktheid :
de (door de medicus vast te stellen) mate van verstoring van de mens-arbeid
relatie, waarbij een schatting wordt gemaakt van het psychosomatisch
funkUeverltes ten opzichte van de arbetdsvereisten.
— economische arbeidsongeschiktheid:
de (door de medicus, arbeidskundige en loonkundige vast te stellen) mate
van verstoring van de mens-arbeid relatie, waarbij uitgangspunt vormt de
berekening van het loonverlies.
5.3. Typering aangetroffen invahditeitsbegrippen.
De begrippen invaliditeit, die wij in het voorgaande zijn tegengekomen, kunnen
wij nu als volgt aanduiden :
— fysieke arbeidsongeschiktheid
begrip invaliditeit in de Ongevallenwet 1921 ;
begrip invaliditeit in de Memorie van toelichting bij de Pensioenwet voor de
landmacht 1922;
begrip invaliditeit in de Handleiding van 1948 ;
begrip invaliditeit in de jurisprudentie van de C.R.v.B..
— fysieke invaliditeit.
begrip invaliditeit in het Voorwoord van de W.P.C.-schaal.
— economische arbeidsongeschiktheid
komt in 1922 in embryonale vorm bij het gewone invaliditeitspensioen
voor. Na de Tweede Wereldoorlog wordt dit begrip verder ontwikkeld. In
het volgende hoofdstuk zullen wij hieraan aandacht besteden.
Bij de invahditeitsomschnjvingen, die gerangschikt zijn onder het begrip fysieke
arbeidsongeschiktheid, staat ongetwijfeld de verstoring van de mens-arbeid
relatie centraal. Uit hetgeen met betrekking tot deze begrippen in de vooraf
gaande paragrafen is gesteld, kan dit zonder meer worden afgeleid. Eveneens
kan uit deze paragrafen alsmede uit deel В van het vorige hoofdstuk worden
afgeleid, dat bij de evaluatie van deze arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk de
concrete sociaal-economische werkelijkheid als uitgangspunt werd genomen.
Zij werd voor wat betreft de militairen evenwel vrijwel uitsluitend bezien door
militaire artsen. Slechts sporadisch kwamen andere deskundigen (bv. speciale
agenten van de R.V.B.) aan bod. Het accent lag op de arbeidsgeneeskundige
evaluatie, waarbij naast het medische ook de faktor arbeid werd onderzocht
(oude beroep, nieuwe beroep of andere passende arbeid). Een loonkundige
vergelijking vond evenwel niet plaats. Wij kunnen dus stellen, dat wij hier te
maken hebben met de fysieke vorm van arbeidsongeschiktheid.
Bij de W.P.C.-schaal ligt dit geheel anders. Zoals wij in paragraaf 3.3. hebben
gezien, staat bij deze schaal het psycho-somatisch integnteitsverlies centraal.
Dit is hetzelfde verlies als waar het begrip fysieke invaliditeit op duidt.
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6 De houdtng van het Ministerie van Defensie ten opzichte van het begrip
invaliditeit m het Voorwoord van de W.P.C.-schaal.
Hoe het Ministerie van Defensie destijds het begrip invaliditeit in de W.P.C.schaal heeft benaderd valt af te leiden uit de vergelijking tussen de Nederlandse
vertaling van het Voorwoord en de inhoud van de originele Engelse versie.
Daartoe laten wij hieronder eerst deze twee versies naast elkaar volgen :
A. Engelse tekst.
1. Definitions.
«Disablement»
means any reduction of anatomical integrity or of functional capacity of the individual.
«Disable» means suffering such
disablement.

Disablement is assessed by comparing the disabled person's capacity for fulfilling the functions
of a normal life, with that expected of non-disabled person.
The estimate is determined by the
degree of loss in general of functional capacity due to the disablement, and not by the person's
capacity or failure of capacity to
follow any particular trade or occupation. The degree of disablement is expressed by a percentage
from 1 to 100%.
The assessment of the degree of
disablement is based upon the
person's condition at the time of
medical examination. The medical examiner, however, may take
into consideration the nature of
the disease, its previous history
and probable fluctuations.

B. Nederlandse tekst.
1. Definities :
a. met invaliditeit wordt bedoeld iedere vermindering
van de anatomische integriteit
of functionele capaciteit van
het individu.
b. met invalide zijn wordt bedoeld het lijden aan enige
vorm van invaliditeit.
2. De invaliditeit wordt gewaardeerd door het vermogen tot het
volbrengen van de normale levensfuncties van de invalide te
vergelijken met die van een niet
invalide. De waardering daarvan
wordt bepaald door de algemene
graad van verlies aan arbeidsvermogen tengevolge van de invaliditeit en niet door het overgebleven arbeidsvermogen in een
bepaald bijzonder beroep.
De invaliditeit wordt uitgedrukt
in percentages van 1 tot 100.
3. De waardering van de invaliditeit
is in het algemeen gebaseerd op
de bevindingen tijdens het onderzoek. In gevallen, waarbij tijdens
het onderzoek geen duidelijke
afwijkingen werden gevonden,
kunnen de voorgeschiedenis,
verloop van de aandoening en te
verwachten verdere verloop in
aanmerking worden genomen en
kan een gemiddelde schatting
voor een bepaalde periode gemaakt worden.
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4. The assessments shown in the
Schedule which follows are minimal estimates.
These assessments may be increased by the medical examiner
when unusual features or complications are present which increase the incapacity. In such cases he will refer to another item in
the Schedule, if necessary by
analogy. In the majority of medical conditions a range of percentages of disablement instead
of a single percentage, has been
given, it being considered that the
minimal assessment of the condition lies within this range, generally at the lower level.
5. The assessments given are appropriate only when the maximal
improvement by treatment, rehabilitation and prothesis has
been attained, that is, when the
tissues appear to be consolidated
and the lesions need no further
medical treatment.

4. De percentages genoemd in de
schaal zijn minima. Deze kunnen
overschreden worden indien bijzonderheden of complicaties, die
het
arbeidsvermogen
beïnvloeden, aanwezig zijn. In dergelijke gevallen moet verwezen
worden naar een ander nummer
van de schaal. Als regel is in de
schaal een marge gegeven, waarbinnen het minimum ligt, gewoonlijk op het laagste punt
daarvan.

5. De genoemde percentages gelden
alleen indien maximaal mogelijke verbeteringen door behandeling, rehabilitatie, prothese
enz. bereikt is.

De Nederlandse tekst wijkt op een fundamenteel punt van de Engelse af. De
uitdrukking «functional capacity» is in punt 1 vertaald door «functionele
capaciteit», in de punten 2 en 4 daarentegen door «arbeidsvermogen».
Door deze afwijkende vertaling heeft de vertaler, hetzij bewust, hetzij onbewust, het doen voorkomen, alsof het in het Voorwoord van de W.P.C.-schaal
zou gaan om het toen m de Handleiding voorkomende onderscheid tussen
«algemene invaliditeit» en «beroepsinvaliditeit» (65). Verder heeft de vertaler,
bewust of onbewust, het doen voorkomen, alsof er bij de invoering van de
W.P.C.-schaal in feite niets fundamenteels werd gewijzigd en alsof de schaal
volkomen op de toen gangbare begrippen aansloot. Aan de W.P.C.-schaal was
echter met een fysiek of economisch arbeidsongeschiktheidsbegnp ten grondslag gelegd, maar een fysiek invaliditeitsbegnp. Met dit begrip als uitgangspunt
hebben de ontwerpers van de W.P.C.-schaal het integnteits- en functieverhes,
(65)
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dat kan optreden bij een bepaalde ziekte of aandoening, gekwantificeerd. In
feite ging het dus in het Voorwoord van de W.P.C.-schaal niet om de tegenstelling tussen de begnppen «algemene invaliditeit» en «beroepsinvaliditeit», maar
om de tegenstelling tussen de begrippen «fysieke invaliditeit» en «fysieke of
economische arbeidsongeschiktheid».
Plaatsen wij de vertaling in het licht van de schattingspraktijk, zoals die bij het
vaststellen van de mate van (fysieke) arbeidsongeschiktheid gangbaar was kort
vóór 1 januan 1953 (datum invoering W.P.C.-schaal), dan is die vertaling
heel begnipehjk (66). De Commissie voor het geneeskundig onderzoek maakte
voor het vaststellen van de (fysieke) arbeidsongeschiktheid geen concrete schatting van het verlies van het menselifk functievermogen ten opzichte van de
lichamelijke arbeidsvereisten. Een schatting werd gemaakt overeenkomstig de
aard en de ernst van het letsel, waarbij ervan werd uitgegaan, dat met een
bepaald functie- of integnteitsverlies een bepaald verlies aan productief arbeidsvermogen overeenkwam. Om de schatting nog verder te vergemakkelijken
had men voor de praktijk zelfs een invahditeitstabel samengesteld, ni. de invaliditeitstabel in de Handleiding van 1948. De hierin opgenomen percentages
vertegenwoordigden gemiddelde waarden, die toegepast konden worden bij
alle invaliden met eenzelfde letsel en ongeacht hun leeftijd, algemene gezondheidstoestand, vroeger beroep en inzetbaarheid in een nieuwe funkne. De mate
van (fysieke) arbeidsongeschiktheid, die aldus werd vastgesteld, was m werkelijkheid tot op zekere hoogte de mate van fysieke invaliditeit of anders
gezegd : voor de vaststelling van de fysieke arbeidsongeschiktheid werd in de
toen bestaande praktijk primair uitgegaan van de schattingsmethode, die gangbaar was in het kader van de fysieke invaliditeit. Men besefte wel, dat een strikte
toepassing van deze praktijk tot onrechtvaardigheden zou leiden. Op grond van
de Handleiding konden de medici en andere deskundigen dan ook binnen
bepaalde grenzen variëren en elementen als leeftijd en beroep tot gelding brengen. Bij de beroepsmilitairen gebeurde dit laatste overigens in de praktijk niet.
Bij deze categorie werd enkel de algemene invaliditeit vastgesteld, niet de
beroepsinvaliditeit (67).
In wezen was er voor de vertaler van het Voorwoord van de W.P.C.-schaal
toentertijd (1953) alle aanleiding om de W.P.C.-schaal te zien als een verfijning
van de bestaande schattingspraktijk op het gebied van de algemene invaliditeit.
De enige verandering in dat jaar was, dat voor de summiere tabel van de

(66) Vgl het vorige hoofdstuk, deel D, paragrafen 1 en 2
(67) Dit blijkt onder andere uit de uitspraak van de С R ν В van 24 (uni 1975, A. M Ρ 1973/25
In deze uitspraak is sprake van een bnef van de Minister van Defensie van 21 juni 1972, waann het
bovenstaande met zoveel woorden tot uitdrukking is gebracht Deze uitspraak is niet gepubliceerd
Zi) is aanwezig in de dokumentatie van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van het Ministerie
van Defensie te Heerlen Α Ρ W , ordner (unsprudentie 1922 heden, uitspraken betreffende invali
diteitskwesties
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Handleiding een veel omvangrijkere en meer gedetailleerde schaal in de plaats
kwam. De bestaande schattingspraktijk onderging er geen verandering door.
Deze praktijk hield m, dat het verlies aan produktief arbeidsvermogen werd
vastgesteld middels de schattingsmethode der fysieke invaliditeit. De W.P.C.schaal was nu zowel qua invahditeitsbegrip als qua schattingsmethode geheel
gebaseerd op deze fysieke invaliditeit. Alleen op het punt van het invahditeitsbegnp was er dus geen overeenstemming met de toen bestaande praktijk.
Door de vertaler is die overeenstemming alsnog tot stand gebracht door de
woorden «loss in general of functional capacity» te vertalen in «algemene graad
van verlies aan arbeidsvermogen».
Concluderend kunnen wij dan ook stellen, dat het Ministerie van Defensie het
invaliditeitsbegnp van de W.P.C.-schaal niet heeft overgenomen. Het oude
invahditeitsbegrip, dat wij nader hebben omschreven als een fysiek arbeidsongeschiktheidsbegnp, waarbinnen zowel de algemene als de beroepsinvahditeit werd vastgesteld, is ook na de invoering van de W.P.C.-schaal blijven
bestaan. Problemen leverde dit niet op, want de W.P.C.-schaal sloot goed aan
bij de schattingspraktijk, zoals die vóór de invoering van deze schaal werd
gevolgd op het gebied van de algemene invaliditeit. Aan deze schattingspraktijk
lag eveneens de schattingsmethode der fysieke invaliditeit ten grondslag.
In de jaren ná 1953 is hierin geen verandering gekomen. Ondanks de invoering
van de W.P.C.-schaal is het Ministerie van Defensie tot 1966 haar oude begrippen (beroeps- en algemene invaliditeit) blijven hanteren. Qua schatting werd de
W.P.C.-schaal dus vanaf 1953 wel gevolgd, niet qua invaliditeitsbegnp.
7. De houding van de Centrale Raad van Beroep ten opzichte van het begrip
invaliditeit in het Voorwoord van de W.P.C.-schaal.
Om te weten te komen, hoe de opstelling van de Centrale Raad van Beroep was
ten opzichte van de omschrijving van het invahditeitsbegrip in het Voorwoord
van de W.P.C.-schaal, is het van belang even in de herinnering te halen (68), dat
het begrip invaliditeit in de jurisprudentie van de Centrale Raad in het begin van
de vijftiger jaren (uitspraak C.R.v.B. d.d. 15 november 1951, P.v.d.L. 1922,
1951/13) een bepaalde omschrijving heeft gekregen, welke omschrijving in
uitspraken van 1954, 1958, 1959 en 1969 is gecontinueerd. Het feit dat in de
originele Engelse tekst een omschrijving van het invaliditeitsbegnp voorkomt,
die van een geheel andere visie uitgaat, heeft in de jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep, althans tot 1969, geen enkele consequentie gehad. Een
verklaring is hiervoor gemakkelijk te geven, wanneer wij ons realiseren, dat de
Centrale Raad van Beroep in die periode met bekend is geweest met de Engelse
versie van de W.P.C.-schaal, maar uitsluitend de beschikking heeft gehad over

(68)
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de Nederlandse vertaling(69). Maar ook al zou de Raad bekend zijn geweest
met deze Engelse versie, dan had dit waarschijnlijk nog geen consequenties
gehad. Zoals wij hebben aangetoond (70) was de Raad met gebonden aan deze
schaal. De Raad gaf in 1951 een eigen betekenis aan het wettelijk invahditeitsbegnp, welke betekenis in 1953 met de invoering van de W.P.C.-schaal niet
veranderde.
Wij kunnen bijgevolg stellen, dat de Centrale Raad van Beroep de omschrijving
van het fysieke invahditeitsbegrip, dat aan de oorspronkelijke versie van de
W.P.C.-schaal ten grondslag lag, niet heeft overgenomen. De Raad heeft on
danks de invoering van de W.P.C.-schaal zijn oude omschrijving gecontinueerd.
E. Samenvatting.
In dit hoofdstuk hebben wij stilgestaan bij de gevolgen van de Tweede Wereld
oorlog. Gebleken is daarbij, dat deze oorlog een belangrijke stempel heeft
gedrukt op het militair invaliditeitspensioen, in het bijzonder op het militair
dienstinvahditeitspensioen. Het resultaat is geweest een wijziging in het bereke
ningssysteem (het pensioen werd berekend naar een percentage van de pen
sioengrondslag) en in de hoogte van dit pensioen (mogelijk werd 100 'X) van de
pensioengrondslag).
Door toedoen van de Tweede Wereldoorlog gingen de militaire artsen over tot
het evalueren van de mate van invaliditeit aan de hand van tabellen (Handlei
ding; W.P.C.-schaal). Een juridische basis hiervoor was niet aanwezig. Volgens
de wet diende de invaliditeit op zijn werkelijke grootte geschat te worden. De
behoefte aan deze tabellen was echter vanuit de praktijk ontstaan, omdat de
militaire artsen geconfronteerd werden met enkele duizenden oorlogsinvaliden,
die snel gekeurd moesten worden.
Inhaerent aan de invoering van de Handleiding en de W.P.C.-schaal was ook de
opkomst van het begrip fysieke invaliditeit. Bij de evaluatie na de oorlog
stond niet langer meer de verstoring van de mens-arbeid relatie centraal,
maar het psychosomatisch integnteitsverlies.
Voor wat betreft de omschrijving van het begrip invaliditeit heeft de opkomst
van het begrip fysieke invaliditeit in de periode 1945-1966 geen consequenties
gehad. Overeenkomstig de Ongevallenwet 1921 werd ook na de oorlog door
het Ministerie van Defensie en de Centrale Raad van Beroep een fysiek
arbeidsongeschiktheidsbegnp gehanteerd, terwijl dit in feite een fysiek invaliditeitsbegrip had moeten zijn, te oordelen naar de gevolgde schattingsme
thodiek.
(69) De Engelse versie van de W Ρ С -schaal is pas in 1977 bi| de Raad bekend geworden Toen WIJ
deze versie via de West-Europese Unie te Londen in ons bezit hadden gekregen, is de Raad door ons
geattendeerd op het bestaan ervan Zie in dit verband de uitspraak van de С R ν В van 4 april 1978,
A M P I 977/5 Niet gepubliceerd Α Ρ W , ordner jurisprudentie 1922 heden, uitspraken betref
fende invaliditeitskwesties
(70) Vgl paragraaf 3 van dit deel
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HOOFDSTUK IV.
HET TIJDVAK VAN 1945 ТОТ 1966.
NAAR EEN NIEUWE ALGEMENE MILITAIRE PENSIOENWET.
Algemene inleiding.
In en na de Tweede Wereldoorlog komt er een belangrijke gedachtenontwikkeling op gang op het terrein van de sociale verzekering. Een van de kernvragen
was of bij de vaststelling van het recht op uitkering nog langer onderscheid
gemaakt diende te worden naar de oorzaak van de invaliditeit. Vooral bij de
bewindslieden van het Ministerie van Sociale Zaken ging na de oorlog geleide
lijk aan de gedachte leven dat het professioneel oorzakelijkheidscriterium niet
langer meer paste en derhalve kon verdwijnen. Dit criterium zou verder niet
alleen uit de sociale verzekeringswetgeving moeten verdwijnen, maar ook uit de
burgerlijke en militaire pensioenwetgeving.
Wij zullen in dit hoofdstuk beschrijven hoe een en ander in de praktijk is
verlopen. Daarbij zullen wij ons niet uitsluitend beperken tot de veranderingen
in de militaire pensioenwetgeving. Afzonderlijke aandacht zal worden ge
schonken aan de veranderingen in de sociale verzekeringswetgeving en de
burgerlijke pensioen wetgeving. Zij hebben immers ook hun sporen nagelaten in
de A.M.P.W..
Het hoofdstuk wordt onderverdeeld in drie secties. In sectie I komen de
naoorlogse veranderingen in de arbeidersverzekeringen aan de orde. Niet alleen
wordt ingegaan op de wijzigingen in de wetgeving, maar ook aan de ideeënontwikkeling wordt aandacht besteed. In de secties II en III wordt hetzelfde
gedaan maar dan voor de burgerlijke en militaire pensioenwetgeving.
Sectie IV. 1.
De veranderingen ingevoerd in de arbeidersverzekeringen.
De opkomst van een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip.
A. Inleiding.
Voor een goed begrip van de ontwikkeling, die na de Tweede Wereldoorlog
heeft plaatsgevonden, geven wij in dit hoofdstuk eerst een overzicht van de
aanspraken krachtens de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet en de Ziektewet
aan het eind van de veertiger jaren.
Vervolgens zullen wij aandacht schenken aan de gedachtenontwikkeling, die
met betrekking tot deze wetten reeds tijdens, maar vooral na de Tweede
Wereldoorlog op gang is gekomen. Met name de adviezen van de S.E.R. en de
S.V.R. zullen daarbij centraal staan.
De gedachtenontwikkeling heeft uiteindelijk belangrijke veranderingen in de
wetgeving teweeg gebracht. Wij zullen in dit verband stilstaan bij de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers, die in 1962 en 1963 werden ingevoerd.
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Hierna zullen wij aandacht schenken aan het ontwerp van de W.A.O., dat werd
ingediend ter wijziging en vervanging van de hier behandelde wetten.
Tot slot volgt een samenvatting.
B. De schadeloosstelling in geval van arbeidsongeschiktheid krachtens de On
gevallenwet, de Invaliditeitswet en de Ziektewet.
Er waren aan het eind van de veertiger jaren zes wettelijke soa ale verzekenngen
tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, te weten drie Ongevallenwetten
(de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de
Zeeongevallenwet 1919), twee Invaliditeitswetten (de Invaliditeitswet 1913 en
de Mijnwerkersinvahditeitswet) en de Ziektewet (1). Van de aanspraken
krachtens deze Wetten zullen WIJ hieronder een overzicht geven. Wij laten
daarbij de Land- en Tuinbouwongevallenwet, de Zeeongevallenwet en de
Mij η werkersinvahditeitswet buiten beschouwing. Gezien de gelijkenis van deze
wetten met de Ongevallenwet 1921, respectievelijk de Invaliditeitswet 1913 is
het met nodig telkens op al deze wetten in te gaan.
Aan de Ongevallenwet 1921 (2) konden de verzekerden aanspraken ontlenen
op geneeskundige behandeling en op uitkering m geld, indien de arbeidsonge
schiktheid een gevolg was van een ongeval, hen in verband met hun dienstbe
trekking overkomen (professioneeel oorzakelijkheidscnterium), dan wel van
een daarmede gelijkgestelde beroepsziekte. Deze uitkering in geld bedroeg,
indien de arbeidsongeschiktheid 3 dagen of langer duurde, gedurende ten
hoogste 42 dagen, 80 % van het dagloon (tijdelijke uitkering). Nadere voor
waarden voor het ontvangen van deze tijdelijke uitkering waren :
a. de getroffene moest ongeschikt zijn tot het verrichten van zijn gewone werk
in de onderneming van zijn werkgever;
b. de ongeschiktheid moest worden gestaafd met een geneeskundige verkla
ring.
Bij voortduring van de arbeidsongeschiktheid na het verstrijken van de tijdelijke
uitkering bestond aanspraak op een zogenaamde rente. Deze kon voorlopig of
definitief zijn.
Voor de toekenning gold als maatstaf de toestand van de getroffene na verloop
van zes weken na de dag van het ongeval.
(1) Ongevallenwet 1921, Wet van 2 mei 1921, Stb. 700,
Land- en Tuinbouwongevallenwet, Wet van 20 mei 1922, Stb. 365;
Zeeongevallenwet, Wet van 8 mei 1915, Stb 214,
Invaliditeitswet, Wet van 5 juni 1913, Stb 205,
Miinwerkersinvahditeitswet, Wet van 21 april 1933, Stb. 181;
Ziektewet, Wet van 5 juni 1913, Stb 204
(2) Voor het overzicht van de aanspraken krachtens de Ongevallenwet 1921 hebben wi| gebruik
gemaakt van J. van Santbnnk, De Ongevallenverzekering, Handboek voor de studie en toepassing
van de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Beroepswet Maas
tricht 1940
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Voorwaarde tot het ontvangen van rente was, dat de getroffene zes weken na de
dag van het ongeval tengevolge van dat ongeval «geheel of gedeeltelijk ongeschikt was geworden tot arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid was
berekend, en die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in
billijkheid kon worden opgedragen ter plaatse waar hij arbeid verrichtte of het
laatst verricht had of op een naburige soortgelijke plaats» (fysieke arbeidsongeschiktheid).
De rente was niet tot een bepaalde tijd (b.v. bereiken van de 65-jarige leeftijd)
beperkt, maar werd genoten zolang de gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid tot
werken voortduurde. De rente bedroeg per dag:
a. bij gehele ongeschiktheid tot werken : 70 % van het dagloon ;
b. bij gedeeltelijke ongeschiktheid tot werken : een zodanig gedeelte van 70 M
' )
van het dagloon, als het deel van de verloren geschiktheid bedraagt (stelsel
der evenredige schadevergoeding).
Krachtens de Invaliditeitswet 1913(3) had de verzekerde aanspraak op een
invaliditeitsrente, wanneer hij invalide was en de invaliditeitswachttijd was
vervuld, d.w.z. wanneer hij 150 premien in rekening kon brengen. Dit recht op
invaliditeitsrente ging direkt in, wanneer er geen vooruitzicht bestond op een
zodanige toeneming van betrokkenes arbeidskracht, dat hij ophield invalide te
zijn (blijvende invaliditeit). Was de verzekerde niet blijvend invalide, dan had hij
eerst recht op een invaliditeitsrente, indien de invaliditeit onafgebroken een half
jaar had geduurd (tijdelijke invaliditeit).
In afwijking van het hierboven vermelde had een verzekerde echter geen recht
op toekenning van invaliditeitsrente binnen 52 weken na de aanvang van zijn
invaliditeit, indien hij aanspraak had op ziekengeld krachtens een voor hem
geldende regeling.
De Invaliditeitswet achtte een verzekerde invalide, indien hij :
«tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat was om met arbeid, die voor
zijn krachten en bekwaamheid was berekend en die met het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kon worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verrichtte of het laatst verricht had of op een naburige
soortgelijke plaats een derde te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding, op
zoodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen» (4).
Het gaat hier om een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip. Centraal staat
immers de vergelijking tussen het restloon (het loon dat betrokkene met arbeid,
die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een naburige
(3) Voor het overzicht van de aanspraken krachtens de Invaliditeitswet 1913 hebben wij geraadpleegd A. Remijn en J.M.L. Kruytzer, De wettelijke invaliditeits- en ouderdomsverzekering.
Uitgave: Cursus Sociale Verzekering 1951.
(4) Artikel 72 van de Invaliditeitswet 1913.
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soortgelijke plaats verdient of geacht kan worden te verdienen) en het maatmanloon (het loon dat lichamelijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde
soort en van soortgelijke opleiding, op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk
verdienen).
Behalve de aanspraak op invaliditeitsrente was in de Invaliditeitswet 1913 ook
de aanspraak op ouderdomsrente opgenomen. De begrippen «invaliditeit» en
«ouderdom» waren in de Invaliditeitswet 1913 aan elkaar gekoppeld. Ouderdom werd beschouwd als een vorm van invaliditeit. Een arbeider, die een
bepaalde leeftijd had bereikt, waarop hij een groot deel van zijn arbeidskracht
ging missen, werd geacht invalide te zijn. Dit tijdstip was in de wet voor alle
arbeiders bepaald op de leeftijd van 65 jaar. Aan hen werd dan een invaliditeitsrente toegekend, die de naam droeg van ouderdomsrente. Het enige verschil
was, dat bij optredende invaliditeit vóór 65-jarige leeftijd, de invaliditeit door
het instellen van een onderzoek moest worden bewezen, terwijl bij het bereiken
van genoemde leeftijd zonder nader onderzoek recht op rente bestond.
In de Invaliditeitswet 1913 werden alle renten per jaar vastgesteld. Het bedrag
van een invaliditeitsrente werd op dezelfde wijze berekend als het bedrag van
een ouderdomsrente. Het werd gevonden door samentelling van een grondslag
en een verhoging(5).
De berekeningsformule voor de grondslag was:
260 χ het bedrag der betaalde premien
aantal weken, dat de verzekering heeft geduurd.
Die voor de verhoging:
11,2 % van het totaalbedrag der betaalde premien met een minimum van
20 '/.• van de grondslag.
De Ziektewet 1913 (6) tenslotte gaf de verzekerden bij arbeidsongeschiktheid
tengevolge van ziekte of ongeval gedurende 52 weken recht op een uitkering
wegens loonderving ten bedrage van 80 % van het dagloon, behoudens in het
geval de arbeidsongeschiktheid voortvloeide uit een ongeval in de zin van de
Ongevallenwetten en betrokkene krachtens deze wetten was verzekerd.
Het begrip arbeidsongeschiktheid was in de Ziektewet als volgt omschre
ven (7):
«het ongeschikt zijn tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte».
Het gaat hier evenals bij de Ongevallenwet 1921 om een fysiek arbeidsongeschiktheidsbegrip, omdat de verstoring van de mens-arbeid relatie slechts arbeidsgeneeskundig wordt beoordeeld en niet naar het loonverlies wordt geke
ken.
(5) Artikel 75 van de Invaliditeitswet 1913.
(6) Voor het overzicht van de aanspraken krachtens de Ziektewet 1913 hebben wij geraadpleegd
J. van Bruggen en A.F. van Lakerveld, De Ziektewet, Handleiding voor de Practi)k. Deventer 1930.
(7) Artikel 16 van de Ziektewet 1913.
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С. De gedachtenontwikkeling tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Í. Inleiding.
De versplinterde en verwarde situatie, zoals die kort na de Tweede Wereldoorlog in Nederland bestond, kreeg veel kritiek te verduren. Met name de verschillen in uitkeringen werden onrechtvaardig geacht.
Deze kritiek heeft ertoe geleid, dat fundamentele herzieningen van het sociale
verzekeringstelsel aan de orde werden gesteld (8).
Nadat de Westelijke mogendheden de plannen, die zij na het einde van de oorlog
op sociaal gebied wensten te verwezenlijken, reeds in 1941 in het Atlantic
Charter hadden omschreven, kwam in 1942 in Engeland het Beveridge-plan tot
stand. Het bevatte richtlijnen die voor de naoorlogse ontwikkeling, niet alleen
daar te lande, maar ook op het Europese vasteland van grote betekenis zijn
geworden. In dit Beveridge-plan (9) werd het verschil in aanspraken bij professioneel en niet-professioneel veroorzaakte schade in beginsel reeds opgeheven.
Alleen op opportunistische gronden moest dit verschil gehandhaafd blijven,
omdat het financieel niet mogelijk was de uitkeringen in beide gevallen onmiddelbjk even hoog te laten zijn.
Ook een minderheid van de door de Nederlandse Regering in ballingschap
ingestelde Commissie-Van Rhijn(lO), welke commissie tot doel had algemene
richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige ontwikkeling van de sociale
verzekering in Nederland, was voorstander van «een samenvattende bedrijfsverzekering tegen ziekte en ongevallen». De meerdere kosten, die haar voorstel
met zich mede zou brengen, zouden naar haar oordeel gecompenseerd
worden door de besparingen in de administratieve sector, waartoe haar voorstel
zou leiden.
Tegenstander van een discriminatie tussen de prestaties bij ziekte of gebreken
als gevolg van een bedrijfsongeval en ziekte of gebreken niet het gevolg van een
bedrijfsongeval toonde zich eveneens G.M.J. Veldkamp in zijn dissertatie van
1949(11)
Voor de Regering is deze gedachtenontwikkeling aanleiding geweest om aan
diverse instanties advies te vragen. Zo werd op 18 juni 1947 de Gemengde

(8) Maiuioury J., Nieuwe begrippen over de materiële en morele schadeloosstelling aan slachtoffers van bedn|fsongevallen ; S.M.A. 1963, blz. 43.
(9) L.P.van der Does, Problemen der Sociale Zekerheid, no. 3. Het Bevendge-plan. Deventer 1946.
(10) Rapport «Sociale Zekerheid» van de Commissie, ingesteld bi| Beschikking van de Minister
van Sociale Zaken van 26 maart 1943, met de opdracht algemene nchtlijnen vast te stellen voor de
toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland. Algemene landsdrukken), 's-Gravenhage 1945.
(11) G.M.J. Veldkamp, Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsvcrzekenng; proefschrift, Alphen aan den Rijn 1949.
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Commissie-Van Rhijn ingesteld, die in maart 1948 haar verslag uitbracht (12).
Dit verslag behandelt in hoofdzaak de kring der verzekerden, de omvang der
voorzieningen, de uitvoering der verzekering en het opbrengen der middelen.
Een voorstel tot samenvoeging van de Ongevallenwetten en de Invaliditeitswetten werd niet gedaan. De bestaande ongevallenverzekering werd gehandhaafd.
In de richting van samenvoeging gingen wel de adviezen van de S.E.R. (13) en
de S.V.R. (14). Zij laten zien hoe geleidelijk aan de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontstaan is, die ook voor de ambtenaren en de militairen
gevolgen had. Wij zullen deze adviezen hieronder bespreken.
2. Het Advies van de Sociaal-Economische Raad van 11 januari 1957 inzake de
herziening van de invaliditeitsverzekering.
Bij brief van 25 juni 1952 verzochten de toenmalige Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de S.E.R.
advies uit te brengen «omtrent de wenselijke toekomstige invaliditeitsverzekering». Deze brief ging vergezeld van een nota met onder andere een kort
overzicht van de Nederlandse en een aantal buitenlandse invaliditeitsverzekeringen, een samenvatting van hetgeen in het rapport van de Gemengde Commissie-Van Rhijn over het vraagstuk van de invaliditeitsverzekering was gezegd,
alsmede enige beschouwingen over de mogelijke grondslagen van een toekomstige invaliditeitsverzekering. Op deze brief van 1952 volgde nog een brief van 7
december 1955, waarin met betrekking tot hetzelfde onderwerp de S.E.R. om
een aanvullend financieel advies werd gevraagd.
DeS.E.R. stelde zijn advies vast op 11 januari 1957. HetS.E.R.-advies kan, voor
zover met betrekking tot deze studie van belang, als volgt worden samengevat :
1. De S.E.R. was van oordeel, dat het aan artikel 72 van de Invaliditeitswet ten
grondslag liggende invaliditeitsbegrip, krachtens hetwelk invaliditeit is vermindering van het produktief arbeidsvermogen tengevolge van een functiestoornis, en de in dat begrip genoemde maatstaven voor het vaststellen van
het resterend arbeidsvermogen, ook als uitgangspunten voor de nieuwe
verzekering zouden kunnen worden aanvaard. Als arbeidsongeschikte werd
door de S.E.R. gezien:

(12) Rapport inzake de herziening van de sociale verzekering, uitgebracht door een Commissie
bestaande uit vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken en van de Stichting van den
Arbeid; Staatsdrukkerij en uitgeveri|-bedn)f, 's-Gravenhage 1948.
(13) Advies van de S.E.R. van 11 januari 1957 inzake de herziening van de invaliditeitsverzekering; Publicaties van de S.E.R. 1957, no. 1. Advies van de S.E.R. van 9 december 1960 over een
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit advies heeft geen publikatienummer, het is een zogenaamd
los advies.
(14) Advies van de Sociale Verzekeringsraad van 21 )uli 1960 inzake een arbeidsongeschikt heids verzeken ng. Uitgave van de Sonale Verekeringsraad, 's-Gravenhage 1960.
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«hij, die door ziekte of door een gebrek buiten staat is om met voor zijn
krachten en bekwaamheid berekende arbeid, die hem met het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep in billijkheid kan worden opgedragen, het
loon te verdienen, dat lichamelijk en geestelijk gezonde personen van
dezelfde soort en van soortgelijke opleiding gewoonlijk verdienen ter
plaatse, waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een
naburige soortgelijke plaats» (economische arbeidsongeschiktheid) (15).
Voor wat betreft de omvang, die de vermindering van het produktief arbeidsvermogen moest hebben bereikt, voordat invaliditeit in de zin der wet
aanwezig was, achtte de S.E.R. een wijziging gewenst, zodat ook bij gedeeltelijke invaliditeit aanspraken zouden ontstaan. Volledige aansluiting bij het
te dezen aanzien in de ongevallenverzekering gevolgde stelsel, hetgeen tot
schatting van relatief kleine invaliditeitsverschillen zou nopen, achtte de
S.E.R. medisch en praktisch onuitvoerbaar. Het maximaal bereikbare was
voorlopig een schatting in vier invaliditeitsklassen, respectievelijk 0 tot
2 5 % , 25 tot 5 0 % , 50 tot 7 5 % en 75 tot 100% invaliditeit(16).
2. Volgens de S.E.R. was er vanwege de omstandigheid, dat met de totstandkoming van de Algemene Ouderdomswet de ouderdom als een zelfstandige oorzaak van inkomensderving was aangemerkt, geen reden om
daarnaast na het bereiken van de 65-jarige leeftijd nog eens een vergoeding
wegens loonderving uit hoofde van invaliditeit toe te kennen. De uitkeringen
krachtens de invaliditeitsverzekering waren daarom bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd te beëindigen (17).
3. De vraag of het aanbeveling verdiende de ziekengeld-, invaliditeits- en
ongevallenverzekering tot één wettelijke verzekering tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid samen te vatten, heeft de S.E.R. niet expliciet
behandeld, omdat een dusdanige unificatie naar het oordeel van de S.E.R.
invoering van de noodzakelijke verbeteringen in de invaliditeitswetgeving
ongetwijfeld zou vertragen. Wel is door de S.E.R. gestreefd naar een verzekeringsstelsel, dat geen elementen bevatte, welke voor het tot stand brengen
van één wettelijke verzekering tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid een belemmering konden vormen (18).
3. Het Advies van de Sociale Verzekeringsraad inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering van 21 juli 1960.
Intussen had bij schrijven van 26 februari 1954 de toenmalige Staatssecretaris
van Sociale Zaken aan de S.V.R. verzocht hem van advies te willen dienen

(15)
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inzake de overdracht van de industriële ongevallenverzekering aan de bedrijfsverenigingen ingevolge de Organisatiewet Sociale Verzekering. Daarnaast verzocht de bewindsman hem afzonderlijk het gevoelen van de S.V.R. kenbaar te
willen maken omtrent het voor bedoelde overdracht aan genoemde organen
opdragen van de premievaststelling en inning voor de in de Ongevallenwet 1921
geregelde verzekering.
Met betrekking tot het eerste deel van bedoeld verzoek bracht de S.V.R. op 3
oktober 1958 een interimadvies uit. Daarin gaf hij te kennen, dat het aanbeveling verdiende de totstandkoming te bevorderen van één arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke de thans in de Ziektewet, de Invaliditeitswet en
de Ongevallenwet ter zake geregelde verzekeringen zou dienen te vervangen.
Nadat dit interim-advies was uitgebracht, heeft de S.V.R. deze gedachte verder
onderzocht. De conclusie met betrekking tot de inhoud en de wijze van uitvoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering werd neergelegd in een
advies van 21 juli 1960. In dit advies ging de S.V.R. er van uit, dat de opzet en de
wijze van financiering van de tot stand te brengen arbeidsongeschiktheidsverzekering in hoofdzaak dezelfde dienden te zijn als die, welke de S.E.R. in zijn in
1957 uitgebrachte advies voor een nieuwe invaliditeitsverzekering had aangegeven. Naar de mening van de S.V.R. waren de grondslagen van de in dat advies
voorgestelde invaliditeitsverzekering in wezen dezelfde als die van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke hem voor ogen stond. Slechts op enkele
onderdelen heeft de S.V.R. gemeend te moeten afwijken van hetgeen in vorenbedoeld advies ten aanzien van de invaliditeitsverzekering was aanbevolen.
Deze afwijkingen kunnen wij, voor zover voor ons onderwerp van belang, als
volgt samenvatten :
1. Hoewel de arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke de S.V.R. wilde invoeren, in beginsel het gehele terrein van de in de Ziektewet, de Ongevallenwetten en de door de S.V.R. voorgestelde nieuwe Invaliditeitswet geregelde
verzekeringen bestreek, verdiende het naar het oordeel van de S.V.R. aanbeveling de opzet van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voorshands in
dier voege te beperken, dat zij alleen het terrein van de door de S.E.R.
aanbevolen nieuwe invaliditeitsverzekering en dat van de in de Ongevallenwetten geregelde verzekeringen zou bestrijken. In de opzet van de S.V.R.
zou de arbeidsongeschiktheidsverzekering zich vooralsnog dienen te beperken tot het voorzien in de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid na
het verstrijken van de maximum uitkeringstermijn, welke gold voor de
wettelijke ziekengeldverzekering. In deze opzet zou de ziekengeldverzekering echter in dier voege gewijzigd dienen te worden, dat het ten aanzien van
de aanspraken op uitkering ingevolge de Ziektewet bestaande onderscheid
tussen arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte — waaronder begrepen
ongevallen, welke niet in verband staan met de dienstbetrekking — en
arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval in verband met de
dienstbetrekking — waaronder begrepen beroepsziekten — zou komen te
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vervallen (19). De S.V.R. achtte het verder in verband met de door hem
gekozen opzet der arbeidsongeschiktheidsverzekering noodzakelijk, dat de
maximum uitkenngstermijn der wettelijke ziekengeldverzekering, welke 52
weken bedroeg, tot 26 weken zou worden verkort (20).
2. De geldelijke schadeloosstelling diende naar het oordeel van de S.V.R. m het
algemeen bij volledige arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 26 weken
8 0 % en daarna 7 0 % van het loon te bedragen en ingeval van gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid, een evenredig deel van dat percentage. Arbeidsongeschiktheid van minder dan 25 % zou geen aanspraak op geldelijke schadeloosstelling dienen te geven, terwijl bij arbeidsongeschiktheid van meer dan
75 % aanspraak op schadeloosstelling op basis van het maximum uitkeringspercentage zou moeten bestaan (21).
3. In de gevallen, waarin de mate van arbeidsongeschiktheid niet nauwkeurig
was vast te stellen, zou het uitvoeringsorgaan naar het oordeel van de S.V.R.
bevoegd moeten zijn het invahditeitsklassenstelsel, dat in het advies van de
S.E.R. ten aanzien van de invaliditeitsverzekering was voorgesteld te volgen,
met dien verstande echter dat indien de arbeidsongeschiktheid geacht moest
worden tussen 25 en 50 % te zijn gelegen, het percentage daarvan op 35 zou
zijn te stellen en wanneer de arbeidsongeschiktheid geacht moest worden
tussen de 50 en 75 % te liggen, dat percentage geacht zou worden 65 te
bedragen (22).
Het is van belang bij dit laatste punt (3) het volgende op te merken. In de
benadering van de S.V.R. schuilde een belangrijke wijziging ten opzichte van de
opvatting van de S.E.R.. Omdat in de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering ook de ongevallen zouden moeten worden opgenomen, achtte de S.V.R. het
mogelijk en gewenst, dat het stelsel van evenredige schadeloosstelling, zoals dat
toen bij de uitvoering van de ongevallenverzekering toepassing vond, zoveel
mogelijk werd toegepast. Voor een aantal gevallen, bij arbeidsongeschiktheid
tengevolge van een ongeval, zou het volgen van dit stelsel zonder meer mogelijk
zijn. Doch ook in een aantal andere gevallen zou, ongeacht welk stelsel met
betrekking tot de relatie tussen de mate van arbeidsongeschiktheid en het
uitkeringspercentage zou worden gehanteerd, de schatting van de mate van
arbeidsongeschiktheid in feite toch in procenten moeten plaatshebben.
De S.V.R. achtte het overigens ook nog om een andere reden niet gewenst het
stelsel van invahditeitsklassen te doen toepassen. De S.V.R. vreesde namelijk,
dat dit stelsel vanwege de sprongsgewijze aanpassing van het uitkeringspercentage, dat zich daarbij voordoet, de neiging kon doen ontstaan om in grensgevallen bij herschatting van de mate van arbeidsongeschiktheid aan de veilige
(19)
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kant te blijven, omdat indeling in een lagere invaliditeitsklasse immers automatisch tot een belangrijk lager uitkeringspercentage zou leiden.
Een en ander had de S.V.R. ertoe gebracht, in overweging te geven de desbetreffende bepalingen der arbeidsongeschiktheidsverzekering zo ruim te formuleren, dat uitgegaan zou kunnen worden van een stelsel van evenredige
schadeloosstelling, met dien verstande, dat indien geen voldoende nauwkeurige
schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid mogelijk was, het door de
S.E.R. voorgestelde stelsel toepassing kon vinden (23).
Kort gezegd bedoelde de S.V.R. het volgende:
kan men de mate van arbeidsongeschiktheid nauwkeurig in een percentage
uitdrukken, zoals bijvoorbeeld verondersteld wordt bij ongevallen zonder
meer mogelijk te zijn, laat men dit dan primair doen ; kan men dit niet, zoals
bijvoorbeeld bij vele ziekten, dan schatte men in één der vier klassen volgens
het S.E.R.-I.W.-advies van 1957.
De S.V.R. stond dus een mengeling voor van het systeem van de ongevallenwet
met dat van de I.W. , zoals voorgesteld door de S.E.R..
Aan het voorgaande kunnen wij toevoegen, dat de door de S.V.R. voorgestane
arbeidsongeschiktheidsverzekering zich in beginsel diende te beperken tot geldelijke schadeloosstellingen wegens door arbeidsongeschiktheid gederfd arbeidsloon. De verzekering zou zich daarbij wel moeten uitstrekken tot iedere
vorm van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de oorzaak daarvan, voor zover die
ongeschiktheid bij de aanvang van de verzekering niet bestond. Onder arbeidsongeschiktheid verstond de S.V.R. in dit verband:
«het tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk verlies van het vermogen om
met arbeid, welke voor de krachten en bekwaamheid van de betrokkene is
berekend en met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in billijkheid kan
worden opgedragen, het loon te verdienen, dat lichamelijk en geestelijk
gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding gewoonlijk verdienen ter plaatse, waar betrokkene pleegt te werken of het laatst
gewerkt heeft dan wel op een naburige soortgelijke plaats (24) » (economische
arbeidsongeschiktheid).
Op dezelfde gronden als de S.E.R. zulks ten aanzien van de invaliditeitsverzekering had geadviseerd, was de S.V.R. voorts van oordeel, dat de aanspraken
krachtens de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de verzekerde een einde dienden te nemen (25). Dit standpunt
van de S.V.R. hield twee belangrijke consequenties in, namelijk :
1. Het zou niet meer mogelijk zijn om na het bereiken van de 65-jarige leeftijd
nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Was iemand 65 jaar
geworden dan diende hij in de visie van de S.V.R. aanspraak te krijgen op een
(23)
(24)
(25)

142

S.V.R.-advies 1960, pagina 13.
S.V.R.-advies 1960, pagina 7.
S.V.R.-advies 1960, pagina 66.

ouderdomsvoorziening (A.O.W, plus bedrijfs- of ondernemingspensioen).
Deze benadering van de S.V.R. betekende vooral een belangrijke ingreep ten
aanzien van de aanspraken krachtens de Ongevallenwet 1921, waar deze
scheiding tussen arbeidsongeschiktheidsuitkering en ouderdomsvoorziening niet bestond (26).
2. De uitkeringen aan nagelaten betrekkingen zouden in de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering niet meer voorkomen. Naar het oordeel van de
S.V.R. bestond er geen aanleiding om in het bestek van een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de weduwen en wezen een recht op schadeloosstelling toe te kennen, nu deze weduwen en wezen onder de Algemene
Weduwen- en Wezenwet van 9 april 1959, Stb. 139 waren komen te vallen.
Dit betekende, dat in het geval de verzekerde overleden was tengevolge van
een bedrijfsongeval er geen bijzondere aanspraak meer zou bestaan, maar
dat dan de Algemene Weduwen- en Wezenwet van toepassing zou zijn.
De S.V.R. ging er verder van uit, dat de aanspraken, die aan deze Algemene
Weduwen- en Wezenwet ontleend konden worden, zouden worden aangevuld met regelingen, welke, hetzij in het kader van bedrijfs- of ondernemingspensioenfondsreglementen, hetzij op eigen initiatief, door de betrokkenen zouden zijn getroffen.
4. Het advies van de Sociaal-Economische Raad van 9 december 1960 over een
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Bij brief van 4 oktober 1960 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Volksgezondheid de S.E.R. verzocht zijn oordeel te geven over het
hierboven behandelde advies van de S.V.R. De S.E.R. heeft dit advies uitgebracht op 9 december 1960. De S.E.R. was het in grote lijnen geheel eens met het
advies van de S.V.R. van 1960, doch nam op twee punten een ander standpunt
in, nl. op het punt van de uitkeringspercentages en op het punt van de aanpassing van de uitkeringen aan de loonontwikkeling. Alleen op het eerste punt
dienen wij nader in te gaan (27).
In het door de S.V.R. voorgestelde systeem ten aanzien van de uitkeringspercentages waren enerzijds elementen te vinden van het door de S.E.R. in zijn in
1957 uitgebracht advies inzake herziening van de invaliditeitsverzekering voorgestane stelsel van invaliditeitsklassen (0 tot 25 % ; 25 tot 50 % ; 50 tot 75 % ;
75 tot 100%), anderzijds kwamen daarin elementen voor van een stelsel,
waarin de geldelijke uitkeringen evenredig variëren met de mate van arbeidsongeschiktheid (nl. binnen de groep met een arbeidsongeschiktheid van 25 tot
75%). Naar de mening van de S.E.R. verdiende, mede met het oog op de
doorzichtigheid voor de verzekerden, een uniform schattingsstelsel de voor(26)
(27)

S.V.R.-advies 1960, pagina 89 en 90.
S.E.R.-advies 1960, pagina 7 e.V..
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keur. Voorts was de S.E.R. van oordeel, zulks in afwijking van zijn advies inzake
de invaliditeitsverzekering, dat het aanbeveling verdiende de uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid te brengen van 70 op 80 % van het dagloon. De
S.E.R. gaf in overweging, indien mogelijk, over te gaan tot een verfijnde klasseindeling, welke als volgt zou kunnen zijn opgebouwd :

mate van
arbeidsongeschiktheid
in percentages

uitkeringen
in percenten
van het dagloon

0-25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 65
65 - 75
75 - 85
meer dan 85

0
20
30
40
50
60
70
80

Uit het voorgaande kunnen wij afleiden, dat de S.E.R. geen definitief standpunt
wilde innemen ten aanzien van de vraag of aan de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering een stelsel van evenredige schadeloosstelling ten
grondslag moest worden gelegd of een klassenstelsel. Het ontbrak de S.E.R.,
zoals hij zelf opmerkte, op dit punt aan voldoende inzicht in medische en
arbeidstechnische aspecten.
D. De Interimwet invaliditeitsrentetrekkers van 19 december 1962 en de Wet
van 13 december 1963 tot wijziging van de Interimwet invaliditeitsrentetrekkers.
Ondanks de steun, welke de adviezen van de S.E.R. en de S.V.R. bij de voorbereiding van een arbeidsongeschiktheidswet konden bieden, zou het nog geruime
tijd duren, vooraleer dergelijke wet in werking kon treden. De nood van vele
invaliden was echter in het begin van de zestiger jaren zeer groot. Om deze reden
heeft Minister Veldkamp destijds een wetsontwerp ingediend, waardoor althans de uitkeringen voor de invaliditeitsrentetrekkers verhoogd werden op een
wijze, die min of meer overeenkwam met de overgangsregeling, die voor deze
groep ook reeds in de plannen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
nodig werd geacht. Deze met algemene instemming begroete Interimwet invaliditeitsrentetrekkers van 19 december 1962 (Stb. 534) is op 1 januari 1963 in
werking getreden. Korte tijd later onderging deze wet een belangrijke uitbreiding, namelijk bij de wet van 13 december 1963 (Stb. 577).
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Met de Interimwetten voor de invaliditeitsrentetrekkers kregen wij een uit
breiding van het aantal invaliditeitsklassen. Was er in de Invaliditeitswet tot
dan toe meer sprake geweest van «alles of niets» (meer of minder dan 66 2/3 %
invalide), met de komst van de Interimregeling voor de in
validiteitsrentetrekkers werden er meer gradaties aangebracht. Er werden
voortaan 3 groepen onderscheiden (28) :
1. hij, die tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat is om met arbeid, die
voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een naburige
soortgelijke plaats 2 0 % te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk
gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding, op
zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen, (klasse A, 80-100%
invalide).
2. hij, die tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat is om met arbeid, die
voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een naburige
soortgelijke plaats 33 1/3%, doch niet 2 0 % te verdienen van hetgeen
lichamelijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde soort en van
soortgelijke opleiding, op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen.
(klasse B, 66 2/3-80% invalide).
3. hij, die tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat is om met arbeid, die
voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn
opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een naburige
soortgelijke plaats 45, doch niet 33 1/3 % te verdienen van hetgeen lichame
lijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke
opleiding, op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen, (klasse C,
55-66 2/3 % invalide).
In vergelijking met de Invaliditeitswet 1913, waar in feite alleen de klasse 66
2/3-100% bestond, is dus in de Interimwetten voor de invaliditeitsrentetrek
kers het aantal klassen toegenomen en zijn ook de marges verfijnd. De invaliditeitsrente bleef verder niet meer op de betaalde premies gebaseerd, doch werd in
verband gebracht met het loonniveau van de gemiddelde ongeschoolde arbei
der. Zij bedroeg, inclusief de rente uit de Invaliditeitswet, bij het inwerkingtre
den van de Wet van 1962 voor klasse A f. 3.924,-, voor klasse В f. 3.186,- en
voor klasse С f. 2.454,- per jaar (29). Dit was aanmerkelijk meer dan tot dan op
grond van de Invaliditeitswet inclusief suppletiewetten werd uitgekeerd.

(28) Artikel 4 van de Wet van 19 december 1962 (Stb. 534) juncto artikel I van de Wet van 13
december 1963 (Stb. 577).
(29) Artikel 5 van de Wet van 19 december 1962 (Stb. 534).
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E. Het ontwerp van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Kort na het verschijnen in het Staatsblad van de Interimwetten voor invaliditeitsrentetrekkers werd het ontwerp van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door Minister Veldkamp aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aangeboden (30). Dit ontwerp kan gezien worden als het
voorlopig sluitstuk van de ontwikkelingen, die zich sinds de Tweede Wereldoorlog op het terrein van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden
voltrokken.
vOor zover in het kader van dit hoofdstuk van belang kunnen wij de inhoud van
dit ontwerp als volgt samenvatten :
1. Het ontwerp beoogde één algemene verzekering tot stand te brengen ter
vervanging van de wettelijk geregelde verzekering bij langdurige arbeidsongeschiktheid ingevolge de invaliditeits- en ongevallenverzekering. De
nieuwe wettelijke regeling zou derhalve in de plaats moeten treden van de
Invaliditeitswet en de Mijnwerkersinvaliditeitswet, alsmede in de plaats van
de regeling voor de langlopende uitkeringen van de Ongevallenwet 1921, de
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919.
Krachtens het ontwerp ging recht bestaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wanneer de arbeidsongeschiktheid 52 weken onafgebroken had voortgeduurd.
2. Doordat de verzekering in de plaats moest treden van de wettelijk geregelde
invaliditeits- en ongevallenverzekering, kwam het bestaande onderscheid
naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid — namelijk of deze al dan
niet het gevolg was van een bedrijfsongeval — te vervallen.
3. Voor uitkeringen aan nagelaten betrekkingen in geval van overlijden van een
verzekerde was in het ontwerp geen plaats meer ingeruimd. Het ontwerp
verzekerde enkel het arbeidsongeschiktheidsrisico en liet de uitkeringen
daarvoor eindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het overlijdensrisico en het ouderdomsrisico, waar de Ongevallenwetten en de Invaliditeitswetten nog voorzieningen voor kenden, zouden met de inwerkingtreding van het ontwerp voortaan hun regeling in andere wetten en besluiten
vinden.
4. Het aantal arbeidsongeschiktheidsklassen werd in het ontwerp aanmerkelijk uitgebreid in vergelijking met de Interimwetten voor de invaliditeitsrentetrekkers. De indeling in invaliditeitsklassen en de daaraan te verbinden
uitkeringspercentages waren namelijk als volgt opgezet:

(30)
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mate van
arbeidsongeschiktheid
in percentages

uitkeringen
in percenten
van het dagloon

15 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 65
65 - 80
80 of meer

10
20
30
40
50
65
80

5. Het ontwerp bevatte een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip, te we
ten:
«Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij, die tengevolge van
ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk buiten staat is om met arbeid,
die voor zijn krachten en bekwaamheid is berekend en die met het oog
op zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opge
dragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of
op een naburige soortgelijke plaats te verdienen, hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen, van dezelfde soort en van soortgelijke op
leiding, op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen» (31).
Uitgaande van dit begrip diende de mate van arbeidsongeschiktheid vast
gesteld te worden aan de hand van een loonkundige evaluatie. Uit het
arbeidsongeschiktheidscriterium kunnen namelijk 2 lonen afgeleid worden,
te weten het loon, dat betrokkene «met arbeid, die voor zijn krachten en
bekwaamheid is berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroeger
beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter plaatse waar hij
arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een naburige soortgelijke
plaats», verdient of geacht kan worden te verdienen (verder te noemen het
restloon) en het loon, dat «lichamelijk en geestelijk gezonde personen, van
dezelfde soort en van gelijke opleiding, op zodanige plaats met arbeid
gewoonlijk verdienen» (verder te noemen het maatmanloon). Met behulp
van de formule:
*™

,.лл

restloon

100- 100 χ

i

maatmanloon
diende bijgevolg het arbeidsongeschiktheidspercentage berekend te worden.
Uit de Memorie van toelichting, behorende bij dit ontwerp kunnen wij afleiden,
dat de Ongevallenwet 1921 een belangrijke invloed heeft gehad op de ontwik(31)

Artikel 18 van het ontwerp.
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keling van een grof klassenstelsel (het stelsel van invaliditeitsklassen in de
Invaliditeitswet 1913 en de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers) naar een
verfijnd klassenstelsel, zoals het ontwerp dat kende (32). Aan de Ongevallenwet
1921 lag het stelsel der evenredige schadeloosstelling ten grondslag en met een
verfijnd klassenstelsel, zoals in het ontwerp voorkwam, werd dit beginsel van
evenredigheid in belangrijke mate benaderd.
Wij kunnen stellen, dat in het ontwerp twee tendensen, die zich reeds lang aan
het aftekenen waren, onder één noemer zijn samengebracht. De eerste tendens
was, dat men in het kader van de Invaliditeitswet 1913 steeds meer behoefte
gevoelde om differentiatie aan te brengen. Met de komst van de Interimregelingen invaliditeitsrentetrekkers zagen wij die differentiatie reeds enigermate gerealiseerd worden. Het «alles of niets» — schatten (meer of minder dan 66
2/3 % invalide) verdween toen en in de plaats daarvoor kwam een zogenaamd 3
klassenstelsel, te weten de klassen 80 — 100%, 66 2/3 — 80% en 55 — 66
2/3 %. De tweede tendens was, dat in de loop der tijd steeds meer het stelsel der
evenredigheid, dat aan de Ongevallenwet 1921 ten grondslag lag, werd
benadrukt. Het ontwerp heeft deze twee tendensen aldus samengebracht, dat
van de invaliditeitsdefinitie van de Invaliditeitswetten werd uitgegaan, maar
dan met een meer verfijnd klassenstelsel.
Het ontwerp van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is uiteindelijk
zonder belangrijke wijzigingen op 18 februari 1966 tot wet verheven (Wet
van 18 februari 1966, Stb. 84).
F. Samenvatting.
In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen onderzocht, die zich in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan op het terrein van de Ongevallenwet
1921, de Invaliditeitswet 1913 en de Ziektewet 1913. Deze ontwikkelingen
hebben er toe geleid, dat de eerste twee wetten in 1967 zijn opgegaan in één
regeling, te weten de W.A.O..
In deze wet was de kwestie van de professionele oorzakelijkheid niet meer
aktueel en was ook geen plaats meer ingeruimd voor een uitkering na 65 jaar.
Anderzijds werd een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip opgenomen.
Dit begrip was tot ontwikkeling gekomen in de sfeer van de Invaliditeitswetgeving. Overigens was ook invloed van de Ongevallenwet te bespeuren. Het
verfijnde klassenstelsel, dat geïntroduceerd werd, is hiervan een uitvloeisel.

(32) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1962-1963, 7171, nr. 3,
pagina 25 en 26.
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Sectie IV.2.
De veranderingen ingevoerd in de pensioenwetgeving voor burgerambtenaren.
A. Inleiding.
Na de totstandkoming van de Pensioenwet 1922 is er tot 1954 weinig principieels veranderd in het burgerlijk invaliditeitspensioen. Wel zijn er talrijke
wetswijzigingen gerealiseerd, maar die zijn voor deze studie niet interessant.
In 1954 komt er echter een belangrijke verandering tot stand. In navolging
van de sociale verzekeringswetgeving gaat voor het bepalen van de hoogte van
het gewone invaliditeitspensioen voortaan ook een rol spelen of betrokkene al
of met in staat moet worden geacht door voor hem passende arbeid in zijn
levensonderhoud te voorzien. Hiermede wordt het uitgangspunt van uitsluitend vergelding van bewezen diensttijd verlaten.
Niet lang na deze wijziging (1957) komt de Staatscommissie Van Poelje met
haar eindrapport. Dit rapport heeft voornamelijk betrekking op de pensioenpositie van de burgerambtenaren, in mindere mate op die van de militairen. Voor wat betreft de burgerambtenaren zullen wij in deze sectie uitvoerig
aandacht schenken aan dit rapport (1).
Een belangrijk rapport in dit verband is ook het rapport van de Ambtenarenstatuscommissie, dat in 1958 verschijnt. Met name bij hetgeen daarin over de
Sociale Zekerheid van de burgerambtenaren wordt gezegd zullen wij stilstaan.
De aanpassing van de ambtenarenpensioenen aan de sociale verzekeringswetgeving zet zich in de zestiger jaren door. Allereerst worden de bepalingen van
de Interimwetten invahditeitsrentetrekkers overgenomen. Verder worden de
uitgangspunten van het ontwerp van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ook aan het ontwerp Algemene burgerlijke pensioenwet ten grondslag gelegd. Wij zullen ook hierop nader ingaan.
Tenslotte volgt een samenvatting.
B. Aanpassing aan de Invaliditeitswet 1913.
De wijziging, die in 1954 in de Pensioenwet 1922 werd aangebracht, betrof
uitsluitend de gewone invaliditeitspensioenen (2). Ten aanzien van deze pensioenen werd bepaald (artikel 15), dat zij «aangevuld» zouden worden tot een
bedrag, dat overeenkwam met 30 dienstjaren in het geval betrokkene niet in
staat moest worden geacht door voor hem passende arbeid voor tenminste een
derde gedeelte in zijn levensonderhoud te voorzien. De wetgever achtte het
gewenst, dat in deze gevallen het pensioenplafond zou worden verhoogd. Bij
de berekening werd daarbij gekozen voor een systeem van verhoging van het

(1)
(2)

In de volgende sectie zal dit ten aanzien van de militairen gedaan worden.
Wet van 14 januan 1954, Stb 5.
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aantal dienstjaren. In plaats van de werkelijk vervulde diensttijd in aanmer
king te nemen werd een fictief aantal jaren (30) uitgangspunt. De betrokken
burgerambtenaar werd daardoor van een inkomen verzekerd, dat minimaal 52
1/2 % (= 30 χ 1 3/4) van het laatst verdiende loon bedroeg.
In de Memorie van toelichting bij deze Wet van 1954 wordt op de ach
tergronden van deze verbetering uitvoerig ingegaan (3). De Regering merkte
op:
«De pensioenwet 1922 kent voor het invaliditeitspensioen een minimum
van 30 percent. Ook de ambtenaar, die minder diensttijd heeft vervuld dan
volgens de gewone regels van pensioenberekening voor een pensioen van 30
percent van de middelsom der pensioengrondslagen vereist is, ontvangt der
halve — mits hij de voorgeschreven wachttijd heeft vervuld en volgens het
ontwerp, bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar, reeds een diensttijd van
5 jaren had — indien hij op grond van een geneeskundige keuring onge
schikt wordt verklaard voor de verdere waarneming van zijn betrekking,
een pensioen van 30 percent van die middelsom.
Vergeleken bij de toestand onder de vroegere pensioenwetgeving was het
vastleggen van dit minimum (dat tot 1925 ook voor de overige pensioenen
gold) een belangrijke vooruitgang. Het behoeft echter geen nader betoog,
dat dit minimumpensioen in gevallen van aanmerkelijke algemene invalidi
teit, d.w.z. als de betrokkene niet slechts voor de door hem beklede betrek
king ongeschikt is, maar zijn gezondheidstoestand niet of nauwelijks toelaat
ander werk te verrichten, ten enenmale onvoldoende is om in de levens
behoeften te voorzien. Hierbij komt nog, dat de kosten van het levens
onderhoud, mede door de verpleegkosten, in dergelijke gevallen niet zelden
naar verhouding hoog zijn.
Als ernstig bezwaar tegen de geldende regeling kan voorts worden aange
voerd, dat het overlijden van het gezinslid — en dit geldt in het bijzonder in
de gevallen, dat de gepensioneerde een groot gezin heeft — voor het gezin
zeer belangrijke financiële gevolgen kan hebben. Immers het minimum-invaliditeitspensioen is — ook indien de thans verleende kindertoelage er bij
wordt gerekend — zeer aanmerkelijk lager dan het weduwen- en wezenpensioen.
Een verhoging van het minimum-invaliditeitspensioen tot 40 percent, zoals
veelal is bepleit, brengt geen oplossing van de moeilijkheden. Een dergelijke
maatregel brengt slechts aan enkelen verlichting, geeft in een aantal gevallen
meer dan redelijk nodig is, doch helpt in de schrijnende gevallen onvoldoende. Naar het de Regering voorkomt, moet de oplossing dan ook veeleer
in andere richting worden gezocht en wel door op het invaliditeitspensioen
in de daarvoor in aanmerking komende gevallen een aanvulling te verlenen,

(3) Memone van toelichting bi| de Wet van 14 januan 1954, Stb. 5. Zitting Tweede Kamer der
Staten-Generaal 1953-1954, 3257, nr. 3, pagina 30 en 31.
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zolang dit nodig is. Allereerst dient dus de vraag te worden beantwoord,
welke die gevallen zijn. Naar het oordeel van de Regering kunnen zeker als
schrijnend worden aangemerkt de gevallen, waarin algehele invaliditeit bestaat dan wel een zeer hoog percentage algemene invaliditeit aanwezig is, en
het pensioen slechts een betrekkelijk laag percentage van de middelsom der
pensioengrondslagen uitmaakt. In deze gevallen is een zodanige aanvulling
van het pensioen, dat dit een belangrijk gedeelte van genoemde middelsom
gaat vormen, zeker op haar plaats. Uitgaande van dit beginsel, meent de
Regering thans niet verder te kunnen gaan dan tot een aanvulling tot het
bedrag, dat berekend naar 30 dienstjaren aan pensioen zou zijn toegekend
— d.w.z. tot 3/4 van het volle pensioen — voor hen, die meer dan 2/3
gedeelte invalide zijn.
Hoewel de Regering erkent, dat een meer gedifferentieerde regeling de
voorkeur zou verdienen, komt het haar echter voor, dat deze thans, nu op
dit gebied nog elke ervaring ontbreekt en zij de medici, die met de pensioenkeuring belast zijn, wellicht voor voorshands nog onoplosbare problemen zou stellen, met opportuun zou zijn. De ervaring zal moeten uitwijzen of de voorgestelde regeling in voldoende mate aan de bestaande bezwaren tegemoet komt en hoe zij, indien zij in bepaalde opzichten nog onvoldoende mocht blijken, kan worden verbeterd. Met de tijdens de werkingsduur van deze intérimaire regeling opgedane ervaring kan de
Staatscommissie voor de pensioenwetgeving bij haar definitieve voorstellen
rekening houden.
Voor de beantwoording van de vraag, welke mate van algemene ongeschiktheid aanwezig moet zijn om aanspraak te geven op een aanvulling van
het pensioen, is m het ontwerp aansluiting gezocht bij artikel 72 van de
Invahditeitswet».
In 1954 is de figuur van de tijdelijke aanvulling gecreëerd. Deze tijdelijke
aanvulling kwam boven op het naar diensttijd berekende pensioenbedrag. Het
stelsel, dat bij deze aanvulling gold, kwam hierop neer, dat iemand, die de
overheidsdienst met invaliditeitspensioen verliet en op dat tijdstip minder dan
30 dienstjaren kon aanwijzen — dus een pensioen zou krijgen van minder dan
30 χ 1,75%= 52 1/2% van zijn berekeningsgrondslag — deze 52 1/2%
niettemin als pensioen kreeg toegekend, wanneer hij tengevolge van ziekten of
gebreken, die tot zijn afkeuring leidden, niet voor ten minste een derde ge
deelte in staat was om door voor hem passende arbeid in zijn levensonderhoud
te voorzien. De formulering «niet voor ten minste een derde gedeelte in staat
zijn om door voor hem passende arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien»
was ontleend aan het invaliditeitscntenum, dat vanaf 1922 gold voor het
burgerlijk dienstinvaIiditeitspensioen(4). Voor wat betreft het antwoord op de

(4) Zie schema 6 op pagina 74 e v. «de mate van ongeschiktheid om door passende arbeid in het
levensonderhoud te voorzien»
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vraag welke mate van invaliditeit aanwezig moest zijn om voor een tijdelijke
aanvulling in aanmerking te kunnen komen, was aansluiting gezocht bij ar
tikel 72 van de Invaliditeitswet (5).
Het gevolg van de wetswijziging van 1954 was, dat vanaf die datum ook bij
het gewone invaliditeitspensioen een invaliditeitscriterium ging bestaan. Even
als bij de Invaliditeitswet willen wij dit criterium bestempelen als een econo
misch arbeidsongeschiktheidsbegrip. Centraal staat immers een loonvergelijking : het loon, dat verdiend wordt met passende arbeid wordt vergeleken met
het loon, dat nodig is om in zijn levensonderhoud te voorzien. Ten opzichte
van de Invaliditeitswet bestaat er echter wel een groot verschil. Bij het gewone
burgerlijk invaliditeitspensioen wordt vergeleken met het loon, dat nodig is
om in zijn levensonderhoud te voorzien, bij de invaliditeitsrente met het
maatmanloon.
Behalve wijziging op het punt van het invaliditeitsbegrip betekende de Wet van
1954 ook een wijziging in het berekeningssysteem en de hoogte van het ge
wone invaliditeitspensioen. Verder werd er voor het eerst een berekeningsver
andering doorgevoerd bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Vanaf die
datum werd het pensioen berekend op basis van de werkelijke diensttijd.
Terwille van de duidelijkheid leggen wij de belangrijkste veranderingen van
deze Wet van 1954 in een schema vast:

Schema 8
Schematische analyse van de wet van 14 januari 1954
(Stb. 5).

Dienstinvahditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Geen verandenng.

Geen verandenng.

Professionele
oorzakelijkheid.

Geen verandenng.

Geen verandering.

Diensttijdeisen.

Geen verandenng.

Geen verandering.

Begnp invaliditeit/
arbeids
ongeschiktheid.

Geen verandenng.

Niet in staat zijn door voor hem
passende arbeid voor tenminste
een derde gedeelte in zijn levens
onderhoud te voorzien, (artikel
15)

Omschrijving
van het
π si co.

(5)
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Vgl. vonge sectie, deel B.

Berekemngssysteem.

Geen verandering.

— Betrokkene is longer dan 65
laar.
Indien betrokkene voor minder dan 1/3 in staat is om door
passende arbeid in zijn
levensonderhoud te voorzien
en zijn dienstti)dpensioen is
berekend naar een diensttijd
van minder dan 30 (aren,
wordt het diensmgdpensioen
tijdelijk bij wijze van aanvulling verhoogd.
De tijdelijke aanvulling is gelijk aan het verschil tussen het
pensioen berekend naar 30
dienstjaren en het pensioen
berekend naar de werkelijke
diensttijd.
(artikel 15)
— Betrokkene is ouder dan 65
jaar.
Na 65 jaar bestaat geen recht
op aanvulling. Het pensioen
wordt berekend op basis van
de werkelijk vervulde diensttijd.
Het pensioen bedraagt tot 65 jaar
minimaal 52 1/2% van de pensioengrondslag, als betrokkene
voor minder dan 1/3 in staat is
door passende arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien.
Na het bereiken van de 65-|ange
leeftijd wordt de hoogte van het
pensioen bepaald door de werkelijk vervulde diensttijd.
(artikel 15)

Hoogte.

Geen verandering.

Duur.

Geen verandenng.

Het bepaalde met betrekking tot
het dienstinvahditeitspensioen is
voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, (artikel 15)

Rechtsgrond.

Geen verandenng.

Verbeteringen werden gefundeerd
op de verzorgingsplicht van de
Overheid. Het niveau van het gewone invaliditeitspensioen werd
in gevallen van aanmerkelijke invaliditeit ten enenmale onvoldoende geacht om in de levensbehoeften te kunnen voorzien (6).

(6) Memone van toelichting bij de Wet van 14 januari 1954, Stb. 5. Zitnng Tweede Kamer der
Staten-Generaal 1953-1954, 3257, nr. 3, pagina 30.
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С. Het eindrapport van de Staatscommissie Van Poelje.
De naoorlogse vernieuwingsdrang is niet beperkt gebleven tot de sociale verze
keringswetgeving. Ook in de sfeer van de overheidspensioenen ontstond de
behoefte om de wetgeving in zijn totaliteit door te lichten (7). In 1949 werd een
Staatscommissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. G.A. van Poelje geïnstalleerd. Deze commissie had tot taak (8):
«te onderzoeken of, en zo ja, in hoeverre een herziening der pensioen wetgeving met het oog op de huidige verhoudingen gewenst is en voorts na te
gaan, welke maatregelen overigens kunnen worden genomen om tot een
duidelijke en leesbare Pensioenwet en tot een vereenvoudiging in de uitvoering daarvan te komen».
Hierbij diende de Commissie rekening te houden met hetgeen op het gebied der
pensioenwetgeving reeds bestond en historisch gegroeid was. Verder moesten
de reeds bestaande pensioenaanspraken goed in het oog worden gehouden.
De Commissie heeft in korte tijd diverse rapporten laten verschijnen (9). Een
van deze rapporten heeft als basis gediend voor de Wet van 1954, die in het
vorige deel (B) van dit hoofdstuk ter sprake is gebracht (10). Op 30 december
1957 kwam de Commissie met haar eindrapport.
Het eindrapport van de Staatscommissie bevat voorstellen op het terrein van het
gewone en het dienstinvaliditeitspensioen. Deze voorstellen zijn door de
Commissie vastgelegd in een ontwerp van wet. Voor ons zijn van bijzonder
belang haar voorstellen met betrekking tot het begrip invaliditeit, het al of niet
maken van onderscheid naar gelang de oorzaak van de invaliditeit, het indelen
in klassen en het berekeningssysteem.
Het voorstel van de Commissie met betrekking tot het dienstinvaliditeitspensioen vertoonde grote gelijkenis met de bestaande bepalingen in de militaire
pensioenwetten. Door de Commissie is in dit verband ter toelichting op haar
voorstel opgemerkt (11):

(7) Die blijkt uit de rede, die de Minister van Binnenlandse Zaken op 21 oktober 1949 heeft
gehouden ter gelegenheid van de installane van de Staatscommissie Van Poelje. Zie hiervoor het
Eindrapport van de Staatscommissie voor de pensioenwetgeving. Bijlage A 3. Publicatie no. 16(11).
Staatsdrukkerij en Uitgeverij, 's-Gravenhage 1957.
(8) De instellingsbeschikking van de Staatscommissie is opgenomen in Pubhkane no. 16 (II),
pagina 9 en 10.
(9) Een overzicht van de Pubhkanes van de Staatscommissie is opgenomen in Pubhkane no. 16
(II) van de Commissie, pagina 18 en 19.
(10) Het hier bedoelde rapport is Pubhkane no. 8 van de Staatscommissie. Het is getiteld:
« Intenm-rapport betreffende enige pensioenrechtelijke vraagstukken ten aanzien waarvan het
treffen van een voorziening dermate urgent moet worden geacht, dat daarmede niet kan worden
gewacht tot de arbeid der Staatscommissie is voltooid». Het rapport dateert van 1952 en is
uitgegeven door de Staatsdrukkerij en Uitgeverijbednjf te 's-Gravenhage.
(11) Eindrapport Staatscommissie Van Poelje, pagina 103 en 104.
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«Tot de wijziging bij de Wet van 4 augustus 1947 (Stb. H292) van de
militaire pensioenwetten was de berekening van het 'in-en-door' pensioen
volgens die wetten gelijk aan die volgens de Pensioenwet 1922 en de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925.
De Staatscommissie De Meester (12) heeft het niet nodig geoordeeld te motiveren waarom het 'in-en-door' invaliditeitspensioen op maximaal 70 % van
de middelsom moet worden gesteld. Volstaan werd met de mededeling, dat
dit maximum aansluit bij het bestaande. De wijziging bij de wet van 4
augustus 1947(13) van de militaire pensioenwetten op het stuk van de
berekening van het 'in-en-door' pensioen werd als volgt toegelicht:
«Zoals de bepalingen der militaire pensioenwetten nu luiden, bedraagt het
invaliditeitspensioen zoveel procent van het verschil tussen het maximumpensioen (zeventig procent van de pensioengrondslag) en het verleende
diensttijdpensioen als het invaliditeitspercentage beloopt. Rekening
houdende met het karakter van het invaliditeitspensioen, nl. schadeloosstelling voor de gevolgen van invaliditeit, kan moeilijk worden volgehouden, dat dit systeem van berekening juist zou zijn. Het wordt meer
met het karakter van schadeloosstelling in overeenstemming geacht, indien
het bedrag van het invaliditeitspensioen gelijk wordt gesteld met zoveel
procent van de pensioengrondslag als het invaliditeitspercentage bedraagt».
Aangezien deze motivering uiteraard eveneens geldt indien een niet-militair
ambtenaar wegens ziekte of gebreken, die het rechtstreeks gevolg zijn van de
uitoefening van de dienst, buiten staat geraakt zijn betrekking te vervullen,
wordt voorgesteld bij de berekening van de verhoging van het invaliditeitspensioen ook voor de niet-militaire ambtenaren uit te gaan van de
berekeningsgrondslag, in plaats van, zoals tot dusver, van 7 0 % van die
grondslag. Afgezien van de militaire regeling van het «smartegeld» wordt dan
het desbetreffende pensioen voor de burgerlijke ambtenaar op hetzelfde peil
gebracht als dat voor de militaire ambtenaar».
De Staatscommissie achtte het gewenst, dat opnieuw een koppeling werd aangebracht tussen de militaire en de burgerlijke bepalingen. Dit zou worden
bereikt door de verbeteringen, die in de militaire pensioenwetgeving waren
aangebracht door de Wet van 4 augustus 1947 (Stb. H292) ook te laten
doorwerken in de bepalingen van de burgerambtenaren. Door deze gelijkschakeling gaf de Staatscommissie als haar oordeel te kennen, dat er tussen de
militairen en de burgerambtenaren voor wat betreft de hoogte van het dienstinvaliditeitspensioen geen onderscheid behoorde te bestaan.
Behalve met betrekking tot de hoogte en de berekening van het dienstinvalidi-

(12)
(13)

Vgl. hoofdstuk I, delen D en E.
Vgl. hoofdstuk III, deel B.
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teitspensioen bevatten de voorstellen van de Staatscommissie ook belangnjke
informatie op het punt van het invaliditeitsbegrip. In de voorstellen zien wij
namelijk een en hetzelfde begrip invaliditeit («met in staat worden geacht door
passende arbeid voor tenminste 1/4,1/2, 3/4 of geheel in zijn levensonderhoud
te voorzien » ) gebruikt worden zowel bij het gewone invaliditeitspensioen als bij
het dienstinvahditeitspensioen.
Het invahditeitsbegnp van de Staatscommissie vertoont verder overeenkomst
met het invahditeitsbegnp, dat m die jaren gehanteerd werd bij het burgerlijk
dienstinvahditeitspensioen (14). Bij dit pensioen gold als invaliditeitscntenum :
«de graad van ongeschiktheid om met passende arbeid in het levensonderhoud
te voorzien». Ook valt er een zekere gelijkenis te bespeuren tussen het begnp
van de Commissie en het begrip, dat sinds 1954 (15) in het kader van het gewone
invaliditeitspensioen werd gehanteerd («in staat zijn door voor hem passende
arbeid voor tenminste een derde gedeelte in zijn levensonderhoud te kunnen
voorzien»). Op grond daarvan wordt door ons het invahditeitscnterium van de
Staatscommissie gekarakteriseerd als een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip.
Niet alleen de begnppen invaliditeit, ook de invahditeitsklassen zijn in de
voorstellen van de Commissie bij beide pensioenen gelijk (0-25%, 25-50%,
50-75 % en 75-100 %). Voor wat betreft deze indeling heeft de Staatscommissie
zowel aansluiting gezocht bij de indeling, die toen (1957) bestond bij de vaststelling van het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen(16), als bij de indeling,
die de Sociaal-Economische Raad had voorgesteld in zijn advies van 11 januari
1957.
Wilde de Commissie geen verschil maken op het punt van het invahditeitsbegnp
en de klassenindeling, wel zag zij gronden aanwezig om het dienstinvahditeitspensioen tot hogere (100 % van de pensioengrondslag) uitkeringen te laten
leiden. Deze hogere uitkering werd bewerkstelligd door het vastgestelde invahditeitspercentage rechtstreeks aan de berekeningsgrondslag te relateren. De
invahditeitsvaststelling vond hierdoor niet op andere wijze plaats.
Tot slot zij nog opgemerkt, dat de Staatscommissie geen reden zag om voor de
berekening van het dienst- en het gewone invaliditeitspensioen ná 65 jaar
andere regels te laten gelden dan vóór 65 jaar. Ook hiervoor kwam de Commissie met wetsvoorstellen, die afweken van de toen (1957) bestaande regels (17).
Wij vatten een en ander samen in onderstaand schema :

(14)
(15)
(16)
(17)
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Zie
Vgl
Zie
Zie

schema 6 op pagina 74 e.V..
deel В van deze sectie
schema 6 op pagina 74 e.V..
schema 6 en 7 op pagina 74 e.v en deel В van deze scene.

schema 9
Schematische analyse van de voorstellen van de Staatscommissie Van Poelje.

Dienstmvaliditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Omschrijving
van het
risico.

Blijvende ongeschiktheid voor de
waarneming van de betrekking uit
hoofde van ziekten of gebreken,
wanneer de ongeschiktheid niet
aan roekeloosheid of toereken
bare schuld is te wijten.

Blijvende ongeschiktheid voor de
waarneming van de betrekking uit
hoofde van ziekten of gebreken.

Professionele
oorzakelijkheid.

Het rechtstreeks gevolg zijn van de
uitoefening van de dienst.

Niet vereist.

Diensttijdeisen.

Geen dienstnjdeisen om in aan
merking te komen voor pensioen.
Diensttijd wel van invloed op
hoogte pensioen.

Geen diensttijdeisen om in aan
merking te komen voor pensioen.
Diensttijd wel van invloed op
hoogte pensioen.

Begnp invaliditeit/
arbeids
ongeschiktheid.

Niet in staat worden geacht door
passende arbeid voor tenminste
1/4, 1/2, 3/4 of geheel in zijn
levensonderhoud te voorzien.

Niet in staat worden geacht door
passende arbeid voor tenminste
1/4, 1/2, 3/4 of geheel in zijn
levensonderhoud te voorzien.

Berekenings
systeem.

In geval betrokkene met in staat
moet worden geacht door voor
hem passende arbeid voor ten
minste 1/4 in zijn levensonder
houd te voorzien, geldt als bereke
ningsformule voor de aanvulling:
100% van de pensioengrond
slag - diensttijdpensioen.

In geval betrokkene met in staat
moet worden geacht door voor
hem passende arbeid voor ten
minste 1/4 in zijn levensonder
houd te voorzien, knjgt hij zijn
pensioen aangevuld
tot 40
dienstjaren. De aanvulling be
draagt dus :
70 % van de pensioengrondslag
- diensttijdpensioen.

In geval betrokkene met in staat
moet worden geacht door voor
hem passende arbeid voor ten
minste 1/2, doch wel voor ten
minste 1/4 in zijn levensonder
houd te voorzien, geldt als bereke
ningsformule voor de aanvulling:
75 % van de pensioengrondslag
- diensttijdpensioen.

In geval betrokkene niet in staat
moet worden geacht door voor
hem passende arbeid voor ten
minste 1/2, doch wel voor ten
minste 1/4 in zijn levensonder
houd te voorzien, krijgt hij zijn
pensioen aangevuld
tot 30
dienstjaren. De aanvulling be
draagt dus :
52 1/2% van de pensioen
grondslag - diensttijdpensioen.

In geval betrokkene met in staat
moet worden geacht door voor
hem passende arbeid voor ten
minste 3/4, doch wel voor ten
minste 1/2 in zijn levensonder-

In geval betrokkene met in staat
moet worden geacht door voor
hem passende arbeid voor ten
minste 3/4, doch wel voor ten
minste 1/2 ш zijn levensonder-
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houd te voorzien, geldt als berekeningsformule voor de aanvulling:
50% van de pensioengrondslag
- dienstnjdpensioen.

houd te voorzien, knjgt hij zijn
pensioen aangevuld tot 15
dienstjaren. De aanvulling bedraagt dus:
26 1/4% van de pensioengrondslag - diensttijdpensioen.

In geval betrokkene niet in staat
moet worden geacht door voor
hem passende arbeid geheel, doch
wel voor tenminste 3/4 in zi)n levensonderhoud te voorzien, geldt
als berekeningsformule voor de
aanvulling:
25 % van de pensioengrondslag
- dienstti)dpensioen.

In geval betrokkene niet in staat
moet worden geacht door voof
hem passende arbeid geheel, doch
wel voor tenminste 3/4 in zijn levensonderhoud te voorzien, krijgt
hij zijn pensioen aangevuld tot 5
dienstjaren. De aanvulling bedraagt dus :
8 3/4% van de pensioengrondslag - diensttijdpensioen.

Hoogte.

De maximale hoogte van het pensioen bedraagt 100% van de
pensioengrondslag.

De maximale hoogte van het pensioen bedraagt 70% (40x 1,75%)
van de pensioengrondslag.

Duur.

Diensttijdpensioen :
levenslang.
Aanvulling:
de aanvulling wordt voor de
eerste maal voor een tijdvak van
tenminste één en ten hoogste
vijf jaren toegekend. Daarna is
de termi) nbepalmg overgelaten
aan de Pensioenraad.

Dienstnjdpensioen :
levenslang.
Aanvulling:
de aanvulling wordt voor de
eerste maal voor een tijdvak van
tenminste één en ten hoogste
vijf jaren toegekend. Daarna is
de termijnbepaling overgelaten
aan de Pensioenraad.

Rechtsgrond.

Niet met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht.

Niet met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht.

D. Het ambtenaren-statusrapport.
Behalve het eindrapport van de Staatscommissie Van Poelje is er in de vijftiger
jaren nog een belangrijk rapport uitgebracht, dat betrekking heeft op de positie
van de burgerambtenaren, namelijk het rapport van de Staatscommissie van
advies inzake de status van ambtenaren van 1958 (18). In dit rapport werd door
de Commissie verslag uitgebracht van het resultaat van het door haar ingestelde
onderzoek «naar de redenen, welke er in het verleden toe hebben geleid, dat de
rechtspositie van de ambtenaren wordt gekenmerkt door een bijzondere status». Voorts werd de Kroon geadviseerd omtrent de vraag of en in hoeverre de
rechtspositie van de burgerambtenaren gekenmerkt dient te zijn door een
bijzondere reglementering.
(18) Dit rapport is in 1958 verschenen bij de Staatsdrukkerij en Uitgevenjbednjf te 's-Gravenhage.
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Voor deze studie is van belang, hetgeen de Commissie heeft opgemerkt ten
aanzien van de «sociale zekerheid» van de burgerambtenaren. De Commissie is
op dit punt niet tot een eensluidend oordeel kunnen komen. Er was een meerderheidsopvatting, die uitging van een bijzonder rechtskarakter van de bezoldiging van burgerambtenaren en de voorzieningen ter waarborging van de
sonale zekerheid mede beïnvloed zag door dit bijzondere karakter. De minderheidsopvatting ontkende dit bijzondere karakter (19).
Het ontbreken van een eensluidend oordeel vond zijn oorzaak in het verlangen
van deze minderheid zich in algemene zin te distancieren van het uitgangspunt
van de meerderheid, dat de burgerambtenaar, omdat hij in dienstbetrekking
staat tot de Overheid, zich daardoor onderscheidt van de werknemer in particuliere dienst. De minderheid kon dit verschil niet als principieel aanvaarden.
Voor haar was de burgerambtenaar pnmair een in ondergeschiktheid arbeid
presterende mens gelijk iedere andere werknemer. De minderheid zou daarom
uit willen gaan van het beginsel van gelijkheid tussen de Overheid in haar
verhouding tot de burgerambtenaren en die der particuliere werkgevers in hun
verhouding tot hun werknemers. Slechts indien een concrete noodzakelijkheid
kon worden geconstateerd, ontleend aan omstandigheden van dienstvervulling,
aard van werkzaamheden, administratievoering e.d. zou de minderheid ten
aanzien van de daarbij betrokken aspecten der rechtsverhoudingen een uitzondering willen toelaten op dit beginsel. In de opvatting van de minderheid zou het
dus niet persé noodzakelijk behoeven te zijn, dat er voor de burgerambtenaren
eigen regelingen zouden bestaan in geval van langdunge arbeidsongeschiktheid.
De Staatscommissie Van Poelje was hier in haar eigen eindrapport wel van
uitgegaan. Bij deze Commissie was echter niet de vraag opgekomen of de
burgerambtenaren eventueel onder de toen op stapel staande Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zouden kunnen vallen.
Na het verschijnen van het rapport van de ambtenaren-statuscommissie in 1958
is deze vraag wel aktueel geworden. Zij heeft zowel centraal gestaan bij de
voorbereiding van de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers als bij de voorbereiding van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In beide gevallen
heeft de Regering uiteindelijk beslist, dat de burgerambtenaren niet onder deze
regelingen zouden vallen, maar dat voor hen eigen regelingen zouden gaan
gelden. Deze regelingen zijn geworden:
— de Wet van 21 maart 1963, houdende een intenmregeling voor uit hoofde
van invaliditeit gepensioneerde ambtenaren en spoorwegambtenaren ;
— de Wet van 13 december 1963 tot wijziging van de artikelen 63a, 97 en 99
van de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) en van de artikelen 30a, 46 en 48 van de
Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 (Stb. 294). (Uitbreiding
van invaliditeitsklassen).

(19)

Zie pagina 109 van het rapport
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— de Algemene burgerlijke pensioenwet, Wet van 6 januari 1966.
Wij zullen ze achtereenvolgens bespreken.

E. Aanpassingen aan de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers.
De invoering van de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers (20) maakte de
invoering van een soortgelijke regeling voor de burgerambtenaren wenselijk. De
Minister van Binnenlandse Zaken had in de Nota van aanvulling (21) op de
Memorie van antwoord van zijn begroting voor het dienstjaar 1962 de toezeg
ging gedaan, dat indien een interimregeling voor de arbeidsonge
schiktheidsvoorziening mocht worden getroffen, tevens een tijdelijke verbete
ring voor dezelfde categorie van van overheidswege gepensioneerden zou wor
den vastgesteld.
De eerste Interimregeling was, zoals wij in het vorige hoofdstuk hebben be
schreven, op 1 januari 1963 van kracht geworden en daarin waren — in
afwachting van de totstandkoming van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
— voor de zwaarste gevallen van invaliditeit voorlopig aanvullende voorzienin
gen opgenomen. In aansluiting op deze Interimregeling zijn bij de Wet van 21
maart 1963 (Stb. 143) voor de burger- en spoorwegbeambten, die voor de
verdere waarneming van hun betrekking ongeschikt waren bevonden en tevens
in belangrijke mate algemeen invalide waren, nagenoeg overeenkomstige ver
beteringen aangebracht. De aanspraken van het burgerlijk overheidspersoneel
werden hierdoor minimaal op het niveau van de invaliditeitsrentetrekkers
gebracht.
Door de Regering is op deze eerste aanpassing een uitgebreide toelichting
gegeven. Een passage hieruit laten wij hieronder volgen, omdat daarin wordt
gemotiveerd waarom de regeling voor de burgerambtenaren op enkele punten
afwijkingen vertoonde (22) :
«Bij het onderwerpelij к voorstel is uitgegaan van een invaliditeitsgraad van
tenminste 65 pet., terwijl de interimregeling voor invaliditeitsrentetrekkers
uitsluitend gericht is op een invaliditeitsgraad van meer dan 66 2/3 pet.
Vorengenoemd percentage van 65 is gekozen, omdat dit percentage beter
aansluit bij de voorgenomen voorzieningen, ook bij lagere invaliditeitsper-

(20) Vgl. deel D van de vonge secne.
(21) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1961-1962. Nota van aanvul
ling op de Memorie van antwoord bij de begroting van Binnenlandse Zaken (Hoofdstuk Vila),
bijlage nr. 14.
(22) Memorie van toelichting bij de Wet van 21 maart 1963, Stb. 143. Zitting Tweede Kamer der
Staten-Generaal 1962-1963, 7051, nr. 3, pagina 4 en 5.
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centages, zoals deze zullen worden neergelegd in het ontwerp voor een
nieuwe pensioenwet.
Volgens de voorgestelde voorzieningen voor invaliditeitsrentetrelckers zullen
de uitkeringen worden afgeleid van een voor iedere rentetrekker geldende
berekeningsgrondslag van f. 4.900,-, dus ongeacht het werkelijk loon dat
laatstelijk als werknemer werd verdiend. Hiertoe is men genoodzaakt omdat,
zoals in de Memorie van toelichting bij evenbedoeld wetsontwerp is vermeld,
men op onoverkomelijke moeilijkheden zou stuiten indien de vaststelling van
de bijslag zou moeten plaats hebben aan de hand van het individuele loon.
Gegevens over dit loon zijn voor de hoogte van een invaliditeitsrente niet
relevant. Individuele loongegevens zijn voor de invaliditeitsrentetrekkers dan
ook niet voorhanden.
Het bezwaar tegen het afleiden van een uitkering aan de hand van het
individuele loon gaat evenwel niet op voor de met invaliditeitspensioen
ontslagen overheidsambtenaren. Het pensioen is berekend naar een middelsom der pensioengrondslagen, waarover de gegevens bij de pensioenadministratie aanwezig zijn. In verband hiermede kan zonder administratief
bezwaar voor het overheidspersoneel een regeling worden getroffen, waarbij
de hoogte der uitkeringen o.a. wordt bepaald aan de hand van de individuele
berekeningsgrondslagen voor het pensioen.
Voorts zij hierbij nog op het volgende gewezen. Ingevolge de bestaande
regeling, neergelegd in artikel 63 a der Pensioenwet 1922 (Stb. 240) en artikel
30 a van de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 (Stb. 294),
wordt, indien de belanghebbende niet meer in staat moet worden geacht voor
tenminste 1/3 gedeelte door voor hem passende arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien, tijdelijk, doch uiterlijk tot het bereiken van de 65-jarige
leeftijd, op het invaliditeitspensioen een aanvulling verleend, gelijk aan het
verschil tussen het pensioenbedrag, berekend naar 30 dienstjaren en het
pensioen. In de praktijk komt het hierop neer, dat bij een diensttijd van
minder dan 30 jaren aan pensioen en aanvulling een pensioeninkomen wordt
genoten tot 52 1/2 pet. van de berekeningsgrondslag van het pensioen. Zou,
evenals dit wordt voorgesteld in de interimregeling voor de invaliditeitsrentetrekkers, een algemeen geldende loonnorm van f. 4.900,- worden ingevoerd, dan zou de regeling voor vele gepensioneerden, die in belangrijke mate
invalide zijn, praktisch geen effect hebben.
Gelet op het vorenstaande heeft de Regering gemeend bij de hier beoogde
voorlopige verbetering in de invaliditeitsvoorzieningen voor het overheidspersoneel een ruimere regeling te moeten voorstellen. Hierbij meent zij
voor de belangrijke in validi tei tsgevallen vooruit te kunnen lopen op de
regeling ter zake in de nieuwe pensioenwet.
Uit het volgende staatje blijkt het verschil tussen de percentages van de
berekeningsgrondslag, welke aan de tegenwoordige regeling kunnen worden
ontleend en die, welke bij invoering van de interimregeling voor het overheidspersoneel zullen gelden.
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Invaliditeitsgraad

Percentage van de
berekeningsgrondslag
volgens de huidige
regeling bij 30 of
minder dienstjaren

Percentage volgens de Interimregeling

80 p a . of meer
65 - 80 pet.

52 1/2
52 1/2

80
65

».

De tweede aanpassing werd gerealiseerd bij de Wet van 13 december 1963,
Stb. 571. In aansluiting op de wijziging in de Interimwet invaliditeitsrentetrekkers (23) werd de kring van gewezen burgerambtenaren, die recht konden doen
gelden op een tijdelijke aanvulling, uitgebreid. Al naar gelang de mate van
invaliditeit 80 percent of meer, 65 tot 80 percent, dan wel 55 tot 65 percent
bedroeg, bestond er krachtens deze wet met ingang van 1 januari 1964 voor alle
categorieën recht op een tijdelijke aanvulling. Deze nieuwe regel betekende een
verruiming voor de 55 tot 65 percent categorie, die voordien slechts recht op een
tijdelijke aanvulling kon doen gelden, wanneer zij op 1 januari 1963 reeds in het
genot was van een tijdelijke aanvulling.
Wij vatten de essentie van deze aanpassingen in een schema samen :
Schema 10
Schematische analyse van de verbeteringen, aangebracht in de Pensioenwet 1922 in verband met de
aanpassing aan de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers.

Dienstinvaliditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Omschrijving van
het risico.

Geen verandering.

Géén verandenng.

Professionele
oorzakeli|kheid.

Geen verandenng.

Geen verandenng.

Diensttijdeisen.

Geen verandenng.

Geen verandenng.

Begrip invaliditeit/
arbeidsongeschiktheid.

Geen verandering.

— Niet in staat zijn door voor
hem passende arbeid voor
tenminste 2 0 % in zijn levensonderhoud te voorzien (80%
of meer invalide) ;

(23)
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Vgl. deel D van de vonge secne.

— Niet in staat zijn door voor
hem passende arbeid voor
tenminste 20 tot 3 5 % in zijn
levensonderhoud te voorzien
(65 tot 80 % invalide) ;
— Niet in staat zijn door voor
hem passende arbeid voor
tenminste 35 tot 4 5 % in zi)n
levensonderhoud te voorzien
(55 tot 6 5 % invalide).
Berekemngssysteem.

Geen verandering.

— Betrokkene is jonger dan 65
jaar.
Indien betrokkene voor 80 %
of meer, voor 65-80 % dan wel
voor 55-65 % invalide is,
wordt zijn diensttijdpensioen
tijdelijk bij wijze van aanvul
ling verhoogd. De tijdelijke
aanvulling wordt naar gelang
de invaliditeitsklasse van be
trokkene berekend aan de
hand van de volgende for
mules :
a. 8 0 % van de pensioen
grondslag
- diensttijdpensioen;
b. 6 5 % van de pensioen
grondslag
- diensttijdpensioen;
с 5 0 % van de pensioen
grondslag
- diensttijdpensioen;
— Betrokkene is ouder dan 65
jaar.
Indien betrokkene op het tijd
stip, waarop hij de leeftijd van
65 jaar bereikt voor 80, onderscheidehjk 65 % invalide is,
bedraagt zijn pensioen mini
maal 45, onderscheidelijk
4 0 % van zijn pensioengrondslag.

Hoogte.

Geen verandering.

— Betrokkene is jonger dan 65
jaar.
Het pensioen wordt gebracht
op het maximale niveau van
8 0 % van de pensioengrond

slag.
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— Betrokkene is ouder dan 65
laar.
Het pensioen wordt minimaal
op 45 respectievelijk 40 % van
de pensioengrondslag gebracht, indien betrokkene
voor 80% of meer, respectievelijk voor 65 tot 80%
invalide is.
Duur.

Geen verandering.

Geen principiële verandering.

Rechtsgrond.

Geen verandering.

Verzorgingsplicht Overheid. Optrekking naar analogie van de lntenmwetten
invahditeitsrentetrekkers.

Aan het voorgaande kunnen wij nog het volgende toevoegen :
1. De in 1963 aangebrachte verbeteringen hadden alleen betekenis voor het
gewone invaliditeitspensioen. In de bepalingen, die golden voor het
dienstinvaliditeitspensioen, is geen wijziging aangebracht. De verschillen,
die tussen deze twee vormen van invaliditeitspensioen bestonden met betrekking tot de hoogte van de uitkering, zijn door deze Wetten van 1963
aanmerkelijk verkleind.
2. Voor het eerst werd bij het gewone invaliditeitspensioen een zelfstandige
omschrijving van het begrip invaliditeit gegeven (zie wijziging artikel 63a,
eerste lid van de Pensioenwet 1922). De indeling in klassen, die voordien
altijd in de definitie was verweven, is nu apart aangegeven (artikel 63a,
tweede lid).
De omschrijving van het begrip invaliditeit is vrijwel hetzelfde als de omschrijving, die toentertijd (1963) in het kader van het dienstinvaliditeitspensioen werd gehanteerd. Slechts een miniem verschil is blijven bestaan, zoals
onderstaande vergelijking laat zien:
dienstinvaliditeitspensioen
de mate van ongeschiktheid om door passende arbeid in het levensonderhoud te
voorzien

gewone invaliditeitspensioen
de mate van ongeschiktheid om door passende arbeid in zi/n levensonderhoud te
voorzien.

Evenals in 1954 kan ook nu weer het invaliditeitsbegrip gekarakteriseerd
worden als een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip. Op basis van een
loonvergelijking wordt de ambtenaar in een bepaalde invaliditeitsklasse
ingedeeld.
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Verder zien wij in 1963 in de pensioen wetgeving voor de burgerambtenaren
een duidelijk naar elkaar toegroeien van de invaliditeitsdefìnities. De burgerlijke pensioenwetgeving was op dit punt een stap voor op de sociale
verzekeringswetgeving. De definities van de Ongevallenwet en de Invahditeitswet verschilden in 1963 nog aanmerkelijk (24).
3. De indeling in invahditeitsklassen was m de regeling voor de burgerambtenaren iets anders dan in de In ten m wetten invahditeitsrentetrekkers. In
deze laatste wetten waren de volgende 3 klassen onderscheiden (25):
80% of meer
66,66-80%
55 - 66,66%
In de regeling voor de burgerambtenaren werden daarentegen de volgende
klassen onderscheiden (zie artikel 63a van de Pensioenwet 1922 na de
wijziging van 1963):
80 % of meer
65-80%
55 - 65 %
Een belangrijke afwijking ten opzichte van de Interimwetten invahditeitsrentetrekkers was, dat m de regeling voor de burgerambtenaren berekeningspercentages werden opgevoerd. Deze percentages correspondeerden
met de invahditeitsklassen. Bij de klasse 80 % of meer hoorde het percentage
80, bij de klasse 65 - 80 % het percentage 65 en bij de klasse 55 - 65 % het
percentage 50. Het pensioen werd dan berekend door dit percentage te
relateren aan het laatst verdiende loon (= pensioengrondslag). Bij de Interimwetten was dit anders. Was betrokkene daar m een bepaalde klasse
ondergebracht, dan bepaalde de wet welk bedrag aan uitkenng werd genoten. Er was geen koppeling met het laatst verdiende loon (26).
4. De regeling van 1963 bevatte ook een voorziening voor de periode na 65
jaar. Onder de vóór die tijd geldende regeling (Wet van 1954) werd het als
een bezwaar gevoeld, dat de tijdelijke aanvulling verviel bij het bereiken van
de leeftijd van 65 jaar. Nu voor de zwaarste invaliditeitsgevallen het pensioeninkomen belangrijk kon worden verhoogd (namelijk van 52 1/2 % tot
80 % van de pensioengrondslag) zou, wanneer de tijdelijke aanvulling bij 65
jaar zonder meer kwam te vervallen, deze teruggang in inkomsten door de
betrokken gepensioneerden nog sterker worden gevoeld. Om deze reden
werd door de wetgever een voorziening getroffen, waarbij enigermate aan
het bezwaar van terugval werd tegemoetgekomen (27).

(24) Vgl de delen В en D van de vonge secne
(25) Vgl deel D van de vonge sectie
(26) Zie ook de toelichting op pagina 150 e ν
(27) Метопе van toelichting bi) de Wet van 21 maart 1963, Stb. 143 Zitting Tweede Kamer der
Staten-Generaal 1962-1963, 7051, nr. 3, pagina 5.
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F. Het ontwerp Algemene burgerlijke pensioenwet
Begin 1965 was het zover, dat het ontwerp voor de nieuwe burgerlijke pensioenwet bij de Staten-Generaal werd ingediend (28). Dit ontwerp stelde voor
het ambtelijk overheidspersoneel belangrijke veranderingen in het vooruitzicht
op het punt van invaliditeitspensioen, welke wij als volgt kunnen omschrijven :
1. In het ontwerp Algemene bu rgerlij ke pensioenwet speelde de oorzaak van de
invaliditeit geen rol meer bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Het
voordien bestaande onderscheid tussen het gewone en het dienstinvaliditeitspensioen kwam te vervallen. In het ontwerp bestond nog slechts één
invaliditeitspensioen. Door de Regering werd de volgende motivering gegeven (29):
«De ondergetekenden achten het niet juist in de nieuwe pensioenwet de
oorzaak van de arbeidsongeschiktheid van invloed te doen zijn op het
uitkeringsniveau. Zulks geschiedt evenmin in het ontwerp van de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Gezien het voorgestelde — thans
reeds geldende—hoogste peil van het invaliditeitspensioen (80 % ) bestaat
er naar het oordeel van de Regering geen voldoende grond voor het
handhaven van een afzonderlijke pensioenaanspraak voor de gevallen
waarin de dienstuitoefening een overheersende rol heeft gespeeld bij het
ontstaan van de invaliditeit. De nadruk dient ten deze te vallen op het tot
stand brengen van een goede verzorging en daarbij is de oorzaak van de
invaliditeit in het algemeen niet van betekenis. Voor bijzondere gevallen
kan een reglementaire voorziening worden getroffen.
Overigens zij opgemerkt dat het aantal toekenningen van verhoogde
invaliditeitspensioenen ten laste van het fonds steeds zeer laag is geweest,
niet meer dan enkele tientallen per jaar tegenover de aanzienlijk meer dan
duizend per jaar toegekende gewone invaliditeitspensioenen. Over de
jaren 1957 tot en met 1961 bedroeg het aantal verhoogde invaliditeitspensioenen gemiddeld 25 per jaar, dat is ongeveer 2 pet. van het aantal
gewone invaliditeitspensioenen».
Uit deze motivering springen vier belangrijke overwegingen naar voren :
— De Regering wilde de ontwikkeling in de sociale verzekeringswetgeving
volgen ;
— De Regering vond, dat er geen reden meer was om het bestaande onderscheid tussen het gewone en het dienstinvaliditeitspensioen te handhaven, nu in beide gevallen de maximale uitkering 80% zou worden;
— De Regering vond, dat in geval van invaliditeit meer de nadruk diende te
liggen op een goede verzorging dan op de oorzaak van de invaliditeit;

(28) Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1964-1965, 7980, nr. 3.
(29) Memone van toelichting bij de Algemene burgerliike pensioenwet. Handelingen der Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Zitting 1964-1965, 7980, nr. 4, pagina 16.
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— De Regering was van oordeel, dat voor bijzondere gevallen een voorziening getroffen zou kunnen worden buiten de pensioenwet om.
In feite betekenden deze overwegingen, dat de Regering de voorstellen van
de Staatscommissie Van Poelje (30) naast zich neerlegde. Deze Commissie
was van oordeel, dat er wel verschil diende te bestaan in hoogte van invaliditeitspensioen al naar gelang de oorzaak van de invaliditeit. Voor het
dienstinvaliditeitspensioen wilde zij daarbij in navolging van de militaire
pensioenwetten gaan naar een maximale pensioenuitkering ten bedrage
van 100% van de pensioengrondslag. De Regering nam dit voorstel niet
over.
2. In het ontwerp Algemene burgerlijke pensioenwet (artikel F9) is hetzelfde
economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip neergelegd als in het ontwerp van
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (artikel 21). In het ontwerp-A.B.P. W. wordt echter niet gesproken over «arbeidsongeschiktheid»,
doch over «algemene invaliditeit». De indeling in klassen is gelijk aan die in
het ontwerp van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
3. Voor de berekening van het1 invaliditeitspensioen maakt het in het ontwerp
verschil uit of de betrokken burgerambtenaar jonger of ouder is dan 65 jaar.
De Regering overwoog met betrekking tot dit punt in de Memorie van
toelichting het volgende (31):
«Hiertegenover doet de Regering het voorstel de berekening van het
invaliditeitspensioen vóór en ná het 65ste jaar te laten verschillen. Gezien
het onverwachte karakter van de invaliditeit komt het billijk voor het
pensioenbedrag vóór het 65ste jaar — met handhaving van het minimum
van het inverdiende pensioen — een percentage te doen zijn van de
middelsom van de berekeningsgrondslagen, d.i. het laatstelijk door de
ambtenaar bereikte salarispeil.
Naar gelang de mate van algemene invaliditeit (invaliditeitsgraad) ware
dus het inverdiende pensioen zo nodig aan te vullen, totdat het totaal het
daarbij passend geachte percentage van evenbedoelde middelsom beloopt. Voor de lichtere graden van invaliditeit (van 15 pet. en lager) is
aanvulling niet nodig en kan met de toekenning van het inverdiende
pensioen worden volstaan. Betrokkenen zullen immers betrekkelijk snel
hun resterende arbeidsgeschiktheid productief kunnen maken. De invaliditeitsgraden en de daarbij passende percentages van de middelsom komen overeen met de desbetreffende voorstellen in het ontwerp van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het invaliditeitspensioen na het 65ste jaar verschilt eigenlijk niet in karakter van het ouderdomspensioen, zodat het — behoudens het volgende
— in berekening daarmee overeen kan komen. Gedurende en ten gevolge
van zijn invaliditeit heeft de ontslagen ambtenaar echter ten dele niet voort
kunnen bouwen aan zijn diensttijd, zodat hem hiervoor een tegemoetko(30)
(31)

Vgl. deel С van deze sectie.
Memone van toelichting, pagina 19.
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ming dient te worden gegeven. Deze zou — in de vorm van een aanvulling
op het inverdiende pensioen — hienn kunnen bestaan, dat de tijd doorgebracht als invalide tot het 65ste jaar medetelt voor de berekening van het
pensioen naar reden van de invaliditeitsgraad. Hierbij dient ervan te
worden uitgegaan, dat de aanvulling van het invaliditeitspensioen, die
vóór het 65ste jaar eventueel wordt gegeven, regelmatig wordt aangepast
aan wijzigingen in de invaliditeitsgraad, zodat de gepensioneerde zijn
resterende validiteit zo goed mogelijk in het arbeidsproces dient aan te
wenden».
Deze berekemngsverandenng bij 65 jaar was in de burgerlijke pensioenwetgeving niet geheel nieuw. Zij bestond sedert 1963 al bij het gewone invaliditeitspensioen (32), echter met bij het dienstinvaliditeitspensioen(33).
Het ontwerp Algemene burgerlijke pensioenwet is zonder noemenswaardige
wijzigingen tot wet verheven (Wet van 6 januari 1966, Stb. 6).
G. Samenvatting.
In dit hoofdstuk is beschreven welke gevolgen de naoorlogse ontwikkelingen op
het terrein van de sociale verzekeringswetgeving hebben gehad voor de burgerlijke pensioen wetgeving. Gesteld is, dat met de inwerkingtreding van de Wet
van 14 januari 1954 het onderscheid tussen het gewone en het dienstinvahditeitspensioen, zoals dat sinds 1922 bestond, vervaagde. Ook bij het gewone
invaliditeitspensioen ging vanaf die datum de mate van invaliditeit (voor minder
dan een derde in staat zijn om door passende arbeid in zijn levensonderhoud te
voorzien ; klasse 66 2/3-100 %) een rol spelen. Voor wat betreft de klasse-indeling werd hierbij aansluiting gezocht bij de Invaliditeitswet 1913.
De Staatscommissie Van Poelje wilde nadien (1957) het onderscheid toch weer
meer accentueren door het dienstinvahditeitspensioen anders dan het gewone
invaliditeitspensioen tot maximaal 100% van de pensioengrondslag te laten
stijgen. Tot twee verschillende invaliditeitsbegnppen hoefde dit in de visie van
de Staatscommissie niet te leiden. Zij kwam voor beide pensioenen met eenzelfde invahditeitsbegnp (niet in staat worden geacht door passende arbeid voor
tenminste 1/4, 1/2, 3/4 of geheel in zijn levensonderhoud te voorzien). Het
verschil m hoogte tussen het gewone en het dienstinvahditeitspensioen werd
door de Staatscommissie gerealiseerd door, het vastgestelde invahditeitspercentage aan een verschillende berekeningsbasis te relateren.
De voorstellen van de Staatscommissie hebben evenwel in de verdere geschiedenis van het burgerlijk invaliditeitspensioen weinig betekenis gehad. Deze geschiedenis is hoofdzakelijk beïnvloed door de ontwikkelingen, die zich hebben
voorgedaan op het terrein van de sociale verzekeringen. Zo sloten de wijzigin-

(32) Vgl deel E van deze sectie
(33) Zie schema 6 op pagina 74 e ν
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gen, die in 1963 in de Pensioenwet 1922 werden aangebracht, aan bij de
bepalingen van de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers. Hetzelfde gold in
1966 voor de Algemene burgerlijke pensioenwet. Het gevolg hiervan is geweest,
dat aan de Algemene burgerlijke pensioenwet eenzelfde economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip ten grondslag werd gelegd als aan de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Eveneens zijn de afschaffing van het professioneel
oorzakelijkheidscriterium en de hantering van de leeftijdsgrens van 65 jaar bij
berekening van het invaliditeitspensioen vanuit deze beïnvloeding te verklaren.
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Sectie IV. 3.
De veranderingen in de militaire pensioenen.
A. Inleiding.
De sporen van de Tweede Wereldoorlog blijken in de vijftiger en zestiger jaren
nog niet te zijn uitgewist. In de militaire pensioenkringen staat de zorg voor de
oorlogsslachtoffers nog steeds centraal. Telkenmale als er op grond van ontwikkelingen in de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving (Commissie Van Poelje, Ambtenaren-statuscommissie) wijzigingen moeten worden aangebracht in de pensioenwetgeving, vraagt men zich
bij Defensie af of dit ook moet gebeuren ten behoeve van de militaire oorlogsslachtoffers. Anders dan in de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke
pensioenwetgeving denkt men niet aan de positie van de «gewone» invalide;
alles is gericht op de oorlogsinvalide. In 1954, toen overeenkomstige wijzigingen als voor de burgerambtenaren werden aangebracht, is van deze opstelling
nog niets te merken. In de zestiger jaren komt er evenwel een levendige discussie
op gang bij de voorbereiding van de zogenaamde Calmeyer-gratificatie en de
A.M.P.W.. De houding van de Minister van Defensie heeft uiteindelijk belangrijke gevolgen gehad voor de inhoud van deze wet. Zij heeft teweeggebracht, dat
de A.M.P. W. momenteel fundamenteel afwijkt van de W. A.O. en de A.B.P.W..
In dit hoofdstuk zullen wij op de hiervoor vermelde punten nader ingaan. Aan
het einde volgt een samenvatting.
B. Aanpassing aan de Invaliditeitswet 1913.
Voor de beroepsmilitairen zijn in 1954 nagenoeg dezelfde verbeteringen aangebracht als voor de burgerambtenaren. Op deze plaats gaan wij daarom niet
nogmaals uitgebreid in op de inhoud van deze aanpassing. Voldoende is hetgeen in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt.
Ten opzichte van de regeling van de burgerambtenaren valt er evenwel één
belangrijk verschil te constateren. Bij de militairen speelde de tijdelijke aanvulling niet alleen een rol voor de periode tot 65 jaar, ook voor de periode na 65
jaar is een aanvulling in het leven geroepen. Bepaald werd (artikel 77), dat het
pensioen na 65 jaar minimaal berekend zou worden naar een diensttijd van 18
jaar, indien betrokkene voor minder dan 1/3 in staat was om door passende
arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien. Anders dan bij de burgerambtenaren, waar na 65 jaar slechts de werkelijk vervulde diensttijd in acht werd
genomen, zien wij hier dus een fiktieve verhoging van het aantal dienstjaren.
Zoeken wij naar de achtergrond van deze afwijking, dan biedt ons de toelichting
bij de Wet geen enkele steun. Het ligt evenwel voor de hand, dat men destijds bij
Defensie van mening was, dat in dergelijke gevallen ook na 65 jaar een minimaal
pensioeninkomen gewaarborgd diende te zijn.
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C. Het eindrapport van de Staatscommissie Van Poelje.
Blijkens haar eindrapport(1) heeft de Commissie, bij de uitwerking van haar
denkbeelden voor de burgerlijke sector, voortdurend mede het oog gericht
gehad op de militaire wetten (2). Waar dat enigszins mogelijk was, is zij met
voorstellen gekomen voor gelijkvormige regelingen in de militaire pensioenwetten. Zij heeft er ook naar gestreefd, dat ongerechtvaardigde verschillen
verdwenen. Een en ander kon echter naar het oordeel van de Commissie niet
wegnemen, dat het verschil in karakter en omstandigheden tussen de militaire
en burgerlijke dienstverhouding (dit verschil werd overigens niet nader gepreciseerd) onder andere op het punt van het invaliditeitspensioen tot een afwijkende
regeling zou moeten leiden (3).
De Commissie gaf hierbij niet aan in welke richting deze afwijkende regeling
voor de militairen zou moeten gaan. Zij volstond met het formuleren van
voorstellen voor het burgeroverheidspersoneel. De Commissie sprak voorts de
hoop uit, dat van de komende gelegenheid tot het indienen van belangrijke
voorstellen voor de militaire pensioensector gebruik zou worden gemaakt om
tot het samenvatten van de stof in één militaire pensioenwet te komen (4).
Hiermee zou naar haar oordeel een belangrijke stap gezet worden op de weg van
de volledige pensioenrechtcodificatie, welke zij vooral uit technisch-administratief oogpunt toejuichte.
D. Aanpassing aan de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers.
In 1960 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid onder
andere aan het Ministerie van Defensie het probleem voorgelegd, of bij de
verdere opbouw van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet ervan moest worden
uitgegaan, dat het overheidspersoneel (waaronder het militair overheidspersoneel) al dan niet onder de nieuwe verzekering zou moeten vallen (5).
Naar aanleiding hiervan heeft er binnen het Ministerie van Defensie uitgebreid
ambtelijk overleg plaatsgevonden. Uiteindelijk is een afwijzend standpunt ingenomen, hetwelk gebaseerd was op de volgende overwegingen (6) :
1. Bij de beantwoording diende rekening gehouden te worden met de conclusie
van de Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst (7), gevormd in de vergadering
(1) Eerder behandeld in deel С van de vorige sectie.
(2) Eindrapport van de Staatscommissie. Beschouwingen en voorontwerp van Wet met toelich
ting. Publikatie no. 16 (I). Staatsdrukken) en Uitgeveri)bednjf. 's-Gravenhage 1957.
(3) Pagina 16 van het Eindrapport van de Staatscommissie (Publikane no. 16 (I)).
(4) Pagina 17 van het Eindrapport van de Staatscommissie (Publikatie no. 16 (I)).
(5) Dit sehn)ven hebben WIJ aangetroffen in de ambtelijke correspondentie van de Afdeling
pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen
algemeen, nr. 6.
(6) De hier bedoelde overwegingen hebben wij aangetroffen in een eindverslag van dit beraad.
A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 6.
(7) De Raad van de Burgerlijke Rijksdienst is een onderraad van de Ministerraad.
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2.

3.
4.

5.

van 14 december 1959 terzake van de behandeling van het rapport van de
Ambtenaren-statuscommissie (8). Deze conclusie was, dat het overheidspersoneel niet zou worden betrokken onder de algemene sociale voorzieningen,
tenzi] redenen van doelmatigheid daartoe noopten.
De positie van het overheidspersoneel, meer speciaal van de militaire ambtenaar, was — ten dele in de Grondwet, ten dele in speciale wetten en
regelingen verankerd — niet alleen formeel maar ook materieel onderscheiden. Dit onderscheid was ook internationaal aanwezig.
De speciale status van de militair ten opzichte van die van de burgerambtenaar was voor een deel terug te voeren op de bijzondere risico's, die de
militair liep bij zijn beroepsuitoefening.
De vraag of het overheidspersoneel, de militaire ambtenaar in het bijzonder,
onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering zou moeten vallen, was gelet
op de feitelijke situatie in negatieve zin te beantwoorden, nog afgezien of
doelmatigheidsgronden aanwezig waren (vgl. onder 4).
De door de Staatssecretaris van Sociale Zaken voorgestane regeling beoogde
geen volksverzekering te zijn.
Er waren geen doelmatigheidsgronden aan te wijzen op grond waarvan de
militaire ambtenaar onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering zou
moeten worden betrokken. Nog afgezien van tal van nauwelijks op te lossen
bezwaren van louter administratieve aard, kon geen oplossing worden gevonden voor de moeilijkheden, welke ten aanzien van de uitvoering zouden
njzen bij het dienen van de troepen buiten het grondgebied m Nederland of
m tijd van oorlog.
Wél vond men het nodig te overwegen in de rechtspositieregelingen voor het
militair overheidspersoneel garanties op te nemen, opdat die regelingen in
elk geval met beneden de algemene sociale voorzieningen zouden komen te
liggen.

In 1962 wordt de discussie over deze kwestie afgerond. Aanleiding daartoe was
een schrijven van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de
«Positie van het onder de militaire pensioenwetten vallende militaire personeel
in een interim-regeling ter verhoging van de uitkering aan de invahditeitsrentetrekkers(9)». Gezien de duidelijke wijze waarop in deze bnef het probleem
geschetst wordt, laten wij enkele passages volgen :
— «Zoals u bekend is, heeft de Ministerraad ingestemd met mijn voornemen
om de arbeidsongeschiktheidsverzekering — waarvan de voorbereiding
veel tijd vergt — te doen voorafgaan door een interim-regeling ter verhoging van de uitkenngen aan invahditeitsrentetrekkers.

(8) Eerder behandeld in deel D van de vonge seme.
(9) Dit schrijven hebben wi) aangetroffen in de ambteli|ke correspondentie van de Afdeling
pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen A.P.W., ordners pensioen
algemeen, nr. 3.
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Een zodanige interim-regeling is inmiddels op mijn departement in voor
bereiding.
Het is van belang onder ogen te zien, welke de positie van het onder de
militaire pensioenwetten vallende militaire personeel in het kader van
bedoelde regeling zal dienen te zijn.
Alvorens hierop nader in te gaan, komt het mij gewenst voor een korte
samenvatting te geven van de in voorbereiding zijnde interim-regeling.
Beoogd wordt de door de S.E.R. in zijn advies inzake liquidatie van de
Invaliditeitswet (Publicaties van de Sociaal-Economische Raad ; 1960 no.
2, blz. 35-44) geadviseerde optrekking van de uitkeringen aan invaliditeitsrentetrekkers, welke optrekking in de overgangsregeling van de toe
komstige Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zou dienen plaats
te vinden, vervroegd ten uitvoer te brengen bij wijze van interim-regeling.
De rentetrekker zal daarbij zoveel mogelijk in dezelfde positie worden
gebracht als de ongeschoolde arbeider met een gelijke graad van invalidi
teit, die een uitkering verkrijgt krachtens de toekomstige arbeidsonge
schiktheidsverzekering. Dit houdt in, dat de uitkering een bepaald per
centage van het loon van een ongeschoolde arbeider zal bedragen, waarbij
het percentage van de uitkering afhankelij к is van de mate van invaliditeit.
De invaliditeitsrentetrekkers zullen daartoe in invaliditeitsklassen dienen
te worden ingedeeld. Voor de volledig invaliden ware het uitkeringsper
centage — in overeenstemming met het vermelde op blz. 8, laatste alinea
van het S.E.R.-advies van 9 december 1960 over een arbeidsonge
schiktheidsverzekering — op 8 0 % te stellen».
— «Terugkomende op de positie, welke het onder de militaire pensioenwet
ten vallende militaire personeel in het kader van een interim-regeling voor
invaliditeitsrentetrekkers zal dienen in te nemen, wijs ik erop, dat deze
interim-regeling dient te worden gezien als een vervroegde tenuitvoerleg
ging van een gedeelte van de overgangsregeling van de toekomstige Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoewel het genieten van een
invaliditeitsrente krachtens de huidige Invaliditeitswet in beginsel de
basis zal zijn voor het recht op uitkering krachtens de interim-regeling, zal
overigens de interim-regeling zoveel mogelijk worden afgestemd op de
toekomstige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Derhalve zal naar mijn
mening de positie van het onder de militaire pensioenwetten vallende
militaire personeel in de interim-regeling in sterke mate dienen te worden
bepaald door de positie, welke dat personeel zal innemen in de toekom
stige arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Met name voor zover het onder de militaire pensioenwetten vallende
militaire personeel buiten de toekomstige arbeidsongeschiktheidsver
zekering zal blijven, zal dit mijns inziens tot gevolg dienen te hebben, dat
het ook buiten de interim-regeling wordt gehouden, zowel voor wat
betreft het recht op uitkering als wat de premieheffing aangaat.
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Uit het overleg, dat ter zake op ambtelijk niveau reeds is gevoerd, meen ik
wel te mogen afleiden, dat het in uw bedoeling ligt in de militaire pensioenwetten een eigen regeling tot verzekering van invaliditeitspensioen
voor het onder die wetten vallende personeel te handhaven en dit personeel derhalve buiten de toekomstige Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering te houden. Daarvan uitgaande meen ik, dat voor de
vorenbedoelde interim-regeling geen premie zal dienen te worden geheven over het loon van het militaire personeel, voor zover aan dit personeel
door het Rijk pensioen is verzekerd, terwijl het recht op uitkering ingevolge die regeling niet zal dienen te worden verleend aan invahditeitsrentetrekkers, die in het genot zijn van een ingevolge de militaire pensioenwetten verleend pensioen of van een aan zodanig pensioen voorafgaande uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. In afwijking van deze
algemene regel ware te overwegen, voor de eventuele gevallen waarin de
als militair verrichte functie slechts een nevenfunctie betrof, waaruit voor
de betrokken invahditeitsrentetrekkers slechts een gering pensioen ingevolge de militaire pensioenwetten resulteert, het recht op uitkering
krachtens de interim-regeling aanvullend te verlenen, in die zin, dat de
uitkering ingevolge de interim-regeling slechts zal worden verleend voor
zover deze uitkering dat pensioen, c.q. de daaraan voorafgaande uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, overtreft. Een soortgelijke bepaling
ware wellicht te overwegen voor invahditeitsrentetrekkers, die in het
genot zijn van een pensioen, ingevolge de militaire pensioenwetten, dat
werd verkregen op grond van een recht op uitgesteld invaliditeitspensioen. Deze categorie zal immers na beëindiging van de militaire
dienstverhouding invalide zijn geworden.
De interim-regeling beoogt in de plaats te treden van de bestaande wetten,
die toe- en bijslagen verlenen aan invahditeitsrentetrekkers, t.w. de wet
van 15 juli 1948, Stb. I 308 (Wet tot aanvulling van renten krachtens de
Invahditeitswet) en de wet van 3 februari 1954, Stb. 60, tot tijdelijke
verhoging van renten ingevolge de Invahditeitswet en van de op die renten
verleende toeslagen. Deze wetten zullen derhalve bij invoering van de
interim-regeling komen te vervallen.
De toe- en bijslagen ingevolge deze wetten worden ook genoten door
invahditeitsrentetrekkers, die in het genot zijn van een pensioen ingevolge
de militaire pensioenwetten. Na invoering van de interim-regeling zullen
— als gevolg van de intrekking van bedoelde bijslagwetten — geen nieuwe
toe- en bijslagen ingevolge die wetten meer worden toegekend. Wel lijkt
het mij gewenst, ten einde terugval in inkomsten voor de betrokkenen te
voorkomen, in de interim-regeling een bepaling op te nemen op grond
waarvan ingevolge de militaire pensioenwetten gepensioneerden, die
reeds in het genot zijn van toe- en bijslagen ingevolge genoemde wetten,
deze toe- en bijslagen zullen behouden. Daarbij lijkt het mij echter voor de

hand te liggen, dat, indien eventueel, gelijktijdig met of na de invoering
van de interim-regeling, ook de ingevolge de militaire pensioenwetten
verleende pensioenen van de betrokkenen zouden worden opgetrokken,
vorenbedoelde toe- en bijslagen op de invaliditeitsrente slechts blijven
verleend voor zover zij de verhoging, welke het ingevolge de militaire
wetten verleende pensioen ondergaat, overtreffen.
Gaarne zal ik — ervan uitgaande, dat het onder de militaire pensioenwetten vallende personeel niet onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal komen te vallen — van u vernemen, of u met
mij van oordeel bent, dat de interimregeling voor invaliditeitsrentetrekkers in dier voege dient te worden opgezet, dat het militaire personeel,
voor zover daarop de voor dat personeel geldende eigen pensioenregeling
van toepassing is, buiten de interim-regeling blijft, in grote lijnen op de
door mij hiervoor geschetste wijze. Indien u met dit uitgangspunt kunt
instemmen, ware de nadere uitwerking daarvan op ambtelijk niveau voor
te bereiden.
In het voorgaande ben ik ervan uitgegaan, dat het onder de militaire
pensioenwetten vallende personeel buiten de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal blijven. Volledigheidshalve merk ik nog op, dat, indien dit
anders zou komen te liggen, er in beginsel ook geen bezwaar tegen zou zijn
om bedoeld personeel aan de interim-regeling te laten deelnemen. Wel
zouden dan, naar het mij voorkomt, voorzieningen dienen te worden
getroffen ter voorkoming van samenloop van uitkeringen ingevolge de
militaire pensioenregeling en ingevolge de interim-regeling».
Als antwoord op genoemd schrijven is kort daarop door de Minister van
Defensie aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het volgende
medegedeeld (10):
«Het standpunt wordt ingenomen, dat beroepsmilitairen en militairen, die
wat hun aanspraken op pensioen betreft met beroepsmilitairen kunnen worden gelijkgesteld, niet onder de werkingssfeer van de toekomstige arbeidsongeschiktheidsverzekering zullen behoren te worden gebracht.
Het ligt in het voornemen dit militair personeel bij de herziening van de
militaire pensioenwetgeving, op het stuk van de aanspraken op invaliditeitspensioen in een positie te brengen, die in zijn algemeenheid niet minder
zal zijn dan die, waarin dit personeel zou verkeren, indien het onder de
arbeidsongeschiktheidsverzekering zou zijn gebracht.
Met U ben ik van oordeel bedoeld militair personeel ook buiten de interimregeling voor invaliditeitsrentetrekkers te moeten houden.

(10)

A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 3.
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Uiteraard zullen dezerzijds voor bedoeld militair personeel in afwachting van
herziening van de militaire pensioenwetgeving met betrekking tot de voorzieningen in geval van invaliditeit enkele nadere maatregelen moeten worden
genomen».
Hiermede was de discussie binnen het Ministerie van Defensie over dit vraagpunt beëindigd. In de verdere geschiedenis tot 1966 is deze vraag niet meer aan
de orde geweest. De militairen bleven evenals de ambtenaren hun eigen regelingen behouden.
Hoe werden nu die gelijkwaardige voorzieningen getroffen in de militaire
pensioenwetten ? Het schrijven van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid gaf al in grote lijnen aan hoe dit het best zou kunnen geschieden.
Door het Ministerie van Defensie is in samenwerking met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken een voorontwerp van wet opgesteld «houdende een interim-regeling voor uit hoofde van invaliditeit gepensioneerde burgerambtenaren, spoorwegambtenaren en militairen» (11). De pensioenregelingen voor het
overheidspersoneel werden zodanig aangevuld, dat dit personeel tenminste
gelijkwaardige voorzieningen had als de invaliditeitsrentetrekkers.
Ondanks het feit, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie
van Defensie met vereende krachten dit voorontwerp hadden opgesteld, bleef er
bij het Ministerie van Defensie toch nog enige terughoudendheid bestaan met
betrekking tot dit wetsontwerp (12). Op zichzelf genomen werd de optrekking
van de gewone invaliditeitspensioenen wel billijk geoordeeld, maar het aanbrengen van desbetreffende wijzigingen in de pensioenregelingen moest volgens
velen ook medebrengen, dat het militair dienstinvaliditeitspensioen in zijn
geheel nader werd bezien. Voor de invaliditeitsrentetrekkers bestond, zo werd
geredeneerd, geen verschil in behandeling afhankelijk van de vraag of er al of
niet sprake was van professionele oorzakelijkheid. Wanneer nu de uitkeringen
van de ene categorie gepensioneerden opgetrokken zouden worden dan zou het
verschil tussen het gewone en het dienstinvaliditeitspensioen geleidelijk aan
verdwijnen. Dit werd niet juist geoordeeld. Men vond het noodzakelijk dit
verschil te handhaven. Een verbetering in de regeling van het gewone invaliditeitspensioen zou automatisch mede een verbetering in de regeling van het
dienstinvaliditeitspensioen moeten teweegbrengen.
Dezelfde vraag had natuurlijk ook gesteld kunnen worden met betrekking tot de
personen, die onder de Ongevallenwetten vielen. Deze categorie was te vergelijken met de groep militairen, die een dienstinvaliditeitspensioen genoten. Maar
waarom werd bij het Ministerie van Sociale Zaken niet gedacht aan een over-

(11) Dit gezamenli)k ontwerp van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie heeft met
de Tweede Kamer der Staten-Generaa] bereikt. Al eerder is Defensie zijn eigen weg ingeslagen.
(12) Dit hebben wi) afgeleid uit interne stukken van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van
het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 3.
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eenkomstige verhoging van de uitkeringen van de personen, die onder de
Ongevallenwetten vielen ?
Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in het streven van de
toenmalige Minister van Sociale Zaken (en een groot deel van de openbare
opinie) om het gehele onderscheid tussen de ongevallenrente (Ongevallenwet
1921) en de invaliditeitsrente (Invahditeitswet 1913) op te doeken (13). Volgens de Minister van Sociale Zaken hadden beide vormen van sociale arbeidsverzekenng tot doel de arbeidende mens gedurende de tijd, dat hij met in staat
was zich door arbeid een inkomen te verwerven, of waarbij op hem buitengewone lasten kwamen te rusten, een inkomen te verschaffen, dat hem in staat
stelde naar staat en stand te leven.
Bi) Defensie lagen de ideeën evenwel anders dan bi] Sociale Zaken en bij
Binnenlandse Zaken. Daar bleef men er bij, dat als de gewone invaliditeitspensioenen zouden worden opgetrokken, in overeenkomstige mate de dienstinvahditeitspensioenen zouden moeten worden opgetrokken. Deze opstelling heeft er
uiteindelijk toe geleid, dat Defensie zich op het laatste moment alsnog heeft
teruggetrokken uit het gezamenlijk voorontwerp met Binnenlandse Zaken. Het
gevolg was, dat voor de burgerambtenaren wel een wettelijke regeling is getroffen, voor de militairen daarentegen met. De politieke druk op Defensie om toch
een overeenkomstige regeling als voor de burgerambtenaren te treffen was op
den duur echter zo groot, dat Staatssecretaris Calmeyer op een gegeven moment
besloot voor deze groep militairen iets te doen in de vorm van een gratificatie. In
de geschiedenis van de militaire pensioenwetgeving is deze gratificatie bekend
geworden onder de naam Calmeyer-gratiftcatie(14). Deze gratificatie beoogde
voor de gewone militair invaliditeitsgepensioneerden hetzelfde te bereiken als
de wettelijke regelingen, die in 1963 voor de burgerambtenaren waren getroffen (15).
E. Het overleg tussen Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie over
onderlinge aanpassing W.A.O., A.B.P.W. en A.M.P.W..
Toen eenmaal antwoord was gegeven op de vraag of de militairen al of niet
onder de toekomstige W.A.O. zouden komen te vallen, werd meteen de volgende vraag aktueel :
diende in een nieuwe Algemene militaire pensioenwet het professioneel oorzakelijkheidscritenum gehandhaafd te blijven ?

(13) Vgl. de Probleemstelling (pagina 22 en 23) en sectie IV.l, deel E
(14) Een beschikking of besluit, waarin deze Calmeyer-granficane officieel is geregeld hebben
wi| niet kunnen achterhalen Voor de inhoud van de regeling zijn wij afgegaan op interne ambtelijke stukken van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te
Heerlen. Α Ρ W., ordners pensioen algemeen, nr 3.
(15) Vgl deel E van de vonge sectie.
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De beantwoording van deze vraag heeft in het begin van de zestiger jaren binnen
het Ministerie van Defensie veel stof doen opwaaien. Als principiële kwestie
gold toen, of de militairen aanspraak dienden te behouden op een betere
regeling dan de particuliere werknemers en de burgerambtenaren. Volgens het
oordeel van de Minister van Binnenlandse Zaken (16) destijds, waartoe hij was
geïnspireerd door zijn ambtgenoot van Sociale Zaken, behoefden de voorzieningen voor de burgerambtenaren in principe niet verder te gaan dan 80 %
van het inkomen resp. de middelsom der pensioengrondslagen. Bij de voorzieningen voor de particuliere werknemers en de burgerambtenaren kon worden afgestapt van een betere behandeling in geval van invaliditeit of overlijden
samenhangende met de vervulling van de dienstbetrekking.
De Minister van Defensie wilde de betere behandeling van de militair, gebaseerd
op het al of niet aanwezig zijn van verband tussen de ziekte en de gebreken
enerzijds en de uitoefening van de dienst anderzijds, echter handhaven. Hij
voerde daartoe de volgende argumenten aan (17):
«1. Het prerogatief van het Hoofd van de Staat tot het verlenen van een
bijzondere beloning aan de niet meer tot dienen geschikte invalide veteranen. Dit prerogatief gaat terug tot in de oudheid. Het is een internationaal en tot dusver — van de tijd van Prins Maurits af— ook nationaal
aanvaard historisch instituut. De aanspraak van veteranen op een bijzondere beloning vanwege de staat is dan ook algemeen en diep geworteld in het rechtsbewustzijn van de Westerse wereld. Na ieder met de
wapenen uitgevochten conflict ziet men door de historie heen vragen om
voorzieningen of betere voorzieningen voor de door dienstoorzaken
invalide geraakte militairen of nagelaten betrekkingen van overleden
militairen. Voorbeelden daarvan zijn er te over. Uit de laatste 150 jaar
kunnen worden genoemd de regelingen na de veldtochten van Napoleon,
de Pruissische oorlogen, de Amerikaanse burgeroorlog en niet in het
minst de Wereldoorlogen I en II in alle landen ter wereld.
Gezien de historische en internationale fundamenten van deze instelling moet men toch wel met klemmende en ook sterk aansprekende
argumenten aankomen om haar nu maar ineens, en dat wel alleen in
Nederland, voor afgedaan te verklaren.
2. Het laten vallen van bedoelde bijzondere voorzieningen voor Nederlandse militairen zou in de huidige rechtspositie van die militairen,
anders dan in de rechtspositie van de particuliere en burgeroverheidswerknemers, achteruitgang betekenen. Immers door het recent optrekken van de voor laatstgenoemde groepen bestaande invalidi-

ti 6) Vgl. de vorige sectie.
(17) Dit hebben wij ontleend aan interne ambtelijke stukken van de Afdeling pensioenen en
wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr.
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teitsregelingen is daar over de gehele lijn verbetering aangebracht (18).
Zij komen nu immers tot 80% van hun vroeger inkomen, hetgeen
voorheen niet het geval was. De militair daarentegen zou terug moeten
van 100% naar 80%. De achteruitgang, welke in ernstige gevallen
fataal en spectaculair (19) zou zijn, lijkt in deze tijd, waarin alom
verbetering van de voorzieningen van de militairen wordt gevraagd
niet zonder meer aanvaardbaar. Opgemerkt kan worden, dat hier
strikt genomen twee onvergelijkbare grootheden worden vergeleken,
nl. de normen van een verzekering, welke de arbeidsongeschiktheidsverzekering in feite is, met die van de bijzondere schadeloosstelling voor de veteranen.
Ook nog uit een andere gezichtshoek bezien lijkt het verlaten van bijzondere «dienstverbandregelingen» niet zo'n gelukkige greep te worden. Juridische conflicten betreffende onrechtmatige overheidsdaden
zijn met de huidige militaire regelingen tot het uiterste beperkt. Er is
immers geen aanwijsbare schade omdat de regeling in principe voor
100% in de schade tegemoet komt. Zou, gevolg gevende aan de aandrang van de Minister van Sociale Zaken, ook voor militairen moeten
worden teruggegaan tot 80 %, dan is er plotseling aanwijsbare schade
gecreëerd. De belanghebbenden gaan dan hun recht zoeken voor de
burgerrechter, zich beroepende op artikel 1401 e.v. B.W.. Het vooruitzicht op dergelijke gewoonlijk min of meer geruchtmakende zaken is niet
bepaald aanlokkelijk.
3. Het bijzondere karakter van de voorzieningen van militairen en hun
nagelaten betrekkingen bij «dienstverband» heeft na de bevrijding niet
zonder diepere oorzaak tot voorbeeld gediend van andere uit de nood
van oorlog en bezetting geboren regelingen. De wettelijke voorzieningen voor de verzetsslachtoffers 1940-1945 en de zeelieden-oorlogsslachtoffers zijn eveneens gestoeld op het begrip «dienstverband». Ook
deze regelingen vinden hun oorsprong in dat reeds eerder aangeduid
rechtsbewustzijn.
Ook de Wet op de noodwachten vindt in het begrip dienstverband
haar grond.
Al deze regelingen dienen in dit verband te worden bezien.
4. Technische bezwaren tegen het handhaven van de bijzondere
diensrverbandregelingen voor militairen zijn niet bekend. Het is in de
militaire organisatie over het algemeen niet bijzonder moeilijk uit te
maken welk voorval al of niet onder het begrip «dienstverband»
wordt gerangschikt. Er is een lange ervaring mee. Natuurlijk blijven er
altijd grensgevallen.
(18) Voor de burgerambtenaren was dit de wet van 21 maart 1963, Stb. 143 (eerder besproken
in sectie IV.2) en voor de particuliere werknemers de Intenmwet invaliditeitsrentetrekkers van 19
december 1962, Stb. 534 (eerder besproken in sectie IV.l).
(19) De Minister ging er vanuit, dat ook de bifzondere invaliditeitsverhoging in de militaire
pensioenwetgeving zou dienen te vervallen.
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Daarover kan men dan van mening verschillen. De Centrale Raad van
Beroep weet met die meningsverschillen wel raad.
5. De bijzondere voorzieningen bij «dienstverband» spreken voor de
dienstplichtige militairen wel in het bijzonder tot het sentiment, omdat
de door de wet opgelegde verplichting tot dienen zeer zwaar wordt
gevoeld, niet in de laatste plaats, omdat de betrokkene wordt losgemaakt
uit zijn normale milieu en gedwongen wordt geplaatst in een vrij sterk
afgesloten gemeenschap met geheel eigen leefregels, waarin zich andere
en in bepaalde gevallen ook zwaardere risico's zullen voordoen dan
normaal voor de betrokkenen gelden. Na de laatste wereldoorlog is door
opvolgende regeringen bij herhaling gesteld, dat de militaire invaliditeitspensioenen moeten worden gezien als schade-pensioenen. Zelfs bij
handhaving van de 100% als uitgangspunt is het in vele gevallen na
verloop van tijd reeds aanvechtbaar, of de «schade» inderdaad vergoed
wordt. De regelingen bepalen die schade immers op het moment van
ontslag uit de dienst. Voor het overgrote deel der militairen vindt dit
ontslag op jeugdige leeftijd plaats. Structureel wordt de schadebepaling
nadien niet meer herzien. Zou een achteruitgang van 2 0 % moeten
worden geaccepteerd, dan zal er van een enigszins reële schadeloosstelling geen sprake meer zijn».
De Minister van Sociale Zaken zag deze problematiek echter anders. Door het
professioneel oorzakelijkheidscriterium in de sociale verzekeringswetgeving te
laten vervallen wilde deze Minister een vernieuwing in deze wetgeving doorvoeren. De Minister realiseerde zich daarbij wel, dat de bevoorrechte positie der
ongevalsgetroffenen daardoor een einde zou nemen, maar hij zag dit als een
soort «deal». Om een verantwoorde arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen
in die gevallen, dat iemand niet door een bedrijfsongeval was getroffen, moesten
de bijzondere voorrechten, zoals een hogere uitkering t.o.v. anderen, uitkering
na de 65-jarige leeftijd, weduwen- en wezenuitkering, worden prijsgegeven.
Ook voor de overheidspensioenen zag de Minister van Sociale Zaken een
dergelijke constructie als redelijk. Hij wilde dat daar alle invaliditeitsuitkeringen werden opgetrokken tot een zeer verantwoord niveau, een niveau, dat zeker
niet lager was dan vroeger door de dienstinvaliditeitspensioenen werd gegarandeerd. Zijn conclusie was, dat er geen reden was om nog een betere regeling te
maken of in stand te houden in geval van professionele oorzakelijkheid.
In feite waren er destijds 4 alternatieven onderwerp van overleg tussen de
Ministers van Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie, te weten (20) :
«1. Het professioneel oorzakelijkheidscriterium uit alle regelingen verwijderen, met dien verstande dat :
(20) Dit hebben wij ontleend aan interne ambtelijke stukken van de Afdeling pensioenen en
wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr.
6.

180

a. in het Algemeen rijksambtenarenreglement een bepaling wordt opgenomen krachtens welke het bevoegde gezag onder omstandigheden de
uitkeringen hoger kan stellen dan 80%.
b. een overeenkomstige mogelijkheid geschapen zou moeten worden voor
militaire ambtenaren, terwijl daarenboven een speciale voorziening getroffen zou kunnen worden voor alle dienstplichtigen en voorts ook voor
beroepsmilitairen bij nader te omschrijven militaire handelingen.
2. Het professioneel oorzakelijkheidscriterium uit alle regelingen verwijderen,
met dien verstande dat:
a. in het Algemeen rijksambtenarenreglement een bepaling wordt opgenomen als ad 1 sub a bedoeld;
b. bij alle arbeidsongeschiktheid van militairen een uitkering van 100%
wordt gegeven.
3. Het professioneel oorzakelijkheidscriterium alleen handhaven in de militaire pensioenwetten. De consequenties voor de burgerambtenaren worden
buiten de deur gehouden in verband met de belangrijke sociale verbeteringen, die de Interimregeling plus de nieuwe Pensioenwet brengen.
4. Het professioneel oorzakelijkheidscriterium zowel m de militaire als in de
burgerlijke pensioenwetten handhaven, zulks in tegenstelling tot hetgeen
bepaald is in het bij de Kamer aanhangige ontwerp van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering».
Voor de Minister van Defensie was nu mogelijkheid 1 onaanvaardbaar, terwijl
de mogelijkheden 3 en 4 voor deze Minister zeer reëel waren. Het standpunt van
de Minister van Defensie ten aanzien van mogelijkheid 2 is ons niet bekend en
hebben wij ook niet kunnen achterhalen (21). De Minister van Sociale Zaken
was daarentegen duidelijk geporteerd voor de mogelijkheden 1 en 2.
F. De beslissing van de Ministerraad in februari 1964.
Na veel beraad is uiteindelijk in februari 1964 in de Ministerraad ten aanzien
van deze kwestie een beslissing genomen (22). Daarbij is overeengekomen, dat
de bijzondere situatie van de militairen gehandhaafd zou worden. Voor de
burgerambtenaren zou het professioneel oorzakelijkheidscriterium uit de Pensioenwet verdwijnen, terwijl in het Algemeen rijksambtenarenreglement bepaald zou worden, dat onder bepaalde omstandigheden een hogere uitkering
dan 8 0 % mogelijk was. Verder werd overeengekomen, dat het regel zou
worden, dat voor het brandweer- en het politiepersoneel hetzelfde zou gelden
als voor het militaire personeel.
(21) In de interne ambtelijke stukken van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van het
Ministerie van Defensie hebben WIJ hier geen gegevens over kunnen vinden.
(22) Deze beslissing hebben wij aangetroffen in de interne ambtelijke stukken van de Afdeling
pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen
algemeen, nr. 6.
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G. De uitwerking van een bijzondere regeling in de Algemene militaire pensioenwet (Wet van 6 oktober 1966, Stb. 445).
Na de beslissing van de Ministerraad in febraan 1964 is de discussie gestopt.
Het ontwerp Algemene militaire pensioenwet, dat was opgesteld door J.H.K.
van den Berg en P.P. Kuntze, beiden bij het Ministerie van Defensie werkzaam
als burgerambtenaar, in samenwerking met de Schout-bij-nacht der militaire
administratie J.M. Tinga (23), werd daarna afgerond en op 10 september 1965
aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (24). Zonder ingrijpende wijzigingen is het ontwerp vervolgens goedgekeurd door de Eerste en
Tweede Kamer, waarna het op 6 oktober 1966 van kracht werd.
Het resultaat was, dat voor de militairen een bijzondere situatie werd gecreëerd.
Het oude dienstinvaliditeitspensioen, zoals dat bestond onder de Pensioenwet
voor de landmacht 1922, is in de Algemene militaire pensioenwet gehandhaafd,
terwijl daarnaast in deze wet eenzelfde regeling voor de gevolgen van langdurige
arbeidsongeschiktheid is opgenomen, als die welke ging gelden voor de burgerambtenaren en de spoorwegambtenaren. Met deze constructie was de militaire pensioen wetgever in belangrijke mate afgeweken van de constructie, die de
burgerlijke pensioenwetgever aan de Algemene burgerlijke pensioenwet ten
grondslag had gelegd. In deze laatste wet was immers in navolging van de
ontwikkelingen op het terrein van de sociale verzekeringen het onderscheid in
pensioenberekening, pensioenhoogte en invaliditeitsvaststelhng, al naar gelang
er al of niet sprake was van professionele oorzakelijkheid, opgeheven. Er werd
een nieuwe invaliditeitsregelmg gecreëerd, waarbij de kwestie van professionele
oorzakelijkheid niet meer van belang was en waarbij een economisch
arbeidsongeschiktheidsbegnp als uitgangspunt gold.
De afwijking ten opzichte van de Algemene burgerlijke pensioenwet was bijgevolg er niet in gelegen, dat de Algemene militaire pensioenwet deze nieuwe
invahditeitsregeling niet kende. Integendeel, in de Algemene militaire pensioenwet was door de militaire pensioenwetgever in hoofdlijnen dezelfde invahditeitsregeling overgenomen. In het kader van deze regeling was ook voor de
beroepsmilitairen de kwestie van de professionele oorzakelijkheid niet meer van
belang. Door de invoering van deze regeling werd ook ten aanzien van de
beroepsmilitairen in zekere zin het onderscheid in pensioenberekening, pensioenhoogte en invahditeitsvaststelling, al naar gelang er al of niet sprake was
van professionele oorzakelijkheid, opgeheven.
De afwijking ten opzichte van de Algemene burgerlijke pensioenwet was, dat
naast dit nieuwe gewone invaliditeitspensioen ook nog het dienstinvahdi(23) Kuntze en Tinga hebben destijds ook zitting gehad in de Staatscommissie Van Poelje
(24) Zie hiervoor «De Algemene militaire pensioenwet e a , Stb 1966,445,451,452» Hienn
zijn opgenomen alle kamerstukken met betrekking tot de Α Μ Ρ W Deze uitgave is o a aanwezig
in de bibliotheek van het Α Β Ρ te Heerlen en bij de Afdeling pensioenen en wachtgelden van het
Ministerie van Defensie te Heerlen
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teitspensioen in de Algemene militaire pensioenwet een plaats heeft gekregen.
Naast een basispensioen, dat gelijk was aan het gewone invaliditeitspensioen in
de Algemene burgerlijke pensioenwet en dat geheel aansloot op de ontwikkeling, zoals die op het terrein der sociale verzekeringen had plaatsgevonden,
bevatte de Algemene militaire pensioenwet dus nog iets extra's, nl. het uit de wet
van 1922 overgenomen dienstinvaliditeitspensioen.
Het onderscheid op het punt van de pensioenberekening, pensioenhoogte en
invahditeitsvaststelhng tussen het dienstinvaliditeitspensioen aan de ene kant en
het gewone invaliditeitspensioen aan de andere kant, zoals dat in de Pensioenwet voor de landmacht 1922 voorkwam, is door deze constructie (anders
dan in de Algemene burgerlijke pensioenwet) blijven bestaan, zij het op een
andere manier. De volgende schematische voorstelling geeft een en ander weer :
Schema 11
Schematische analyse van het invaliditeitspensioen in de Algemene militaire pensioenwet.

Dienstinvaliditeitspensioen
+
Gewone invaliditeitspensioen.
Omschri)ving van
het risico.

Professionele oorzakelijkheid.

— Het tengevolge van verwonding, ziekten of gebreken, ten
aanzien waarvan sprake is van
professionele oorzakelijkheid,
invalide zijn mits de invaliditeit 10% bedraagt (invaliditeitsnsico). (artikelen El, E4
en E l i )
— Het arbeidsongeschikt zijn,
mits de arbeidsongeschiktheid
1 5 % of meer bedraagt (arbeidsongeschiktheidsnsico).
(artikelen El, E2 en E6)
— T.a.v. verwonding, ziekten of
gebreken:
veroorzaakt door de uitoefening van de militaire
dienst.
— T.a.v. ziekten of gebreken:
- het gevolg van verrichtingen
of vermoeienissen aan de
uitoefening van de militaire
dienst verbonden, of van
bijzondere omstandigheden,
welke zich bij de uitoefening
van die dienst hebben voorgedaan, dan wel welke tot

Gewone invaliditeitspensioen.

— Het arbeidsongeschikt zijn,
mits de arbeidsongeschiktheid
1 5 % of meer bedraagt (arbeidsongeschiktheidsnsico).
(artikelen El, E2 en E6)
Niet vereist.
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uidng zijn gekomen onder
overwegende invloed van
die verrichtingen, vermoeienissen of bijzondere omstandigheden.
- ontstaan, tot uiting gekomen of verergerd mede door
inwerking van bijzondere,
zeer nadelige invloeden,
waaraan de militair in verband met de uitoefening van
de militaire dienst is blootgesteld geweest.
(artikel E l i )
Diensttijdeisen.

Geen diensrajdeisen om in aanmerking te komen voor pensioen.
Dienstüjd wel van invloed op
hoogte pensioen.

Geen dienstti|deiscn om in aanmerking te komen voor pensioen.
Diensttijd wel van invloed op
hoogte pensioen.

Begnp invaliditeit/
arbeidsongeschiktheid.

Λ rbeidsongeschik theid.

Arbeidsongeschiktheid

Het tengevolge van ziekten of ge
breken geheel of gedeeltelijk
buiten staat zijn om met arbeid,
welke voor zijn krachten en be
kwaamheid is berekend en welke
met het oog op zijn opleiding en
vroeger beroep hem in billijkheid
kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verncht of
het laatst heeft verncht of op een
nabunge soortgelijke plaats te
verdienen, hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen van
dezelfde soon en van soortgelijke
opleiding op zodanige plaats met
arbeid gewoonlijk verdienen.
Er zijn 7 arbeidsongeschiktheidsklassen, te weten :

Het tengevolge van ziekten of ge
breken geheel of gedeeltelijk
buiten staat zijn om met arbeid,
welke voor zijn krachten en be
kwaamheid is berekend en welke
met het oog op zijn opleiding en
vroeger beroep hem in billijkheid
kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verncht of
het laatst heeft verncht of op een
nabunge soortgelijke plaats te
verdienen, hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen van
dezelfde soort en van soortgelijke
opleiding op zodanige plaats met
arbeid gewoonlijk verdienen.
Er zijn 7 arbeidsongeschiktheidsklassen, te weten:

80 percent of meer
65-80 percent
55-65 percent
45-55 percent
35-45 percent
25-35 percent
15-25 percent.
Met deze klassen corresponderen
de volgende berekeningspercen
tages:
80, 65, 50, 40, 30, 20 en 10.
(artikelen E6 en F6)

80 percent of meer
65-80 percent
55-65 percent
45-55 percent
35-45 percent
25-35 percent
15-25 percent
Met deze klassen corresponderen
de volgende berekemngspercentages:
80, 65, 50, 40, 30, 20 en 10.
(artikelen E6 en F6)
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Invaliditeit.
Geen omschrijving in de wet. De
mate van invaliditeit wordt in
veelvouden van 5 % vastgesteld.
(artikelen E l i en T2)
Λ. Betrokkene is jonger dan 65
jaar.

Λ. Betrokkene is jonger dan 65
jaar.

— Dienstti)dpensioen.
aantal dienstjaren χ 1,75 % χ
pensi oengrondslag.
— Aanvulling.
(berekemngspercentage
ar
beidsongeschiktheid χ pen
sioengrondslag) - (diensmjdpensioen).
— Invahditeitsverhoging.
(percentage invaliditeit χ pen
sioengrondslag) - (diensttijd
pensioen).
De pensioengrondslag is het be
drag aan inkomsten, dat betrok
kene het jaar voorafgaande aan
zijn ontslag uit de militaire dienst
genoot.

— Diensttijdpensioen.
aantal dienstjaren χ 1,75% χ
pensi oengrondslag.
— Aanvulling.
(berekeningspercentage
ar
beidsongeschiktheid χ pen
sioengrondslag) - (diensttijd
pensioen).

De pensioengrondslag is het be
drag aan inkomsten, dat betrok
kene het jaar voorafgaande aan
zijn ontslag uit de militaire dienst
genoot.

Wanneer
de
mvaliditeitsverhoging terzake van dezelfde
ziekten of gebreken is vastgesteld
als de aanvulling, wordt de invaliditeitsverhoging in mindering
gebracht op de aanvulling.
Het totale pensioenbedrag van
betrokkene wordt verkregen door
het diensttijdpensioen, de invaliditeitsverhoging en de vermin
derde aanvulling bij elkaar op te
tellen.

Het totale pensioenbedrag van
betrokkene wordt verkregen door
het diensttijdpensioen en de aan
vulling bij elkaar op te tellen.

Het diensunvahditeitspensioen is
gelijk aan het diensttijdpensioen
+ de invahditeitsverhoging.
Het gewone invaliditeitspensioen
is gelijk aan het diensttijd
pensioen + de onverminderde
aanvulling.

Het gewone invaliditeitspensioen
is gelijk aan het dienstüjdpensioen + de aanvulling.

B. Betrokkene is ouder dan 65
jaar.

B. Betrokkene is ouder dan 65
jaar.

— Dienstnjdpensioen.
aantal dienstjaren χ 1,75% χ
pensioengrondslag.

— Dienstnjdpensioen.
aantal dienstjaren χ 1,75% χ
pensioengrondslag.
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— Aanvulling.
De
berekeningspercentages
arbeidsongeschiktheid,
die
betrokkene heeft gehad, wor
den via een bepaalde bereke
ning herleid tot een aantal
dienstjaren (x). Op basis van
deze dienstjaren wordt de
aanvulling berekend met be
hulp van de formule:
(χ) χ 1,75% χ pensioengrondslag.
— Invaliditeitsverhoging.
Het invahditeitspercentage,
dat betrokkene heeft daags
voordat hij 65 jaar wordt,
geldt vanaf 65 jaar als defini
tief percentage, dat niet meer
herzien kan worden.
De
invaliditeitsverhoging
wordt verkregen door de for
mule:
(% invaliditeit χ pensioen
grondslag) - (diensmjdpensioen).

Hoogte.

Wanneer
de
invaliditeitsverhoging terzake van dezelfde
ziekten of gebreken is vastgesteld
als de aanvulling wordt de invaliditeitsverhoging m mindering ge
bracht op de aanvulling.
(artikelen E6, E7, F3, F6 en F7)

(artikelen E6, F3 en F6)

A. Betrokkene is jonger dan 65
jaar.

A. Betrokkene is jonger dan 65
jaar.

— Dienstinvahditeitspensioen.
maximaal 1 0 0 % van de pensioengrondslag.
— Gewone invaliditeitspensioen.
maximaal 8 0 % van de pensioengrondslag.

— Gewone invaliditeitspensioen.
maximaal 8 0 % van de pensioengrondslag.

B. Betrokkene is ouder dan 65
jaar.

B. Betrokkene is ouder dan 65
,aar.

— Dienstinvaliditeitspensioen.
maximaal 1 0 0 % van de pensi oengrondslag.
— Gewone invaliditeitspensioen.
maximaal 7 0 % van de pen
sioengrondslag.
(artikelen E6, E7, F3, F6, F7 en
T2)
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— Aanvulling.
De
berekemngspercentages
arbeidsongeschiktheid,
die
betrokkene heeft gehad, wor
den via een bepaalde bereke
ning herleid tot een aantal
dienstjaren (x). Op basis van
deze dienstjaren wordt de
aanvulling berekend met be
hulp van de formule(χ) χ 1,75% χ pensioen
grondslag.

— Gewone invaliditeitspensioen.
maximaal 7 0 % van de pensioengrondslag.
(artikelen E6, F3 en F6)

Duur.

Rechtsgrond.

Α. Betrokkene is jonger dan 65
jaar.

A. Betrokkene is jonger dan 65
jaar.

— Diensttijdpensioen.
toekenning tot 65 jaar.
— Invaliditeitsverhoging + aan
vulling.
voor de eerste maal voor een
termijn van tenminste één jaar
en ten hoogste vijf jaar,
daarna al naar gelang de omstandigheden van het geval.

— Diensttijdpensioen.
toekenning tot 65 jaar.
— Aanvulling.

B. Betrokkene is ouder dan 65
jaar.

B. Betrokkene is ouder dan 65
jaar.

Levenslang, zowel diensttijdpensioen, aanvulling als invaliditeitsverhoging.
(artikelen F6 en F7)

Levenslang, zowel diensttijdpensioen als aanvulling.
(artikel F6)

Niet expliciet behandeld in de
Memorie van toelichting.

Niet expliciet behandeld in de
Memorie van toelichting.

voor de eerste maal voor een
termijn van tenminste één jaar
en ten hoogste vijf jaar,
daarna al naar gelang de omstandigheden van het geval.

Sinds de komst van de Algemene militaire pensioenwet is van twee duidelijk
aparte invaliditeitspensioenen geen sprake meer. Er heeft een verweving
plaatsgevonden. Het gewone invaliditeitspensioen speelt voortaan ook een rol
bij professionele oorzakelijkheid. Het gevolg hiervan is, dat er vanaf 1966 bij
professionele oorzakelijkheid sprake is van arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit als van twee volledig verschillende begrippen. Voorheen was dit
nooit het geval geweest. Op de inhoud van deze begrippen zal in het volgende
hoofdstuk nader worden ingegaan.
H. Samenvatting.
In dit hoofdstuk is beschreven hoe het Ministerie van Defensie zich na 1945
telkenmale bijzonder ingespannen heeft voor de positie van de oorlogs- en
dienstslachtoffers. De ontwikkeling, die de «gewone» uitkeringen doormaakten, werd daardoor telkens zeer kritisch gevolgd. Men vreesde, dat door optrekking van de gewone aanspraken het verschil ten opzichte van het dienstinvaliditeitspensioen zou verdwijnen. Met name in de zestiger jaren komt dit
duidelijk tot uiting. De aanpassing aan de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers verloopt anders dan bij de burgerambtenaren en met de A.M.P.W.
wordt een geheel eigen weg ingeslagen. Daardoor ontstonden diverse afwijkingen ten opzichte van de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke
pensioen wetgeving, zoals handhaving van het professioneel oorzakelijkheidscriterium, creatie van invaliditeit naast arbeidsongeschiktheid en handhaving
van verschil in uitkeringshoogte
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HOOFDSTUK V.
Het tijdvak van 1966 tot heden.
Algemene inleiding.
Na de totstandkoming van de A.M.P.W. in 1966 komt het probleem van de
uitvoering van deze wet centraal te staan. Een interessante vraag vormt hoe
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit voortaan geëvalueerd worden en welke
inhoud het begrip invaliditeit krijgt.
Een tweede belangrijk punt vormt de verdere aanpassing van de A.M.P.W.. Is
deze wet ook na 1966 nog beïnvloed vanuit de sociale verzekeringswetgeving en
de burgerlijke pensioen wetgeving ?
Aan het vorenstaande zullen wij in dit hoofdstuk aandacht besteden. Daartoe
zal het hoofdstuk worden onderverdeeld in twee secties. In sectie V. 1. zullen wij
beschrijven welke problemen men bij de uitvoering ontmoette en tot welke
nieuwe interpretatie van het begrip invaliditeit (fysieke invaliditeit) dit heeft
geleid. In sectie V.2. zal ingegaan worden op de wijzigingen, die in 1979 in de
A.M.P.W. zijn aangebracht als gevolg van de invoering van de A.A.W..
Sertie V.l.
Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit in de A.M.P.W..
Begrip en evaluatie.
A. Inleiding.
Zoals wij hierboven beschreven hebben (1), verschijnen in 1966 arbeidsongeschiktheid en invaliditeit als afzonderlijke termen ten tonele. Bij aanwezigheid
van professionele oorzakelijkheid gaan beide begrippen een rol spelen, bij
afwezigheid van een dergelijke oorzakelijkheid alleen het begrip arbeidsongeschiktheid. De evaluatie van de invaliditeit en de arbeidsongeschiktheid wordt
door de wetgever toebedeeld aan de medici. Blijkens artikel S 2 van de
A.M.P.W. moet omtrent toekenning, wijziging of intrekking van het gewone of
dienstinvaliditeitspensioen altijd beslist worden met inachtneming van de resultaten van een geneeskundig onderzoek naar het ontstaan, tot uiting komen of
verergeren, de aard en de gevolgen van de verwonding, ziekten of gebreken. Aan
dit onderzoek dienen krachtens artikel T l tenminste drie geneeskundigen deel
te nemen. Nadere regels voor dit onderzoek dienen verder volgens ditzelfde
artikel vastgesteld te worden bij Algemene maatregel van bestuur. Dit is het
Koninklijk besluit van 31 oktober 1966 (Stb. 449) geworden, waarop wij nader
zullen ingaan.

(1)

188

Vgl. sectie IV.3. van hoofdstuk IV.

De evaluatie van de arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit bood in 1966
praktisch gezien niet al te veel problemen. Voor wat betreft de arbeidsongeschiktheid gold als uitgangspunt, dat deze op dezelfde wijze moest worden
geëvalueerd als in het kader van de W.A.O. en de A.B.P.W.. Daarentegen diende
de mate van invaliditeit geschat te worden met behulp van de W.P.C.-schaal.
Wij zullen beschrijven hoe in de praktijk het een en ander is gerealiseerd.
Wel problemen leverde de nadere omschrijving van het begrip invaliditeit op.
Velen wilden dit begrip vereenzelvigen met arbeidsongeschiktheid. In 1971
heeft de C R . v. B. aan de bestaande verwarring een einde gemaakt door met een
nieuwe omschrijving te komen. Wij zullen hieraan in een afzonderlijk deel
aandacht besteden.
Tenslotte volgt een samenvatting.
B. Het Besluit «procedure geneeskundig onderzoek militairen».
Met de komst van de A.M.P.W. in 1966 is ook een nieuw Besluit «procedure
geneeskundig onderzoek militairen» verschenen. Dit was nodig, omdat het
oude Besluit(2) niet meer overeenstemde met de nieuwe rechtsregels. In het
nieuwe Besluit zijn procedure- en vormvoorschriften neergelegd voor het geneeskundig onderzoek.
Blijkens artikel 1 van het Besluit wordt onder dit onderzoek onder meer verstaan :
een militair geneeskundig onderzoek naar :
1. —
2. het ontstaan, tot uiting komen of verergeren, de aard en de gevolgen van
de verwonding, ziekten of gebreken ;
3. het bestaan en de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel E6
van de A.M.P.W..
Het militair geneeskundig onderzoek vindt plaats krachtens lastgeving van de
«geneeskundige autoriteit» (Inspecteur Geneeskundige Dienst Koninklijke
landmacht, luchtmacht of marine) in opdracht van de Minister van Defensie(3).
Feitelijk wordt het onderzoek verricht door Commissies voor het geneeskundig
onderzoek militairen, waarvan er drie zijn (4).
Een zodanige Commissie bestaat uit tenminste drie militair-geneeskundigen of
oud-militair-geneeskundigen. Bovendien kunnen één of meer burger-geneeskundigen-specialist als adviserend lid aan de Commissie worden toegevoegd (5).
(2) Koninklijk besluit van 20 maart 1952, Stb. 129. Eerder besproken in hoofdstuk UI, deel D,
paragraaf 2.
(3) Artikel 2 van het Besluit.
(4) Artikel 3 van het Besluit.
(5) Artikel 3 van het Besluit
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Om te komen tot een verantwoorde inhoud van de uit te brengen rapporten
bestaat het onderzoek uit (6) :
— het opnemen van een uitvoerige algemene en speciële anamnese ;
— het opnemen van een sociaal-economische voorgeschiedenis en van alle
facetten van de actuele sociaal-medische problematiek;
— een algemeen lichamelijk onderzoek c.q. gericht militair geneeskundig
keuringsonderzoek ;
— een verwijzing naar de specialist met een uitvoerige motivering en gerichte
vraagstelling. Hiermede is deze specialist voor dit geval aangewezen als lid
van de Commissie ;
— voor zover niet door de specialist verricht, zonodig het doen verrichten van
röntgenologisch- en laboratoriumonderzoek.
Nadat de alsnog noodzakelijk gebleken inlichtingen zijn verkregen van militairgeneeskundigen, burger-geneeskundigen, commandanten en andere daarvoor
in aanmerking komende instanties, instellingen en personen, wordt aan de hand
van het beschikbare, veelal zeer uitgebreide dossier en de nader verkregen
registratieve, medische en andere gegevens een rapport door de Commissie
opgemaakt en uitgebracht. Volgens eerder genoemd Besluit moet het rapport
tenminste bevatten (7) :
— een registratie van de bij boven omschreven anamnese, algemeen en specialistisch onderzoek verkregen gegevens en van de verkregen inlichtingen ;
— een uitspraak of onderzochte geschikt of ongeschikt wordt geacht voor het
vervullen van de militaire dienst;
— een beschouwing,
1. omtrent de vraag of op geneeskundige gronden verband geacht wordt te
bestaan tussen de door onderzochte of door anderen aangegeven oorzaken en de waargenomen verwonding, ziekten of gebreken ;
2. omtrent de vraag of op geneeskundige gronden een andere wijze van het
ontstaan der verwonding, ziekten of gebreken aannemelijker is te achten
dan die, welke in de overgelegde verklaringen is aangegeven ;
3. omtrent de vraag of de bij onderzochte waargenomen verwonding,
ziekten of gebreken zijn aan te merken als verwonding, ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel E l i van de A.M.P.W., met een zo uitvoerig
mogelijke motivering van het ingenomen medisch standpunt;
— een uitspraak over het tijdstip, waarop de geconstateerde verwonding,
ziekten of gebreken zijn opgelopen;
— een uitspraak over de mate van invaliditeit, uitgedrukt in een percentage,
tengevolge van verwonding, ziekten of gebreken met inachtneming van de
artikelen T2 en T3 van de A.M.P. W. ;
(6) H.C. Bodegraven, Militair-geneeskundige keunngen en mvaliditeitsschattingen met betrekking tot lawaaibeschadiging van het gehoororgaan ; Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift
21, 158-177, mei/juni 1968.
(7) Artikel 9 van het Besluit.

190

— een uitspraak over de arbeidsongeschiktheid als omschreven in artikel E6
van de A.M.P.W., uitgedrukt in één der graden van arbeidsongeschiktheid
zoals omschreven in dit artikel ;
— een uitspraak binnen welke termijn verandering van de mate van invaliditeit
of de mate van arbeidsongeschiktheid met aannemelijk wordt geacht ;
— een beoordeling of omstandigheden aanwezig zijn als aangegeven in artikel
E8 of E9 van de A.M.P.W., welke bij bestaand recht op dienstinvahditeitspensioen tevens recht geven op een «bijzondere invaliditeitsverhoging» ;
— tenslotte overige informaties welke de Inspecteur Geneeskundige Dienst
noodzakelijk acht, zoals:
- in hoeverre onderzochte in staat is zijn beroep uit te oefenen,
- m hoeverre beroepsverandering wenselijk of noodzakelijk is,
- of omscholing wenselijk of noodzakelijk is,
- of hulp geboden moet worden bij plaatsing in een passende werkkring,
- of in het verleden het niet tijdig onderkennen van de ziekte berustte op
geneeskundige fouten,
- of onderzochte eerder rechtens niet ongeschikt werd bevonden voor het
vervullen van de militaire dienst,
- of behandeling heeft plaatsgevonden overeenkomstig de stand der medische wetenschap,
- of het nalaten van het doen van een tijdige pensioenaanvrage door onderzochte het gevolg kan worden geacht van omstandigheden niet afhankelijk van zijn wil, etc.
Door de Commissie wordt een rapport uitgebracht en gezonden aan de desbetreffende Inspecteur Geneeskundige Dienst, door wie een uittreksel van het
rapport (met weglating van de geneeskundige gegevens) voorzien van diens
visum wordt gezonden aan de Minister van Defensie (8). De Minister maakt aan
de hand van dit rapport een voordracht aan de Koningin voor een pensioenbeshssing. De Kroon beslist uiteindelijk over de pensioentoekenning (9).
С De evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in de praktijk.
In het Besluit procedure geneeskundig onderzoek militairen is niet aangegeven
op welke wijze de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld dient te worden.
Het was in 1966 ook moeilijk om dit te doen. Het begnp was nieuw en er
bestond weinig ervaring binnen de Militair Geneeskundige Dienst op het terrein
van de economische arbeidsongeschiktheid. Slechts in het kader van de Wet van
4 januari 1954 (het alles of niets schatten ; meer of minder dan 66 2/3 % invalide
zijn) en in het kader van de Calmeyer-gratificatie (schatten in drie klassen, te
(8)
(9)

Artikel 12 van het Besluit
Artikel SI van de Α Μ Ρ W .
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weten 55-65%, 65-80% en 80-100%) was men met de nieuwe schattingsme
thodiek, die de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling met zich meebracht, eni
germate vertrouwd geraakt (10). Dit heeft tot gevolg gehad, dat lange tijd
binnen het Ministerie van Defensie weinig duidelijkheid bestond over de wijze
waarop de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld diende te worden. Pas
geleidelijkaan is hierin verandering gekomen vooral onder invloed van con
tacten met het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en de Gemeenschappelijke
Medische Dienst(ll). Dit heeft ertoe geleid, dat op dit moment binnen het
Ministerie van Defensie de mening heerst, dat voor de vaststelling van de graad
van arbeidsongeschiktheid op gelijke wijze als in de W.A.O. en de A.B.P.W.
beoordeeld dient te worden (12):
a. of betrokkene medisch gezien nog voldoende valide is om te kunnen werken
en welke beperkingen hij heeft (medische beoordeling) ;
b. of en hoe hij gelet op zijn (medische) beperkingen zijn validiteit kan benutten
voor arbeid, die als passend is aan te merken (arbeidskundige beoordeling) ;
с welke de loonwaarde van die arbeid is (loonkundige beoordeling).
Van een medicus mag geen deskundigheid op arbeids- en loonkundig gebied
verwacht worden (13). Ten aanzien van de graad van arbeidsongeschiktheid zal
men zich derhalve gewoonlijk niet kunnen beperken tot het inwinnen van het
oordeel der medici. Slechts in het geval dat naar medisch oordeel géén rest-validiteit aanwezig is, zal door een medicus een beslissing omtrent het arbeidsongeschiktheidspercentage kunnen worden genomen (in dit geval uiteraard 80 % of
meer). In die gevallen waar de keuringsartsen constateren, dat er wel van een
rest-validiteit kan worden gesproken zal vervolgens door een arbeidskundige
moeten worden nagegaan in welke mate betrokkene (in aanmerking genomen
de lichamelijke en/of psychische beperkingen, welke blijkens het keunngsrapport voor hem gelden) die resterende capaciteit kan benutten. De loonkundige
bepaalt in zo'n geval dan uiteindelijk de mate van arbeidsongeschiktheid, d.w.z.
het percentage. Hierbij doet hij in feite niets anders dan een vergelijking maken
van twee lonen, te weten het restloon (d.i. het loon, dat betrokkene met
passende arbeid verdient of geacht kan worden te verdienen) en het maatmanloon (d.i. het loon, dat lichamelijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde
soort en soortgelijke opleiding op een bepaalde plaats met arbeid gewoonlijk
verdienen) en wel op basis van de volgende formule (14):

(10) Zie hoofdstuk IV, sectie 1V.3, delen В en D.
(11) Het Algemeen burgerlijk pensioenfonds is de uitvoeringsinstantie van de A.B.P.W.. De
Gemeenschappeliike Medische Dienst treedt op als sociaal-medisch adviseur, o.a. bij de uit
voering van de W.A.O..
(12) Zie ook J.H.R. van der Pas, Validiteitsschatnngen, Assen 1964; pagina's 165-193.
(13) Wiarda/De Pree, Algemene burgerlijke pensioenwet; Alphen aan den Ri)n 1966, Deel II,
pagina f 9,2.
(14) Deze formule wordt ook gebruikt door J.H.R. van der Pas. Vgl. zijn boek «Validiteitsschattingen», pagina 50. Zij is eerder ook vermeld ш hoofdstuk IV, sectie IV. 1. deel E.
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De uitkomst van deze formule bepaalt de arbeidsongeschiktheidsklasse van de
desbetreffende militair.
De hier beschreven schattingsmethodiek brengt met zich mee, dat in de medische beoordeling met met invaliditeitstabellen gewerkt mag worden. De medicus drukt in het algemeen zijn bevindingen niet uit in percentages. Indien de
medicus de betrokkene tot arbeid in staat acht, stuurt hij het dossier met
vermelding van de beperkingen en de resterende arbeidsmogelijkheden voor
verdere behandeling door naar de arbeidskundige, die aan de hand van de
medische beperkingen bekijkt of er voor betrokkene mogelijkheden zijn om met
passende arbeid een inkomen te verwerven. In de daarop volgende loonkundige
beoordeling wordt voor het eerst een percentage vastgesteld. De verloren gegane verdiencapaciteit van betrokkene wordt dan in verhouding gebracht tot de
verdiencapaciteit van gezonde personen van dezelfde soort en soortgelijke
opleiding.
Deze methodiek volgt echter niet uit het huidige Besluit «procedure geneeskundig onderzoek militairen», maar is geleidehjkaan overgenomen uit de W.A.O.praktijk. De beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt in het
Besluit geheel toebedeeld aan de medici. Aan de rol van de arbeids- en loonkundige is geen plaats gegeven. Wij pleiten er daarom ook voor, dat het Besluit
«procedure geneeskundig onderzoek militairen» op dit punt wordt aangepast.
D. De evaluatie van de invaliditeit in de praktijk
De wetgever heeft evenmin als in 1953 in 1966 reden gezien om aan het gebruik
van de W.P.C.-schaal bij de evaluatie van de mate van invaliditeit een wettelijke
basis te geven. Noch in de A.M.P.W., noch in het Besluit «procedure geneeskundig onderzoek militairen» is bepaald, dat de vaststelling van de mate van
invaliditeit dient te geschieden aan de hand van de W.P.C.-schaal. Er is enkel
gesteld, dat de mate van invaliditeit via een militair geneeskundig onderzoek
vastgesteld dient te worden (15).
Evenwel is de totstandkoming van de A.M.P.W. geen aanleiding geweest om de
ambtelijke mstruktie van 1952 van de Minister van Defensie aan de drie
Inspecteurs der Geneeskundige Dienst in te trekken (16). Hieruit werd de
conclusie getrokken, dat ook na 1966 de medici nog steeds de mate van
invaliditeit vast dienden te stellen aan de hand van de W.P.C.-schaal. In de
praktijk is dit ook nog steeds het geval.

(15)
(16)

Artikelen S2 en Tl van de Α Μ Ρ W
Deze ambteli)ke mstruktie is eerder besproken in hoofdstuk III, deel C, paragraaf 3 2 2 .
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Met het gebruik van de W.P.C.-schaal als richtlijn bij de evaluatie van de mate
van invaliditeit heeft de rechter zich verenigd. Vrij recentelijk is dit door de
CR.v.B. nog eens expliciet uitgesproken (17). De Raad redeneerde hierbij als
volgt :
«Het begrip invaliditeit is in de Pensioenwet voor de landmacht 1922 niet
nader omschreven. Evenmin is dit het geval in de op 1 januari 1966 in
werking getreden Algemene militaire pensioenwet. In deze laatste wet is
tevens het begrip arbeidsongeschiktheid geïntroduceerd.
Blijkens artikel E6, tweede lid, van de Algemene militaire pensioenwet is
arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, in de zin van de wet, hij, die ten
gevolge van ziekten of gebreken geheel of gedeeltelijk buiten staat is om met
arbeid, welke voor zijn krachten en bekwaamheden is berekend en welke met
het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden
opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of
op een naburige soortgelijke plaats te verdienen, hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding
op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen.
Het is duidelijk dat de begrippen invaliditeit en arbeidsongeschiktheid, die
naast elkaar in de militaire pensioenwetten voorkomen en waaraan verschillende gevolgen worden verbonden, niet synoniem zijn.
In verschillende uitspraken heeft de Raad als zijn oordeel gegeven dat onder
invaliditeit in de zin van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 dient te
worden verstaan de in een percentage uit te drukken mate van de lichamelijke
en geestelijke tekortkomingen en beperkingen, welke de belanghebbende in
verhouding tot geheel valide personen van gelijke leeftijd in het dagelijks
leven in het algemeen ondervindt.
Eveneens heeft de Raad in talrijke uitspraken te kennen gegeven dat gedaagde
bij de vaststelling van de mate van deze invaliditeit de zogenaamde W.P.C.schaal als richtlijn kan hanteren».
De redenering van de Raad is vrij eenvoudig. Omdat zowel het begrip invaliditeit als het begrip arbeidsongeschiktheid in een en dezelfde wet voorkomen en
de wetgever hieraan verschillende gevolgen heeft verbonden, moeten de begrippen een verschillende inhoud hebben. Daardoor kunnen de evaluatiemethodes
niet hetzelfde zijn. In de visie van de Raad kan daarbij de W.P.C.-schaal
gehanteerd worden als richtlijn bij de vaststelling van de mate van invaliditeit.
Het feit, dat de W.P.C.-schaal, die in de praktijk van de A.M.P.W. ingeburgerd
(17) Uitspraak C.R.v.B. d.d. 4 apnl 1978, A.M.P. 1977/5. Deze uitspraak van de Raad is met
gepubliceerd. Zij is aanwezig in de dokumentatie van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van
het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordner jurisprudentie 1922-heden, uitspraken
betreffende invaliditeitskwesties.
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is, uitgangspunt is bij de bepaling van de mate van invaliditeit wordt thans sterk
bekritiseerd door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers (18). Zij zou sterk verouderd zijn en dringend aangepast
moeten worden aan nieuwe medische inzichten (19).
E. Een andere interpretatie van het begrip invaliditeit ná 1966.
Van 1966 tot 1971 heeft er buiten het Ministerie van Defensie veel verwarring
bestaan omtrent de inhoud van het begrip invaliditeit in de zin van de
A.M.P.W.. Degenen, die niet zo bekend zijn met de aard van het militair
invaliditeitspensioen, hebben «invaliditeit» in vele gevallen vertaald door en
vereenzelvigd met «arbeidsongeschiktheid», zoals dit begrip in de W.A.O. en de
A.B.P.W. voorkomt. Deskundigen — meestal burgerspecialisten — die in het
kader van pensioengeschillen door het Ambtenarengerecht of de Centrale Raad
van Beroep werden uitgenodigd een uitspraak te doen omtrent de mate van
invaliditeit van een gewezen militair, gingen in hun benadering van de invaliditeit vaak uit van de gedachte, dat beoordeeld moest worden in hoeverre onderzochte «buiten staat moest worden geacht om met arbeid, welke voor zijn
krachten en bekwaamheden was berekend en die met het oog op zijn opleiding
en vroeger beroep hem in billijkheid kon worden opgedragen, te verdienen
hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde soort en van
soortgelijke opleiding op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen»,
m.a.w. van het begrip arbeidsongeschiktheid.
Zelfs het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage, sedert 1966 door de nieuwe
wetgeving geroepen uitspraak te doen inzake militair pensioen, had aanvankelijk enige moeite met het begrip invaliditeit en was geneigd het te interpreteren
als economische arbeidsongeschiktheid (20). Vanaf 1971 gaat echter de administratieve rechter (Ambtenarengerecht en Centrale Raad van Beroep) op aangeven van de Minister van Defensie ervan uit, dat een waardering van invaliditeit
een andere moet zijn dan de vaststelling, in hoeverre iemand uit hoofde van
ziekten of gebreken in zijn verdiencapaciteit is getroffen. Niet de sociaal-economische situatie van de getroffen militair is bepalend, maar de mate waarin de
bij hem geconstateerde lichamelijke en/of geestelijke afwijkingen in het algemeen een persoon zullen belemmeren in het volbrengen van de normale
levensfunkties. Deze nieuwe interpretatie van het begrip invaliditeit komt voor

(18) In de uitspraak van de C.R.v.B. d.d. 29 november 1979, A.M.P. 1976/18 komt deze kritiek
duidelijk naar voren. Deze uitspraak van de Raad is eveneens niet gepubliceerd. Zi| is aanwezig in de
dokumentatie van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te
Heerlen. A.P.W., ordner jurisprudentie 1922-heden, uitspraken betreffende invaliditeitskwesties.
(19) Tot op heden wordt binnen het Ministerie van Defensie nog niet gedacht aan een bijstelling
op korte termijn van deze schaal.
(20) Voor die tijd was er een mogelijkheid van herziening bij de Kroon en van administratieve
rechtspraak bij de C.R.v.B. Zie hoofdstuk II, deel E.
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het eerst naar voren in de uitspraak van de C.R.v.B. van 2 december 1971,
A.M.P. 1971/3, waarin invaliditeit als volgt wordt omschreven (21):
«de in een percentage uit te drukken mate van de lichamelijke en geestelijke
tekortkomingen en beperkingen, welke de belanghebbende in verhouding
tot een geheel valide persoon van gelijke leeftijd in het dagelijks leven in
het algemeen ondervindt».
Vergelijkt men de veranderde interpretatie van de Raad met de omschrijving
van het begrip invaliditeit in het Voorwoord van de W.P.C.-schaal(22) en de
daaraan gekoppelde evaluatiemethodiek, dan valt er een zekere overeenkomst
te signaleren. Het volgende schema laat dit zien :

Omschrijving van het begnp invaliditeit in de
jurisprudentie van de C.R.v.B. (sinds 1971).

Omschrijving van het begnp invaliditeit in het
Voorwoord van de W.P.C.-schaal en de daaraan gekoppelde evaluatiemethodiek.

de in een percentage uit te drukken mate van
de lichamelijke en geestelijke tekortkomingen, welke de belanghebbende in verhouding
tot een geheel valide persoon van gelijke leeftijd in het dagelijks leven in het algemeen
ondervindt.

deftnitte:
ledere vermindering van de anatomische
integriteit of funktionele capaciteit van het
individu.
evaluattemethodtek :
De mate van invaliditeit wordt gewaardeerd door het vermogen tot het volbrengen van de normale levensfunkues van
de invalide te vergelijken met die van een
met-invalide. Bij die vergelijking wordt als
uitgangspunt genomen de algemene graad
van verlies aan funktionele capaciteit en
niet het overgebleven arbeidsvermogen in
een bepaald beroep.

(21) Deze uitspraak is niet gepubliceerd. Zij is aanwezig in de dokumentatie van de Afdeling
pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordner jurisprudentie 1922-heden, uitspraken betreffende invaliditeitskwesties.
Vergelijk ook de uitspraken van de C.R.v.B. van:
2 december 1971, A.M.P. 1971/4; M.R.T., Deel LXV 1972 (223);
21 september 1972, A.M.P. 1969/14;
24 juni 1975, A.M.P. 1973/27; M.R.T., Deel LXIX 1976 (240);
24 juni 1975, A.M.P. 1973/28;
24 juni 1975, A.M.P. 1973/29;
24 juni 1975, A.M.P. 1974/3;
24 juni 1975, A.M.P. 1974/15;
11 november 1975, A.M.P. 1975/3;
4 apnl 1978, A.M.P. 1977/5.
De niet gepubliceerde uitspraken zijn aanwezig in de dokumentane van de Afdeling pensioenen en
wachtgelden van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordner jurisprudentie 1922-heden, uitspraken betreffende invahditeitskwesties.
(22) Eerder besproken in hoofdstuk III, deel D, paragraaf 4.
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Hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat de Raad in eigen bewoordingen
getracht heeft een definitie te vinden, die beantwoordde aan het gebruik van de
W.P.C.-schaal.
Deze interpretatie betekende intussen wel, dat er in 1971 op het punt van het
begrip invaliditeit een belangrijke kentering is opgetreden in de jurisprudentie
van de C.R.v.B.. Het fysieke arbeidsongeschiktheidsbegrip, dat voorheen werd
gehanteerd (23), is verlaten en een fysiek invaliditeitsbegrip is er voor in de
plaats gekomen. Met deze kentering ontstond een duidelijk contrast tussen het
begrip arbeidsongeschiktheid aan de ene kant en het begrip invaliditeit aan de
andere kant. Bij handhaving van de interpretatie van vóór 1971 zou dit niet het
geval geweest zijn, zoals onderstaand schema laat zien :
Begrip invaliditeit in juris- Begnp invaliditeit in junsprudentie C.R.v.B. van vóór prudentie C.R.v.B. van ná
1971 (fysiek arbeidsonge- 1971 (fysiek invaliditeitsbeschiktheidsbegrip).
gnp)·

Begnp arbeidsongeschiktheid
in de A.M.P.W. (economisch
arbeidsongeschiktheidsbegrip).

de mate van ongeschiktheid
tot arbeid, die voor zijn
krachten en bekwaamheid is
berekend en die met het oog
op zijn opleiding en vroeger
beroep hem in billijkheid kan
worden opgedragen.

het geheel of gedeeltelijk tengevolge van ziekten of gebreken buiten staat zijn om met
arbeid, die voor zijn krachten
en bekwaamheden is berekend
en met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem
in billijkheid kan worden opgedragen, ter plaatse waar hij
arbeid verncht of het laatst
verncht heeft of op een nabunge soortgelijke plaats te verdienen, hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen,
van dezelfde soort en van
soortgelijke opleiding, op zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen.

de in een percentage uit te
drukken mate van de lichamelijke en geestelijke tekonkomingen en beperkingen,
welke de belanghebbende in
verhouding tot een geheel valide persoon van gelijke leeftijd in het dagelijks leven in het
algemeen ondervindt.

Wij kunnen stellen, dat er na een periode van verwarring sinds 1971 een
duidelijk contrast is gecreëerd tussen het begrip invaliditeit en het begrip
arbeidsongeschiktheid. Om dit te bereiken heeft men er wel toe moeten overgaan om invaliditeit voortaan te interpreteren als fysieke invaliditeit. De oude
interpretatie van fysieke arbeidsongeschiktheid werd daarmee verlaten.

(23)

Vgl. hoofdstuk III, deel D, paragraaf 3.
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F. Samenvatting.
In deze sectie is aandacht geschonken aan de omschrijving van de begrippen
invaliditeit en arbeidsongeschiktheid in het kader van de A.M.P. W. alsmede aan
de gehanteerde evaluatiemethodieken. Ingegaan is eerst op de wijze, waarop het
geneeskundig onderzoek op grond van het Besluit «procedure geneeskundig
onderzoek militairen » dient plaats te vinden. Daarbij is gebleken, dat noch voor
de evaluatie van de mate van invaliditeit noch voor de evaluatie van de arbeidsongeschikheid bijzondere regels zijn opgenomen. In de praktijk heeft de evaluatie van arbeidsongeschiktheid zich op den duur gericht op de werkwijze bij
het A.B.P. en de G.M.D.. Voor de vaststelling van het invaliditeitspercentage is
de methodiek van de W.P.C.-schaal gecontinueerd.
Voor wat betreft de omschrijving van het begrip invaliditeit is verder vastgesteld, dat na een periode van verwarring, sinds 1971 in de jurisprudentie van
de C.R.v.B. het volgende fysieke invaliditeitsbegrip voorkomt : «de mate van de
lichamelijke en geestelijke tekortkomingen en beperkingen, welke de belanghebbende in verhouding tot een geheel valide persoon van gelijke leeftijd in het
dagelijks leven in het algemeen ondervindt». Door de invoering van deze
omschrijving is een duidelijk contrast ontstaan met het begrip economische
arbeidsongeschiktheid, zoals dat bij het gewone invaliditeitspensioen door de
wetgever gedefinieerd is.

198

Secrie V.2.
Aanpassing van de A.M.P.W. aan de W.A.O. en de A.A.W..
A. Inleiding.
De Sociaal-Economische Raad had in een advies van 17 december 1965 inzake
de verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor anderen dan werknemers negatief gereageerd op het voornemen van Minister Veldkamp met
betrekking tot een volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid, uiteengezet in
zijn adviesaanvrage van 1962 (1). De S.E.R. achtte een volksverzekering op dit
terrein niet opportuun. Afzonderlijke regelingen enerzijds voor de zelfstandigen
en anderzijds voor degenen, die door aangeboren of op jeugdige leeftijd ontstane gebreken nimmer een arbeidsinkomen konden verwerven, verdienden
naar de mening van de S.E.R. de voorkeur. Alleen voor de zelfstandigen achtte
de S.E.R. de vorm van een sociale verzekering wenselijk en mogelijk. Voor
vroeggehandicapten werden groepsregelingen in het kader van de Algemene
Bijstandswet meer op hun plaats geacht.
Op deze mening kwam de S.E.R. terug in zijn advies van 20 maart 1970 over de
programmering van de sociale verzekering op middellange termijn (2). In dit
advies bepleitte de S.E.R. een bodemvoorziening in de vorm van een volksverzekering, waarbij de W.A.O. het karakter van een aanvullende voorziening
zou kunnen krijgen, terwijl aan beide verzekeringen het in de W.A.O. gehanteerde economische arbeidsongeschiktheidscriterium ten grondslag zou moeten
worden gelegd.
Bij schrijven van 25 september 1970 werd deze zaak opnieuw voor advies aan
de S.E.R. voorgelegd, vergezeld van een globale schets van de volksverzekering
inzake arbeidsongeschiktheid, zoals het Kabinet zich dat voorstelde (3). In zijn
advies van 26 mei 1972 kon de S.E.R. zich in hoofdlijnen met de Regeringsvoorstellen verenigen (4).
Door de Regering werd vervolgens op 27 december 1974 het wetsontwerp bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend (5). De parlementaire behandeling leverde niet veel moeilijkheden op. Er werd wel van alle zijden gepleit
meer te doen voor de gehuwde vrouw en eventueel voor de gehuwde buitenshuis

(1) Advies van de S.E.R. inzake verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor anderen
dan loontrekkenden. Uitgave van de Sociaal-Economische Raad, 1965, no. 14, pagina 10.
(2) Advies van de S.E.R. over de programmering van de sonale verzekering op middellange
termijn. Uitgave van de Sociaal-Economische Raad, 1970, no. 5, pagina 18.
(3) Advies van de S.E.R. betreffende een volksverzekering inzake arbeidsongeschiktheid. Uitgave
van de Sociaal-Economische Raad, 1972, no. 9, bijlage 1.
(4) Advies van de S.E.R., betreffende een volksverzekering inzake arbeidsongeschiktheid. Uitgave
van de Sociaal-Economische Raad, 1972, no. 9, pagina 6.
(5) Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13.231, nrs. 1-3.

199

werkende vrouw (6). De Regering meende echter de grondslag van het wetsontwerp op dit punt in afwachting van nadere advisering van de S.E.R. niet te
kunnen wijzigen (7). De ingangsdatum werd uiteindelijk vastgesteld op 1 oktober 1976(8).
In deze sectie zullen wij nader aandacht schenken aan de inhoud van deze
nieuwe wet. Eerst zal de wet in zijn algemeenheid worden besproken, vervolgens zal worden stilgestaan bij de bijzondere regeling voor het overheidspersoneel. Uitgangspunt zal vormen de wettekst, zoals die opgenomen is in Stb.
1975, 674. Met de nadien aangebrachte wijzigingen wordt geen rekening
gehouden.
Na deze bespreking zullen wij nagaan wat voor gevolgen de komst van de
A. A. W. heeft gehad voor de A.B.P. W. en de A.M.P.W.. Naar voren zal worden
gebracht, dat van de gelegenheid tevens is gebruik gemaakt om enkele aanpassingen aan de W.A.O. te realiseren. Wij zullen summier aangeven wat deze
wijzigingen in concreto hebben ingehouden.
Tot slot volgt een samenvatting.
B. De inhoud van de A.A.W. en de bijzondere regeling voor het overheidspersoneel.
De A. A. W. garandeen aan elke ingezetene van 18 tot 65 jaar een welvaartsvaste
uitkering, wanneer hij na één jaar arbeidsongeschiktheid door ziekte, ongeval of
gebrek (nog) niet in staat is om te werken (9). De nieuwe verzekering heeft
evenals de A.O.W. en de A.W.W. het karakter van een sociale minimumregeling. De netto uitkeringen ingevolge de A.A.W. liggen, bij 80 % of meer arbeidsongeschiktheid, op hetzelfde niveau als de pensioenen voorzien in de A.O.W. en
de A.W.W. (10). De uitkeringen zijn gedifferentieerd voor gehuwde mannen en
ongehuwden met kinderen enerzijds en ongehuwden zonder kinderen anderzijds (11). De grondslagen voor de 18,19 en 20- jarigen worden verminderd
met respectievelijk 30, 20 en 10%.
De A. A. W.-uitkering wordt vastgesteld in een percentage van de grondslag. Dit
percentage is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid (12). Het
uitkeringspercentage is bij een arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35 procent 20,
van 35 tot 45 procent 30, van 45 tot 55 procent 40, van 55 tot 65 procent 50,

(6) Tweede Kamer, zireng 1974-1975, 13.231, nr. 6, pagina 16 e.v..
(7) Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13.231, nr. 7, pagina 35 e.V..
(8) Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13.231, nrs. 18-21. Zie verder artikel 104 van de A.A.W.
(Wet van 11 december 1975, Stb. 674).
(9) Artikelen 2, 4 en 6 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
(10) Artikel 10 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
(11) Artikel 10 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
(12) Artikel 12 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
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van 65 tot 80 procent 65 en van 80 procent of meer 80. Wie minder dan 25
procent arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op uitkering.
De invoering van de A.A.W. was in 1976 vooral van belang voor de groeperingen, die een dergelijke regeling tot dan toe nog niet kenden : de arbeidsongeschikte zelfstandigheden en degenen, die al vanaf hun geboorte vóór de voltooiing van hun opleiding gehandicapt zijn of worden (13). Voor particuliere
werknemers vormt de A.A. W-uitkering de bodemvoorziening ; de W.A.O. biedt
hun een aanvullende uitkering, die afhankelijk is van het laatst verdiende
loon (14). Voor hen trad er dus in 1976 vrijwel geen verandering op.
Naast de uitkering in geld kan iedere ingezetene beneden de 65 jaar, die
arbeidsongeschikt is of dreigt te worden, ook in aanmerking komen voor
voorzieningen (15). Het gaat zowel om werkvoorzieningen (die bijdragen tot
verbetering van de arbeidsgeschiktheid, b.v. aanpassingen op het werk), geneesen heelkundige voorzieningen, als om voorzieningen voor verbetering van de
levensomstandigheden (b.v. aangepaste auto, invalidenwagen etc). Voor alle
verzekerden ingevolge de A.A.W. is premie verschuldigd (16).
Voor de werknemers is de werkgever premieplichtig ; voor de overige verzekerden wordt de premie individueel bij wege van aanslag geheven.
De uitvoering van de A.A.W. is opgedragen aan de bedrijfsverenigingen, met
dien verstande dat de heffing en de invordering van de premies geschiedt door de
Rijksbelastingdienst (17). De Gemeenschappelijke Medische Dienst is belast
met de sociaal-medische taken van de verzekering (18). De voor de verzekering
geheven premies worden gestort in en de kosten van de verzekering komen ten
laste van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Voor het overheidspersoneel, waaronder het militaire overheidspersoneel, bevat de A.A.W. een bijzondere regeling. Zij is samen te vatten in 4 punten, te
weten :
1. Het overheidspersoneel behoort tot de kring van verzekerden ingevolge de
A.A.W.(19);
2. Het overheidspersoneel heeft terzake van arbeidsongeschiktheid ingevolge
het eerste lid van artikel 8 van de A. A. W. slechts recht op toekenn g van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien de overheidsuitkering beneden het
niveau van de A.A.W. blijft. De betrokkene krijgt dan uit de volksverzekering een suppletie op de overheidsuitkering tot het niveau van deze verzekering.

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Artikel 4 en 6 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
Artikel 46a van de W.A.O. (ingevoegd bij Wet van 8 september 1976, Stb. 473).
Artikelen 57, 58 en 59 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
Artikelen 72 t/m 77 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
Artikel 60 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
Artikel 64 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
Artikel 4 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
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Het overheidspersoneel zal normaliter in geval van arbeidsongeschiktheid
geen uitkering ontvangen in het kader van de A. A. W.. De uitkering welke op
grond van de overheidsregeling wordt genoten, zal in de regel hoger zijn dan
de uitkering ingevolge de A.A.W..
Het overheidspersoneel zal in het kader van de A. A. W. niet in aanmerking
worden gebracht voor revalididatievoorzieningen. Voor die voorzieningen
blijft het overheidspersoneel geheel aangewezen op de voor hen geldende
regelingen.
3. De overheid, als werkgeefster, is voor de A. A. W. over het ambtelijk inkomen
dezelfde premie verschuldigd als andere werkgevers (20). Zo zullen ook de
overheidspensioenfondsen evenals de sociale verzekeringsorganen premie
verschuldigd zijn voor de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering over
door hen te verstrekken uitkeringen.
4. Hetgeen vanwege het prevaleren van de overheidsregelingen niet tot uitkering komt ingevolge de A. A. W. zal worden gerestitueerd aan de overheid, die
immers de normale premie verschuldigd is (21).
De aanleiding voor deze bijzondere regeling was gelegen in het feit, dat de
A. A. W. een volksverzekering diende te worden (22). Dit betekende dat de kring
van verzekerden in principe mede diende te omvatten het overheidspersoneel,
waarvoor evenals dat het geval was ten aanzien van de loontrekkenden reeds
een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering bestond. Anders dan ten aanzien
van loontrekkenden, wier aanspraken zowel op grond van de A.A.W. als
ingevolge de W.A.O. door hetzelfde orgaan werden beoordeeld, waren aan het
regelen van de aanspraken van het overheidspersoneel krachtens de A.A.W.
enerzijds en de overheidspensioenregelingen anderzijds bezwaren van administratief-technische aard verbonden. De uitvoering van de voor het overheidspersoneel bestaande uitkeringsregelingen zou erg ingewikkeld worden.
Het recht op invaliditeitspensioen ingevolge de pensioenwetten ontstaat eerst
na afkeuring voor de betrekking en ontslag(23). Na 52 weken arbeidsongeschiktheid is een invalide overheidsdienaar als regel nog in dienst van het
overheidsorgaan. Betrokkene heeft dan nog geen recht op invaliditeitspensioen,
terwijl wel recht zou ontstaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de A.A.W.. Alle overheidsorganen zouden er dus rekening mee moeten
houden, dat een arbeidsongeschikt geworden ambtenaar na 52 weken arbeidsongeschiktheid recht heeft op een uitkering ingevolge de A.A.W.. In de uitkeringsregelingen van de overheid zouden anticumulatieregelingen nodig zijn.
Niettemin zou het niet in overeenstemming zijn met het karakter van de volksverzekering, indien het overheidspersoneel van de A.A.W. zou worden uitgezonderd. Daar kwam nog bij, dat in sommige gevallen — deelbetrekkingen —
(20)
(21)
(22)
(23)
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Artikel 74 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
Artikel 8 van de A.A.W. (Stb. 1975, 674).
Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13.231, nr. 3, pagina 61 e.V..
Vgl. artikel El van de A.B.P.W. en de A.M.P.W..

de overheidsuitkering terzake van arbeidsongeschiktheid bleef beneden het
uitkeringsniveau van de A. A. W.. Het zou dan niet juist zijn de betrokkenen geen
recht op uitkering ingevolge de A.A.W. te verlenen.
In verband met het vorenstaande is uit doelmatigheidsoverwegingen in de
A.A.W. de hiervoor vermelde bijzondere regeling ingebouwd. De bestaande
overheidsregelingen konden daardoor in beginsel ongewijzigd blijven, terwijl
ook het uitgangspunt van de volksverzekering in stand werd gelaten.
C. Aanpassing overheidspensioenregelingen aan A.A.W. en W.A.O..
Uit het vorenstaande blijkt, dat het overheidspersoneel weliswaar is verzekerd
krachtens de A.A.W., doch zijn aanspraken praktisch uitsluitend moet ontlenen
aan de overheidspensioenregelingen c.q. rechtspositieregelingen. Blijkens de
Memorie van toelichting bij het ontwerp, dat heeft geleid tot de wet van 11 april
1979 (Stb. 304), was deze regeling in de A.A.W. met betrekking tot het overheidspersoneel voor de Regering aanleiding om de overheidspensioenregelingen
op diezelfde A.A.W. af te stemmen (24). De Regering wilde hiermee bereiken,
dat rechten, die de A.A.W. in het leven had geroepen, voor het overheidspersoneel zoveel mogelijk in hun eigen pensioen- c.q. rechtspositieregelingen tot
uitdrukking kwamen. In feite heeft dit tot gevolg gehad, dat een aantal bepalingen van de A.A.W. werden overgenomen in de overheidspensioenregelingen.
Behalve aanpassing aan de A.A.W. vond de Regering, dat de overheidspensioenregelingen ook aangepast dienden te worden aan de W.A.O.. Reeds in
1968 was hierom door de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel
verzocht (25). Naar de mening van de Centrales bevatte de overheidspensioenwetgeving op een aantal punten een ongunstiger regeling dan de W.A.O..
De hierbedoelde aanpassing aan de A.A.W. en W.A.O. is samen te vatten in 5
punten, te weten :
1. uitbreiding van het arbeidsongeschiktheidscriterium (ontleend aan de
A.A.W.);
2. invoering van een mogelijkheid tot anticumulatie bij genot van neveninkomsten (ontleend aan de A.A.W.);
3. invoering verhoging van het gewone invaliditeitspensioen bij blijvende toestand van hulpbehoevendheid (ontleend aan de W.A.O.) ;
4. invoering van een algemeen minimum invaliditeitspensioen (ontleend aan de
W.A.O.);
5. invoering mogelijkheid tot verhoging van de pensioengrondslag ter eliminering van de invloed van jeugdaftrek in de salariëring op de hoogte van het
pensioen (ontleend aan de W.A.O.).

(24) Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14.505, nr. 3, pagina 31 en 32.
(25) Dit blijkt uit interne stukken van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van het Ministerie
van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 17.
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Ter toelichting hierop het volgende:
ad. 1.:
Blijkens artikel E6, derde lid van de A.M.P.W., zoals dit in 1979 is komen te
luiden, dient bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid zoveel
doenlijk rekening te worden gehouden met:
a. door deze arbeidsongeschiktheid verminderde gelegenheid tot het verkrijgen
van passende arbeid ;
b. verkregen nieuwe bekwaamheden.
De toepassing van het onder a. genoemde kan daarbij beperkt worden tot een
bepaalde termijn, welke te allen tijde kan worden herzien.
Deze nieuwe bepaling komt overeen met het tweede en de volgende leden van
artikel 12 van de A. A. W.. Gelijke bepalingen komen ook voor in het tweede lid
van artikel 21 van de W.A.O..
Hoewel de Regering bekend was met het feit, dat de zogenaamde «verdiscontering van werkloosheid» in het kader van de W.A.O. aanleiding had gegeven
tot controversiële opvattingen (ruime of beperkte toepassing), vond zij met een
beroep op de rechtsgelijkheid, dat deze bepaling ook opgenomen moest worden
in de overheidspensioenwetten (26).
Voor wat betreft het militair invaliditeitspensioen heeft deze wijziging in artikel
E6 alleen consequenties gehad voor het gewone invaliditeitspensioen. Alleen bij
de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid kan met de nieuwe
aspecten rekening worden gehouden, niet bij de beoordeling van de mate van
invaliditeit.
ad. 2. :
Deze anticumulatie-mogelij kheid is geregeld in de leden 8, 9 en 10 van artikel
V4. Zij luiden:
«8. Indien de gepensioneerde militair, die recht heeft op een aanvulling als
bedoeld in artikel E6, eerste lid, inkomsten uit arbeid geniet, is Onze
Minister bevoegd, zolang niet vaststaat, dat de betrokkene in staat zal
zijn die inkomsten duurzaam te verwerven, de aanvulling niet of slechts
gedeeltelijk uit te betalen.
9. Indien na beëindiging van de toepassing van het voorgaande lid geen
wijziging of intrekking van de aanvulling plaatsvindt, dan wel na wijziging de aanvulling meer bedraagt dan het bedrag, dat van de aanvulling
gedurende het tijdvak waarover het vorige lid is toegepast, werd uitbetaald, blijft Onze Minister niettemin bevoegd de aanvulling over het
tijdvak, gedurende hetwelk het vorige lid toepassing vond, niet of slechts
gedeeltelijk uit te betalen.

(26)
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Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14.505, nr. 3, pagina 35.

10. Indien de gepensioneerde militair, die recht heeft op een aanvulling als
bedoeld in artikel E6, eerste lid, inkomsten uit arbeid geniet, die met een
kennelijk ti)deli|k karakter hebben en meer bedragen dan evenredig is
aan zijn nog bestaande arbeidsgeschiktheid, terwijl er nochtans geen
gronden aanwezig zijn om de aanvulling te wijzigen of in te trekken, is
Onze Minister bevoegd, zolang de betrokkene die inkomsten geniet, de
aanvulling niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen».
Deze bepalingen openen een anticumulatie-mogehjkheid in geval inkomsten
worden genoten naast het gewone invaliditeitspensioen. Het voordeel hiervan
is, dat geen wijziging behoeft te worden aangebracht in de vastgestelde graad
van arbeidsongeschiktheid. Vóór 1979 diende dit bij genot van neveninkomsten
wel te gebeuren. Vanaf 1979 zijn er twee mogelijkheden: óf anticumuleren óf
het percentage bijstellen.
ad. 3. :
Deze verhoging is in de Algemene militaire pensioenwet geregeld in het zesde en
zevende lid van artikel E6. Daarin is bepaald:
«6. Hij, die recht heeft op pensioen krachtens artikel E l , onder b of c, of
artikel E2, eerste lid onder c, heeft, m afwijking van het vijfde lid, indien
hij 80 percent of meer arbeidsongeschikt is en in een althans voorlopig
blijvende toestand van hulpbehoevendheid verkeert, welke geregeld oppassing en verzorging vereist, voor de duur van die hulpbehoevendheid,
doch uiterlijk tot het tijdstip vermeld in het eerste lid, recht op een
verhoging van de aanvulling tot 100 percent van de pensioengrondslag,
waarnaar zijn pensioen is berekend.
7. Het recht op verhoging van de aanvulling, zoals bedoeld in het vorige lid,
bestaat voor zover en zolang het totaalbedrag aan pensioen en tropenverhoging, zoals bedoeld in het vijfde lid, vermeerderd met de invahditeitsverhoging, zoals bedoeld in artikel E7 en de aanvulling een bedrag
van 261 maal het in het eerste lid van artikel 9 der Coordinatiewet
Sociale Verzekering bedoelde maximum dagloon niet overschrijdt. Het
bepaalde in de vorige volzin en in het vorige lid vindt geen toepassing,
indien de betrokkene in een inrichting is opgenomen en de kosten van
verblijf ten laste van een verzekering inzake ziektekosten komen».
Deze nieuwe bepaling betekent, dat het gewone invaliditeitspensioen in principe
kan worden verhoogd tot 100% van de pensioengrondslag. Voorwaarde is, dat
betrokkene 80 tot 100% arbeidsongeschikt is en in een althans voorlopig
blijvende toestand van hulpbehoevendheid verkeert, welke geregeld oppassing
en verzorging vereist. Voor het dienstinvaliditeitspensioen heeft deze wijziging
geen betekenis gehad. De hiervoor geldende regeling bleef ongewijzigd.
Gesteld is, dat in principe een pensioen mogelijk werd van 100% van de
pensioengrondslag. Niet altijd zal dat evenwel het geval zijn, omdat de wetgever
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in het zevende lid een maximum heeft ingebouwd. De Regering overwoog ten
aanzien hiervan, dat er geen aanleiding was op dit punt verder te gaan dan de
voor de particuliere werknemer geldende voorziening (zie artikel 22
W.A.O.) (27).
ad.4. :
Dit minimum geldt ook weer uitsluitend voor het gewone invaliditeitspensioen
en dan nog slechts voor de militair, die 80-100 % arbeidsongeschikt is. Artikel
F6, zesde lid bepaalt in dat geval :
«6. Onverminderd het bepaalde in artikel E6, vijfde, zesde en zevende lid,
bedraagt het pensioen van hem, die tengevolge van ziekten of gebreken,
uit hoofde waarvan hij recht heeft op pensioen krachtens artikel El
onder b of с of artikel E2, eerste lid onder c, met inbegrip van de
eventueel daarop verleende aanvulling, indien de mate van arbeidsonge
schiktheid 80 percent of meer bedraagt, uiterlijk tot het tijdstip, vermeld
in artikel E6, eerste lid, steeds ten minste 261 maal 80 percent van het
voor de toepassing van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
geldende minimum dagloon. Onze Minister kan regelen stellen voor de
uitvoering van dit lid».
Het gewone invaliditeitspensioen bedraagt door deze bepaling minimaal, tot
het bereiken van de 65-jarige leeftijd, 261 maal 80 percent van het voor de
toepassing van de W.A.O. geldende minimum dagloon. Blijkens de toelichting
van de Regering betekent deze wijziging een garantie, dat het gewone invalidi
teitspensioen nimmer minder zal bedragen dan de geldende uitkeringsnorm
voor gehuwden krachtens de Algemene Bijstandswet (28).
ad.5.:
De mogelijkheid tot bijstelling van de pensioengrondslag is voor de beroepsmi
litair geregeld in artikel C4, derde lid, waarin is bepaald :
«3. Indien de pensioengrondslag van een uit hoofde van ziekten of gebreken
ontslagen beroepsmilitair is beïnvloed door een op zijn inkomsten toegepaste vermindering wegens het nog niet bereikt hebben van een bepaalde
leeftijd, wordt zijn pensioengrondslag met ingang van de eerste dag van
de maand, waarin hij, ware hij niet ontslagen, aanspraak zou hebben
kunnen maken op een verhoging van die inkomsten als gevolg van het
bereiken van een hogere leeftijd, steeds nader vastgesteld met inachtneming van de inkomsten die hij genoten zou hebben indien hij in het
grondslagjaar die hogere leeftijd zou hebben bereikt».
Deze bepaling geldt zowel voor de beroepsmilitairen ten aanzien van wier
ziekten of gebreken sprake is van professionele oorzakelijkheid als voor be(27)
(28)
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Zie noot 26.
Zie noot 26.

roepsmilitairen ten aanzien van wie zulks niet het geval is. Zij opent voor deze
militairen de mogelijkheid van een jaarlijkse bijstelling van de pensioengrondslag tot het moment, dat de leeftijdsinvloed is geëlimineerd.
In feite betekent deze wijziging een verbetering in de pensioenaanspraken van
de jonge beroepsmilitair, die vóór het bereiken van de leeftijd van 23 jaar
ontslag heeft gekregen uit de militaire dienst ter zake van ziekten of gebreken.
D. Samenvatting.
In dit hoofdstuk is ingegaan op de gevolgen, die de totstandkoming van de
A.A.W. heeft gehad voor het overheidspersoneel. Beschreven is, dat voor het
overheidspersoneel in de A.A.W. een bijzondere regeling is gecreëerd, inhoudende dat dit personeel weliswaar onder de regeling van deze wet valt, maar
slechts aanspraken hieraan kan ontlenen voor zover het pensioen op grond van
de eigen regeling lager is. Voor de aldus ontstane besparing kan de Overheid een
claim indienen bij het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Naast het in het leven roepen van deze claimmogelijkheid heeft de totstandkoming van de A.A.W. er ook toe geleid, dat de overheidspensioenregelingen
wederom aan de sociale verzekeringswetten zijn aangepast. Deze aanpassing
betrof de volgende punten : omschrijving begrip arbeidsongeschiktheid, mogelijkheid tot anticumulatie, verhoging bij hulpbehoevendheid, algemeen minimum invaliditeitspensioen en variabele grondslag.

Algemene conclusie van Deel L
In Deel I hebben wij een schets gegeven van wat in Nederland gedurende de jaren 1814-1980
gebeurd is met de evaluatie van menselijke schade. Daarbij is zowel aandacht besteed aan de inhoud
van de schade als aan de schadeloosstellingstechmeken, ZIJ het aan het eerste meer dan aan het
tweede.
BIJ elk hoofdstuk hebben de wettelijke regelingen voor militairen centraal gestaan. Vanaf 1922 zijn
zij telkens vergeleken met de regelingen voor de burgerambtenaren en de particuliere werknemers.
Daarbij bleek voor wat betreft het gewone invaliditeitspensioen bijna altijd ( 1922,1954,1966), dat
de militaire pensioenwetgever nooit een afzonderlijke weg heeft kunnen bewandelen, ook al poogde
men dit te doen (1963). Er was voortdurend wederzijdse beïnvloeding van de wijze, waarop de
schade elders werd opgevat en beoordeeld. Het gewone invaliditeitspensioen werd door meerdere
wetgevingen gevormd. Op hun beurt hebben deze laatste ook militaire invloeden ondergaan (in
1922 via De Meester en m 1949 via het rapport van de Staatscommissie Van Poelje). Verwonderlijk
is dit alles niet. Zowel de A.M.P.W., de A.B.P. W. als de W.A.O. zijn in wezen met hetzelfde bezig, te
weten de concrete beschadigde mens, die zich met kunstmaag in afzonderlijke rechtskleedjes Iaat
steken.
De geschiedenis laat ons duidelijk zien, dat de wederzijdse beïnvloeding erg te lijden heeft gehad
door de Tweede Wereldoorlog. Deze oorlog bracht met zich mee, dat Defensie noodgedwongen
over moest gaan op simplistische kwantificaties om de vele slachtoffers snel te kunnen evalueren.
Invaliditeitstabellen werden ingevoerd en het begrip fysieke invaliditeit verscheen ten tonele. De
concrete evaluatie van de schade, waarbij niet alleen medische maar ook sociale en ecologische
aspecten een rol spelen, raakte daardoor op de achtergrond. Ondanks de grote voorhefde in
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Nederland voor deze concrete evaluane blijven bij Defensie ook in de vijftiger en zestiger jaren
simplistische routines nog een belangrijke rol spelen. Ontwikkelingen in het kader van de sociale
verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving blijken met in staat Defensie weer op
het rechte pad te brengen. De naweeën van de Tweede Wereldoorlog zijn zelfs zo hardnekkig, dat bij
de voorbereidingen van de A.M.P.W. benevens het begnp economische arbeidsongeschiktheid ook
het begrip (fysieke) invaliditeit in de wet verschijnt. De A.M.P.W. is daardoor voor wat betreft het
dienstinvahditeitspensioen in 1966 een richting opgegaan, die fundamenteel afwijkt van de sonale
verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving in Nederland en die ook niet past bij de
historische ontwikkeling van deze wetgevingen.
Wij zullen in Deel 11 voorstellen doen om de militaire pensioenwetgeving weer op het rechte spoor te
zetten.
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TWEEDE DEEL

ONDERZOEK NAAR DE GRONDSLAGEN
VAN HET MILITAIR
INVALIDITEITSPENSIOEN EN
VOORSTELLEN TOT VERBETERING.

W.H.Beveridge, 1942:
«Met recht wordt door hen, die belangstelling hebben voor een behoorlijke
behandeling van mannen en vrouwen, die oorlogsdiensten hebben verricht,
op een rechtvaardige en welwillende beoordeling van de uit het oorlogsletsel
voortvloeiende aanspraken aangedrongen. Dit doel werd in het verleden
waarschijnlijk het best gediend door een afzonderlijk Ministerie. Anderzijds
zullen de gegadigden voor het Ministerie van Pensioenen in de toekomst ook
gegadigden voor het Ministerie van Sociale Zekerheid zijn (of in ieder geval
eventuele gegadigden). Voor elk van deze personen zou de samensmelting van
de beide Ministerien het voordeel bieden, dat men, van welken aard het letsel
ook is, bij de uitbetalingen slechts met één enkel Ministerie te maken zal
hebben en dat de regeling van oorlogsrenten, invaliditeitsrenten, voogdij-uitkeeringen en ouderdomsrenten zou worden vereenvoudigd. De samensmelting zou een verdubbeling van het personeel vermijden en de toekomstige
aanpassing van het personeel, dat door de mettertijd waarschijnlijk toenemende vermindering van de oorlogsrenten vrijkomt, vereenvoudigen. Of
deze voordelen opwegen tegen de argumenten, welke vóór instandhouding
van een speciaal Ministerie van Oorlogsrenten pleiten, is een probleem, dat
nauwkeurig moet worden onderzocht».

(Uit: Van der Does, Het Beveridge-plan, pagina 163)

Algemene inleiding.
In Deel I is aangetoond, dat de militaire pensioenwetgeving onder invloed van
de Tweede Wereldoorlog is gaan afwijken van de sociale verzekenngswetgevmg
en de burgerlijke pensioenwetgeving. Het telkens accentueren van de positie van
de oorlogsslachtoffers heeft er toe geleid, dat het professioneel oorzakelijkheidscritenum is gehandhaafd en dat er geen gelijkschakeling heeft
plaatsgevonden tussen het gewone en het dienstinvahditeitspensioen op het
punt van het begrippen- en berekeningssysteem. Naar ons idee echter zou dit
laatste zeer wel mogelijk geweest zijn en ook geheel gepast hebben bij de
historische ontwikkeling m Nederland. Verhoogde aanspraken creëren kan in
bepaalde situaties wenselijk worden geacht, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen, dat met een ander begrippen- en berekeningssysteem moet
worden gewerkt. De hogere aanspraak moet dan echter wel hetzelfde rechtskarakter hebben als de lagere aanspraak. Het is vanzelfsprekend met juist een
bepaalde aanspraak in een nieuw begrippen- en berekeningssysteem in te passen, als vaststaat dat die aanspraak een ander karakter heeft.
In dit Deel zullen wij aantonen, dat harmonisatie met de sociale verzekenngswetgevmg en de burgerlijke pensioenwetgeving mogelijk is zonder de goede
financiële voorziening van de militaire oorlogs- en dienstslachtoffers aan te
tasten. Niet alleen vanuit historisch, maar ook vanuit theoretisch oogpunt is een
dergelijke afstemming juister. In de hoofdstukken I tot en met IV zullen wij dit
beargumenteren. In hoofdstuk V komen wij dan ter afsluiting van onze studie
met drie voorstellen tot verbetering van het huidige militaire pensioensysteem.
Het eerste voorstel is optimaal van opzet en beoogt een aanpassing van de
A.M.P.W. aan de eisen van een rationele schadeleer. Het tweede voorstel (het
z.g. tussenvoorstel) staat eveneens een aanpassing aan de schadeleer voor, zij het
dat dit voorstel minder ver gaat. Het laatste voorstel gaat het minst ver. Het
streeft niet naar een gedeeltelijke of volledige harmonisatie, maar elimineert uit
het bestaande systeem slechts een tweetal historische fouten.
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HOOFDSTUK I.
Nadere bezinning op de historische verkenning.
A. Inleiding.
In dit hoofdstuk zal een nadere bezinning plaatsvinden op de gegevens, die Deel
I ons heeft opgeleverd. Zij houdt vier punten in.
In de eerste plaats zal een gedetailleerde vergelijking worden gemaakt tussen de
sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke en militaire pensioenwetgeving.
Centraal daarbij staat de vraag in welke mate deze drie wetgevingen overeenstemmen. Als richtpunt wordt genomen de situatie, zoals die was aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog (5 mei 1945). Op dat moment immers had
de oorlog nog niet tot concrete wijzigingen in de militaire pensioenwetgeving
geleid (pas in 1947). Verder was de situatie nog vrijwel identiek aan die van
1922. Voor zover het voor de vergelijking noodzakelijk is, zal teruggegrepen
worden op gegevens uit de periode 1814-1945. Met name zal dit gedaan
worden voor het invaliditeitsbegrip.
Wij maken deze vergelijking, omdat wij in een totaal overzicht voor alle
elementen van het ontstane pensioensysteem nog eens willen aantonen, dat aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog de sociale verzekeringswetgeving en de
burgerlijke en militaire pensioen wetgeving in belangrijke mate overeenstemden.
Na deze vergelijking geven wij voor de drie wetgevingen puntsgewijs aan wat de
naoorlogse ontwikkelingen hebben ingehouden. Bijzondere aandacht krijgt de
afwijkende ontwikkeling in de militaire pensioenwetgeving door toedoen van
de oorlog.
In de derde plaats worden de nadelen verbonden aan het huidige militaire
pensioensysteem op een rijtje gezet.
Uit de geschiedenis valt ook af te leiden langs welke weg het militaire pensioensysteem weer op het rechte spoor kan worden gezet. Hierop zal als vierde
punt worden ingegaan.
Tot slot volgt een samenvatting.
B. De situatie op het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Zowel in de sociale verzekeringswetgeving als in de burgerlijke en militaire
pensioenwetgeving was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een duidelijk onderscheid in invaliditeitsaanspraken aan te wijzen al naar gelang er al dan
niet sprake was van professioneel veroorzaakte schade. Dit onderscheid manifesteerde zich op diverse punten : omschrijving van het professioneel oorzakelijkheidscriterium, begrip invaliditeit (arbeidsongeschiktheid), berekeningssysteem, hoogte en duur. Onderling vertoonden de drie wetgevingen op deze
punten overigens, behalve vele verschillen, ook talrijke overeenkomsten. Wij
nemen deze successievelijk onder de loupe.
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1. Omschrijving professioneel

oorzakelijkheidscriterium.

In de Probleemstelling hebben wij reeds enige aandacht besteed aan het feit, dat
om in aanmerking te komen voor een militair dienstinvaliditeitspensioen de
verwonding, ziekten of gebreken, die de invaliditeit bij de betrokken militair
hebben teweeggebracht, hun oorzaak moeten vinden in of verergerd moeten
zijn door de uitoefening van de militaire dienst. Voor dit oorzakelijk en verergerend verband hebben wij toen het begrip «professionele oorzakelijkheid»
gebruikt. Een dergelijk professioneel oorzakelijkheidscriterium bestond aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog niet alleen in de militaire pensioenwetgeving. Ook de ongevallenrente en het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen
kenden een professioneel oorzakelijkheidscriterium. De omschrijving ervan
was evenwel anders dan bij het militair dienstinvaliditeitspensioen. In onderstaand schematisch overzicht zetten wij dit nader uiteen :
Omschrijving van het professioneel oorzakelijkheidscriterium bij het militair
dienstinvaliditeitspensioen, het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen en de
ongevallenrente.
Militair dienstinvaliditeitspensioen.

Het professioneel oorzakelijkheidscntenum was in de Pensioenwet voor de landmacht 1922 in artikel 2, tweede lid,
omschreven en wel als volgt (vgl. cursief gedrukte gedeelten).
artikel 2, tweede lid
Recht op pensioen wordt verkregen ter zake van :
a. verwonding of verminking tijdens de uitoefening van
de militaire dienst in de strijd bekomen, dan wel veroorzaakt door gevorderde of bevolen militaire
diensten;
b. ziekten of gebreken welke het gevolg zijn van verrichtingen of vermoeienissen aan de uitoefening van de
militaire dienst verbonden, of van bijzondere omstandigheden of toestanden, die zich bij de uitoefening van
deze dienst hebben voorgedaan, dan wel, die tot uiting
zijn gekomen onder overwegende invloed van die verrichtingen, vermoeienissen, bijzondere omstandigheden of toestanden;
c. ziekten of gebreken, niet ontstaan op één der wijzen
onder a en b genoemd, maar voor een deel hun oorsprong vindende in omstandigheden, die met de uitoefening van de dienst niet in verband staan, of in de
vroegere hchaams- of zielstoestand van de militair,
wanneer die ziekten of gebreken zijn ontstaan, tot uiting gekomen of verergerd, mede door inwerking van
bijzondere, zeer nadelige invloeden waaraan de belanghebbende, m verband met de uitoefening van de
dienst, ts blootgesteld geweest ;
een en ander voor zover de verwonding of verminking,
ziekten of gebreken zijn ontstaan, tot uiting gekomen of
verergerd gedurende de dienst bij de landmacht hier te
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lande of btj de zeemacht en te dier zake nog geen
pensioen werd toegekend en mits de toestand van den
belanghebbende tengevolge van deze verwonding,
ziekten of gebreken bij ontslag blijkt ene invaliditeit te
veroorzaken van ten minste tien procent.
Burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen.

Het professioneel oorzakelijkheidscriterium was in de Pen
sioenwet 1922 in artikel 63, eerste lid, omschreven en wel als
volgt (vgl. cursief gedrukt gedeelte) :
artikel 63, eerste hd
De ambtenaar, die terzake van ziekte of gebreken die het
rechtstreeks gevolg zijn van de uitoefening van zipt dienst
en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid zijn te wi/ten,
uit zijn betrekking ontslagen wordt, ontvangt behalve het
in artikel 54 bepaalde pensioen, eventueel een verhoging.

Ongevallen rente.

Het professioneel oorzakelijkheidscriterium was in de Onge
vallenwet 1921 in artikel 14, eerste lid omschreven en wel als
volgt (vgl. cursief gedrukt gedeelte) :
artikel 14, eerste lid
De bank verleent den verzekerde, wien het ongeval over
komt in verband met ζηη dienstbetrekking, als schadeloos
stelling genees- en heelkundige behandeling of vergoeding
daarvoor volgens regelen, bij algemeenen maatregel van
bestuur te stellen.

Dit schema laat ons zien, dat de Pensioenwet voor de landmacht 1922 de
meest uitgebreide omschrijving kende voor het professioneel oorzakelijk
heidscriterium. Verder was er in deze wet reeds een zeer duidelijk onder
scheid aanwezig tussen de direkte vorm van professionele oorzakelijkheid en
de indirekte vorm daarvan.
De omschrijvingen van de Pensioenwet 1922 en de Ongevallenwet 1921 waren
daarentegen veel minder uitgebreid. Uit de omschrijving in de Pensioenwet
1922 valt af te leiden, dat de burgerlijke pensioenwetgever alleen de direkte
vorm op het oog heeft gehad. De omschrijving in de Ongevallenwet 1921 is het
minst gedetailleerd.
2. Interpretatie van de begrippen invaliditeit/arbeidsongeschiktheid bij aanwe
zigheid van professionele oorzakelijkheid.
In Deel 1(1) hebben wij reeds enige aandacht besteed aan het begrip invaliditeit
in de Ongevallenwet 1921. Wij kwamen tot de conclusie, dat de invaliditeitsdefinitie van artikel 18 van de Ongevallenwet 1921 (omschreven als een fysiek

(1)

Vgl. hoofdstuk II van Deel I, deel C, paragraaf 1.
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arbeidsongeschiktheidsbegrip) grote gelijkenis vertoonde met de interpretatie
(een wettelijke definitie was er niet, dit in tegenstelling tot in de Ongevallenwet 1921 en de Pensioenwet 1922) van het begrip invaliditeit in de militaire pensioenwetgeving. Het navolgende schema toont deze gelijkenis:
Interpretane van het begnp invaliditeit in
het militair dienstinvaliditeitspensioen.

Invahditeitsdefinme van artikel 18 van de
Ongevallenwet 1921.

mate van ongeschiktheid tot arbeid, die voor
zijn krachten en bekwaamheid is berekend en
die met het oog op zijn opleiding en vroeger
beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen.

mate van ongeschiktheid tot arbeid, die voor
zijn krachten en bekwaamheid is berekend en
die met het oog op zijn opleiding en vroeger
beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen ter plaatse waar ht) arbeid verricht of
het laatst verricht heeft of op een naburige
soortgeli/ke plaats.

Het schema laat verder zien, dat er alleen ten aanzien van de zinsnede «ter
plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een naburige
soortgelijke plaats» verschil bestond tussen de beide definities. Voor het overige
waren ze woordelijk gelijk. Zoals reeds opgemerkt (2), is het weglaten van de
zojuist genoemde zinsnede waarschijnlijk veroorzaakt door het feit, dat door de
CR.v.B. een gedachte is toegepast, die aan meerdere militaire rechtspositieregelingen ten grondslag ligt, namelijk dat (gewezen) militairen geacht worden
overal inzetbaar te zijn.
Voor wat betreft de interpretatie van het begrip invaliditeit bestond er ook een
zekere relatie tussen het militair dienstinvaliditeitspensioen en het burgerlijk
dienstinvaliditeitspensioen. Deze relatie is evenwel iets minder duidelijk dan bij
het militair dienstinvaliditeitspensioen en de ongevallenrente. Zetten wij beide
tegenover elkaar, dan valt ogenschijnlijk weinig overeenkomst te ontdekken :
Interpretatie van het begnp invaliditeit in het
militair dienstinvaliditeitspensioen.

Invaliditeitsdefinine van
dienstinvaliditeitspensioen.

het

burgerlijk

mate van ongeschiktheid tot arbeid, die voor
zijn krachten en bekwaamheid is berekend en
die met het oog op zijn opleiding en vroeger
beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen.

mate van ongeschiktheid om door passende
arbeid in het levensonderhoud te voorzien
(artikel 17).

Ook een vergelijking met de bij de medici van Defensie in de praktijk gebruikelijke omschrijvingen van het begrip «algemene invaliditeit» (3) laat duidelijke
verschillen zien. Schematisch geeft deze vergelijking het volgende beeld:
(2)
(3)
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Vgl. hoofdstuk 11 van Deel I, deel D, paragraaf 2.
Vgl. hoofdstuk 11 van Deel I, deel D, paragraaf 2.

Gebruikelijke omschn|vmgen van het begnp
«algemene invaliditeit» in het militair invaliditeitspensioen.

Invaliditeitsdefimtie van
dienstinvaliditeitspensioen.

het

burgerlijk

1. de mate van invaliditeit op de algemene
arbeidsmarkt.
2. het algemeen verlies aan arbeidsvermogen.

mate van ongeschiktheid om door passende
arbeid in het levensonderhoud te voorzien.

Toch is er van enige relatie wel degelijk sprake. Om dit in te zien, dienen wij
terug te gaan naar de militaire pensioenregelingen van vóór 1922 en naar de
Memorie van toelichting bij de Pensioenwet voor de landmacht 1922. In
deze teksten, te beginnen met de regeling van 1837, komen bij het dienstinvahditeitspensioen omschrijvingen van het begnp invaliditeit voor, die grote
gelijkenis vertonen met de definitie van de Pensioenwet 1922. Het volgende
overzicht laat dit zien :
Pensioenreglement voor de landmacht van
1837.

«het geheel of gedeeltelijk buiten staat zijn
om uit eigen middelen of door handenarbeid in zi)n dagelijks onderhoud te voorzien». (amkel 3 | 0 artikel 7)

Pensioenwet voor de landmacht 1851.

«het voortdu rend geheel of gedeeltelijk dan
wel ti|deli|k geheel of gedeeltelijk buiten
staat zijn om door handenarbeid in zijn
levensonderhoud te voorzien», (amkel 37)

Pensioenwet voor de landmacht 1902.

«het niet, tijdelijk of voor altijd buiten staat
zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien». (artikel· 18)

Pensioenwet voor de landmacht 1922.
(Memorie van toelichting).

De Regering heeft in deze toelichting uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat het volle
pensioen, waarop een militair op grond van
de bepalingen van de Pensioenwet voor de
landmacht 1922 recht zou krijgen, wanneer hij «volledig ongeschikt was tot het
vernchten van behoorlijk loonende arbeid», geacht moest worden een voldoende
tegemoetkoming te zijn om hem m staat te
stellen om in zijn levensonderhoud te voorzien (4).

Dit overzicht toont aan, dat tot en met het jaar 1922 ook ten aanzien van het
militair dienstinvaliditeitspensioen de terminologie «in zijn levensonderhoud
kunnen voorzien» gebruikt werd. Van een zekere gelijkenis op het punt van
het begnp invaliditeit tussen de Pensioenwet 1922 en de Pensioenwet voor de
(4)

Vgl. hoofdstuk II van Deel I, deel C, paragraaf 1.
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landmacht 1922 kan dus in ieder geval in het begin van de twintiger jaren
zeer zeker gesproken worden.
Nadien is deze gelijkenis verdwenen, vooral omdat bij de uitvoering van de
Pensioenwet voor de landmacht 1922 meer werd gehandeld overeenkomstig de
gevolgde praktijk in het kader van de Ongevallenwet 1921 dan overeenkomstig
de gevolgde praktijk in het kader van de Pensioenwet 1922(5). Op den duur
heeft dit ertoe geleid, dat de terminologie «in zijn levensonderhoud kunnen
voorzien» bij het militair dienstinvaliditeitspensioen op de achtergrond is geraakt. In de invaliditeitsdefinitie van de Ongevallenwet 1921 kwam deze terminologie immers niet voor.
Samenvattend kunnen wij stellen, dat er met betrekking tot de omschrijving van
het begrip invaliditeit een duidelijke relatie valt aan te wijzen tussen het militair
dienstinvaliditeitspensioen enerzijds en de ongevallenrente en het burgerlijk
dienstinvaliditeitspensioen anderzijds. Voor wat betreft het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen was die relatie met het militair dienstinvaliditeitspensioen in
het begin van de twintiger jaren aanwezig, voor wat betreft de ongevallenrente
gedurende de periode daarna.
3. Interpretatie van de begrippen arbeidsongeschiktheid/invaliditeit
zigheid van professionele oorzakelijkheid.

bij afwe-

De overeenkomst tussen de begrippen «invaliditeit» en «arbeidsongeschiktheid» bestond alleen wanneer er sprake was van professionele oorzakelijkheid.
Bestond een dergelijke oorzakelijkheid niet, dan was er in het geheel geen
overeenkomst te bespeuren. Om dit ontbreken van overeenkomst aan te tonen
moeten wij een vergelijking maken tussen de invaliditeitsrente en het gewone
militair en burgerlijk invaliditeitspensioen, omdat dit de uitkeringen zijn die
werden toegekend bij afwezigheid van professionele oorzakelijkheid.
Op basis van de Invaliditeitswet 1913 was invalide hij, die tengevolge van ziekte
of gebreken buiten staat was om met arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid was berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroeger
beroep hem in billijkheid kon worden opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid
verrichtte of het laatst had verricht, 1/3 te verdienen van hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding op
zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienden (artikel 72). De invaliditeitsklasse diende krachtens deze definitie uiteindelijk bepaald te worden aan de
hand van de resultaten van een loonkundig onderzoek (6). In dit onderzoek
dienden twee lonen vastgesteld te worden, te weten :

(5)
(6)

Vgl. hoofdstuk II van Deel I, deel D, paragraaf 3.
Vgl. hoofdstuk IV van Deel I, sectie IV. 1, deel B.
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— het restloon : d.i. het loon, dat betrokkene met passende arbeid verdient of
geacht kan worden te verdienen ;
— het maatmanloon : d.i. het loon, dat lichamelijk en geestelijk gezonde per
sonen van dezelfde soort en soortgelijke opleiding op een bepaalde plaats
met arbeid gewoonlijk verdienen.
Recht op invaliditeitsrente krachtens de Invaliditeitswet 1913 bestond dus,
wanneer :
restloon < 'Λ van het maatmanloon
Het gewone invaliditeitspensioen krachtens de Pensioenwet voor de landmacht
1922 kende een geheel ander invaliditeitscriterium. In deze wet was in artikel 16
bepaald, dat wanneer de verwonding, verminking, ziekten of gebreken de
belanghebbende «geheel buiten staat stellen om in zijn onderhoud te voorzien,
terwijl afdoende verbetering in zijn toestand niet is te verwachten» het hem toe
te kennen pensioen niet minder dan 30 % van de pensioengrondslag zou bedra
gen. In tegenstelling tot het begrip invaliditeit in de Invaliditeitswet 1913
bepaalde deze situatie uitsluitend de hoogte van het pensioen, niet tevens het
recht op pensioen. Wilde betrokkene in aanmerking komen voor een gewoon
invaliditeitspensioen, dan hoefde er geen sprake te zijn van invaliditeit, maar
wel van «ongeschiktheid voor de waarneming van de dienst uit hoofde van
verwonding, verminking, ziekten of gebreken, mits de ongeschiktheid niet het
gevolg is van eigen moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag» (artikel 2).
Hetzelfde gold voor de Pensioenwet 1922. Als voorwaarde voor verkrijging van
recht op gewoon invaliditeitspensioen was in deze wet (artikel 48) bepaald, dat
de burgerambtenaar ongeschikt moest zijn voor de waarneming van zijn be
trekking uit hoofde van ziekten of gebreken.
Anders dan de Pensioenwet voor de landmacht 1922 kende de Pensioenwet
1922, benevens deze voorwaarde, niet nog eens een invaliditeitscriterium ter
bepaling van de hoogte van het pensioen. Voor de hoogte van het gewone
invaliditeitspensioen was in deze wet uitsluitend bepalend de opgebouwde
diensttijd, zij het dat door de wetgever zowel een minimum als een maximum
aan dit pensioen was verbonden, te weten respectievelijk 30 en 7 0 % van de
middelsom van de pensioengrondslagen (7).
4. Berekeningssysteem bij aanwezigheid van professionele

oorzakelijkheid.

De overeenkomsten en verschillen tussen de ongevallenrente en het burgerlijk
en militair dienstinvaliditeitspensioen voor wat betreft het berekeningssysteem
kunnen het best aangegeven worden met een schematisch overzicht. Dit geeft
het volgende beeld :

(7)

Zie schema 7 op pagina 77 e.V..
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Militair dienstinvaliditeitspensioen.

Vóór 1947 werd er van uitgegaan, dat het dienstmvaliditeitspensioen
niet meer zou mogen bedragen dan het maximumpensioen bi) een volledige camere, zijnde 70% van het laatst verdiende loon (= pensioengrondslag). De basis, waarover het dienstinvaliditeitspensioen zou
worden berekend, werd verkregen door de volgende formule:
70 % van de pensioengrondslag
= f. x , af: dienstujdpensioen (D.P.)
= f. y , berekemngsbasis
= f. x-y,—
Het dienstinvaliditeitspensioen bedroeg dan :
a. indien er sprake was van direkte professionele oorzakeli)kheid :
(percentage invaliditeit χ berekeningsbasis) + (D.P.)
b. indien er sprake was van indirekte professionele oorzakeli)kheid :
1/2 (percentage invaliditeit χ berekeningsbasis) + (D.P.)
De invaliditeitspercentages werden uitgedrukt in veelvouden van tien.
(artikel 18 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922)

Burgcrb)k diensnnvaliditeitspensioen.

Ook bi| het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen werd een berekenings
basis vastgesteld. Hiervoor gold de formule :
70 % van de pensioengrondslag
= f. x , af: diensttijdpensioen (D.P.)
= f. y,berekemngsbasis
= f. x-y,~
Het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen bedroeg dan :
(percentage invaliditeit χ berekeningsbasis) + (D.P.)
De invaliditeitspercentages werden uitgedrukt in veelvouden van vijf
entwintig. (artikel 63 j" artikel 71 van de Pensioenwet 1922)

Ongevallenrente.

De Ongevallenwet 1921 kende geen dienstujdpensioen. In het bereke
ningssysteem van deze rente kwam dit element met voor. Het bereke
ningssysteem voor de ongevallenrente was heel eenvoudig en kan als
volgt m een formule worden uitgedrukt:
(70 % van het dagloon) χ (percentage invaliditeit)
Toepassing van deze formule leverde de zgn. dagrente op. Deze rente
werd genoten op elke dag, behalve de zondag.
In welke veelvouden de mate van invaliditeit uitgedrukt moest worden,
gaf de Ongevallenrente 1921 niet aan. (artikel 16 van de Ongevallenwet
1921)

Dit schema toont, dat weliswaar van gelijkheid van de berekeningssystemen
geen sprake was, maar dat er in de desbetreffende systemen wel duidelijke
punten van overeenkomst waren aan te wijzen. Zo speelde in alle drie de
systemen het percentage van 70 % als aan te houden maximum van het pensioen
en het invaliditeitspercentage een rol. Ook vormde in de drie systemen het
laatst verdiende loon (dagloon, pensioengrondslag) het uitgangspunt van de
berekening.
Een belangrijke afwijking tussen het militair en het burgerlijk dienstinvalidi
teitspensioen aan de ene kant en de ongevallenrente aan de andere kant was
evenwel, dat bij de eerste twee de diensttijd een element vormde, terwijl dat bij
de ongevallenrente in het geheel niet het geval was. Voor de hoogte van de
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ongevallenrente was uitsluitend bepalend de mate, waarin betrokkene nog in
staat was om zijn laatstgenoten loon te verdienen. Bij het militair en burgerlijk
dienstinvaliditeitspensioen speelde voor de vaststelling van de hoogte van het
pensioen naast het invaliditeitspercentage nog een tweede aspect een rol, name
lijk hoeveel dienstjaren betrokkene had opgebouwd. Op basis van deze
dienstjaren werd het diensttijdpensioen vastgesteld. Dit pensioen vormde een
integrerend onderdeel in de berekening van het dienstinvaliditeitspensioen.
5. Berekeningssysteem bij afwezigheid van professionele

oorzakelijkheid.

Ook wanneer er geen sprake was van professionele oorzakelijkheid, vielen er
duidelijke overeenkomsten aan te wijzen tussen de sociale verzekeringswet
geving en de burgerlijke en militaire pensioenwetgeving.
In de Invaliditeitswet 1913 was het bedrag van de invaliditeitsrente afhankelijk
van twee factoren, nl. het totaal van de betaalde premien en de duur van de
verzekering (8). De wet (artikel 75) bevatte een formule ter berekening van die
rente ; daarbij waren in een deel van deze formule, die betrekking had op de z.g.
«grondslag van de rente», in de teller de betaalde premien opgenomen, terwijl in
de noemer de duur van de verzekering tot uitdrukking kwam. Dit had tot
gevolg, dat wanneer de verzekering voortduurde en de verzekerde geen premie
betaalde (of de premiebetaling wel voortzette, maar in geringere frequentie dan
voordien) de verhouding ongunstiger werd en de «grondslag» van de rente
lager. De wetgever wilde hiermee de verzekerde een tastbaar belang geven bij
het voortzetten van zijn verzekering gedurende de tijd, dat hij niet in een
dienstbetrekking werkzaam was.
Omtrent het tweede deel van de formule kan worden opgemerkt, dat zij op een
z.g. verhoging (van de rente) betrekking had. Deze verhoging bestond uit een
vast percentage van de betaalde premien en bedroeg 11,2% daarvan. De
waarde van deze verhoging daalde dus niet na staking van de premiebetaling.
Vertoonde nu bovenstaand berekeningssysteem voor de invaliditeitsrente over
eenkomst met het systeem voor het gewone militair en burgerlijk invalidi
teitspensioen ? Op het eerste gezicht lijkt er van enige overeenkomst in het
geheel geen sprake te zijn. Voor de berekening van het gewone invaliditeitspen
sioen, zowel burgerlijk als militair, was bepalend de formule:
(aantal dienstjaren χ vergeldingspercentage) χ (pensioengrondslag of mid
delsom der pensioengrondslagen).
De hierin voorkomende elementen lijken niet te corresponderen met de ele
menten, die in het kader van de invaliditeitsrente een rol spelen. Maar dit is
slechts schijn. Aan beide berekeningssystemen lag de «opbouwgedachte» ten
grondslag, d.w.z. de gedachte, dat voor elk jaar een bepaald bedrag aan rente
c.q. pensioen wordt opgebouwd. In het berekeningssysteem voor de invalidi(8)

Vgl. hoofdstuk IV van Deel I, sectie IV.l, deel B.
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teitsrente was dit tot uitdrukking gebracht door de hoogte van de rente mede
afhankelijk te laten zijn van de duur van de verzekering ; in het berekeningssysteem voor het gewone militair en burgerlijk invaliditeitspensioen door de
hoogte van het pensioen afhankelijk te laten zijn van het aantal dienstjaren.
Gesteld moet dan ook worden, dat er slechts in de uitwerking van deze gedachte
verschillen zijn aan te wijzen, niet voor wat betreft de gedachte zelf. Het grootste
verschil is hierbij te vinden in de «grondslag van de rente», respectievelijk de
«pensioengrondslag».
Voor wat betreft het opbouwsysteem weken de invaliditeitsrente en het gewone
militair en burgerlijk invaliditeitspensioen wel principieel af van de ongevallenrente en het militair en burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen. Bij deze laatste
uitkeringen was het aantal dienstjaren en de verzekeringsduur niet primair
bepalend voor de hoogte van de uitkering. Doorslaggevend was de mate van
invaliditeit bezien in relatie tot het laatst verdiende loon.
6. Hoogte en duur bij aanwezigheid van professionele

oorzakelijkheid.

Evenals wij hiervoor hebben gedaan bij de bespreking van de berekeningssystemen, maken wij ook voor wat betreft de hoogte en de duur van de ongevallenrente en het burgerlijk en militair dienstinvaliditeitspensioen een schematisch overzicht. Dit laat ons het volgende zien :
Militair dienstinvalidi- Burgerlijk dienstinvali- Ongevallenrente.
diteitspensioen.
teitspensioen.
Maximale hoogte. 70% van het laatst verdiende loon. (artikelen
14 en 16 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922)

70 % van het laatst verdiende loon. (artikelen
33 en 63 van de Pensioenwet 1922)

70% van het laatst verdiende loon. (artikelen 7
en 16 van de Ongevallenwet 1921)

Maximale duur.

Tot het moment van
overb)den. (artikel 63
van de Pensioenwet
1922)

Tot het moment van
overli)den. (artikel 16
van de Ongevallenwet
1921)

Tot het moment van
overlijden, (artikel 5 van
de Pensioenwet voor de
landmacht 1922)

Dit overzicht leert ons, dat er aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op het
punt van de hoogte en de duur een volledige overeenkomst bestond tussen het
militair en burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen en de ongevallenrente. Bij elk
van de drie uitkeringen gold als maximale hoogte 70 % van het laatst verdiende
loon. Weliswaar bestond er in de desbetreffende wetten verschil ten aanzien van
de wijze, waarop dit laatst verdiende loon werd berekend, maar het principe
was hetzelfde. Ook de termijn, waarover de uitkeringen maximaal konden
lopen, was bij de drie uitkeringen gelijk.
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7. Hoogte en duur btj afwezigheid van professionele

oorzakelijkheid.

Een dergelijke grote overeenkomst was er niet, wanneer er geen sprake was van
professionele oorzakelijkheid. Het recht op invaliditeitsrente eindigde bij het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De invahditeitsrente ging dan over in
ouderdomsrente. Qua berekening maakte dit niets uit. De ouderdomsrente
werd op dezelfde wijze berekend als de invahditeitsrente.
Bepalingen met betrekking tot de maximale hoogte van de invaliditeitsrente
kwamen in de Invahditeitswet 1913 met voor. De rente was afhankelijk van de
verzekeringsduur en het bedrag der betaalde premien. Wel waren de verzekenngsduur en premie aan maxima gebonden.
Het gewone invaliditeitspensioen, zowel burgerlijk als militair, gaf op deze
punten een ander beeld te zien (9). In de eerste plaats was er bij dit pensioen aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog geen caesuur bij het bereiken van de
leeftijd van 65 jaar. Het pensioen liep ongewijzigd door en eindigde op het
moment van overlijden. In de tweede plaats gold er een maximum pensioen. Dit
maximum beliep 70 % van het laatst verdiende loon.
8. Besluit.
Overzien wij het voorgaande dan kunnen wij vaststellen, dat er aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog vele overeenkomsten m de wijze van vaststelling
van het recht op uitkering terzake van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit vielen
aan te wijzen tussen de sociale verzekenngswetgeving en de burgerlijke en
militaire pensioenwetgeving. Met name wanneer er sprake was van professionele oorzakelijkheid; in mindere mate wanneer daarvan geen sprake was.
Vergeleken met de sociale verzekenngswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving liep de militaire pensioenwetgeving behoorlijk in de pas.
C. De naoorlogse ontwikkeling.
1. Ontwikkeling in de sociale

verzekenngswetgeving.

Bovenstaande situatie is door de naoorlogse ontwikkeling veranderd. Voor wat
betreft de sociale verzekenngswetgeving hebben wij dit reeds in Deel I beschreven (10). De belangrijkste veranderingen zijn teweeggebracht door de intrekking van de Invaliditeitswet en de Ongevallenwet en door de invoering van de
W.A.O. en laten zich in de volgende punten samenvatten:
a. er is een splitsing aangebracht tussen het ouderdomsnsico en het risico van
arbeidsongeschiktheid ;
(9) Zie schema 7 op pagina 77 e.v..
(10) Vgl hoofdstuk IV van Deel 1, sectie IV. 1.
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b. de grens tussen het ouderdomsrisico en het risico van arbeidsongeschiktheid
is gelegd bij de leeftijd van 65 jaar;
c. het professioneel oorzakelijkheidscriterium is verdwenen;
d. het begrip economische arbeidsongeschiktheid is centraal komen te staan en
de evaluatie gebeurt loonkundig;
e. de duur van de verzekering als element in de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is verdwenen.
2. Ontwikkeling in de burgerlijke

pensioenwetgeving.

In de burgerlijke pensioen wetgeving heeft zich in grote lijnen dezelfde ontwikkeling voorgedaan (11). Ook daar is een splitsing gemaakt tussen het ouderdomsrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico. De grens daartussen is eveneens gelegd bij de leeftijd van 65 jaar. Verder is het professioneel oorzakelijkheidscriterium verdwenen en is een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip
in de wet opgenomen. Uitgangspunt is eveneens een loonkundige evaluatie
geworden. Op één punt heeft echter de burgerlijke pensioenwetgeving de ontwikkeling, zoals die zich in de sociale verzekeringswetgeving heeft voorgedaan,
niet gevolgd, namelijk op het punt van vergelding van diensttijd vóór het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Het had in de lijn van de historische
ontwikkeling gelegen, als deze diensttijdvergelding vóór het bereiken van de
leeftijd van 65 jaar was afgeschaft. Zulke vergelding past niet, zoals de W.A.O.
aantoont, bij een vergoeding, die beoogt het risico van economische arbeidsongeschiktheid te compenseren. Een uitkering, die gebaseerd is op de mate van
arbeidsongeschiktheid in relatie tot het laatst verdiende loon, is daarvoor
voldoende. Had de burgerlijke pensioenwetgever consequent de ontwikkelingen van de sociale verzekeringswetgeving gevolgd, dan zou de diensttijd pas een
rol zijn gaan spelen na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en wel voor de
berekening van het ouderdomspensioen. Voor dit pensioen geldt evenals voor
het algemeen ouderdomspensioen, dat het wordt «opgebouwd», hetgeen een
diensttijdvergelding veronderstelt.
3. Afwijkende ontwikkeling in de militaire

pensioenwetgeving.

Geheel anders is de ontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog in de militaire
pensioenwetgeving verlopen (12). Door de militaire pensioenwetgever is zowel
de diensttijdvergelding vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar als het
dienstinvaliditeitspensioen, zoals dat sinds 1947 bestond, gehandhaafd. Vanuit
deze uitgangspunten is getracht de ontwikkelingen, die zich in het kader van de
sociale verzekeringswetgeving hadden voorgedaan, zoveel mogelijk in de mili-

ti 1)
(12)
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Vgl. hoofdstuk IV van Deel I, sectie 1V.2.
Vgl. hoofdstuk III en IV (sertie IV.3.) van Deel I.

taire pensioenwetgeving te verwerken zonder het eigen stelsel op te geven. Dit
heeft de volgende consequenties met zich meegebracht :
— evenals in de burgerlijke pensioenwetgeving is ook in de militaire pensioenwetgevmg de diensttijdvergelding vóór het bereiken van de leeftijd van
65 jaar blijven voortbestaan;
— bij het dienstinvaliditeitspensioen is geen splitsing gemaakt tussen het
ouderdomsrisico en het arbeidsongeschiktheidsnsico. Voor de berekening
van dit pensioen ná 65 jaar blijft primair bepalend de mate van invaliditeit,
met het aantal dienstjaren;
— het dienstinvaliditeitspensioen blijft bij het bereiken van de leeftijd van 65
jaar op dezelfde wijze doorlopen. Het enige dat in de wet met betrekking tot
de leeftijd van 65 jaar is bepaald, is dat het invahditeitspercentage, dat voor
betrokkene geldt daags voordat hij 65 jaar wordt, na dit tijdstip voortaan
geldt als definitief percentage, dat met meer herzien kan worden ;
— in afwijking van de sociale verzekenngswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving is in de militaire pensioenwetgeving het professioneel oorzakehjkheidscnterium gehandhaafd en wel ter vaststelling van het recht op
dienstinvaliditeitspensioen ;
— in afwijking van de sociale verzekenngswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving is in de militaire pensioenwetgeving het begrip invaliditeit
gehandhaafd naast het begnp arbeidsongeschiktheid.
4. Besluit.
Wij kunnen stellen, dat na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke ontwikkeling op gang is gekomen in de sociale verzekenngswetgeving. Deze betrof een
vijftal punten. In de burgerlijke pensioenwetgeving zijn deze punten in belangrijke mate overgenomen, dit in tegenstelling tot de militaire pensioen wetgeving.
Handhaving van het oude dienstinvaliditeitspensioen in 1966 heeft ertoe geleid,
dat de militaire pensioen wetgeving een eigen, afwijkend systeem heeft gekregen.
D. Nadelen verbonden aan het huidig systeem in de A.M.P.W..
Het systeem, dat door de wetgever m 1966 aan de A.M.P.W. ten grondslag is
gelegd, houdt een aantal bezwaren in zich. Het eerste bezwaar is, dat in deze wet
zowel het percentage arbeidsongeschiktheid als het percentage invaliditeit gekoppeld worden aan het laatst verdiende loon. Daardoor ontkomt men moeilijk
aan de veronderstelling, dat zowel het gewone als het dienstinvahditeitspensioen mets anders beogen dan een vergoeding voor het geleden loonverlies. Als
dit inderdaad het geval is dan moet het ook mogelijk zijn, dat een van beide
begrippen kan vervallen.
Als tweede is bezwaarlijk, dat in geval van professionele oorzakelijkheid twee
verschillende evaluatiemethodes moeten worden toegepast. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt geëvalueerd aan de hand van een onderzoek, waann
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naast medische ook arbeids- en loonkundige gegevens worden verzameld. Voor
de vaststelling van de mate van invaliditeit wordt daarentegen gewerkt met een
schattingsmethode, die de fysieke invaliditeit, d.w.z. het funktie- en integriteitsverlies, tracht vast te stellen. Als in beide gevallen de opzet is om het
loonverlies zo goed mogelijk te schatten dan moet een van de twee methodes
zeker als minder geschikt bestempeld kunnen worden en derhalve kunnen
verdwijnen.
Als derde bezwaar geldt, dat handhaving van het dienstinvaliditeitspensioen in
de A.M.P.W. heeft veroorzaakt, dat er in deze wet geen duidelijk onderscheid
valt op te maken tussen het arbeidsongeschiktheids- en het ouderdomsrisico.
Aan de ene kant kan invaliditeit parallel lopen met arbeidsongeschiktheid (vóór
65 jaar), aan de andere kant met ouderdom (ná 65 jaar) (13). Hierdoor is een
belangrijke afwijking ten opzichte van de sociale verzekeringswetgeving en de
burgerlijke pensioenwetgeving ontstaan.
Als laatste bezwaar geldt, dat bij het gewone invaliditeitspensioen een grens
gelegd wordt bij 65 jaar en bij het dienstinvaliditeitspensioen niet. Bij het
gewone invaliditeitspensioen is vóór 65 jaar de mate van arbeidsongeschiktheid
in hoofdzaak (14) bepalend voor de hoogte van het pensioen, na 65 jaar de
opgebouwde diensttijd. Bij het dienstinvaliditeitspensioen blijft daarentegen de
mate van invaliditeit steeds bepalend, zij het dat na het bereiken van de leeftijd
van 65 jaar deze invaliditeit geen verandering meer kan ondergaan. Ook door
dit laatste is een belangrijke afwijking ten opzichte van de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving ontstaan.
E. Terug in het goede spoor middels de schadeleer.
Proberen wij er achter te komen welke beweegredenen de wetgever ertoe
hebben aangezet om niet met de andere arbeidsongeschiktheidsregimes mee te
gaan, dan moeten wij tot onze teleurstelling vaststellen, dat in de Memorie van
toelichting bij de A.M.P.W. geen woord aan de onderhavige kwestie is gewijd.
Om toch te weten welke motieven destijds een rol hebben gespeeld, rest ons
alleen nog de mogelijkheid van onderzoek van de ambtelijke stukken (15). Aan
de hand van deze documenten vinden wij, dat de wetgever zich door de volgende
overwegingen heeft laten leiden:
1. de overweging, dat de militairen erop achteruit zouden gaan, wanneer de
ontwerp-regelingen voor de particuliere en burgeroverheidswerknemers

(13) Zie schema 11 op pagina 183 e.V..
(14) De bijlagen IV en V geven een schematisch overzicht voor de beroepsmilitairen en de
burgerambtenaren. Uit de cijfers blijkt, dat voor de ambtenaren vrijwel altijd de mate van
arbeidsongeschiktheid bepalend is. De meeste (± 90 %) worden gepensioneerd naar een
arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100 %.
(15) Bedoeld worden inteme ambtelijke stukken van de Afdeling pensioenen en wachtgelden van
het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 6.
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zouden worden nagevolgd. Bij het Ministerie van Defensie leefde men sterk
in de veronderstelling, dat de maximale uitkering, ook voor militairen,
slechts 80 % van het laatst verdiende loon zou zijn gaan bedragen in geval
van afstemming.
2. de overweging, dat de militaire oorlogs- en dienstsl ach toffers aanspraak
behoorden te hebben op een (volledige) schadeloosstelling van de zijde van
de gemeenschap. Het ging bij deze groep anders dan bij de particuliere
werknemers en de burgerambtenaren om het inlossen van een ereschuld, om
een aansprakelijkheid van de gemeenschap voor de geleden schade (16).
3. de overweging, dat het dienstinvahditeitspensioen krachtens de Pensioenwet
voor de landmacht 1922 dit schadeloosstellingskarakter had.
De Minister van Defensie heeft zich blijkens deze overwegingen vooral door de
schadeloosstellingsgedachte laten leiden. In geval van professionele oorzakelijkheid behoorde de militair aanspraak te hebben op een volledige vergoeding
van de geleden schade. De gemeenschap was daarvoor aansprakelijk. Om
voldoende gemotiveerd de afwijkingen in het militaire pensioensysteem te
kunnen elimineren zullen wij bijgevolg nader moeten ingaan op deze gedachte,
of anders gezegd zullen wij eerst een uiteenzetting moeten geven van de algemene leer inzake menselijke schade. In het volgende hoofdstuk zal dit dan
ook gebeuren, waarbij wij ons voornamelijk laten leiden door Viaene(17).
F. Samenvatting.
In dit hoofdstuk heeft een bezinning plaatsgevonden op hetgeen gevonden werd
in Deel I. Er is vastgesteld, dat er aan het einde van de Tweede Wereldoorlog

( 16) Deze gedachte klinkt door in de volgende passage, ontleend aan een interne ambtelijke nota
van de leiding van de Afdeling pensioenen en wachtgelden aan de bewindsleden van het Ministerie
van Defensie:
«Het militair bedrijf is hard en gevaarlijk. Het is direct ingesteld op het weerstaan en vernietigen van
hetgeen dat of degene die onze gemeenschap met vernietiging bedreigt. De plicht van de mens in dit
bedrijf is denken en handelen in overeenstemming met die doelstelling. Het individu zal in dit bedrijf
geestelijk en lichamelijk — ook contre coeur — alleen dan zijn plicht doen, wanneer hij zich in die
plichtsvervulling geschraagd weet door de gemeenschap, waarvan hij deel is.
Van oudsher komt de houding van de gemeenschap ten opzichte van de militair in belangrijke mate
tot uitdrukking in de zorg voor hen, die door de uitoefening van de militaire dienst naar geest en
lichaam in hun vermogen tot arbeiden zijn geschaad. Wil het goed zijn dan zal die zorg het karakter
van het inlossen van ereschuld hebben. Het militair invaliditeitspensioen terzake van dienstinvaliditeit heeft dit karakter. Daarom gaat het uit boven andere sociale voorzieningen en zal het deze
voorsprong moeten blijven behouden. Het moreel van de Nederlandse soldaat en met minder dat
van onze Nederlandse gemeenschap is hier in het geding».
Bovengenoemde nota bevindt zich in de dokumentatie van de Afdeling pensioenen en wachtgelden
van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordners pensioen algemeen, nr. 6.
(17) J. Viaene, Schade aan de mens, deel III, Evaluatie van gezondheidsschade; AmsterdamAntwerpen 1976.
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duidelijke parallellen vielen te trekken tussen de sociale verzekeringswetten en
de burgerlijke en militaire pensioenwetgeving. Deze parallellen werden onderzocht zowel voor het gewone als voor het dienstinvaliditeitspensioen. De aandacht ging uit naar een vijftal belangrijke aspecten : het professioneel oorzakelijkheidscriterium, de begrippen invaliditeit en arbeidsongeschiktheid, het berekeningssysteem en de hoogte en duur van het pensioen.
Op de vrij harmonische situatie aan het einde van de oorlog hebben de naoorlogse ontwikkelingen in zekere mate ontwrichtend ingewerkt. Twee ontwikkelingen zijn te onderkennen. Enerzijds de ontwikkeling in de sociale verzekeringswetgeving, die ertoe geleid heeft, dat de aanspraken bij afwezigheid van
professionele oorzakelijkheid (invaliditeitsrente) op een hoger niveau zijn gebracht. Anderzijds de ontwikkeling in de militaire pensioenwetgeving, die ertoe
geleid heeft dat de hoogte van het militair dienstinvaliditeitspensioen is aangepast.
De ontwikkeling van de sociale verzekeringwetgeving heeft uiteindelijk (1966)
voor de arbeidsongeschikte werknemer en ambtenaar tot gevolg gehad, dat het
verschil in aanspraken al naar gelang er al of niet sprake was van professionele
oorzakelijkheid, werd opgeheven. Beide aanspraken gingen in elkaar op en er
bleef nog slechts één begrippen- en berekeningssysteem over. Voor wat betreft
het begrip arbeidsongeschiktheid werd gekozen voor een economisch
arbeidsongeschiktheidsbegrip. Uitgangspunt bij de evaluatie van deze
arbeidsongeschiktheid werd de beschadigde mens, gezien midden in zijn
concrete sociaal-economische werkelijkheid.
In de militaire pensioenwetgeving zijn de invloeden komende uit de hoek van de
sociale verzekeringen slechts gedeeltelijk doorgedrongen, hoewel een harmonisatie met de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving
meer in de lijn van de geschiedenis had gelegen. Dit hield verband met het feit,
dat Defensie er huiverig voor was om de toenmalige gunstige aanspraken van de
oorlogsinvaliden aan te tasten. Het gevolg is geweest, dat er van een eenduidig
begrippen- en berekeningssysteem in de A.M.P. W. geen sprake meer is met alle
nadelen van dien. Vraag is echter, of deze nadelen onvermijdelijk zijn en passen
bij een rationeel schadeloosstellingssysteem. Antwoord hierop is alleen mogelijk door nader in te gaan op de algemene leer inzake menselijke schade.
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HOOFDSTUK IL
De algemene schadeleer.
Α. Inleiding.
Wie naar de algemene leer over menselijke schade zoekt, komt uiteindelijk
terecht bij de artikelen 1401 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Verwonderlijk is
dit niet. Nergens anders werd het schadeverschijnsel zo uitgebreid en indrin
gend bestudeerd als in de burgerrechtelijke leer omtrent de aansprakelijkheid
van degenen, die door het stellen van een onrechtmatige daad aan de medemens
schade berokkenen.
Lange tijd was voor de bestudering van het schadeverschijnsel het burgerlijk
recht ook vrijwel de enige bron. Met de opkomst van de militaire en burgerlijke
pensioenregelingen en de sociale verzekeringswetten in de negentiende en begin
twintigste eeuw kwam daar enige verandering in. Vanaf dat moment werd
voortaan ook bij de ongevallenrente en het burgerlijk en militair dienstinvaliditeitspensioen over schade gesproken (1). Dit was niet langer meer de schade,
liggend in de sfeer van de persoonlijke aansprakelijkheid, maar de schade,
voortvloeiend uit het professionele risico, dat op de werkgever of de ge
meenschap rustte. De persoonlijke aansprakelijkheid van deze laatsten werd
niet meer ter discussie gesteld, maar de schade bleef nog op de gemeenrechtelijke
wijze bepaald worden.
Met de verdwijning van de ongevallenrente en het burgerlijk dienstinvaliditeitspensioen in 1966 is het gebruik van het begrip schade in de sociale verzeke
ringswetgeving en de burgerlijke pensioen wetgeving weer op de achtergrond
geraakt. Beweert men thans tegenover rechtskundigen uit die kringen dat hun
wetgevingen zich ook met «schade» zouden bezig houden, dan wordt men
argwanend aangekeken. Men gelooft niet, dat het bij de W. A.O.- en de A. A. W.uitkering, het ziekengeld en het gewone invaliditeitspensioen om niets anders
zou gaan dan om een schadeloosstellingskwestie en dat het enige verschil met
het militair dienstinvaliditeitspensioen hierin bestaat, dat het bij dit pensioen
handelt om professioneel veroorzaakte schade.
Zoals Viaene heeft aangetoond, is de juridische schadeleer echter niet beperkt
tot een enkel rechtsgebied, zij is daarentegen universeel (2). Ook voor het sociale
recht geldt zij en wel in zijn volle omvang. Dit recht houdt zich namelijk evenals
het Burgerlijk recht bezig met de concrete mens, die door verwonding, ziekten of
gebreken is beschadigd en daarvoor op grond van specifieke regelingen ver
goedingen en voorzieningen krijgt teneinde de schade geheel of gedeeltelijk weg
te nemen. Voor onze studie en in het bijzonder voor onze probleemstelling is het

(1)
(2)

Vgl. de hoofdstukken I, II en III van Deel I.
J. Viaene, Schade aan de mens, deel III, Evaluane van gezondheidsschade, pagina 226.
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dan ook van uitermate groot belang om over een helder inzicht te beschikken in
hetgeen de schadeleer inzake menseli]ke schade inhoudt. Welke schadeposten
bestaan er en welke worden door de diverse regimes bestreken? Van het
antwoord hangt de harmonisatie tussen de regimes af.
Wij zullen in dit hoofdstuk nader op deze algemene schadeleer ingaan. Aan het
einde volgt een samenvatting.
B. De algemene leer inzake menselijke schade.
1. Wat ts schade?
Wat schade is, is het snelst en het nauwkeungst aan te geven met het volgende
diagram van Viaene(3):
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In dit diagram is een willekeurig schadelijdend object in de ordinaat gebracht en
het tijdsverloop in de abscis. Verder is in het veld van het diagram een voor
beeld van een zich aan dit object ontwikkelde schade getekend. In dit voor
beeld is een gunstige evolutie van de voorafgaande toestand (A) veronder
steld, welke evolutie zou zijn voortgezet (B), ware er geen schadeoorzaak (O)
tussengekomen. In het getekende voorbeeld had deze schadeoorzaak een ab
rupte afwijking (C) tot gevolg, die echter op een lager niveau dadelijk gecon
solideerd werd. Het verschil (S) is de schade optredend tussen В en C.
Duidelijk kunnen wij uit dit diagram afleiden, dat wat ook het schadelijdend
voorwerp moge zijn — mens, stoffelijk object, financieel vermogen — schade
steeds een ongunstig verschil is. Dit verschil resulteert noodzakelijkerwijze uit
een vergelijking met eigenaardige kenmerken. Schade verschijnt uit de vergehj(3)

J Viaene, aangehaald werk, pagina 264.
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king van twee toestanden (of gedaanten) van hetzelfde schadelijdend object : de
hypothetische toestand, waarin het object zou zijn gebleven, ware het niet
beschadigd geweest, wordt gesteld tegenover de beschadigde situatie, waarin
hetzelfde object komt te verkeren.
Het ongunstig verschil is bijgevolg geenszins de resultante van een vergelijking
tussen een onbeschadigde toestand uit het verleden (A) met de daarop volgende
situatie (C). Het beschadigde voorwerp dient werkelijk met zijn onbeschadigde
schim vergeleken te worden door gewoon zijn vroegere onbeschadigde gedaante ( A) op een hypothetische irreële wijze (B) naar het heden door te trekken,
waarna het verschil gemaakt wordt met de beschadigde gedaante (C). De
hypothetische onbeschadigde toestand (B) van het object is bijgevolg steeds de
voortzetting van de originele onbeschadigde toestand (A). Er zijn derhalve drie
situaties van belang, te weten :
a. de originele onbeschadigde werkelijkheid (A),
b. de hypothetische projectie ervan in de toekomst (B),
с de ongunstige realiteit opgetreden na de beschadiging (C).
2. Wat is schade aan de mens ?
Schade heeft niet enkel een structureel kenmerk, maar ook een inhoudelijk.
Waaruit bestaat het verlies als schade de mens treft ? Voor de beantwoording
van deze vraag gaan wij wederom te rade bij Viaene, die een onderscheid maakt
tussen verlies van menselijk zijn en verlies van menselijk welzijn (4).
Het verlies van menselijk zijn omvat:
— lichamelijk zijnsverlies
— geestelijk zijnsverlies
— sociaal zijnsverlies
— ecologisch zijnsverlies
Het verlies van menselijk welzijn:
— vitaal waardenverlies
— nutswaardenverlies
— schoonheidsverlies
— verlies van het zogenaamde «hogere waarde-zijn», zoals wijs-zijn en goed
zijn.
Viaene maakt dit onderscheid, omdat naar zijn oordeel over schade zowel op
een ontologische (in de zijnsorde) als op een axiologische (in de waardenwereld) wijze kan en dient te worden gesproken. Het verlies van het mense
lijk zijn plaatst de auteur in de ontologische sfeer, het verlies van het mense
lijk welzijn in de orde van de waarden.
Volgens Viaene loopt tussen het zijns- en het waardenverlies geen scherpe

(4)

J. Viaene, aangehaald werk, pagina's 393-499.
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scheidslijn (5). Zijn en waarde horen bij elkaar en derhalve ook zijns- en
waardenverlies. Er bestaan twee gezichten van het éne schadebegrip. Als
iemand bijvoorbeeld een been mist, dan is er zowel verlies in de sfeer van het zijn
als verlies in de sfeer van de waarden. Hoewel er verband is, toch is er geen
evenredigheid tussen de omvang van beide soorten verliezen. Het verlies van de
helft van het lichaam b.v. veroorzaakt niet het verlies van de helft van de
menselijke nuttigheid.
In de sfeer van het zijnsverlies zijn vragen aan de orde, zoals:
— inhoeverre heeft betrokkene in lichamelijk opzicht nadeel opgelopen van het
ongeval (lichamelijke zijnsorde) ?
— inhoeverre is het gevoelsleven van betrokkene veranderd ;
in hoeverre heeft zijn motivatie te lijden gehad door het ongeval (geestelijke
zijnsorde) ?
— inhoeverre is de omgang met de medemens veranderd door het ongeval
(sociale zijnsorde) ?
— inhoeverre is de omgang met de stoffelijke dingen, zoals bijvoorbeeld auto,
meubilair, huis, veranderd door het ongeval (ecologische zijnsorde) ?
Ten aanzien van het vitale waardenverlies merkt Viaene op, dat onder dit verlies
veel posten kunnen worden gebracht, die nu in het amalgaam van de morele
schade rondzwerven, zoals: aantasting van levensvreugde, leven met pijn,
derven van sexuele genoegens, verminderen van levensverrichtingen etc. (6).
Ten aanzien van het nutswaardenverlies acht Viaene de rechtsleer en de rechtspraak het best onderscheiden (7). De berekening van het loonverlies neemt in
deze categorie een centrale plaats in (zie hierna paragraaf 4).
Met bovenstaande analyse van de menselijke schade kunnen wij instemmen.
Een even heldere en systematische analyse hebben wij in de literatuur niet
aangetroffen, hoewel toch vele schrijvers zich met het schadebegrip hebben
beziggehouden (8).

(5) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 419 e.v..
(6) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 492.
(7) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 493.
(8) Wi) hebben geraadpleegd:
Bloembergen, A.R., Schadevergoeding bij onrechtmange daad; Deventer 1965.
Asser-Rutten, I, (De verbintenis in het algemeen); vijfde druk, Zwolle 1977.
Asser-Rutten, III, (De verbintenis uit de wet); vierde druk, Zwolle 1975.
David, S., Responsabilité et risque professione!; Brussel 1958.
Maeijer, J.M.M., Matiging van schadevergoeding; Dissertatie Nijmegen, Breda 1962.
Overeem, R., Smartegeld, Een rechtsvergelijkende beschouwing over vergoeding van met-economische schade; Zwolle 1979.
Ronse, J., De begroting der schadeloosstelling voor vermogensschade spruitend uit de aantasting
van lijf en leden; Brussel 1952.
Jonckers Nieboer, J.H., De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel ; 's-Gravenhage
1955.
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3. Wat is schadeloosstellen bij schade aan de mens?
De begrippen schade en schadeloosstelling duiden elk hun eigen realiteit aan.
Zij zijn bijgevolg scherp te onderscheiden begrippen, maar sluiten niettemin
volkomen op elkaar aan. Aan elk schadeprobleem beantwoordt een probleem
van schadeloosstelling. De schadeloosstelling volgt uit de terugkeer van het
beschadigde object naar zijn hypothetische onbeschadigde toestand(9). Daarbij
zijn twee vormen van schadeloosstelling te onderscheiden, te weten:
— «herstel» of de werkelijke terugkeer naar de hypothese.
Het herstel is het antwoord op de zijnsschade.
— «vergoeding» of de fiktieve terugkeer naar de hypothese.
De vergoeding is het antwoord op het waardenverlies.
Herstel en vergoeding zijn bovendien geen alternatieven, maar complementaire
oplossingen van het schadeprobleem. Hiërarchisch gaat herstel' vóór vergoeding, omdat het herstel alle toekomstige schade doet ophouden, terwijl de
vergoeding de zijnsschade laat bestaan en alleen het waardenverlies vergoedt.
De schadeloosstelling vindt niet uit zichzelf plaats. Aan schade moet iets «gedaan» worden, wil zij opgeheven kunnen worden. Daartoe kunnen verschillende middelen worden aangewend.
Viaene onderscheidt in dit verband tussen materiële en immateriële middelen (10). De materiële middelen, zoals het geven van medische hulp, verstrekken van een rolstoel, uitbetalen van periodieke uitkeringen etc, kunnen worden
ingezet voor het «herstellen» van de zijnsschade, waardoor ook het toekomstig
nutswaarden- en ander waardenverlies geheel of gedeeltelijk verdwijnt. Maar
niet alle zijns- en waardenverlies kan met deze materiële middelen worden
opgeheven. Daarvoor dienen ook immateriële middelen te worden aangewend,
zoals troost, raad, medeleven, eerherstel, rechtvaardigheid en dergelijke. Wat
met deze laatste middelen bereikt kan worden, mag niet worden onderschat.
Viaene merkt verder op, dat bij «herstel» primair in goederen of diensten wordt
gedacht en bij «vergoeding» primair in geld (11). Herstellen van menselijke
zijnsschade betekent echter niet alleen denken aan de goederen en diensten, die
nodig zijn voor het herstel van het lichamelijk welzijn, maar van het globale
welzijn. Het is vanzelfsprekend, dat deze herstelaktie dan ook voorrang heeft op
vergoeding.
Het beeld, dat Viaene voor ogen heeft op het punt van de schadeloosstelling bij
menselijke schade, kunnen wij verkort als volgt weergeven:
Primair dient bij de schadeloosstelling de nadruk te liggen op het verstrekken
van herstelmiddelen. Deze herstelmiddelen kunnen liggen op het lichamelijk,
geestelijk, sociaal en ecologisch vlak.
(9) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 278.
(10) J. Viaene, aangehaald werk, pagina's 520-543.
(11) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 522 e.V..
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Op de tweede plaats komt dan de vergoeding met geld, de zogenaamde
schadevergoeding. Deze vergoeding kan enkel rationeel worden berekend en
toegekend op het vlak van het nutswaardenverlies.
Deze voorstelling van zaken heeft tot consequentie, dat bij Viaene het smartegeld niet zo'n centrale plaats inneemt als momenteel in het kader van de
artikelen 1401 e.v. van het B.W. het geval is (12). Viaene wil het zogenaamde
smartegeld zoveel mogelijk laten opgaan in het verstrekken van herstelmiddelen.
Hoewel niet altijd op dezelfde systematische wijze gebracht, komt de Nederlandse rechtsliteratuur in het kader van artikel 1407 van het B.W. (handelend
over menselijke schade, veroorzaakt door een onrechtmatige daad) globaal
genomen, zij het met accentverschillen, tot dezelfde benadering van de schadeloosstelling. Zo stelt Bloembergen, dat zowel vermogensschade als ideële
schade in het kader van artikel 1407 B.W. vergoed kunnen worden (13). De
te vergoeden vermogensschade kan daarbij bestaan uit :
— herstelkosten.
Hieronder zijn te rekenen «al die kosten, door het slachtoffer ten behoeve
van zijn herstel gemaakt, die in verband met hetgeen uit medisch oogpunt
wenselijk is, vallen binnen de grens van hetgeen in de gegeven omstandigheden — de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer daaronder begrepen — als redelijke uitgaven voor het herstel kunnen worden beschouwd».
— kosten blijvende invaliditeit.
— loonschade.
— andere vermogenschade.
Bloembergen denkt hierbij aan kosten, veroorzaakt door een verbroken
verloving, en aan gemiste promotiekansen.
In navolging van de Hoge Raad ziet Bloembergen de ideële schade niet als
vermogensschade(14). De vergoeding, die voor deze schade wordt gegeven, is
een compensatie voor smart en gederfde levensvreugde.
Volgens Asser-Rutten heeft de gewonde in het kader van artikel 1407 B.W. het
recht om vergoeding te vorderen van de kosten van herstel en van de verder door
de verwonding veroorzaakte schade(15). Een onderscheid tussen vergoeding
voor geleden loonschade en vergoeding voor herstelkosten wordt door AsserRutten niet gemaakt. Beide vergoedingen worden gebracht onder de zoge(12) R. Overeem, Smartegeld, Een rechtsvergelijkende beschouwing over vergoeding van meteconomische schade; Zwolle 1979, hoofdstuk II, pagina's 11-69.
(13) A.R. Bloembergen, Schadevergoedingen andere rechtsgevolgen; in Kluwer «Onrechtmatige
daad», band I, pagina 11-265 e.v.. Losbladige uitgave.
(14) Uitspraak H.R. van 21 mei 1943, N.J. 1943, 455 (Van Kreuningen/Bessem).
(15) Asser-Rutten, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; Derde
deel, Verbintenissenrecht, Tweede stuk, Overeenkomst en verbintenis uit de wet. Derde druk,
Zwolle 1968. Pagina 534 e.v..
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naamde kosten van herstel. Onder kosten van herstel begrijpt Asser-Rutten
dan:
— alle uitgaven, welke in redelijkheid nodig zijn om het lichaam zoveel mogelijk in de toestand van vóór het ongeval te brengen (eigenlijk moet dit zijn : in
de toestand te brengen, waarin het zou zijn geweest zonder tussenkomst van
het ongeval).
— de kosten tengevolge van een gehele of gedeeltelijke, blijvende of tijdelijke
arbeidsongeschiktheid.
— de kosten, voortvloeiend uit een vermeerdering van behoeften, welke de
invaliditeit met zich mede brengt bij een niet volledig herstel.
— de kosten, die niet volstrekt noodzakelijk zijn, zoals uitgaven voor versnaperingen.
Naast deze kosten van herstel, door Asser-Rutten aangeduid als vermogensschade, staat «de verder door de verwonding veroorzaakte schade». Hieronder
wordt in de eerste plaats het smartegeld (de niet-vermogensschade oftewel
immateriële schade) begrepen. Als dergelijke schade worden onder andere
beschouwd: lichamelijke pijn en geestelijk leed, angst, vermindering van levensvreugde ten gevolge van lichamelijke gebreken en ontsiering. Verder begrijpt Asser-Rutten er ook vermogensschade onder. Deze schade wordt evenwel
niet nader aangeduid.
Vatten wij hetgeen Viaene, Bloembergen en Asser-Rutten naar voren brengen
samen, dan kan de schadeloosstelling in geval van menselijke schade als volgt
schematisch weergegeven worden:
Schadeloosstelling in geval van menselijke schade
1. VERSTREKKING EN/OF VERGOEDING VAN HERSTELMIDDELEN
2. VERGOEDING VAN LOONSCHADE
3. VERGOEDING VAN IMMATERIËLE OF NIET-VERMOGENSSCHADE (SMARTEGELD)
Voor wat betreft de post smartegeld menen wij te moeten afwijken van Viaene.
In zijn visie is voor dit smartegeld geen plaats. De herstelmiddelen moeten
volgens deze auteur zo ruim gekozen worden, dat zij compensatie geven voor
het waardenverlies in het verleden en het waardenverlies in de toekomst. Met
geld kan het ideële waardenverlies niet rechtstreeks geëvalueerd worden, met
herstelmiddelen wel. Vanuit theoretisch standpunt bezien kunnen wij ons met
deze benadering van Viaene geheel verenigen. Inderdaad zou bij schadeloosstelling meer de nadruk dienen te liggen op het verstrekken van herstelmiddelen
dan op het geven van smartegeld. Bij een optimale medische, sociale en ecologi233

sehe begeleiding van de beschadigde mens, die niet aan een bepaald tijdstip is
gerelateerd (b.v. vaststelling van de omvang van de totale schadeloosstelling
tijdens een proces), maar periodiek al naar gelang de omstandigheden van het
geval plaatsvindt, zou voor toekenning van smartegeld geen plaats meer behoeven te zijn. Helaas is er in Nederland heden ten dage van zo'n optimale
begeleidingssituatie nog geen sprake. Met name het burgerlijk recht schiet op dit
punt vanwege haar statisch karakter nogal te kort(16). In mindere mate geldt
dit voor het sociaal recht (o.a. Z.W., W.A.O., A.A.W., A.B.P.W. en A.M.P.W.),
waar de gedachte van begeleiding tot 65 jaar algemene ingang heeft gevonden.
Wij zouden er daarom voor willen pleiten de mogelijkheid van toekenning van
smartegeld open te houden, zolang nog niet overal het besef is gaan leven, dat
menselijke schade een verschijnsel is, dat zich in de tijd afspeelt en zolang het
nog niet overal als een vanzelfsprekende zaak wordt gezien, dat bij de schadeloosstelling het herstel (en derhalve de herstelmiddelen) voorop dient te staan.
4. Een specifiek onderdeel van de schadeloosstelling:
loonschade.

vergoeding van

Volgens Viaene is loonschade het ongunstig loonverschil, dat resulteert uit de
vergelijking van twee loontoestanden, te weten (17):
1. het loon, dat men na beschadiging (O) verder zou hebben kunnen verdienen,
ware men niet beschadigd geweest (B).
2. het loon, dat men als beschadigde mens nog kan verdienen (C).
Schematisch geeft Viaene dit als volgt weer (18):
LOON = Y

(IN ƒ.
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(16) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 242.
(17) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 278.
(18) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 279. Met het oog op het doel van onze studie hebben wij
in het schema de lonen getekend tot 65 jaar. Na 65 jaar komt de problematiek van het ouder
domspensioen aan de orde, die buiten onze studie valt.
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А, В en С zijn hierbij toestanden van het loon, waaraan de auteur benamingen
geeft, die ontleend zijn aan de sociaal-rechtelijke terminologie. A wordt aange
duid als het referteloon, omdat uit het niveau en de richting van dit «voorafgaandelijke» loon noodzakelijkerwijze afgeleid moet worden hoe В zich zou
ontwikkeld hebben. Het is het loon, naar hetwelk «gerefereerd» wordt om В te
kunnen berekenen.
В wordt aangeduid als het hypothetisch basisloon. Het is het loon, dat zonder
tussenkomst van de ongelukkige feitelijkheid (O) in het verdere verloop van de
carrière verdiend zou zijn. Het wordt door Viaene als «basisloon» bestempeld,
omdat het dient als basis van vergelijking om het verschil met С te berekenen.
С wordt aangeduid als restloon. Het is in de visie van de auteur de gekwantifi
ceerde economische waarde, die in de realiteit aan de arbeid van de beschadigde
mens wordt gegeven.
Met S wordt het loonverlies aangeduid. Het is het tussen В en С optredend
ongunstig verlies, dat met de tijd aanzwelt.
De formule, die Viaene geeft om het loonverlies te evalueren (S=B-C), lijkt op
het eerste gezicht vrij simpel. Maar is zij in de praktijk wel toepasbaar ? Of
anders gezegd, hoe dienen wij in de praktijk het hypothetisch basisloon en het
restloon te bepalen ? Komen daar niet te veel onzekerheden bij kijken om de
vaststelling nog op een behoorlijke wijze te kunnen doen ? Dit laatste geldt met
name ten aanzien van het hypothetisch basisloon.
Viaene heeft deze moeilijkheden onderkend. Voor wat betreft het hypothetisch
basisloon pleit hij ervoor om een vergelijking met de «normale» (gemiddelde)
situatie door te voeren door de vorm en de duur van de normale evolutie over te
brengen op het individueel bereikte niveau (19). Vergelijking met de normale
toestand maakt het zeker maken van de hypothese mogelijk. De auteur lijkt
hiermede af te wijken van de heersende opvatting in de literatuur, dat een
vervanging van het individuele niveau door een normaal niveau niet geoorloofd
is (20), maar dit is slechts schijn en er is geen andere oplossing. Naar het oordeel
van Viaene ontkomt men er niet aan om bij de bepaling van het basisloon met
een «vergelijkingsman» of een «maatman» te werken, louter vanwege het feit,
dat de tijd vooruitgaat en het loon, dat de getroffene eventueel verdient, nauwe
lijks nog maatstaf kan vormen bij de vaststelling van het basisloon. Om de

(19) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 358.
(20) J. Ronse, Schade en schadeloosstelling (onrechtmatige daad) ; Algemene praktische Rechtsverzamehng, 1957, nrs. 244-247 en 822: Het concrete, met het normale is bepalend.
Asser-Rutten, Handleiding tot beoefening van het Nederlands burgerlijk recht; Derde deel, Ver
bintenissenrecht, Tweede Stuk, De overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Zwolle 1968. Pagina
449 : Als beginsel moet worden vooropgesteld, dat de werkelijke schade moet worden vergoed —
niet meer en niet minder. De berekening geschiedt gewoonlijk volgens de zogenaamde concrete of
subjectieve methode, waarbi) rekening wordt gehouden met alle concrete feiten en met de subjec
tieve omstandigheden, waarin de benadeelde verkeert.
Anders Bloembergen A.R., Schadevergoeding bi| onrechtmatige daad; Deventer 1965, nr. 35.

235

hypothetische verlenging van het referteloon (A) toch in een verre toekomst te
kunnen projecteren (B), moet men noodzakelijkerwijs een beroep doen op de
sociale norm (vergelijking met collega's, die hetzelfde werk blijven doen, met
andere woorden vergelijkingspersonen of maatmannen).
Met vergelijkingspersonen of maatmannen bedoelt Viaene in dit verband «ge
zonde personen van dezelfde stand en met dezelfde opleiding». Deze omschrij
ving is ontleend aan artikel 56, par. 1 van de Belgische Wet van 9 augustus 1963
omtrent de ziekte- en invaliditeitsverzekering (21). Voor wat betreft de aan
duiding «maatman» wordt door de auteur ook een duidelijke relatie gelegd met
de Nederlandse A.A. W.. Viaene merkt daarover op, dat de term «maatman» in
Nederland veelvuldig gebruikt wordt voor dezelfde problematiek (22). Als
voorbeeld noemt hij de A.A.W.. In zijn optiek is dus het Nederlandse begrip
«maatman», zoals dat in het kader van de A.A.W. voorkomt, gelijk aan zijn
«sociale norm».
Wij hebben geen moeite ons in deze bij Viaene aan te sluiten. In artikel 5 van de
A.A.W. wordt het begrip «maatman» namelijk nader omschreven als: «li
chamelijk en geestelijk gezond persoon van dezelfde soort en soortgelijke op
leiding». Weliswaar wordt de aanduiding «maatman» voor deze persoon door
de wetgever zelf niet gebruikt, maar in de literatuur en in de praktijk wordt deze
omschrijving veelal nader gecompnmeerd tot de term «maatman» (23).
In Nederland wordt het maatmanloon evenwel niet uitsluitend bij de uitvoering
van de A.A.W. vastgesteld, maar ook bij de uitvoering van de W.A.O., de
S.P.W., de A.B.P.W. en de A.M.P.W. (24). Dit laatste is voor onze studie van
belang. Het loon van de maatman, dat wij reeds eerder ter sprake hebben
gebracht, is in feite gelijk te stellen met het hypothetisch ' basisloon van
Viaene (25).
Ook voor wat betreft het restloon is de auteur te rade gegaan bij de bestaande
praktijk. Hij IS daarbij tot de conclusie gekomen, dat bij de vaststelling afgestapt
moet worden van alle abstraherende en onwezenlijke technieken (26). Vooral
de invahditeitsschalen moeten het daarbij in zijn ogen ontgelden. Bij dergelijke
schalen wordt immers de concrete sociaal-economische werkelijkheid geheel uit
het oog verloren. Op basis van deze schalen wordt door de media meer de mate
van fysieke invaliditeit van een bepaald persoon vastgesteld dan dat een per
centage wordt vastgesteld overeenkomstig de concrete sociaal-economische
(21) Wet van 9 augustus 1963, Belgisch Staatsblad, 1-2 november 1963
(22) J Viaene, De verhouding tussen de ziekteverzekering en de werkloosheidsverzekering;
Rechtskundig weekblad, 15 november 1977, 41 ste jaargang nr. 7, pagina 8.
(23) Vgl. Kluwer, Soa ale verzekeringswetten; Deel II, Werknemersverzekeringen, band 2, pa
gina 404 e.v Ook in het jaarverslag van het A.B.P. over het jaar 1977, pagina 14 e.V..
(24) Zie artikel 28 van de W A O., artikel F9 van de S.P.W ; artikel F9 van de A.B P.W. en artikel
E6 van de A.M P.W
(25) Vgl hoofdstuk V van Deel I, sectie V.l., deel С
(26) J Viaene, aangehaald werk, pagina 533 e.v..
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werkelijkheid. Viaene pleit ervoor om voor het bepalen van het restloon uit te
gaan van een zeer concrete sociaal-economische werkelijkheid (27). Wat de
gehandicapte nog verdienen kan, is naar zijn mening slechts op te maken uit
deze realiteit: uit wat hij in werkelijkheid verdient of uit wat hij zou kunnen
verdienen op een concrete arbeidspost, die hem in alle billijkheid kan worden
opgedragen. Dit veronderstelt echter een geheel andere benaderingswijze gericht op aktieve revalidatie, professionele en sociale reclassering en follow-up.
De passende arbeidsplaats zal in concreto moeten worden opgezocht en arbeidskundig moeten worden beoordeeld. Het restloon, zoals de auteur dat
voorstelt, is bijgevolg niets anders dan het restloon, zoals dat ook in het kader
van de A.A.W., de W.A.O., de S.P.W., de A.B.P.W. en de A.M.P.W.(28)
geëvalueerd wordt, namelijk het loon, dat iemand met passende arbeid verdient
of geacht kan worden te verdienen.
Uit het voorgaande volgt, dat in de visie van Viaene de volledige vergoeding
voor geleden loonschade gelijk te stellen is aan het maatmanloon minus het
restloon, waarbij het maatmanloon en het restloon precies dezelfde lonen zijn
als die welke in Nederland bij de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten vastgesteld worden. In beeld gebracht ziet dit er als volgt uit:
LOON = γ
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C. Samenvatting.
In dit hoofdstuk hebben wij de algemene leer inzake menselijke schade onderzocht. Er is aandacht geschonken aan het algemene schadebegrip (schade = het
ongunstig verschil tussen de hypothetische projectie van de originele onbescha(27) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 534.
(28) Vgl. hoofdstuk V van Deel I, sectie V.l., deel С
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digde werkelijkheid in de toekomst en de ongunstige realiteit opgetreden na de
beschadiging), alsmede aan de inhoud van de menselijke schade. Vastgesteld is
daarbij, dat deze schade zowel verlies van menselijk zijn als verlies van menselijk
welzijn omvat.
Van het begrip menselijke schade is vervolgens overgestapt op het begrip
schadeloosstelling. Bij de analyse van dit begrip zijn wij tot de conclusie gekomen, dat schadeloosstelling bij de mens altijd tot drie componenten te herleiden
is, te weten verstrekking en/of vergoeding van herstelmiddelen, vergoeding van
loonschade en smartegeld.
Aan de vergoeding van loonschade is bijzondere aandacht gewijd. Vastgesteld
is, dat deze vergoeding altijd resulteert uit een vergelijking tussen twee lonen. Bij
volledige vergoeding zijn dat het maatmanloon en het restloon.
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HOOFDSTUK ID.
Het karakter van het militair invaliditeitspensioen.
A. Inleiding.
Over het rechtskarakter van het ambtelijk pensioen zijn diverse opvattingen te
beluisteren. Wiarda/De Pree geeft daarvan een uitvoerige opsomming (1). Enkele veel gebruikte aanduidingen zijn: lijfrente, onderhoudsrente, uitgesteld
loon en vorm van sociale voorzorg. De conclusie van de auteurs is, dat er in de
rechtshteratuur met betrekking tot het vraagstuk van het rechtskarakter van het
pensioen een veelheid van meningen bestaat en dat er algemeen gesproken noch
in de wetgeving noch in de rechtspraak een volkomen duidelijk standpunt te
dien aanzien wordt ingenomen. Te verwonderen is dat naar hun mening niet.
Uitgaande van de wens om het pensioen te relateren aan een bestaande rechtsfiguur, dwingt men automatisch een bepaalde kant van het pensioenverschijnsel, nl. die kant, welke kenmerkend is voor de in de vergelijking betrokken
rechtsfiguur, te veel naar voren. Men vergeet dan, dat het pensioen een samengesteld verschijnsel is met meerdere facetten en een eigen gezicht. Het pensioen
is een op zichzelf staand rechtstype, een rechtsfiguur sui generis.
Het nadeel van deze opstelling is volgens Wiarda/De Pree, dat tegelijkertijd
weinig en veel gezegd wordt, weinig omdat het ons niet nader brengt tot het
wezen van het pensioen en veel omdat zij de gelegenheid biedt het pensioen
telkens te beoordelen vanuit zijn historische bepaaldheid en in het licht van de
bijzondere merites van de in het geding zijnde regeling. Desondanks blijven
Wiarda en De Pree erbij, dat het pensioen het best getypeerd kan worden als een
rechtsfiguur sui generis. De auteurs kunnen het echter niet nalaten zich toch te
wagen aan een nadere omschrijving van het pensioenbegnp. Zij komen tot de
stelling, dat het pensioen in zijn algemeenheid gezien moet worden als de
contraprestatie van de bijdrage, die men gehouden is door opneming in de
nationale gemeenschap, tot de instandhouding daarvan te leveren.
Wij hebben moeite ons bij de opvatting van Wiarda/De Pree aan te sluiten, juist
omdat ook zij tegelijkertijd te weinig en te veel zegt. Wanneer de auteurs stellen,
dat men met name vanuit de historie en de achtergronden van een bepaalde
pensioenregeling veel over het pensioen te weten kan komen, dan moet het ook
mogelijk zijn ten aanzien van het rechtskarakter verder te komen dan alleen
maar een vage, weinigzeggende omschrijving. Vermijdt men tevens de fout, die
in het verleden meermalen is begaan, nl. om een karakteromschrijving voor het
verschijnsel pensioen te vinden, die alle soorten pensioen omvat, dan moet een
vnj concrete aanduiding van het karakter van b.v. het ouderdomspensioen en

(1) Wiarda/De Pree, Algemene burgerlijke pensioenwet; Deel I, Inleiding tot het Nederlands
burgerlijk pensioenrecht, Alphen aan den Rijn 1966 Pagina's 11-10-21
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het invaliditeitspensioen zeer wel mogelijk zijn. Hiema zullen wij dit voor wat
betreft het militair invaliditeitspensioen aantonen. Vanuit de historische ontwikkeling van dit pensioen komen wij tot een karakterisering, die ons meer
houvast biedt dan de omschrijving van Wiarda/De Pree.
Overigens is het zeer wel mogelijk een karakteraanduiding te vinden, die voor
alle vormen van pensioen kan gelden en tevens voor de rechtspraktijk bruikbaar
is. Recentelijk is dit op een heldere wijze door Bod gedaan (pensioen is bestemmingsgebonden lijfrente) (2). Het gevaar van een dergelijke benadering is wel,
dat de omschrijving enigszins vager en abstracter kan worden. Wij zullen
aantonen, dat de opvatting van Bod niet in strijd is met die van ons. Aan de
andere omschrijvingen, die voor het overheidspensioen gebezigd worden, zullen
wij geen afzonderlijke aandacht besteden, omdat zij in onze beschouwing over
het karakter van het militair invaliditeitspensioen direct of indirect reeds hun
bestrijding zullen vinden.
Tot slot volgt een samenvatting.
B. Het rechtskarakter van het militair dienstinvaliditeitspensioen.
1. Uitgangspunt: vergoeding voor loonschade.
In 1958 merkte Kuntze ten aanzien van het militair dienstinvaliditeitspensioen
op(3):
«Volledigheidshalve moet tenslotte nog gewezen worden op de omstandigheid, dat het militair (dienst-) invaliditeitspensioen het karakter draagt van
een schadeloosstelling. Dit karakter komt tot uitdrukking in de wijze waarop
de grootte van dit pensioen wordt vastgesteld en in de regeling van de
gevallen, waarin vermindering op het pensioen wordt toegepast bij genot van
inkomsten uit arbeid of bedrijf».
Met de verwijzing naar het karakter van schadeloosstelling had Kuntze ongetwijfeld de sfeer van artikel 1407 van het B.W. op het oog, op grond waarvan
alle schade (geëvalueerd in concreto) vergoed wordt, wanneer zij het gevolg is
van een onrechtmatige daad. Kuntze benadrukte met deze karakterisering,
zonder dit met zoveel woorden te zeggen, de tegenstelling met de prestaties voor
«gewone» menselijke schade (invahditeitsrente, gewone invaliditeitspensioen),
die slechts een «tegemoetkoming» zouden zijn zonder de gehele schade te willen
wegnemen.
Hoewel het deel van de schade, dat door de militaire pensioenen wordt bestreken, in de visie van Kuntze in het geheel van de schadeloosstelling moet kunnen
(2) Th L J Bod, Pensioen en privaatrecht, Academisch proefschrift, Alphen aan den Rijn 1979,
pagina's 62 80
(3) Kuntze Ρ Ρ , Military Pensions in the Netherlands, Document VL I/2b van de « International
Conference on Legislation concerning veterans and war victims», gehouden te Den Haag, novem
ber 1958 A.P W , ordners pensioen algemeen, nr 4
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worden ondergebracht, zwijgt de auteur daaromtrent en, met hem, vele anderen. Volgens de algemene schadeleer kan de schadeloosstelling bij menselijke
schade evenwel drie posten omvatten. Met welke daarvan hebben wij nu te doen
bij het militair dienstinvaliditeitspensioen ?
De militaire pensioenwetgever heeft, hoewel een scherpe indeling van de schadeloosstelling hem niet voor ogen heeft gestaan, in ieder geval van 1922 tot
1966 geen twijfel laten bestaan met betrekking tot het antwoord op deze vraag.
In de visie van de wetgever diende het militair dienstinvaliditeitspensioen
getypeerd te worden als een vergoeding voor geleden loonschade. Dit is af te
leiden uit de Memorie van toelichting bij de Pensioenwet voor de landmacht
1922. De volgende zinnen uit de toelichting zijn in dit verband illustratief (4) :
— «De ervaring heeft geleerd, dat in vele gevallen, hetzij reeds direct bij
ontslag, hetzij enigen tijd later, de lichaamsgebreken blijken de arbeidsongeschiktheid van de belanghebbende niet of niet noemenswaard te
beïnvloeden. De schade, die den militair door den dienst is toegebracht, is
dus van slechts voorbijgaande aard geweest. Voor toekenning van een
voortdurend pensioen bestaat in die gevallen dan ook geen reden».
— «Het volle pensioen, dat alsdan wordt toegekend, behoort toch slechts bij
volledige ongeschiktheid tot het verrichten van behoorlijk loonenden
arbeid te worden verkregen».
— «Verder volgt uit het gestelde onder a. (het pensioen wordt verleend in de
gevallen, waarin werkelijke schade is geleden), dat indien bij ontslag
blijkt, dat dienstomstandigheden als in artikel 2,2° bedoeld, de arbeidsongeschiktheid van den militair niet hebben verminderd, geen schadevergoeding zal worden toegekend en dat, indien een gepensioneerde later
weer geheel valide wordt, de schadevergoeding moet ophouden».
Ook de Memorie van toelichting bij de wijzigingswet van 1947(5) wijst in de
richting van een vergoeding voor geleden loonschade. In deze toelichting is
onder meer gesteld (6) :
«Met een enkel woord mocht hiervoren reeds over de invaliditeitspensioenen
worden gesproken, met name werd er al op gewezen, dat wordt voorgesteld
ook bij de berekening van dit soort pensioenen als nieuw beginsel in te voeren,
den pensioengrondslag af te leiden uit het burgerinkomen. Zoals de bepalingen der militaire pensioenwetten nu luiden, bedraagt het invaliditeitspensioen zoveel procent van het verschil tussen het maximumpensioen (= zeventig procent van den pensioengrondslag) en het verleende diensttijdspensioen als het invaliditeitspercentage beloopt.
(4) Memone van toelichting bi| de Pensioenwet voor de landmacht 1922; Handelingen van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Bi)lagen 1919-1920, nr. 494.3, pagina 13 en 14.
(5) Vgl. ook hoofdstuk III van Deel I, onderdeel B.
(6) Memone van toelichting bi) de Wet van 4 augustus 1947, Stb. H 292; Handelingen der
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Bijlagen 1946-1947, nr. 448.3, pagina 8 en 9.
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Rekening houdende met het karakter van het invaliditeitspensioen, nl. schadeloosstelling voor de gevolgen van invaliditeit, kan moeilijk worden volgehouden, dat dit systeem van berekening juist zou zijn. Het wordt meer met
het karakter van schadeloosstelling in overeenstemming geacht, indien het
bedrag van het invaliditeitspensioen gelijk wordt gesteld met zooveel procent
van den pensioengrondslag als het invaliditeitspercentage bedraagt. Het
wetsvoorstel bevat een daartoe strekkende bepaling. Gelijk eerder werd
opgemerkt, is tevens het voorschrift opgenomen, dat de maximumpensioengrondslag, waarnaar het invaliditeitspensioen wordt berekend, vier duizend
vijfhonderd gulden bedraagt. Een logische consequentie van het nieuwe
systeem in zake de berekening der invaliditeitspensioenen is, dat, indien naast
een invaliditeitspensioen recht bestaat op een diensttijdspensioen, hetgeen het
geval is wanneer de betrokken militair een werkelijken dienst van ten minste
vijfjaren kan aanwijzen, het diensttijdspensioen in mindering wordt gebracht
op het invaliditeitspensioen. Blijkt dat het diensttijdspensioen gelijk is aan of
groter is dan het invaliditeitspensioen, dan blijft toekenning van het laatste
pensioen achterwege. De voorgestelde wijzigingen in het systeem van berekening zoowel van de invaliditeitspensioenen als van de weduwen — en wezenpensioenen doen deze pensioenen volkomen beantwoorden aan het karakter
van schadeloosstelling. Dit brengt dan echter mede dat — indien blijkt, dat de
invaliditeit of de dood van den militair, geen financiële schade tengevolge
heeft, doordat de invalide of de nabestaanden de beschikking over andere
inkomsten verkrijgen — deze inkomsten in mindering moeten worden gebracht op de pensioenen. In het wetsontwerp zijn dan ook bepalingen opgenomen, welke regelen geven met betrekking tot de gevallen, waarin en
voorwaarden waaronder tot vermindering van de pensioenen wordt overgegaan bij genot van overige inkomsten».
De interpretatie van het begrip invaliditeit, zoals die in die tijd in de jurisprudentie van de C.R.v.B. (7) gegeven werd, alsmede de vaststelling van de mate
van beroepsinvaliditeit door de uitvoerder van de wet sinds 1947(8) pasten
geheel bij deze zienswijze van de wetgever.
Ook het berekeningssysteem, dat met name na 1947(9) in de wet was vastgelegd, was er geheel mede in overeenstemming. Binnen dit systeem diende de
mate van invaliditeit in verband gebracht te worden met een bepaald loon, in
casu het loon voorafgaande aan het moment van ontslag uit de militaire dienst.
Geheel in overeenstemming met de zienswijze van het dienstinvaliditeitspensioen als een vergoeding voor geleden loonschade waren ook de zogenaamde
anticumulatie-bepalingen, die vooral kort na de Tweede Wereldoorlog een
stringent karakter hadden. Zo gold vanaf 1947 tot 1954 de volgende regel (10):
(7) Vgl. hoofdstuk IH van Deel I, deel D, paragraaf 3.
(8) Vgl. hoofdstuk III van Deel I, deel D, paragraaf 2.
(9) Vgl. hoofdstuk III van Deel I, deel B.
(10) Paragraaf 4 van artikel VI van de wet van 4 augustus 1947, Stb. H 292.

242

« Indien een gewezen militair, die
, inkomsten geniet of gaat genieten uit
of in verband met arbeid of bedrijf, wordt, indien het invaliditeitspensioen,
vermeerderd met de aldus over enig kalenderjaar verkregen inkomsten, zou
overschrijden het bedrag van den grondslag, die voor de vaststelling van het
invaliditeitspensioen heeft gegolden, dit pensioen met het bedrag dier overschrijding verminderd».
Ook van 1954 tot 1966 golden er anticumulatie-bepahngen, maar deze waren
niet zo stringent als vóór 1954(11).
2. De ommezwaai naar een vergoeding voor fysieke invaliditeit.
Wees in de periode van 1922 tot 1966 het karakter van het militair dienstinvahditeitspensioen duidelijk in de richting van een vergoeding voor geleden
loonschade, na de inwerkingtreding van de A.M.P.W. in 1966 is de duidelijkheid op dit punt volledig verdwenen. Een van de oorzaken hiervan was, dat er
vanaf die tijd in geval van professionele oorzakelijkheid voor de beroepsmilitair
zowel aanspraak ging bestaan op een gewoon als op een dienstinvaliditeitspensioen(12). Doch feitelijk was aan het dienstinvaliditeitspensioen niets gewijzigd. Het dienstinvahditeitspensioen, zoals de Pensioenwet voor de landmacht
1922 dat kende, werd op precies dezelfde wijze in de A.M.P.W. overgenomen.
Op grond hiervan zou verwacht mogen worden, dat ook het rechtskarakter van
het dienstinvaliditeitspensioen hetzelfde zou zijn gebleven, m.a.w. dat het een
vergoeding bleef voor loonschade.
De wetgever heeft echter op dit punt verwarring gezaaid door tevens aanspraak
op een gewoon invaliditeitspensioen te verlenen, zij het dat dit op een bepaalde
wijze in het dienstinvahditeitspensioen werd geïncorporeerd (13). Hierdoor
ontstond de noodzaak om de begrippen invaliditeit en arbeidsongeschiktheid
een contrasterende inhoud te geven. Maar door dit tegenover elkaar afzetten
van de begrippen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit onderging ook het karakter van het dienstinvahditeitspensioen verandenng. De wetsuitvoerder ging
in de zeventiger jaren het dienstinvahditeitspensioen meer en meer zien als een
vergoeding voor de mate van lichamelijke of geestelijke handicap, een vergoeding voor de fysieke invaliditeit dus. Dit gewijzigde standpunt werd door de
Minister van Defensie in een contramemone voor de C.R.v.B. als volgt onder
woorden gebracht(14) :

(11) Bi) de wet van 14 (anuan 1954, Stb. 5 werden de voorheen bestaande anncumulaüebepalingen enigszins verzacht
(12) Zie schema 11 op pagina 183 e ν
(13) Zie voorbeeld opgenomen in noot 5 van de Probleemstelling
(14) C R v B 4apnl 1978, A.M Ρ 1977/5 Deze uitspraak is aanwezig in de dokumentatie van de
Afdeling pensioenen en wachtgelden van het Mimstene van Defensie te Heerlen. Α Ρ W , ordner
(unsprudentie 1922 heden, uitspraken betreffende invahditeitskwesties Zi| is niet gepubliceerd.
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«Uitgangspunt voor de vaststelling van het invaliditeitspercentage is de
W.P.C.-schaal, waarbij de toeschatting aan betrokkene geschiedt op basis
van de schattingsmethode van de «fysieke invaliditeit». Dit blijkt duidelijk uit
de bewoordingen van het Voorwoord van de W.P.C.-schaal (—), waar wordt
gesteld, dat onder invaliditeit valt te verstaan: «iedere vermindering van
anatomische integriteit of functionele capaciteit van het individu». In de
originele Engelse tekst: Disablement means any reduction of anatomical
integrity or of functional capacity of the individual.
De hoogte van het invaliditeitspercentage is in beginsel niet afhankelijk van
de persoonlijke situatie van de getroffen militair, maar wordt bepaald door
na te gaan, in welke mate de geconstateerde lichamelijke en of geestelijke
afwijkingen in het algemeen een persoon zullen belemmeren in de uitoefening
van zijn normale levensfuncties. In de Engelse tekst : Disablement is assessed
by comparing the disabled person's capacity for fulfilling the functions of a
normal life, with that expected of a non-disabled person. The estimate is
determined by the degree of loss in general of functional capacity due to the
disablement, and by the person's capacity or failure of capacity to follow any
particular trade or occupation (—).
Aangezien in de Nederlandse vertaling van de tekst van het Voorwoord van
de W.P.C.-schaal de woorden «loss in general of functional capacity» zijn
vertaald door « algemene graad van verlies aan arbeidsvermogen », ontstaat er
telkens verwarring, evenals ook nu weer bij eiser het geval is. Als gevolg van
de gebezigde Nederlandse tekst ontstaat de neiging bij de vaststelling van het
invaliditeitspercentage ook arbeids- en loonkundige methoden te gaan volgen, hetgeen echter nooit in de bedoeling van de ontwerpers van de W.P.C.schaal heeft gelegen. Het gemis/verlies van (algemeen) vermogen om met
arbeid loon te verdienen is derhalve van geen enkele invloed op de hoogte van
het invaliditeitspercentage. Met andere woorden, indien de invalide militair
ondanks zijn handicap toch in staat blijkt te zijn volledig aan het arbeidsproces deel te nemen en daarbij een volwaardig inkomen te verdienen, dan
nog wordt het percentage van zijn invaliditeit gemeten en vastgesteld op basis
van een objectief medische benadering. —».
Niet alleen de wetsuitvoerder ook de rechter stelde zich in de zestiger jaren op
het standpunt, dat het dienstinvaliditeitspensioen een vergoeding vormde
voor fysieke invaliditeit en niet voor loonschade. In zijn uitspraak van 31
oktober 1978, A.M.P. 1978/1 laat de C.R.V.B. ten aanzien hiervan geen enkele twijfel bestaan (15).
Behalve het feit, dat er vanaf 1966 in geval van professionele oorzakelijkheid
zowel aanspraak op een gewoon als op een dienstinvaliditeitspensioen ging
(15) Deze uitspraak is aanwezig in de dokumentatie van de Afdeling pensioenen en wachtgelden
van het Ministerie van Defensie te Heerlen. A.P.W., ordner junsprudentie 1922-heden, uitspraken
betreffende invaliditeitskwesties. Zij is met gepubliceerd.
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bestaan, heeft bij de karakterverandering ook een grote rol gespeeld de afschaffing van de anticumulatie-bepalmgen in datzelfde jaar (16). Werd vóór 1966, in
het bijzonder van 1947 tot 1966 nog een correctie toegepast bij genot van
inkomsten uit of m verband met arbeid of bedrijf naast pensioen, na 1966
vervalt deze mogelijkheid. Als gevolg daarvan werd ook deze relatie met de
geleden loonschade verbroken. Alleen nog het feit, dat het percentage fysieke
invaliditeit werd gekoppeld aan het laatst verdiende loon, herinnerde aan het
oorspronkelijke uitgangspunt (vergoeding voor geleden loonschade). Het
spreekt vanzelf, dat door deze ontwikkeling de weg om het dienstinvaliditeitspensioen te betitelen als een vergoeding voor fysieke invaliditeit nog meer
open kwam te liggen.
Overigens is de afschaffing van de anticumulatie-bepalmgen in 1966 wel op een
zeer merkwaardige wijze gegaan. De Regenng vond namelijk, dat aan deze
bepalingen geen behoefte meer bestond, nu men overgestapt was op een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip(17). Genoot iemand loon uit passende
arbeid, dan zou dit onmiddellijk invloed hebben op het percentage arbeidsongeschiktheid en derhalve de uitkering verlagen. De noodzaak om anticumulatiebepalmgen te hebben was dus door de invoering van het economische
arbeidsongeschiktheidsbegnp in belangrijke mate komen te vervallen.
Bovenstaande redenering gold echter niet voor de dienstinvaliditeitspensioenen.
Deze pensioenen waren geleidelijk gebaseerd geraakt op fysieke invaliditeit en
derhalve niet afhankelijk van loon. Toch werden ook voor deze pensioenen de
anticumulatie-bepalmgen afgeschaft zonder enige motivering.
3. Krtttek.
Hoewel de ommezwaai na 1966 ontegenzeglijk heeft teweeggebracht, dat er
een contrast is ontstaan tussen het gewone en het dienstinvahditeitspensioen,
wordt de geleidelijke karaktervervorming door ons als onjuist beschouwd en
wel op basis van de volgende argumenten (18):
1. Het enige, dat de wetgever in 1966 heeft gewild, is de vóór die tijd bestaande
invaliditeitsvoorziening handhaven. Dit valt af te leiden uit de Memorie van
toelichting bij de Algemene militaire pensioenwet, waarin door de Regering
onder meer het volgende wordt opgemerkt:
«Dit ontwerp, hoewel evenals het ontwerp van de Algemene burgerlijke
pensioenwet beogende het tot stand brengen van een geheel nieuwe pensioenwet, bouwt voort op de grondslagen van de bestaande penile) De anticumulaoe-bepahngen voor het militair overheidspersoneel zijn ingetrokken bi| artikel
Wl van de wet van 6 |anuan 1966, Stb 6 (Α Β Ρ W )
(17) Tweede Kamer, zitting 1964-1965, 7980, nr 4, pagina 26 en 42
(18) Vergelijk ons artikel «Het karakter van het militair invaliditeitspensioen en de evaluatie van
de mate van invaliditeit» , Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 31e jaargang, aflevering
5, oktober 1978
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sioenvoorzieningen en dient derhalve te worden gezien als niet meer dan
een ingrijpende herziening van het geldende militaire pensioenrecht, rekening houdend met de eisen van de tijd en mitsdien met veranderde omstandigheden en inzichten, o.a. die van de Staatscommissie voor de pensioenwetgeving» .
en
«Waar hoger bedoelde beweegredenen noopten tot afwijking van de
bestaande militaire pensioenvoorzieningen blijkt zulks uit de toelichting
bij de afzonderlijke artikelen (19).»
Voor wat betreft het dienstinvaliditeitspensioen blijkt evenwel van dit
laatste niets.
2. Had de wetgever iets willen wijzigen in het rechtskarakter van het militair
dienstinvaliditeitspensioen, dan zou dit zeer zeker ook gevolgen gehad hebben voor de berekeningsformule van dit pensioen. Het is namelijk moeilijk
vol te houden, dat met een en dezelfde formule zowel loonschade vergoed
kan worden als b.v. smartegeld.
Vergelijken wij echter de berekeningsformule van vóór 1966 (percentage
invaliditeit χ pensioengrondslag) met die van ná 1966 (percentage invaliditeit χ pensioengrondslag), dan zien wij, dat deze volkomen gelijk zijn (20).
Deze gelijkheid beperkt zich niet alleen tot het vermelden van dezelfde
faktoren, ook de vaststelling en de berekening van deze faktoren geschiedt
nog steeds op dezelfde wijze. Zo vindt de invaliditeitsvaststelling bij de
beroepsmilitairen ná 1966 nog steeds op dezelfde wijze plaats als vóór 1966,
namelijk aan de hand van de W.P.C.-schaal.
3. De karaktervervorming van het militair dienstinvaliditeitspensioen van een
vergoeding voor loonschade tot een vergoeding voor fysieke invaliditeit is in
strijd met de ontwikkeling, die dit pensioen heeft doorgemaakt onder de
Pensioenwet voor de landmacht 1922. De wijzigingen, die in 1947(21) in het
militair dienstinvaliditeitspensioen zijn aangebracht, beoogden enkel de
loonschade van de desbetreffende militair zo nauwkeurig mogelijk te evalueren en te vergoeden. De berekeningsformule van het dienstinvaliditeitspensioen werd geheel aan dit doel aangepast. Verder werden daartoe ook
stringente anticumulatie-bepalingen ingevoerd, die tot doel hadden te verhinderen, dat het pensioen hoger zou worden dan het verloren loon. Wie het
militair dienstinvaliditeitspensioen als een vergoeding voor fysieke invaliditeit kenschetst, negeert deze ontwikkeling.

(19) Tweede Kamer, zitting 1964-1965, 8199, nr. 4, pagina 1 en 2.
(20) Deze formule is in vereenvoudigde vorm weergegeven. Zie ook noot 6 van de Probleemstelling.
(21) Vgl. hoofdstuk III van Deel I, deel С
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4. Met het karakteriseren van het dienstinvaliditeitspensioen als een vergoeding voor fysieke invaliditeit wordt de band, die vóór 1966 in Nederland
heeft bestaan tussen de militaire pensioenwetgeving aan de ene kant en de
burgerpensioenwetgeving en de sociale verzekeringswetgeving aan de andere kant, geheel verbroken. Vooral in 1922 was deze band overduidelijk
aanwezig (22). Op het ogenblik wordt aan deze vroegere verwantschap
geheel voorbij gegaan.
5. Zelfs als in 1966 beoogd zou zijn om het dienstinvaliditeitspensioen een
ander karakter te geven nl. vergoeding voor fysieke invaliditeit, dan heeft de
wetgever een zeer onlogische regeling in het leven geroepen. In de huidige
situatie krijgt betrokkene bij een hoge graad van arbeidsongeschiktheid in
feite geen vergoeding voor zijn fysieke invaliditeit. Bij een geringe graad van
arbeidsongeschiktheid daarentegen wel. Ter toelichting een voorbeeld:
gegevens:
beroepsmilitair, ontslagen 1 januari 1974 terzake van ziekten of gebreken,
ontstaan in en door de militaire dienst
leeftijd op moment van ontslag: 40 jaar
pensioengrondslag: f. 50.000,aanvang militaire betrekking: 1 januari 1954
mate van arbeidsongeschiktheid :
geval I: 10 (arbeidsongeschiktheidsklasse 15 tot 25 percent)
geval II: 80 (arbeidsongeschiktheidsklasse 80 percent of meer)
mate van invaliditeit volgens W.P.C.-schaal : 7 0 %
uitwerking:
GEVAL I:
diensttijdpensioen : 20 χ V/4 %
van f. 50.000,invaliditeitsverhoging : 70 %
van f. 50.000,af: diensttijdpensioen

f. 17.500
f. 35.000,f. 17.500,f. 17.500,-

aanvulling: 10% van
f. 50.000,af: dienstijdpensioen

f. 5.000,f. 17.500,f.

totaal

(22)

f. 17.500,-

0,-

f.

0,-

f. 35.000,(70 % van de pensioengrondslag)

Vgl. hoofdstuk II van Deel I.
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GEVAL I I :
diensttijdpensioen : 20 χ l 3 / 4 %
van f. 50.000,invahditeitsverhoging : 70 %
van f. 50.000,af: diensttijdpensioen

f. 17.500,f. 35.000,f. 17.500,f. 17.500,-

aanvulhng: 8 0 % van
f. 50.000,af: diensttijdpensioen

f. 17.500,-

f. 40.000,f. 17.500,f. 22.500,-

Betrokkene krijgt dit bedrag aan aanvulling niet naast het
bedrag aan diensttijdpensioen en invahditeitsverhoging
uitgekeerd, hetgeen bij een aanduiding van het dienstinvaliditeitspensioen als vergoeding voor fysieke invaliditeit
wel verwacht had mogen worden. In realiteit wordt ech
ter de invaliditeitsverhoging op de aanvulling m min
dering gebracht, zodat resulteert aan aanvulling :
f.
totaal

5.000,-

f. 40.000,(80% van de pensioengrondslag)

6. Bij de schadeloosstelling van menselijke schade, zoals die volgens de al
gemene schadeleer plaats moet vinden, past geen afzonderlijke vergoeding
voor fysieke invaliditeit. Al het redelijk mogelijke is gedaan, wanneer de
materiele schadeloosstelling zich richt op een zo goed mogelijk herstel, op
een rationele vergoeding van het resterende nutswaardenverlies en op een
eventuele toekenning van smartegeld. Daarbuiten is voor materiele schade
loosstelling geen plaats meer.
In die leer zou het dienstinvaliditeitspensioen slechts gekaraktenseerd kun
nen worden als een vergoeding voor herstelmiddelen, een vergoeding voor
loonschade of als smartegeld (voor vergoeding van fysieke invaliditeit is
geen basis aanwezig). Bij onderzoek vallen de eerste (vergoeding voor her
stelmiddelen) en de laatste aanduiding (smartegeld) bij voorbaat al af. De
aanduiding als vergoeding voor herstelmiddelen, omdat het dienstinvahditeitspensioen niet gericht is op het direct herstel van de militair. Het is een
forfaitaire financiële uitkering, die weliswaar afhankelijk is van de ernst van
de fysieke invaliditeit, maar die in geen enkel opzicht erop gericht is om deze
invaliditeit op te heffen. Van smartegeld kan evenmin sprake zijn, omdat
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deze aanduiding blijkens de wetsgeschiedenis door de wetgever is gereserveerd voor de bijzondere invaliditeitsverhoging ex artikel E8 en E9 van de
A.M.P.W. (23). Deze verhogingen, die uitsluitend worden toegekend bij
professionele oorzakelijkheid, houden extra jaarlijkse uitkeringen in ter
hoogte van 20 % van de pensioengrondslag, wanneer de invaliditeit van de
militair :
A. bestaat uit het verlies van een der ledematen;
B. bestaat uit een belangrijke misvorming van het gelaat, welke door hulpmiddelen niet voldoende is te verbergen, zodat hem de omgang met zijn
medemensen ernstig wordt bemoeilijkt;
C. ten minste 80 doch minder dan 100 percent bedraagt en daling van dit
percentage beneden 80 voor de toekomst niet aannemelijk wordt
geacht;
D. bestaat uit onbruikbaarheid van een der ledematen dan wel uit een
toestand, welke met een zodanige onbruikbaarheid is gelijk te stellen;
E. bestaat uit een zodanige vermindering van de beweeglijkheid of
bruikbaarheid van twee of meer ledematen, dat zijn toestand is gelijk te
stellen met die, bedoeld onder D ;
F. bestaat uit een zodanige beperking van het gezichtsvermogen, dat het
vermogen om zich zelfstandig te bewegen er ernstig door wordt getroffen.
en van 40%, wanneer de invaliditeit van de militair:
A. bestaat uit het verlies van twee of meer ledematen;
B. bestaat uit het totale verlies van het gezichtsvermogen in beide ogen dan
wel uit een toestand, welke met blindheid is gelijk te stellen ;
C. 100 percent bedraagt en daling van dit percentage voor de toekomst niet
aannemelijk wordt geacht;
D. bestaat uit onbruikbaarheid van twee of meer ledematen dan wel uit een
toestand, welke met een zodanige onbruikbaarheid is gelijk te stellen.
De enig mogelijke karakterisering, die dus overblijft, is vergoeding voor
loonschade.
4. Besluit: onze opvatting.
Het voorgaande kan tot geen andere.conclusie leiden dan dat het militair
dienstinvaliditeitspensioen thans, evenals vóór 1966 nog steeds het karakter
behoort te hebben van een vergoeding voor loonschade. Het feit, dat voor de
vaststelling van de vergoeding de W.P.G-schaal wordt toegepast, doet aan dit
karakter niets af, evenmin het feit, dat er na 1966 geen anticumulatie van

(23) Men leze hiervoor ons artikel «Enkele opmerkingen over het «smanegeld» in de militaire
pensioenwetgeving». Militair Rechtelijk Tijdschrift, Jaargang LXXIII, september 1980, aflevering
8.
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neveninkomsten meer plaatsvindt. Het aanduiden van het karakter wordt er
hoogstens door bemoeilijkt, zijn essentie verliest het er niet door.
De karakterisering van het dienstinvaliditeitspensioen als een vergoeding voor
geleden loonschade wil overigens nog niet zeggen, dat alle loonschade door dit
pensioen wordt vergoed. Het dienstinvaliditeitspensioen vergoedt van de totale
loonschade slechts het damnum emergens, niet het lucrum cessans. Met gemiste
promotiekansen en met het verhogen van het loon wegens ervaring (dienstjaren)
wordt dus geen rekening gehouden. Het dienstinvaliditeitspensioen blijft im
mers steeds staan bij het «voorafgaandelijk» behaalde loonniveau (het laatst
verdiende loon).
Schematisch kan dit als volgt in beeld worden gebracht :

UXW = Y

(IN / . 1.000,-/ЗА*Я)

LUCIUH ŒSSAHS
LAATSTVERDIÜOC LOON
(• PENSIOCNGRWDSLAG)

IIEFTI» » X IN УЙСН

rmox

VAH

ARBEIDSONCE:SCHIKTWID

C. Het rechtskarakter van het gewone invaliditeitspensioen. Vergoeding voor
loonschade ?
In tegenstelling tot het dienstinvaliditeitspensioen is het gewone invalidi
teitspensioen nooit door de wetgever in schadetermen gekarakteriseerd. In
1851 heeft de militaire pensioenwetgever zich op het standpunt geplaatst, dat
aan het gewone invaliditeitspensioen het verzorgingsprincipe ten grondslag
ligt (24). De militairen, die door verwonding, verminking, ziels- of lichaams-

(24)
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Vgl. schema 3a en 3b op pagina 39 e.V..

gebreken definitief voor de verdere waarneming van de militaire dienst ongeschikt waren geworden, dienden van staatswege een zodanige ondersteuning
c.q. verzorging te krijgen, dat zij niet aan het gemis van de eerste levensbehoeften zouden worden blootgesteld. Hierbij werd de Staat, mede uit eigen
belang, beschouwd als een natuurlijke verzorger van zijn militairen. In deze
benadering van de wetgever kan het gewone invaliditeitspensioen opgevat
worden als een periodieke uitkering van blijvende aard, die een voorziening in
het levensonderhoud beoogt te geven.
In 1902 verandert dit karakter niet. Het gewone invaliditeitspensioen wordt
door de Regering nog steeds gezien als een periodieke voorziening in het
levensonderhoud (25).
De Staatscommissie De Meester komt in 1919 met de stelling, dat het pensioen
te beschouwen is als het resultaat van samenwerking tussen Overheid en ambtenaar (militair) om deze laatste bij ouderdom en invaliditeit een voldoende
levensonderhoud te verschaffen (26). Voor het eerst wordt hier een soort van
samenwerkingsovereenkomst ten tonele gevoerd, waar het pensioen uit zou
voortvloeien. Het karakter van het pensioen blijft echter hetzelfde, nl. een
periodieke voorziening in het levensonderhoud.
Deze opvatting van de Staatscommissie is in 1922 door de wetgever overgenomen en ten grondslag gelegd aan de Pensioenwet voor de landmacht 1922 en de
Pensioenwet 1922 (27). Nadien is zij in de periode tot 1945 nog diverse malen
herhaald (28).
Op grond van de verzorgingsidee werd evenwel niet alle mogelijke schade
vergoed, maar slechts een «redelijk» deel hiervan. De verzorgingsidee contrasteerde bijgevolg in beginsel nogal fel met de idee van de «schadeloosstelling», waar in beginsel «alle» schade moest worden vergoed. De naoorlogse
ontwikkeling in de sociale verzekeringswetgeving en de pensioenwetgeving
heeft er echter voor gezorgd, dat de verzorgingsidee uitgroeide tot een zo goed
mogelijk garanderen (29) van het verworven arbeidsinkomen en welvaart. Zo
groeiden ook de gewone invaliditeitspensioenen in zekere zin naar de schadeloosstellingsidee toe, zonder dat de wetgever daar een uitspraak over deed.
De historische ontwikkeling, die het berekeningssysteem van het gewone invaliditeitspensioen heeft doorgemaakt, laat deze evolutie goed zien. Van rang- en
standpensioen (30) is dit pensioen in 1922 uitgegroeid naar een pensioen gebaseerd op het laatst verdiende loon. De diensttijdvergelding stond aanvankelijk
(25) Vgl. schema 4 op pagina 46 e.V..
(26) Rapport Staatscommissie De Meester, pagina 74 en 75.
(27) Vgl. schema 7 op pagina 77 e.V..
(28) Metskes geeft hiervan een uitvoerige opsomming in zijn « Kort overzicht van de verschillende
opvattingen, welke over het pensioenbegrip in de loop der jaren opgeld hebben gedaan». A.P.W.,
ordners pensioen algemeen, nr. 7a.
(29) Vgl. hoofdstuk IV van Deel I.
(30) Vgl. schema 3a, 3b en 4 op resp. pagina 39 en 46 e.v..
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evenwel centraal. In het geval de militair volledig buiten staat was om in zijn
levensonderhoud te voorzien, terwijl een afdoende verbetering in zijn toestand
niet te verwachten was, werd het diensttijdpensioen minimaal op 30 % van de
pensioengrondslag gesteld (31). Door dit laatste werd het uitgangspunt van
vergelding van uitsluitend werkelijke diensttijd enigszins verlaten. De concrete
sociaal-economische situatie van de militair (nl. het verlies van het verworven
arbeidsinkomen) ging ook een zekere rol spelen.
In 1954 (aanpassing aan de Invaliditeitswet 1913) en 1963 (aanpassingen aan
de Interimwetten invaliditeitsrentetrekkers) zet zich deze ontwikkeling verder
voort(32). Behalve de diensttijd wordt in steeds sterkere mate de graad van
economische arbeidsongeschiktheid van betrokkene van belang. In 1966 is deze
ontwikkeling zo ver doorgevoerd, dat eigenlijk de vergoeding voor de arbeidsongeschiktheid (= aanvulling) belangrijker is geworden dan de vergoeding voor
de bewezen diensttijd. Vaak merkt betrokkene hierdoor ook niets meer van het
diensttijdpensioen, omdat het geïncorporeerd is in de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid (33). Zou de toekenning van het diensttijdpensioen vóór het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar verdwijnen, dan zou dit ook nauwelijks
financiële consequenties met zich meebrengen. Het enige verschil zou zijn, dat
de vergoeding voortaan uit één (vergoeding voor arbeidsongeschiktheid) in
plaats van twee componenten (gedeelte diensttijdpensioen en gedeelte vergoeding voor arbeidsongeschiktheid) zou bestaan. Het volgende voorbeeld laat
dit zien :
1. Bestaande systeem A.M.P.W.
— gegevens:
beroepsmilitair, ontslagen 1 januari 1974 terzake van ziekten of gebreken, niet ontstaan in en door de militaire dienst
leeftijd op moment van ontslag: 40 jaar
pensioengrondslag: f. 50.000,aanvang militaire betrekking: 1 januari 1954
mate van arbeidsongeschiktheid, gedurende de periode 1 januari 1974
— 1 januari 1999 (moment, waarop betrokkene 65 jaar wordt): 80
(arbeidsongeschiktheidsklasse 80 percent of meer)
— uitwerking:
diensttijdpensioen : 20 χ 1 4 % van
f. 50.000,aanvulling: 8 0 % van
f. 50.000,af : diensttijdpen
sioen

f. 17.500,f. 40.000,f. 17.500,f. 22.500,-

(31)
(32)
(33)
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Vgl. schema 5 op pagina 66 e.V..
Vgl. schema 8 en 10 op resp. pagina 152 en 162 e.v.
Vgl. schema 11 op pagina 183 e.V..

f. 22.500,-

— schematische

LOON = Y (IN ƒ .

voorstelling:

1.0OO,-/JAAR)

60 H

HVPOThCnsCH
BASISLOON

LucrajH
• CtSSANS

PENSIOCNCHONOSLAC

CEWONE INVALIDIIEITS-

DAmUM
EMERGENS

toelichting :
In dit schema stelt t2 het moment voor, waarop betrokkene ontslag heeft
gekregen uit de militaire dienst wegens gebreken. Voor het gemak is er van
uitgegaan, dat deze gebreken ook op dezelfde dag zijn ontstaan.
De loonontwikkeling van betrokkene tot het moment van zijn ontslag
hebben wij aangegeven met de lijn A, nader aangeduid als het «referteloon»
(of A-loon). Zou de betrokken militair niet ontslagen zijn, dan zou zijn
loonontwikkeling zich hebben doorgezet volgens de lijn O-B, in het schema
nader aangeduid als het «hypothetisch basisloon» (of B-loon). Dit hypothetisch basisloon wordt niet als basis genomen voor de berekening van het
gewone invaliditeitspensioen. Als basis voor deze berekening geldt de pensioengrondslag, d.w.z. de militaire arbeidsinkomsten, die betrokkene een
jaar voorafgaande aan zijn ontslag uit de militaire dienst genoot. In het
schema hebben wij dit loonniveau aangegeven met de letters O-Z. Bij het
aangeven van deze lijn hebben wij buiten beschouwing gelaten het feit, dat
deze grondslag welvaartsvast is. Zouden wij hier wel rekening mee hebben
gehouden, dan zouden alle lijnen een stijgend verloop moeten krijgen,
inbegrepen O-Z.
Het diensttijdpensioen, dat betrokkene tot 65 jaar zal ontvangen, hebben wij
aangegeven door middel van arceringen in het onderste vlak. De aanvulling
over dezelfde periode door middel van tegengestelde arcering in het bovenste
vlak.
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2. Systeem A.M.P.W. met weglating van het diensttijdpensioen.
— gegevens : zie gegevens onder 1
— uitwerking: betrokkene krijgt aan vergoeding voor zijn arbeidsonge
schiktheid: 8 0 % van f. 50.000,- = f. 40.000,— schematische voorstelling:
LOON . γ

(IN ƒ.

1.000,'/]AAR)

PENSIOEKMMDSLM:

СОЮС INVALI
DITEITS
PENSIOEN

toelichting :
Het schema laat zien, dat er bij weglating van het diensttijdpensioen slechts
één component overblijft, te weten de vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. Een onderverdeling van het vergoede vlak vindt niet meer plaats.
Duidelijk is, dat de verandering voor betrokkene geen enkele financiële
consequentie heeft.
De beide hiervoor weergegeven schema's laten zien welk loonverlies de militair
lijdt van zijn 40-ste tot zijn 65-ste jaar, namelijk heel de oppervlakte onder het
B-loon, wanneer rekening gehouden wordt zowel met het damnum emergens
(het eigenlijke verlies) als het lucrum cessans (de verloren gegane vooruitzichten
op promotie en loonaangroei wegens diensttijd).
Eveneens kan uit de schema's worden afgeleid, dat bij het gewone invaliditeitspensioen dit loonverlies niet geheel gecompenseerd wordt. In de eerste
plaats komt dit door het feit, dat het lucrum cessans niet voor vergoeding in
aanmerking komt (dit geldt eveneens voor het dienstinvaliditeitspensioen) en in
de tweede plaats door het feit, dat het damnum emergens slechts tot bepaalde
hoogte, d.w.z. maximaal 8 0 % (bij het dienstinvaliditeitspensioen 100%) vergoed wordt.
Tenslotte tonen de schema's aan, dat de schadeloosstellingsidee ook in het
regime van het gewone invaliditeitspensioen een rol is gaan spelen. De hoogte
van de uitkering wordt voortaan in hoofdzaak bepaald door de mate van
arbeidsongeschiktheid in relatie tot het laatst verdiende loon. Dit is hetzelfde
systeem als bij het dienstinvaliditeitspensioen, waar de hoogte van de uitkering
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wordt bepaald door de mate van invaliditeit in relatie tot het laatst verdiende
loon.
Over deze karakterverandering (van periodieke voorziening in het levensonderhoud naar vergoeding voor loonschade) is in de Memones van toelichting
bij de desbetreffende wetswijzigingen niets terug te vinden. Bi) de naoorlogse
aanpassingen aan de sociale verzekeringswetgeving is wel telkens door de
Regering naar deze wetgeving verwezen en gezegd, dat het redelijk is, dat de
uitkeringen van het overheidspersoneel tenminste gelijkwaardig zijn aan die van
de gewone werknemers, tot een principiële uitspraak over het karakter van het
gewone invaliditeitspensioen is de Regering sinds 1954 (eerste aanpassing aan
de sociale verzekenngswetgeving) evenwel niet meer gekomen. Het standpunt
van de Staatscommissie Van Poelje, waardoor de Regering zich na 1957 in
sterke mate heeft laten leiden, heeft daar zeker toe bijgedragen (34). Deze
Commissie heeft zich uitvoerig met het karakter van het overheidspensioen
beziggehouden. Opvattingen als zou het overheidspensioen een vorm van sociale voorzorg zijn of uitgesteld loon werden door de Commissie van de hand
gewezen. De Commissie was het er vooral om te doen de eigen aard van het
overheidspensioen te beklemtonen en oordeelde, dat het niet mogelijk was om
alle pensioenelementen onder één noemer te brengen. Het overheidspensioen
diende gezien te worden als een complement van de ambtelijke rechtspositie,
dus als iets met een geheel eigen karakter.
Ook in de literatuur komt de karakterverandering van het gewone invaliditeitspensioen niet naar voren. Wtarda en De Pree praten er niet over (35). Het
overheidspensioen wordt door deze schrijvers aangeduid, zoals hiervoor reeds
gezegd, als een contraprestatie van de bijdrage, die men gehouden is door
opneming in de nationale gemeenschap tot de instandhouding daarvan te
leveren. Een onderscheid tussen de diverse soorten pensioen (ouderdomspensioen, dienstinvaliditeitspensioen, gewone invaliditeitspensioen, weduwen- en
wezenpensioen, kostwinnerspensioen, weduwnaarspensioen) wordt niet gemaakt. Alles wordt onder een noemer gebracht.
Ook bij andere schrijvers kloppen wij tevergeefs aan.
De historische ontwikkeling van het gewone invaliditeitspensioen biedt ons
echter voldoende houvast om dit pensioen evenals het dienstinvahditeitspensioen te bestempelen als een vergoeding voor loonschade. Het feit, dat met dit
pensioen de loonschade slechts tot maximaal 80 % van het damnum emergens
vergoed wordt, doet hieraan niets af. Wezenlijk is, dat met dit pensioen bij
ziekte of gebreken een uitkering wordt verstrekt, die een zodanig gedeelte
bedraagt van het laatst verdiende loon als correspondeert met de mate van

(34)
(35)

Eindrapport Staatscommissie voor de pensioenwetgeving, pagina's 13-15
Wiarda/De Pree, Algemene burgerlijke pensioenwet, Band 1, hoofdstuk II, pagina's 10-21.
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economische arbeidsongeschiktheid. Evenals bij het dienstinvaliditeitspensioen
brengen wij het vorenstaande in een schema tot uitdrukking :
LOON = Y

( ƒ . 1.000, -/3AAR)
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D. Vergoeding voor loonschade contra bestemmingsgebonden lijfrente ?
Bod heeft in zijn recentelijk verschenen dissertatie de stelling verkondigd, dat
het pensioen gekarakteriseerd dient te worden als een bestemmingsgebonden
lijfrente(36). De omschrijving van het begrip lijfrente heeft hij hierbij ontleend
aan artikel 7.18.1 Ontwerp N.B.W.. Hierin wordt lijfrente gedefinieerd als het
van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op periodieke
uitkering van een bedrag in geld.
Een gewone lijfrente is het pensioen in zijn ogen niet. Het pensioen is een
bestemmingsgebonden lijfrente. Volgens Bod worden pensioenen niet zomaar
toegekend, er wordt een bestemming aan ten grondslag gelegd, met welke
bestemming het pensioen zo nauw is verweven dat deze de aard en het karakter
van het pensioen zo niet uitsluitend, dan toch in zeer hoge mate bepaalt (37).
Deze bestemming vat Bod samen in twee begrippen, nl. arbeidsinkomenvervanging en verzorging. Globaal omschreven duidt het begrip «arbeidsinkomenvervanging» op de omstandigheid, dat het pensioen als bron van
inkomen in de plaats treedt van de arbeidskracht als inkomensbron ten behoeve
van degene, die het arbeidsinkomen verwierf of geacht wordt te verwerven
(ouderdoms- en invaliditeitspensioen) en/of ten behoeve van degenen die van
(36) Th.L.J. Bod, Pensioen en privaatrecht ; Academisch proefschrift. Alphen aan den Ri|n 1979,
pagina's 62-80.
(37) Th. L.J.Bod, aangehaald werk, pagina 66 e.V..

256

diens arbeidsinkomen afhankelijk waren (weduwen- en wezenpensioen). «Verzorging» duidt op de omstandigheid, dat het pensioen het arbeidsinkomen
vervangt met het doel in het levensonderhoud van genoemde personen te
voorzien. Deze voorziening in het levensonderhoud is niet beperkt tot de
voorziening in het noodzakelijk levensonderhoud, maar omvat de voorziening
om de pensioengerechtigde «in staat te stellen tot het voeren van een redelijk
bestaan overeenkomstig zijn plaats in de samenleving».
Ogenschijnlijk lijkt de stelling van Bod zich ertegen te verzetten, dat het pensioen wordt opgevat als een vorm van schadeloosstelling. Dit is echter niet het
geval. Een vergoeding voor loonschade kan als een bestemmingsgebonden
lijfrente worden aangemerkt in de zin als Bod bedoelt. Dit geldt ook voor het
gewone en het dienstinvaliditeitspensioen. Deze pensioenen zijn periodieke
uitkeringen van een bedrag in geld, die afhankelijk zijn van het in leven zijn
van een of meer personen. Ook is er sprake van bestemmingsgebondenheid in
vorenbedoelde zin.
Typisch voor de militaire invaliditeitspensioenen is evenwel, dat het arbeidsinkomenvervangende aspect een bijzondere plaats inneemt. De historische
ontwikkeling heeft ertoe geleid, dat bij deze pensioenen het werkelijke loonverlies uitgangspunt is geworden. Dit verlies dient altijd ongeacht de duur van de
dienstbetrekking tot een bepaalde hoogte vergoed te worden. Omdat met louter
diensttijdvergelding dit niet bereikt kon worden (in dit systeem krijgt men
immers een uitkering al naar gelang het aantal bewezen dienstjaren, niet naar
het bestaande loonverlies), is men in de loop der tijd (in 1922 voor de dienstinvaliditeitspensioenen, vanaf 1954 voor de gewone invaliditeitspensioenen) op
een andere berekeningstechniek overgegaan, ni. de berekeningstechniek ontleend aan de schadeloosstellingpraktijk van het burgerlijk recht: loonvergelijking. Voor wat betreft het inkomenvervangende aspect zijn dus de invaliditeitspensioenen, teneinde het inkomensverlies zo goed mogelijk te kunnen
opvangen, qua berekeningstechniek de kant van de schadeloosstelling opgegaan. Onze karakterisering als vergoeding voor loonschade is hierop gebaseerd.
Het voorgaande betekent, dat er geen strijdigheid bestaat tussen onze karakterisering en die van Bod. Het grote verschil is, dat de omschrijving van Bod veel
ruimer is en ook andere pensioenen (ouderdomspensioen, weduwen- en wezenpensioen, kostwinnerspensioen en weduwnaarspensioen) omvat. Onze karakterisering leent zich daarentegen uitsluitend voor de invaliditeitspensioenen en
duidt kernachtig de berekeningstechniek (loonvergelijking) bij deze pensioenen
aan. Bij de andere pensioenen is het daarentegen moeilijk vol te houden, dat het
ook daar om vergoedingen voor loonschade gaat, met name omdat voor deze
pensioenen een geheel andere berekeningstechniek (opbouwsysteem) geldt.
Voor deze pensioenen prefereren wij dan ook de karakterisering van Bod.
In het verdere verloop van dit hoofdstuk zullen wij ons voor wat betreft het
militair invaliditeitspensioen blijven richten op de karakterisering als vergoeding voor geleden loonschade.
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E. Samenvatting.
In dit hoofdstuk is het karakter van het militair invaliditeitspensioen aan de
orde gesteld. Als uitgangspunt is gekozen voor een benadering gebaseerd op de
historische ontwikkeling van dit pensioen. Grote waarde is gehecht aan de
achterliggende ideeën en aan de evolutie van het berekeningssysteem in de loop
der jaren. Uiteindelijk is het militair invaliditeitspensioen omschreven als een
vergoeding voor geleden loonschade. Bij het dienstinvaliditeitspensioen bedraagt deze vergoeding 100% van het damnum emergens, bij het gewone
invaliditeitspensioen 8 0 % daarvan.
Bestreden zijn de opvattingen, die in de literatuur vaak vermeld worden, zoals
uitgesteld loon, vorm van sociale voorzorg en onderhoudsrente. Ook de opvatting als zou het pensioen een rechtsfiguur sui generis zijn is terzijde geschoven.
Voor de rechtspraktijk is wel bruikbaar de aanduiding van Bod (pensioen is
bestemmingsgebonden lijfrente). Aangetoond is, dat de karakterisering van het
militair invaliditeitspensioen als vergoeding voor geleden loonschade daarmee
niet strijdig is.
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HOOFDSTUK IV.
Kritiek op het huidige militaire pensioensysteem.
A. Inleiding.
Nu vaststaat, dat zowel het militair dienstinvaliditeitspensioen als het gewone
militair invaliditeitspensioen gekaraktenseerd kunnen worden als vergoedingen voor geleden loonschade, is het nodig de diverse elementen van beide
pensioenen aan een kritische analyse te onderwerpen. Het is immers een onhoudbare situatie, dat twee pensioenen op hetzelfde gericht zijn, maar desondanks talrijke verschillen vertonen.
Het meest controversiële verschil is, dat het dienstinvaliditeitspensioen geheel
losgewnkt is van de concrete sociaal-economische werkelijkheid (evaluatie
conform W.P.C.-schaal; geen aandacht voor het restloon), terwijl bij het gewone invaliditeitspensioen deze realiteit juist bepalend is voor de hoogte van het
pensioen. Daarnaast zijn er nog verschillen op het punt van : omschrijving van
het risico, professionele oorzakelijkheid, berekeningssysteem en rechtsgrond.
Wij zullen onze kritiek op deze verschillen leveren aan de hand van een toetsing
aan de algemene schadeleer. Ten aanzien van elk element zullen wij onderzoeken of er strijd is met deze leer en aangeven wat de juiste benadering is.
Behalve op bovenstaande punten zal in dit hoofdstuk ook worden ingegaan op
een element dat bij beide pensioenen eenzelfde rol speelt : het element diensttijd.
Ook ten aanzien hiervan zullen wij ons afvragen hoe de schadeleer zich hier
tegenover opstelt.
Tot slot volgt een samenvatting.
B. Omschrijving van het risico.
Artikel E6 van de A.M.P.W. geeft dezelfde omschrijving van het verzekerde
risico als de W.A.O., A.A.W. en A.B.P.W.. Zij luidt:
«het geheel of gedeeltelijk buiten staat zijn om met arbeid, welke voor zijn
krachten en bekwaamheid is berekend en welke met het oog op zijn opleiding
en vroeger beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter plaatse
waar hij arbeid verncht of het laatst heeft verricht of op een naburige
soortgelijke plaats te verdienen, hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde
personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding op zodanige plaats
met arbeid gewoonlijk verdienen».
Als nadere voorwaarde is daaraan toegevoegd, dat deze arbeidsongeschiktheid
het gevolg moet zijn van ziekten of gebreken. Afgezien van het feit, dat de
wettelijke omschrijving vnj moeilijk leesbaar is en vele rekbare begnppen bevat,
hebben wij drie principiële bezwaren tegen de huidige definitie:
1. De wet doet het voorkomen alsof arbeidsongeschiktheid het risico is dat
verzekerd is. De schadeleer toont echter aan, dat dit nooit juist kan zijn. Niet
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de arbeidsongeschiktheid, maar uitsluitend het loonverlies kan verzekerd
worden. Zeer waarschijnlijk heeft de wetgever dit laatste ook willen verwoorden, maar is hij in de uitwerking niet geslaagd. Het arbeidsongeschiktheidscriterium verwijst impliciet steeds naar loonverlies, waarin onvermijdelijk twee lonen een rol spelen : het restloon en het maatmanloon (1).
Als arbeidsongeschikte wordt aangemerkt hij wiens restloon ten achter blijft
bij het maatmanloon. In feite betekent dit niets anders dan dat de wetgever
het verschil tussen het restloon en het maatmanloon heeft verzekerd. Maar
om dit aan te geven is geen creatie van een arbeidsongeschiktheidsbegrip
nodig. De wetgever had eenvoudigweg kunnen volstaan met te zeggen, dat
verzekerd is het volledig loonverlies onder bepaalde met name aangeduide
omstandigheden.
2. Behalve dat het huidige arbeidsongeschiktheidsbegrip overbodig is, is dit
begrip ook misleidend en onjuist. Arbeidsongeschiktheid (ontologisch begrip) is immers niet hetzelfde als loonschade (axiologisch begrip) (2). Tussen
beide bestaat geen evenredig verband. Het is daarom ook foutief om uit een
loonkundige evaluatie conclusies te trekken omtrent de graad van arbeidsongeschiktheid. Wie een groot loonverlies ondergaat, is daarom nog niet in
erge mate arbeidsongeschikt. Hem om loonkundige redenen een ernstige
graad van arbeidsongeschiktheid aanmeten is voor niets goed en ook voor
niets nodig. Men kan gewoon als oorzakelijkheid de arbeidsongeschiktheid
door ziekte of gebrek voorop stellen en voor de vergoeding werken met het
loonverlies tout court.
3. Het is inconsequent om in de Ziektewet met een qua opzet geheel ander
arbeidsongeschiktheidsbegrip te werken dan in de A.M.P.W., A.B.P.W.,
W.A.O. en A.A.W. Wel wordt hiermee een regeling geïntroduceerd, die tot
nu toe vrijwel onbesproken is gebleven, maar voor de oplossing van ons
arbeidsongeschiktheidsprobleem is het uitermate belangrijk in dit verband
even stil te staan bij deze discrepantie. De Ziektewet laat ons zien, dat
arbeidsongeschiktheid daarin omschreven is als een bepaalde toestand : het
wegens ziekte ongeschikt zijn tot het verrichten van zijn werk, waarbij onder
ziekte mede verstaan wordt zwangerschap en bevalling alsmede gebreken (3). Is deze toestand aanwezig dan krijgt de verzekerde gedurende
bepaalde tijd 8 0 % van zijn laatst verdiende loon. Verzekerd is dus een
gedeelte (80 % van het damnum emergens) van het loonverlies in geval van
arbeidsongeschiktheid.
Wanneer de omschrijving van de Ziektewet zou zijn doorgetrokken naar de
arbeidsongeschiktheidswetten, zou men voor deze wetten uitgekomen zijn
op : ten gevolge van ziekten of gebreken geheel of gedeeltelijk ongeschikt zijn
(1) Vgl. de hoofdstukken IVenVvanDeel I.sectic IV. 1., onderdeel Een sectie V.l. .onderdeel С
(2) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 394 e.V..
(3) Artikel 19 van de Ziektewet.
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tot het verrichten van passende arbeid. Qua redaktie sluit deze omschrijving
goed aan bij die van de Ziektewet, alleen is zij uitgebreider en genuanceerder.
Ook zou zij goed te gebruiken zijn voor de omschrijving van het verzekerde
risico in de arbeidsongeschiktheidswetten. Deze zou dan evenals bij de
Ziektewet kunnen luiden : een gedeelte (80 % van het damnum emergens)
van het loonverlies in geval van arbeidsongeschiktheid, zij het dat arbeidsongeschiktheid hier een iets andere, d.w.z. ruimere inhoud heeft.
Bij een dergelijke benadering rijst wel meteen de vraag of het onderscheid
tussen het «ziekterisico» en «arbeidsongeschiktheidsrisico» nog langer bestaansrecht heeft. Bij beide staat immers het loonverlies centraal. Dit wordt
onder bepaalde omstandigheden tot maximaal 80 % van het laatst verdiende
loon vergoed. De maximale vergoeding ondergaat een vermindering als er
sprake is van restloon. Men kan daarom beide risico's beter samenvoegen en
nog slechts één risico-omschrijving hanteren. Daarin zou arbeidsongeschiktheid aangeduid kunnen worden als: het ten gevolge van ziekte of
gebreken geheel of gedeeltelijk ongeschikt zijn tot het verrichten van zijn
eigen werk of andere passende arbeid. Het arbeidsongeschiktheidscriterium
van de Ziektewet wordt dan geacht geïntegreerd te zijn in het ruimere
criterium van de arbeidsongeschiktheidswetten.
Op grond van vorenstaande bezwaren pleiten wij ervoor de huidige omschrijving van het verzekerde risico in de A.M.P.W. te verlaten en daarvoor in de
plaats te stellen de omschrijving : een gedeelte (80 % van het damnum emergens)
van het loonverlies bij arbeidsongeschiktheid, waarbij arbeidsongeschiktheid
betekent het ten gevolge van ziekten of gebreken geheel of gedeeltelijk ongeschikt zijn tot het verrichten van passende arbeid. Introducering hiervan zou
een hele vooruitgang betekenen vergeleken met de huidige verwarrende situatie.
Verder zou zij ook geheel in overeenstemming zijn met de schadeleer.
Wel blijven ook bij deze nieuwe benadering nog vragen bestaan. Zo is er de
vraag of het wel juist is om een causale arbeidsongeschiktheidsdefinitie (ten
gevolge van ziekten of gebreken) te hanteren en of de termen «ziekten» en
«gebreken» wel op hun plaats zijn. Met name Viaene gaat een geheel andere
richting op (4). Deze auteur hanteert in zijn arbeidsongeschiktheidsdefínitie niet
meer de negatieve termen ziekten en gebreken, maar de positieve term «gezondheid». Hij staat immers geen causale omschrijving voor, maar een teleologische.
Arbeidsongeschiktheid is in zijn visie : een toestand van onbeschikbaar zijn voor
de arbeid omwille van het behoud van een (individueel of collectief) bedreigde
gezondheid. Ook in het «Ontwerp van Wetboek Sociale Zekerheid» van de
Universiteit van Leuven treft men een min of meer vergelijkbare definitie
aan (5). Als arbeidsongeschikte wordt hierin gezien «hij, die omwille van zijn
gezondheid of om de gezondheid van anderen te bewaren of te herstellen, geen
(4) J. Viaene, Evaluatie van de gezondheidsschade, Antwerpen-Amsterdam 1976, pagina 604 e.V..
(5) «Ontwerp van Wetboek Sociale Zekerheid», opgesteld door het Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht te Leuven. Universitaire Pers Leuven, 1978, pagina 79.
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arbeid in zijn gewoon beroep of geen hem aangeboden passende arbeid meer
kan verrichten en daardoor geen normaal inkomen meer kan verdienen».
Viaene meent, dat voornamelijk m de Nederlandse sociale geneeskunde deze
gedachten reeds lang leven (6). Het is te hopen, dat zij ook naar het sociaal recht
overwaaien. Om ons echter te hoeden voor afglijden in een uitvoerige bezinning
op deze problematiek, die overigens een studie op zich waard is, blijven wij
voorlopig liever vasthouden aan onze eigen, meer klassieke omschrijving, die
het voordeel heeft dat met vertrouwde begrippen kan worden gewerkt.
Klinkt in de huidige omschrijving van het arbeidsongeschiktheidsnsico nog
enigszins het element loonverlies door, bij de omschrijving van het invahditeitsnsico is daar in het geheel geen sprake van. De omschrijving van dit risico is
geheel gebaseerd op de toegepaste evaluatietechniek : de W.P.G-schaal (7). Wij
hebben echter aangetoond, dat ook het dienstinvahditeitspensioen gekarak
teriseerd dient te worden als een vergoeding voor loonschade (8). In dat licht
is het onjuist om het verzekerde risico qua uitgangspunten anders te benade
ren dan bij het gewone invaliditeitspensioen. Het enige verschil is, dat bij het
dienstinvaliditeitspensioen de ziekten of gebreken veroorzaakt of verergerd
moeten zijn door de militaire dienstuitoefening. De omschrijving van het ver
zekerde nsico bij dit pensioen kan dus luiden: een gedeelte (100% van het
damnum emergens) van het loonverlies bij arbeidsongeschiktheid, mits de
ziekten of gebreken, die tot de gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid hebben
geleid, in relatie gebracht kunnen worden met de militaire dienstuitoefening.
С Het professioneel oorzakelijkheidscriterium.
De vraag, die wij in dit verband moeten beantwoorden is of een verschil in
aanspraken, al naar gelang er al of met sprake is van professionele oorzakelijk
heid, indruist tegen de schadeleer, of anders gezegd, dwingt de schadeleer ertoe,
dat het onderscheid tussen het gewone en het dienstinvahditeitspensioen wordt
opgeheven.
De schadeleer maakt scherp onderscheid tussen schade en schadeloosstelling.
Bij de beantwoording van vorenstaande vragen dient daarom goed voor ogen
gehouden te worden, dat de schadeleer niets kan voorschrijven omtrent de
hoogte van de te verstrekken vergoedingen. Wanneer het door de wetgever om
bepaalde redenen wenselijk en noodzakelijk wordt geacht, dat onder zekere
omstandigheden hogere of lagere uitkeringen worden verstrekt, dan verzet de
schadeleer zich hiertegen met. Zij zal enkel vaststellen of de schadeloosstelling
volledig is of niet. De schadeleer zoekt wel naar de rationele wijze waarop de
vergoedingen dienen te worden berekend, respectievelijk de lonen moeten
(6) J Viaene, aangehaald werk. Deel I Vgl ookJ.P Kuiper, Mensopvamng en gezondheidszorg,
Assen 1980, pagina's 87-91 en 127-133
(7) Zie schema 11 op pagina 183 e ν . Vgl. ook hoofdstuk V van Deel I, sectie VI., onderdelen D
en E.
(8) Vgl hoofdstuk II van dit Deel, onderdeel B.
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worden geëvalueerd, maar zij heeft geen redenen om zich uit te spreken over de
maximale hoogte van de uitkeringen. Op dat punt laat zij vele mogelijkheden
toe.
Wordt nu in een bepaalde wet een professioneel oorzakelijkheidscriterium
gehanteerd om uit te kunnen maken of in bepaalde omstandigheden hogere
uitkeringen kunnen worden verstrekt, dan is daar theoretisch gezien geen
bezwaar tegen. Om die reden willen wij het al of niet handhaven van dit
criterium in de A.M.P.W. in deze studie dan ook niet ter discussie stellen. Wij
aanvaarden de feitelijke situatie, zoals die in 1966 in de A.M.P.W. is ontstaan
op het punt van de uitkeringshoogte (bij het dienstinvaliditeitspensioen
maximaal 100 % en bij het gewone invaliditeitspensioen maximaal 80 %) en het
professioneel oorzakelijkheidscriterium (artikel E l i A.M.P.W.) als een gegeven
en richten ons uitsluitend op de begrippen invaliditeit en arbeidsongeschiktheid,
de evaluatie hiervan en de te hanteren berekeningssystemen.
Wel realiseren wij ons, dat hierdoor een belangrijk punt onbesproken blijft. Het
is immers zeer de vraag of toekenning van dit hogere pensioen niet beperkt
dient te blijven tot oorlogssituaties en omstandigheden, waarbij de staat in
nood verkeert (b.v. toestand van oorlogsgevaar, toestand van verhoogde
waakzaamheid, burgerlijke uitzonderingstoestand en gijzelingsakties) (9).
Persoonlijk zijn wij van oordeel, dat een beperking van het professioneel oorzakelijkheidscriterium in laatst bedoelde zin op dit moment geheel binnen het
beleid van het Ministerie van Defensie zou passen. Het zou niets anders betekenen dan een uitwerking van de Defensienota 1974, waar het Defensiebeleid tot
1984 in is vastgelegd (10). Het uiteindelijke antwoord op deze vraag laten wij
echter gaarne aan anderen over.
D. Het berekeningssysteem.
Zoals hiervoor (11) beschreven, is bij Viaene de loonschade gelijk te stellen aan
het maatmanloon minus het restloon. Schematisch voorgesteld :

(9) Voor de gebruikte omschn)vingen zie men Van der Pot, Handboek van het Nederlands
Staatsrecht, achtste druk, Zwolle 1968, pagina 484 e.V..
(10) Defensienota 1974; Om de veiligheid van het bestaan. Defensiebeleid in de (aren 1974-1983.
Bibliotheek Ministerie van Defensie te 's-Gravenhage.
(11) Vgl. hoofdstuk II van dit Deel, onderdeel B, paragraaf 5.
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Deze lonen hanteert de auteur niet alleen wanneer voor een volledige vergoeding gezorgd moet worden. Beoogt een bepaalde wettelijke regeling slechts
een gedeeltelijke vergoeding van het loonverlies, dan kan dit in zijn visie bereikt
worden door van de uitkomst van de formule (B - C) een bepaald percentage te
nemen, b.v. 60% van (B - C).
Principieel gezien is deze benadering juist. Zij gaat er vanuit dat een scherp
onderscheid gemaakt dient te worden tussen schade en schadeloosstelling. Aan
de schade valt daarbij niet te tomen. Zij moet altijd zijn wat zij is. Men kan in de
wet wel zeggen, dat men slechts een deel van de schade (b.v. alleen het damnum
emergens, zoals in het sociale recht) als schade in aanmerking wil nemen, maar
zulke juridische fictie kan niet beletten, dat het andere deel van de schade (in
hetzelfde voorbeeld, het lucrum cessans) blijft bestaan. M.a.w. voor de reële,
concrete situatie van de getroffene heeft alleen het maatmanloon betekenis, niet
het loon, dat hij vóór de beschadiging verdiende. Realiseert de getroffene zich
misschien niet onmiddellijk, dat hij ook de te verwachten aangroei van zijn loon
kwijt is, het zal niet lang duren vooraleer hij dit ondervindt. Hij zal immers de
evolutie bij zijn collega's zien en ondervinden (de sociale werkelijkheid dient
concreet als vergelijkingsbasis). Voor het evalueren van de schade zelf is het
bijgevolg een goede zaak, dat schade in haar volle omvang wordt vastgesteld.
Het in ogenschouw willen nemen van de schade zoals zij is, wil anderzijds nog
niet zeggen, dat de wetgever verplicht is voor een volledige schadeloosstelling te
zorgen. Hij doet er echter goed aan om zo nauwkeurig mogelijk uit te zien naar
de reële omvang van de schade om geen fouten te maken bij het inzetten van de
beschikbare middelen ter «ontschadiging». Om financiële, sociale , politieke
redenen kan hij besluiten een deel van de schade niet schadeloos te stellen. Maar
het nauwkeurig observeren van het andere deel, dat onaangeroerd blijft, kan
slechts heilzaam zijn. Om billijk en efficiënt te entschädigen, kan men ons
inziens niet buiten een goede kijk op dit laatste. Wie de schade niet wil zien,
zoals zij is, kan geen juiste schadeloosstellingspolidek voeren. Hij doet zich
een blinddoek om en kan het effect van zijn optreden niet controleren.
Toch hebben wij tegen de invoering van de formule van Viaene (x % van (B-C))
bezwaren. In de eerste plaats is het B-loon niet altijd even gemakkelijk vast te
stellen. Na verloop van tijd komen bij de vaststelling van dit loon zoveel
onzekerheden om de hoek kijken, dat het administratief-technisch gezien erg
moeilijk wordt om dit op een verantwoorde wijze te doen (12). Wel zijn er
sectoren (b.v. Defensie voor wat betreft de beroepsmilitairen) waar het carrièreverloop en derhalve de loonevolutie reglementair is vastgelegd, maar met name
in de particuliere sector is men veelal nog niet zover. Omdat wij ons in principe
niet willen beperken tot uitsluitend de militairen, maar ook ons oog terdege

(12) J. Viaene, aangehaald werk, pagina's 249-365.
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gericht willen houden op de burgermaatschappij, ligt het voor de hand, dat
introducering van het B-loon in het Nederlandse sociale recht bij ons op grote
bedenkingen stuit. Daar komt nog bij, dat de maximumpercentages, die in
Nederland op dit moment worden gehanteerd (80 % bij de gewone arbeidsongeschiktheidsuitkering en 100% bij het militair dienstinvaliditeitspensioen),
onvermijdelijk verlaagd zullen moeten worden. Immers met invoering van het
B-loon en handhaving van de bestaande percentages zullen de uitgaven globaal
gezien stijgen. Voor dit laatste is gelet op de slechte financieel-economische
situatie in ons land totaal geen ruimte. Of echter verlaging van de maximumpercentages psychologisch goed overkomt, wagen wij ten zeerste te betwijfelen.
Verder zal ook het laatst verdiende loon uit het berekeningssysteem geëlimineerd moeten worden. De vraag is echter of dit wel verstandig is. Met dit loon is
men in Nederland zeer vertrouwd. Ingeburgerd is, dat 80 of 100 % van dit loon
verzekerd is bij arbeidsongeschiktheid. Ook de vaststelling is gemakkelijk,
omdat uitgegaan kan worden van zekere gegevens. Verdwijning zou betekenen,
dat men deze zekerheden overboord zet.
Gelet op bovenstaande bezwaren achten wij het om zuiver technische redenen
(gemak van berekening etc.) verkieslijker om het maatmanloon (B-loon) bij de
evaluatie van de schade en de berekening van de vergoeding niet in ogenschouw
te nemen en het laatst verdiende loon (Z-loon) als uitgangspunt te blijven
hanteren. Wij stellen dus voor het maatmanloon een lager loon, d.w.z. het loon
bereikt op het ogenblik van het ontstaan van het verlies (in casu de pensioengrondslag = Z-loon), in de plaats. Wel dient dit loon welvaartsvast aangepast te worden, hetgeen betekent, dat dit loon de ontwikkeling van het salarispeil moet volgen. Voor jeugdigen dient verder in de loop der tijd (b.v. jaarlijks)
een correctie te worden toegepast. Vroeg-gehandicapten blijven anders voor
altijd op een vrij laag niveau zitten. Deze gedachte is reeds terug te vinden in de
bestaande wetgeving. Zo wordt voor de beroepsmilitairen de pensioengrondslag jaarlijks bijgesteld, wanneer de grondslag beïnvloed is door een loonvermindering wegens het nog niet bereikt hebben van een bepaalde leeftijd (optrekking naar het niveau van een 23-jarige) (13). Ook de W.A.O. en de
A.B.P.W. kennen een soortgelijke regeling. Wil men voor de jeugdigen nog
verder gaan, dan zou eveneens gedacht kunnen worden aan een jaarlijkse
optrekking van het laatst verdiende loon tot het maximum van de salarisschaal waarin betrokkene was ondergebracht. Dit laatste zal overigens naar
alle waarschijnlijkheid wel een aanmerkelijke lastenverzwaring met zich
meebrengen ten opzichte van de huidige situatie.
Samenvattend komen wij tot de volgende formules :
- 80 % van (Z-C) voor het gewone militaire invaliditeitspensioen en
- 100% van (Z-C) voor het militair dienstinvaliditeitspensioen, waarbij
het Z-loon eventueel opgetrokken kan worden.
(13)

Artikel C4 van de A.M.P.W..
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In schema weergegeven :
IO» - Y

(ІИ ƒ. l.OOO,-/MM)

-* HUTHAHLOON

ОІЕЮТ
ІН ЧЛOITEITS.
РО6І0СН

ι ι ε π ι χ - χ IH ЗМЕМ

In de huidige regeling voor het gewone militair invaliditeitspensioen kunnen
bovenvermelde lonen in feite allemaal teruggevonden worden. Zo vervullen het
maatmanloon en het restloon een rol en wel bij de vaststelling van het per
centage economische arbeidsongeschiktheid, maar daarnaast wordt ook reke
ning gehouden met de pensioengrondslag (14). Deze lonen worden in de wet
geving wel op een geheel andere wijze met elkaar in verband gebracht. Kortweg
komt het verschil hierop neer : de schadeleer gebruikt voor de berekening van de
vergoeding slechts twee lonen, het gewone militair invaliditeitspensioen drie. Bij
het gewone invaliditeitspensioen worden het maatmanloon en het restloon eerst
via de formule
100 - (100 χ

restloon
-)
maatmanloon

omgewerkt tot een percentage, het zgn. berekeningspercentage arbeidsonge
schiktheid. Vervolgens wordt dan dit percentage gerelateerd aan het derde loon,
het Z-loon (= pensioengrondslag). Zoals wij zojuist hebben uiteengezet, hoeft
echter technisch gezien het maatmanloon niet langer relevant te zijn, als is
komen vast te staan dat de maximale vergoeding slechts 80 of 100% van de
pensioengrondslag kan bedragen. In dat geval kan de grondslag het nieuwe
uitgangspunt in de berekening worden en is naast dit loon alleen nog maar het
restloon nodig.
De oorzaak van de afwijkende berekeningsmethodiek in de Nederlandse ar
beidsongeschiktheidswetten is naar ons oordeel gelegen in de wijze, waarop de
wetgever in Nederland in de zestiger jaren de Invaliditeitswet 1913 en de

(14)
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Vgl. hoofdstuk V van Deel I, sectie V.l., onderdeel

С

Ongevallenwet 1921 heeft samengevoegd. Toen de wetgever voor deze samenvoegingsoperatie stond, was de feitelijke situatie zo, dat er in feite twee grote
systemen waren te onderkennen, te weten :
a. het systeem van de Ongevallenwet 1921, waarbij één loon werd gehanteerd.
In dit systeem werd de mate van fysieke arbeidsongeschiktheid van betrokkene gerelateerd aan het loon, dat hij vóór zijn ongeval verdiende, het
zogenaamde dagloon (15). Er vond dus geen vergelijking met andere personen plaats. Betrokkene werd eigenlijk meer met zichzelf vergeleken vóór
het ongeval.
b. het systeem van de Invalidi tei tswet 1913, waarin twee lonen tot uitdrukking
kwamen in de «invaliditeits»-definitie (economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip)(16). Hierbij werd aan betrokkene een bepaalde rente uitgekeerd, wanneer hij door ziekten of gebreken ten opzichte van zijn maatman
ten achter bleef. De rente werd niet gerelateerd aan het loon, dat verdiend
werd voor het ontstaan van de «invaliditeit», maar aan de duur van de
verzekering en het aantal betaalde premies.
De wetgever heeft in 1966 in feite niets anders gedaan dan het dagloon van de
Ongevallenwet 1921 in verband brengen met het begrip «invaliditeit» van de
Invaliditeitswet 1913. Door deze werkwijze heeft de wetgever teweeggebracht,
dat thans in de Nederlandse «arbeidsongeschiktheidswetten» (17) met drie
lonen wordt gewerkt, te weten het maatmanloon, het restloon en het dagloon
c.q. de pensioengrondslag. Het berekeningssysteem, dat daardoor tot stand is
gekomen, achten wij niet logisch en consequent. Strikt genomen behoeft voor de
berekening van de vergoeding voor geleden loonverlies slechts te worden uitgegaan van een vergelijking tussen twee lonen. Het ene loon is daarbij altijd het
restloon. Het andere loon het B-loon of Z-loon. Het verschil tussen deze twee
lonen komt voor vergoeding in aanmerking, waarbij door middel van introducering van een percentage kan worden aangegeven of het verschil al dan niet
volledig gecompenseerd wordt.
Behalve dat het huidige berekeningssysteem voor het gewone militair invaliditeitspensioen onlogisch en inconsequent is, heeft het ook iets gevaarlijks in zich.
Te hoge uitkeringen kunnen er immers het gevolg van zijn. Wanneer men slechts
80 of 100% van het laatst verdiende loon wil verzekeren, maar desondanks
toch het maatmanloon blijft vaststellen, komt men tot onjuiste uitkomsten. Het
volgende overzicht, waarbij uitgegaan wordt van een pensioengrondslag van f.
40.000,- en een maatmanloon van f. 50.000,- toont dit aan :

(15) Vgl. hoofdstuk II van Deel I, onderdeel C, paragraaf 1. Verder hoofdstuk IV, sectie IV. 1.,
onderdeel B. Zie ook Van der Pas, Validiteitsscharangen, pagina 119 e.V..
(16) Vgl. hoofdstuk IV van Deel I, sectie IV.l., onderdeel B. Verder hoofdstuk I van dit Deel,
onderdeel B, paragraaf 3.
(17) Bedoeld worden ondermeer de A.A.W., W.A.O., S.P.W., A.B.P.W. en A.M.P.W..
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restloon

pensioenbedragen met
toepassing
van de formule :
8 0 % van de
(pensioengrondslag
- restloon)

pensioenbedragen met toe
passing van het bestaande
berekeningssysteem uit de
A.M.P.W. (gewone invalidi
teitspensioen)

0
5.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

32.000
28.000
24.000
16.000
8.000
0
0

32.000
32.000
32.000
20.000
12.000
4.000
0

Wij kunnen uit deze cijfers afleiden, dat bij een restloon van f. 0,- en restloon van
f. 50.000,- de uitkomsten gelijk zijn. Zit het restloon tussen deze bedragen, dan
treden er aanmerkelijke verschillen op. Deze verschillen zijn uitsluitend toe te
schrijven aan het in aanmerking nemen van het maatmanloon. De grove wijze,
waarop er in het bestaande systeem wordt afgerond (de met de formule 100 (100 χ restloon : maatmanloon) gevonden percentages opdelen in 7 klassen en
de daarbij behorende berekeningspercentages 80, 65, 50, 40, 30, 20 en 10
uitgangspunt laten zijn voor de berekening) heeft er geen enkele invloed op. Het
is zelfs zo, dat door deze afronding de verschillen nog aanzienlijk verkleind
worden. Dit blijkt uit het volgende overzicht(18):
restloon

pensioenbedragen
met toepassing
van de formule:
8 0 % van de (pen
sioengrondslag restloon)

pensioenbedragen met
toepassing van het
bestaande berekenings
systeem uit de A.M.P.W.
(gewone invaliditeits
pensioen)

pensioenbedragen met
toepassing van het
berekem ngssy steem
uit de A.M.P.W. (ge
wone invaliditeits
pensioen) ; zonder
afronding

0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

32.000
30.400
28.800
27.200
25.600
24.000
22.400
20.800
19.200
17.600
16.000

32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
26.000
26.000
26.000
20.000
20.000

32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
30.400
28.800
27.200
25.600
24.000

(18) Hierbij wordt eveneens uitgegaan van een pensioengrondslag van f. 40.000,- en een maat
manloon van f. 50.000,-.
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restloon

pensioenbedragen
met toepassing
van de formule:
80 % van de (pensioengrondslag restloon)

pensioenbedragen met
toepassing van het
bestaande berekeningssysteem uit de A.M.P.W.
(gewone invaliditeitspensioen)

pensioenbedragen met
toepassing van het
berekeningssysteem
uit de A.M.P.W. (gewone invaliditeitspensioen) ; zonder
afronding

22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000
38.000
40.000
42.000
44.000
46.000
48.000
50.000

14.400
12.800
11.200
9.600
8.000
6.400
4.800
3.200
1.600
0
0
0
0
0
0

20.000
16.000
16.000
12.000
12.000
12.000
8.000
8.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0

22.400
20.800
19.200
17.600
16.000
14.400
12.800
11.200
9.600
8.000
6.400
0
0
0
0

Het voorafgaande overziende kunnen wij tot geen andere conclusie komen dan
dat het berekeningssysteem van het gewone militair invaliditeitspensioen strijdig is met de algemene schadeleer. Wanneer de wetgever heeft uitgemaakt, dat
bij volledig loonverlies het damnum emergens slechts voor 80 of 100 % vergoed
kan worden, dan is het toch in aanmerking nemen van het maatmanloon
foutief. De vergoeding dient in dit geval immers uitsluitend te volgen uit een
vergelijking tussen de pensioengrondslag en het restloon, niet meer en ook niet
minder.
Deze conclusie heeft verstrekkende gevolgen. Zij betekent in concreto, dat voor
het berekeningspercentage arbeidsongeschiktheid en daarmee ook voor de
diverse arbeidsongeschiktheidsklassen en het maatmanloon in het berekeningssysteem geen plaats meer is. Deze faktoren kunnen zonder meer verdwijnen.
Wat over dient te blijven zijn de pensioengrondslag en het restloon. Met deze
twee lonen kan zowel het dienstinvaliditeitspensioen als het gewone invaliditeitspensioen vastgesteld worden. Voor het dienstinvaliditeitspensioen dient
hierbij de formule te gelden : 100 % van (pensioengrondslag - restloon) en voor
het gewone invaliditeitspensioen: 80% van (pensioengrondslag - restloon).
Deze verandering zal tevens de verdwijning betekenen van het begrip arbeidsongeschiktheid uit het berekeningssysteem van de pensioenwetgeving en de
sociale verzekeringswetgeving. Er zal voor arbeidsongeschiktheid alleen nog
plaats kunnen zijn in de omschrijving van het verzekerde risico en de rechtsgrond, maar dan wel anders geformuleerd.
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De volledige korting van het restloon, zoals die in bovenstaande formules plaats
vindt, achten wij evenwel te rigoureus. Zij is niet bevorderlijk voor de wederinschakeling in het arbeidsproces. Daarom ware het juister een bepaald bedrag
van het restloon vrij te stellen b. v. een bedrag, dat gelijk is aan het verschil tussen
80 en 100% van het laatst verdiende loon (19). Wanneer de militair dan
opnieuw aan de slag komt, heeft hij de mogelijkheid om zijn vroegere
inkomenspositie te herstellen. De berekeningsformules voor het gewone en het
dienstinvaliditeitspensioen ondergaan hierdoor wel enige verandering. Zij komen nu te luiden :
-100% van (pensioengrondslag- restloon) (gewone invaliditeitspensioen)
-120% van (pensioengrondslag- restloon) (dienstinvaliditeitspensioen)
Hierbij dient aan het gewone invaliditeitspensioen een maximum gesteld te
worden van 80 % van de pensioengrondslag en aan het dienstinvaliditeitspensioen een maximum van 100%. Hoe dit in cijfers uitwerkt laat het volgende
schema zien. Het laatst verdiende loon bedraagt hierbij f. 40.000,-. Het restloon
klimt telkens met f. 2.000,- omhoog.
restloon

uitkeringsbedragen met
behulp van de formule:
100% van
(pensioengrondslag - restloon)
maximale uitkering:
80% van de pensioengrondslag

totaal
inkomen

0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000
38.000
40.000

32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

32.000
34.000
36.000
38.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

(19) Deze gedachte vinden wij ook terug in het Ontwerp van Wetboek Sociale Zekerheid van de
Universiteit van Leuven, pagina 110.
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Benadert het berekeningssysteem van het gewone invaliditeitspensioen nog
enigszins de schadeleer (er wordt immers een loonvergehjking toegepast, zij het
op een omslachtige manier), van het berekeningssysteem van het dienstinvahditeitspensioen kan dit niet gezegd worden. Bij dit pensioen vindt namelijk in
geen enkel opzicht een loonvergehjking plaats. Voor de berekening van de
vergoeding gaat men uit van de mate van fysieke invaliditeit en vervolgens
wordt het aldus gevonden percentage gerelateerd aan het laatst verdiende loon.
Het spreekt vanzelf, dat met een dergelijk systeem geen loonverlies gecompenseerd kan worden. De vergoedingen zijn in het overgrote deel der gevallen
volledig in strijd met de concrete sociaal-economische werkelijkheid. Het zou
daarom toe te juichen zijn als deze berekeningsmethodiek niet langer meer
gevolgd zou worden en uit de militaire pensioenwetgeving zou verdwijnen.
E. De opgebouwde diensttijd.
Het hanteren van diensttijdvergelding bij de berekening van het militair ouderdomspensioen (ná 65 jaar) past geheel bij de rechtsgrond van dit pensioen, te
weten : een samenwerkingsovereenkomst tussen overheid en militair om deze
laatste afhankelijk van zijn bewezen diensttijd een zodanige uitkering te geven,
dat hij m voldoende mate in zijn levensonderhoud kan voorzien (20). Het gaat
bij het ouderdomspensioen immers om een uitkering, die gezamenlijk wordt
opgebouwd. Jaarlijks wordt daarvoor door de overheid en de militair een
bedrag gereserveerd. Heeft zo gedurende 40 jaren opbouw plaatsgevonden, dan
kan aanspraak gemaakt worden op de volledige uitkering, dit is 40 χ 1 3/4 %
van de pensioengrondslag. Is minder opgebouwd, dan is de uitkering lager.
Een dergelijk systeem van diensttijdvergelding kan vanzelfsprekend niet gelden
voor de berekening van het invaliditeitspensioen. Met dit pensioen moet op elk
moment in de aktieve penode gewaarborgd zijn, dat de militair maximaal 80 of
100 % van zijn laatst verdiende loon ontvangt. Loonvergehjking is hiervoor de
aangewezen weg, met diensttijdvergelding. Het gaat hier immers om een pen
sioen met een belangrijk risico-element, dit in tegenstelling tot het ouder
domspensioen waar als het ware planmatig een bepaalde vergoeding kan wor
den opgebouwd. Beide technieken (diensttijdvergelding en loon vergelijking)
kunnen evenwel bestempeld worden als volwaardige berekeningstechnieken.
De ene (diensttijdvergelding) leent zich bij uitstek voor de berekening van het
ouderdomspensioen, de ander (loonvergehjking) voor de berekening van het
invaliditeitspensioen.
Is voor diensttijdvergelding m het berekeningssysteem van het invaliditeitspen
sioen theoretisch gezien geen plaats, wel kan de faktor diensttijd op andere
punten van waarde zijn (21). Het is bijvoorbeeld heel goed denkbaar, dat aan de
(20) Vgl hoofdstuk III van dit Deel, onderdeel C. Zie ook hierna onder G
(21) Wi) hebben deze gedachte eveneens aangetroffen in het Ontwerp van Wetboek Soa ale
Zekerheid van de Universiteit van Leuven. Zie pagina 46 (artikel 42), pagina 47 (artikel 44), pagina
75 (artikel 179), pagina 76 (artikel 182) en pagina 79 (artikelen 190 en 193).
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militaire invaliditeitsregeling een toelatingsvoorwaarde wordt gesteld, d.w.z. de
militair komt pas voor een vergoeding in aanmerking als hij een bepaalde
diensttijd (b.v. 6 maanden of 1 jaar) heeft opgebouwd. Verder bestaat ook de
mogelijkheid om de toekenningsduur van de uitkering afhankelijk te stellen van
de opgebouwde diensttijd. Een militair, die slechts een korte staat van dienst
heeft, krijgt dan gedurende beperktere tijd een uitkering dan een militair met een
langere diensttijd.
In de vroegere militaire pensioensystemen is de faktor diensttijd vaak ook op
deze wijze toegepast. De A.M.P.W. heeft evenwel hiervan geen gebruik gemaakt. Deze wet kent noch een toelatingsvoorwaarde, noch is de duur van de
uitkering afhankelijk van de doorgebrachte diensttijd. De diensttijd vervult
enkel nog een rol in het berekeningssysteem en daar is zij juist niet op haar
plaats.
F. De evaluatie van het restloon.
Om vergoedingen voor loonschade te kunnen berekenen, dienen volgens de
algemene schadeleer restlonen vastgesteld te worden, die geënt zijn op de
concrete sociaal-economische werkelijkheid. Van alle andere technieken om tot
deze vergoedingen te komen, dient te worden afgestapt. Zij zijn onwezenlijk en
abstract en verhezen de mens met zijn reële noden uit het oog. Zij scheppen een
forfaitaire, blinde schadeloosstelling, waarbij de een te veel krijgt en de ander te
weinig ten opzichte van hun reële, concrete schade. Zo dient ook afgestapt te
worden van de W.P.C.-schaal. Het is absurd te denken, dat met deze schaal
vergoedingen voor loonschade kunnen worden vastgesteld. Dit zou betekenen,
dat de ernst van de fysieke invaliditeit bepalend zou kunnen zijn voor de
omvang van het loonverlies. Een evaluatietechniek, die geheel buiten de sociaaleconomische werkelijkheid staat, zou juist maatstaf moeten zijn voor die werkelijkheid. Zoals Viaene ondubbelzinnig heeft aangetoond, is dit een irreële
benadering, die geen enkele navolging verdient (22).
De W.P.C.-schaal dient derhalve zo snel mogelijk te verdwijnen, ondanks het
feit, dat zij volgens sommigen nog een nuttige funktie vervult binnen het
Ministerie van Defensie. Zij is volstrekt achterhaald en past niet bij het karakter
van het militair invaliditeitspensioen. Zij past ook niet bij de historische ontwikkeling in Nederland.
Geheel in de lijn van de schadeleer past wel de evaluatie van het restloon, zoals
die plaatsvindt bij de huidige arbeidsongeschiktheidsschatting. Bij deze evaluatie geldt de concrete sociaal-economische werkelijkheid immers wel als
uitgangspunt. Het gevolg is, dat met alleen louter medische overwegingen, maar
ook overwegingen van arbeids- en loonkundige aard een rol spelen bij de
berekening van dit restloon. WIJ mogen hiervoor verwijzen naar hoofdstuk V
van Deel I.
(22) J Viaene, aangehaald werk, pagina 533 e ν
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Voor wat betreft de evaluatie van het restloon kan derhalve gesteld worden, dat
de techniek, die thans gevolgd wordt bij het gewone invaliditeitspensioen, in de
plaats kan komen van de W.P.C.-schaal.
G. De omschrijving van de rechtsgrond.
Na het voorgaande is het mogelijk de rechtsgrond van zowel het gewone als het
dienstinvaliditeitspensioen zuiverder te formuleren. Voor het gewone invaliditeitspensioen gaan onze gedachten uit naar de volgende omschrijving:
«samenwerkingsovereenkomst» tussen overheid en beroepsmilitair om deze
laatste bij arbeidsongeschiktheid een zodanige vergoeding (80% van het
damnum emergens) voor zijn loonschade te geven, dat hij in voldoende mate
in zijn levensonderhoud kan voorzien.
Voor het dienstinvaliditeitspensioen :
aansprakelijkheid van de overheid tot vergoeding van de volledige
loonschade (100% van het damnum emergens) bij arbeidsongeschiktheid.
De term «samenwerkingsovereenkomst» is ontleend aan de Staatscommissie
De Meester, die het overheidspensioen zag als het resultaat van de samenwerking tussen overheid en ambtenaar (militair) (23). Met de term «arbeidsongeschiktheid» hebben wij niet het bestaande arbeidsongeschiktheidsbegrip
op het oog, maar het nieuwe, zoals dat in dit hoofdstuk door ons is omschreven
(het ten gevolge van ziekten of gebreken geheel of gedeeltelijk ongeschikt zijn tot
het verrichten van passende arbeid). De overige gebruikte termen spreken voor
zichzelf en behoeven geen nadere toelichting.
H. Samenvatting.
In dit hoofdstuk is op een aantal controversiële punten van het militaire
pensioensysteem kritiek geleverd. Voor wat betreft het verzekerd risico heeft dit
tot de stelling geleid, dat de huidige omschrijving van het arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsrisico foutief is. Uitgangspunt dient te zijn het loonverlies. Dit verlies wordt onder bepaalde omstandigheden tot een bepaalde
hoogte vergoed. Als een arbeidsongeschiktheidsbegrip gehanteerd wordt, dan
moet dit slechts een causaal of finaal begrip zijn, dat uitlegt waarom er loonverlies is. Het moet dus een ontologisch begrip zijn, geen axiologisch. Hiervan
uitgaande is een nieuwe definitie opgesteld.
Tegen het toekennen van hogere vergoedingen in geval van professionele oorzakelijkheid zijn er, strikt gezien, geen bezwaren. Wanneer met een dergelijke
oorzakelijkheid rekening wordt gehouden, heeft dit alleen consequenties voor
de hoogte van de vergoedingen. Dit wil overigens niet zeggen, dat een bezinning
(23)

Vgl. hoofdstuk III van dit Deel, onderdeel С
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op de omschrijving van het professioneel oorzakelijkheidscriterium niet gewenst zou zijn. Gezien de Defensienota 1974 is daar alle aanleiding toe.
Anders dan het professioneel oorzakelijkheidscriterium ondervindt het huidige
berekeningssysteem in een rationele schadeleer geen steun. Zowel bij het
dienstinvaliditeitspensioen als bij het gewone invaliditeitspensioen is het twee
lonensysteem niet terug te vinden. Bij het gewone invaliditeitspensioen wordt
gewerkt met drie lonen, bij het dienstinvaliditeitspensioen met één. Voor beide
pensioenen is een nieuw berekeningssysteem opgezet.
Ook diensttijdvergelding in het berekeningssysteem voor het invaliditeitspensioen vindt in de schadeleer geen steun. Bij dit pensioen dient uitsluitend een
loonvergelijking plaats te vinden. Wel kan de diensttijd b.v. een rol spelen als
toelatingsvoorwaarde of als element bij de vaststelling van de duur van het
invaliditeitspensioen.
De evaluatie van het restioon, zoals die plaatsvindt bij de huidige arbeidsongeschiktheidsschatting, is wel in overeenstemming met een rationele schadeberekening. Voor de vaststelling van dit loon wordt immers uitgegaan van de zeer
concrete sociaal-economische werkelijkheid. Zowel medici, arbeidskundigen
als loonkundigen hebben een taak bij de beoordeling van deze werkelijkheid. De
evaluatie van het restloon aan de hand van de W.P.C.-schaal is daarentegen
totaal willekeurig. De concrete sociaal-economische situatie staat hier niet
centraal, maar het verlies aan lichamelijke integriteit, die met loonverlies niet
per definitie evenredig is.
De schadeleer maakt het ook mogelijk om de rechtsgrond van het militair
invaliditeitspensioen zuiverder te formuleren. In dit hoofdstuk is dit gedaan.
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HOOFDSTUK V.
Voorstellen tot verbetering van het bestaande militaire pensioensysteem.
A. Inleiding.
Ter afsluiting van onze studie komen wij in dit laatste hoofdstuk met drie
voorstellen tot verbetering van het huidige militaire pensioensysteem: een
optimaal voorstel, een tussenvoorstel en een voorstel van beperkte strekking.
In het optimale voorstel wordt het bestaande systeem in overeenstemming
gebracht met de eisen van een rationele schadeleer. Dit betekent ingrijpende
veranderingen in alle elementen van het pensioensysteem. Ons optimale voor
stel heeft echter niet alleen betekenis voor de A.M.P.W. ; ook de A.B.P.W., de
S.P.W. en de W.A.O. zouden in feite in dezelfde geest aangepast moeten
worden. De reikwijdte van het voorstel gaat dus verder dan alleen een terug op
het goede spoor brengen van de A.M.P.W.. Het kan ook een richtlijn zijn voor
de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving.
Ook het tussenvoorstel regardeert zowel de beroepsmilitairen, de burgeramb
tenaren als de particuliere werknemers. Het gaat echter minder ver op het punt
van het berekeningssysteem en de omschrijving van het begrip arbeidsonge
schiktheid. Verder laat het toe, dat het professioneel oorzakelijkheidscntenum
in de A.M.P.W. blijft gehandhaafd.
Het derde voorstel gaat het minst ver. Het streeft niet naar een volledige of
gedeeltelijke harmonisatie, maar elimineert slechts een tweetal histonsche
fouten: diensttijdvergelding en hantering van het begnp fysieke invaliditeit.
Met dit voorstel wordt de A.M.P.W. in de pas gebracht met de W.A.O.. Aan het
feit, dat op dit moment in de A.M.P.W. naast het gewone invaliditeitspensioen
ook het dienstmvaliditeitspensioen bestaat, wordt evenals in het tussenvoorstel
niet getornd. De beroepsmilitairen blijven hun bijzondere aanspraken be
houden. Alleen het begrippen- en berekeningssysteem wordt in overeenstem
ming gebracht. Anders dan voor de W.A.O. heeft het beperkte voorstel ook
zekere gevolgen voor de A.B.P.W., inzoverre het betreft het aspect van de
diensttijdvergelding.
Wij zullen in dit hoofdstuk bovenstaande voorstellen nader uitwerken. Aan het
slot volgt een samenvatting.
B. Een optimaal voorstel.
Het meest fundamentele, dat in de A.M.P.W. op basis van de algemene schade
leer gewijzigd dient te worden, is de omschrijving van het verzekerde risico.
Noch het arbeidsongeschikt zijn, noch het invalide zijn, kan als omschrijving
gebruikt worden (1). Deze aanduidingen horen thuis in een ontologisch denk-

(1)

Vgl het vorige hoofdstuk, onderdeel В
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leader en passen niet wanneer het gaat om een axiologisch begrip. Juister is het
om te spreken over loonverlies en als verzekerd risico aan te merken het
loonverlies bij arbeidsongeschiktheid. In het voorstel is dit gedaan.
Door arbeidsongeschiktheid zo te gebruiken bij het verzekerde risico kan dit
begrip zijn ontologische betekenis blijven behouden. Alle problemen zijn hiermee nog niet uit de weg geruimd. Ook als ontologisch begrip zijn er van
arbeidsongeschiktheid diverse definities mogelijk. Naar ons oordeel dient in een
optimaal systeem niet langer uitgegaan te worden van een causale, maar van een
fínate arbeidsongeschiktheidsdefinitie. Dit zou niets anders betekenen dan een
formele vastlegging in het sociaal recht van wat in de ideeënwereld van de
sociaal-geneeskundigen in Nederland reeds leeft (2). Omdat ook Viaene uitvoerig bij deze Nederlandse sociaal-geneeskundigen te rade is gegaan, hebben
wij voor wat betreft de formulering aansluiting gezocht bij zijn omschrijving:
arbeidsongeschiktheid is een toestand van onbeschikbaar zijn voor de arbeid
omwille van het behoud van een (individueel of collectief) bedreigde gezondheid (3).
Voor het begrip invaliditeit is in ons optimale voorstel geen plaats meer. Bij het
militair invaliditeitspensioen staat immers het loonverlies in geval van arbeidsongeschiktheid centraal en daarbij past niet het verlies van lichamelijke integriteit als berekeningsfaktor.
Het onderscheid tussen het dienstinvaliditeitspensioen en het gewone invaliditeitspensioen is in ons optimale voorstel verdwenen. Er rest, zoals thans reeds
het geval is in de W.A.O. en de A.B.P.W., nog slechts één enkele arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarop aanspraak bestaat ongeacht de aanwezigheid van
professionele oorzakelijkheid. Een gevolg hiervan is, dat een professioneel
oorzakelijkheidscriterium niet meer nodig is. Dit is dan ook in het voorstel niet
opgenomen.
De principiële reden van dit weglaten is gelegen in het feit, dat ieder oorzakelijkheidsonderzoek het reeds onzekere schadeveld versnippert tot delen, die nog
meer onzeker zijn (4). Men krijgt als het ware een vermenigvuldiging van
hypotheses. Dit staat een goede schadeloosstelling in de weg. Daarom kan beter
het dienstinvaliditeitspensioen opgeheven worden en aan alle militairen een en
dezelfde pensioenvoorziening worden verleend, die qua hoogte voor hen even
interessant blijft.
In het voorstel zijn geen diensttijdeisen als toelatingsvoorwaarde opgenomen.
Verder zijn ook de hoogte en duur van het pensioen niet afhankelijk gesteld van

(2) Vgl. J.P. Kuiper, Arbeid en inkomen: twee plichten en twee rechten. Sociaal Maandblad
Arbeid, 31 (1976), pagina 501 e.v. en J.P. Kuiper, Spel in arbeid : een kwestie van leven of dood.
Tijdschrift voor Sociale geneeskunde, 57 (1979), pagina's 238-243.
(3) J. Viaene, aangehaald werk, pagina 604 e.v..
(4) J. Viaene, aangehaald werk, pagina's 371-387.
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de bewezen diensttijd. Voor wat betreft de hoogte van het pensioen is dit een
afwijking ten opzichte van het bestaande systeem (5).
Evenals de omschrijving van het verzekerde risico is in het voorstel ook het
berekeningssysteem ingrijpend gewijzigd (6). Verdwenen zijn de berekeningspercentages invaliditeit en arbeidsongeschiktheid en verder de diensttijdvergelding. Overgebleven is een simpele loonvergelijking, waarbij uitgegaan wordt
van twee lonen : het maatmanloon en het restloon. Voor het maatmanloon is
om principiële redenen gekozen. Om een goed zicht te krijgen op de werkelijke
schade, is het juister dit loon te evalueren dan het laatst verdiende loon, omdat
dan kunstmatig een gedeelte van de schade verdoezeld wordt. Welk gedeelte van
het verschil tussen het maatmanloon en het restloon vergoed moet worden,
hebben wij in ons optimale voorstel in het midden gelaten. Daarvoor dienen
eerst actuariële berekeningen gemaakt te worden en verder speelt ook de
huidige financieel-economische situatie hierin een belangrijke rol. Om dezelfde
redenen hebben wij eveneens in het midden gelaten of een bepaald gedeelte van
het restloon vrijgesteld dient te worden voor de korting, dit als stimulans voor
de wederinschakeling in het arbeidsproces. Principieel gezien bestaan overigens
tegen een dergelijke vrijstelling geen bezwaren.
De duur van de uitkering wordt in ons optimaal voorstel geheel bepaald door de
omstandigheden van het geval. De beslissing hierover dient volledig in handen
te worden gelegd van het beoordelingsteam (verzekeringsgeneeskundige, arbeids- en loonkundige). De enige grens is, dat de uitkering in ieder geval eindigt
bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
De omschrijving van de rechtsgrond is eveneens ingrijpend gewijzigd. Voorop
staat de samenwerkingsovereenkomst tussen overheid en beroepsmilitair. De
aansprakelijkheidsgedachte is naar de achtergrond verschoven. Voor het overige is de omschrijving gebaseerd op de bevindingen van het vorige hoofdstuk.
Vorenstaande punten zijn tot uitdrukking gebracht in onderstaand schema:
Schema 12
Een optimaal voorstel tot verbetering van het huidige militaire pensioensysteem.

Militair invaliditeitspensioen.
Omschrijving van het risico.

Loonverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Professioneel oorzakelijkheidscriterium.

Komt niet meer voor.

(5)
(6)

Zie schema 11 op pagina 183 e.V..
Vgl. het vorige hoofdstuk, onderdeel D.
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Begnp arbeidsongeschiktheid.

Een toestand van onbeschikbaar zijn voor de arbeid omwille
van het behoud van een (individueel of collectief) bedreigde
gezondheid.

Dienstti|deisen.

Geen dienstb|deisen om in aanmerking te komen voor pen
sioen. Diensttijd met van invloed op hoogte en duur pen
sioen.

Berekemngssysteem.

x % van (maatmanloon - restloon).

Hoogte.

Maximale hoogte bedraagt χ % van het maatmanloon.

Duur.

Naar gelang de omstandigheden van het geval. Einde bij 65
jaar.

Rechtsgrond.

«Samenwerkingsovereenkomst» tussen Overheid en be
roepsmilitair om deze laatste bij arbeidsongeschiktheid een
zodanige vergoeding voor zijn loonschade te geven, dat hi) in
voldoende mate in zijn levensonderhoud kan voorzien.

De invoering van ons optimale voorstel dient niet uitsluitend beperkt te blijven
tot de militaire pensioenwetgeving. In de gehele Nederlandse «arbeidsongeschiktheids»-wetgeving (A.A.W., W.A.O., A.B.P.W., S.P.W. en A.M.P.W.) zou
het nieuwe systeem ingevoerd kunnen worden. Vanuit principieel standpunt
valt dit in elk geval te verdedigen. Ook zijn er grote voordelen aan verbonden.
Zo zou het een enorme vereenvoudiging van de sociale verzekenngswetgeving
en de pensioenwetgeving betekenen. Verder zou dit systeem de basis kunnen
vormen van een «Algemene loondervingswet», waar zowel het arbeidsongeschiktheidsrisico als het risico van ziekte, werkloosheid en ouderdom in geregeld
zouden kunnen worden.
Wel beseffen wij, dat deze totale ommegooi, zo die er al ooit komt, waarschijn
lijk lange tijd op zich zal laten wachten. Het lijkt ons daarom beter om het
optimale systeem niet al te sterk te propageren en dit te bewaren voor de
toekomst. Misschien kan de Staatscommissie Veldkamp dit voorstel in haar
onderzoek betrekken (7).
С Een tussenvoorstel.
Het tussenvoorstel berust op de overweging, dat afschaffing van het onder
scheid tussen het dienstinvaliditeitspensioen en het gewone invaliditeitspen
sioen, verdwijning van het laatst verdiende loon in het berekeningssysteem en
introduktie van een finaal, in plaats van een causaal arbeidsongeschiktheidsbegrip veranderingen zouden zijn, die op dit moment de politieke leiding van het
(7) Deze Staatscommissie is sinds 18 (uli 1967 belast met de vereenvoudiging en codificatie van de
sociale zekerheidswetgeving.
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Ministerie van Defensie hoogstwaarschijnlijk al te ingrijpend voorkomen, maar
dat de overige veranderingen als alleszins acceptabel kunnen worden bestempeld. In dit voorstel is dus het professioneel oorzakelijkheidscriterium nog
steeds relevant. Het dienstinvaliditeitspensioen blijft daardoor ook hoger dan
het gewone invaliditeitspensioen. Voor het overige is alles tussen beide pensioenen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Door opneming van het laatst
verdiende loon en een causaal arbeidsongeschiktheidsbegrip ontstaat bovendien een zo nauw mogelijke aansluiting bij de bestaande, vertrouwde begrippen,
formules en uitkeringsbedragen. Van het restloon is een gedeelte voor korting
vrijgesteld ter stimulering van de wederinschakeling in het arbeidsproces.
Een en ander is vastgelegd in onderstaand schema :

Schema 13
Een tussenvoorsccl tot verbetering van het huidige militaire pensioensysteem.
Dienstinvaliditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Omschrijving van
het risico.

Loonverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Loonverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Professioneel
oorzakelijkheidscnterium.

— T.a.v. verwonding, ziekten of
gebreken :
veroorzaakt door de uitoefening van de militaire dienst.

Niet vereist.

— T.a.v. ziekten of gebreken:
- het gevolg van verrichtingen
of vermoeienissen aan de
uitoefening van de militaire
dienst verbonden, of van bijzondere omstandigheden,
welke zich bij de uitoefening
van die dienst hebben voorgedaan, dan wel welke tot
uiang zijn gekomen onder
overwegende invloed van
die verrichtingen, vermoeienissen of bi)zondere omstandigheden.
- ontstaan, tot umng gekomen of verergerd mede door
inwerking van bijzondere,
zeer nadelige invloeden,
waaraan de militair in verband met de uitoefening van
de militaire dienst is blootgesteld geweest.
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Begnp arbeidsongeschiktheid.

Het tengevolge van verwonding,
ziekten of gebreken geheel of gedeeltelijk ongeschikt zijn tot het
vernchten van passende arbeid.

Het tengevolge van ziekten of gebreken geheel of gedeeltelijk ongeschikt zijn tot het vernchten van
passende arbeid.

Dienstnjdeisen.

Geen dienstüideisen om in aanmerking te komen voor pensioen.
Dienstnjd met van invloed op
hoogte en duur van het pensioen.

Geen dienstojdeisen om in aanmerking te komen voor pensioen.
Diensttijd niet van invloed op
hoogte en duur van het pensioen.

Berekeiungssysteem.

120 % van (laatst verdiende loon restloon).

100% van (laatst verdiende loon
- restloon).

Hoogte.

Maximaal 100% van het laatst
verdiende loon.

Maximaal 80% van het laatst
verdiende loon.

Duur.

Naar gelang de omstandigheden
van het geval. Einde bi| 65 jaar.

Naar gelang de omstandigheden
van het geval. Einde bij 65 jaar.

Rechtsgrond.

Aansprakelijkheid van de Overheid tot vergoeding van de volledige loonschade bi| arbeidsongeschiktheid.

«Samenwerkingsovereenkomst»
tussen Overheid en beroepsmilitair om deze laatste bij arbeidsongeschiktheid een zodanige vergoeding voor zijn loonschade te
geven, dat hij in voldoende mate in
zijn levensonderhoud kan voorzien.

Het tussenvoorstel heeft evenals het optimale voorstel consequenties voor de
sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving, zij het
minder ingrijpend. Het systeem, zoals dat voor het gewone invaliditeitspensioen
is opgezet, zal in dat geval ook in de W.A.O. en de A.B.P.W. overgenomen
moeten worden. Dit zou een gezamenlijke aktie vereisen van de Ministeries van
Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie. Wij zouden het toejuichen als
het Kabinet tot een dergelijke stap (b.v. door het instellen van een interdepartementale werkgroep) zou willen besluiten, want het valt niet te ontkennen, dat
ons tussenvoorstel reeds belangrijke voordelen bevat ten opzichte van het
bestaande systeem.
D. Een beperkt voorstel.
Mocht echter onverhoopt een gezamenlijke aanpak door de Ministeries van
Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie niet mogelijk zijn, dan zouden
wij willen pleiten voor invoering van het hierna volgende beperkte voorstel, dat
voornamelijk een aktie van de kant van het Ministerie van Defensie vereist. Ook
dit beperkte voorstel zou al een belangrijke stap in de goede richting betekenen.
Met dit voorstel zou al bereikt worden, dat de loonschade, anders dan thans met
de W.P.C.-schaal, voortaan in ieder geval concreet, d.w.z. rekening houdend
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met de concrete sociaal-economische werkelijkheid van betrokkene, geëvalueerd wordt en dat verder geen vergoeding voor loonschade wordt verstrekt,
als er geen loonschade blijkt te bestaan. Hiermede wordt in de geest van de
schadeleer gehandeld. Verder zou dan reeds een belangrijke afstemming tussen
de A.B.P.W., de W.A.O. en de A.M.P.W. tot stand gebracht zijn, terwijl aan de
bijzondere positie van de militaire dienstslachtoffers geen afbreuk zou worden
gedaan. Zij blijven een pensioen, berekend maar maximaal 100% van de
pensioengrondslag behouden.
Met deze afstemming zou ook een belangrijke hinderpaal zijn weggenomen om
het recht op invaliditeitspensioen van de militair en diens nabestaanden onder te
brengen in een «Algemene Pensioenwet», geldende zowel voor burgerambtenaren als voor militaire ambtenaren. Een voorstel van dien aard van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal werd destijds door de toenmalige bewindslieden
niet overgenomen. In de Memorie van antwoord bij het ontwerp-A.B.P.W.
deelden de bewindslieden onder meer het volgende mede(8):
«De tijd voor de uiteindelijke unificatie is nog niet rijp; daartoe zou een
moeilijk en langzaam voortdurend proces van naar elkaar toegroeien van
regelen van eigen aard moeten zijn doorgemaakt» en «Het is echter geenszins
uitgesloten dat pogingen in de verdere toekomst zullen worden herhaald en
uiteindelijk wellicht met welslagen zullen worden bekroond».
Wij hopen met het beperkte voorstel reeds een bijdrage tot deze unificatie te
leveren.
Het beperkte voorstel tracht niet meer te doen dan de historische fouten, die de
militaire pensioenwetgever heeft begaan, te herstellen. Zoals reeds gezegd, is
deze wetgever met de regeling, die hij aan de A.M.P.W. ten grondslag heeft
gelegd, afgeweken van het regime, dat op grond van de geschiedenis in de lijn
der verwachting had gelegen (9). Had de militaire pensioen wetgever in 1966 wel
de historische ontwikkeling gevolgd, dan zou op dit moment zeer zeker een
ander pensioensysteem in de A.M.P.W. zijn opgenomen. Zou namelijk de
ontwikkeling, die in de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving op het punt van de begrippen invaliditeit/arbeidsongeschiktheid heeft plaatsgevonden en die in 1966 heeft geleid tot opneming van een
economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip in die wetgevingen, in de militaire
pensioenwetgeving zijn nagevolgd, dan was ongetwijfeld ook in deze wetgeving
alleen een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip gebruikt (10). Het begrip
invaliditeit, zoals dat toen bestond bij het dienstinvaliditeitspensioen, zou zijn
komen te vervallen. Zou verder overeenkomstig de lijn van de historische
ontwikkeling de diensttijdvergelding vóór 65 jaar afgeschaft zijn, dan zou dit

(8) Tweede Kamer; Zitting 1965-1966, 7980, nr. 7, pagina 2.
(9) Vgl. hoofdstuk I van dit Deel, onderdelen С en D.
(10) Vgl. hoofdstuk I van dit Deel, onderdeel С
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betekend hebben, dat in de A.M.P.W. (en ook in de A.B.P.W.) in feite hetzelfde
berekeningssysteem was ingevoerd als in de W.A.O. (11). De verhoging van het
dienstinvaliditeitspensioen tot maximaal 100% van de pensioengrondslag zou
geen bijzondere problemen hebben opgeleverd. Onderstaand schema laat dit
zien:
Schema 14
Een beperkt voorstel tot verbetering van het huidige militaire pensioensysteem.

Omschrijving van
het π si co.

Dienstinvaliditeitspensioen.

Gewone invaliditeitspensioen.

Het arbeidsongeschikt zijn, mits
de arbeidsongeschiktheid 1 5 % of
meer bedraagt.

Het arbeidsongeschikt zijn, mits
de arbeidsongeschiktheid 1 5 % of
meer bedraagt.

Professioneel
— T.a.v. verwonding, ziekten of
oorzakelijkheidscritegebreken :
rium.
veroorzaakt door de uitoefe
ning van de militaire dienst.
— T.a.v. ziekten of gebreken :
- het gevolg van verrichtingen
of vermoeienissen aan de
uitoefening van de militaire
dienst verbonden, of van bi|zondere omstandigheden,
welke zich bij de uitoefening
van die dienst hebben voor
gedaan, dan wel welke tot
umng zijn gekomen onder
overwegende invloed van
die verrichtingen, vermoei
enissen of bijzondere om
standigheden.

Niet vereist.

- ontstaan, tot umng geko
men of verergerd mede door
inwerking van bijzondere,
zeer nadelige invloeden,
waaraan de militair in ver
band met de uitoefening van
de militaire dienst is bloot
gesteld geweest.
Begrip arbeids
ongeschiktheid.

(11)
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Het tengevolge van ziekte of ge
breken geheel of
gedeeltelijk
buiten staat zijn om met arbeid,
welke voor zijn krachten en be
kwaamheid is berekend en welke

Zie vonge noot.

Het tengevolge van ziekte of ge
breken geheel of
gedeeltelijk
buiten staat zijn om met arbeid,
welke voor zijn krachten en be
kwaamheid is berekend en welke

met het oog op zijn opleiding en
vroeger beroep hem in billijkheid
kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hl) arbeid verncht of
het laatst verncht heeft of op een
naburige soortgelijke plaats te
verdienen, hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen van
dezelfde soort en van soortgelijke
opleiding op zodanige plaats met
arbeid gewoonlijk verdienen.

met het oog op zijn opleiding en
vroeger beroep hem in billijkheid
kan worden opgedragen, ter
plaatse waar hij arbeid verncht of
het laatst verncht heeft of op een
nabunge soortgelijke plaats te
verdienen, hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen van
dezelfde soort en van soortgelijke
opleiding op zodanige plaats met
arbeid gewoonlijk verdienen.

Er zijn 7 arbeidsongeschikt·
heidsklassen, te weten.
8 0 % of meer, 65 - 80%, 55 65 %, 45 - 55 %, 35 - 45 %, 25 3 5 % en 1 5 - 2 5 % .
Met deze klassen corresponderen
de volgende berekerungspercentages:
100, 80, 65, 50, 40, 30, 20.

Er zijn 7 arbeidsongeschiktheidsklassen, te weten :
80% of meer, 65 - 80%, 55 65 %, 45 - 55 %, 3 5 - 4 5 %, 25 35% en 1 5 - 2 5 % .
Met deze klassen corresponderen
de volgende berekeningspercentages:
80, 65, 50, 40, 30, 20, 10.

Dienstujdeisen.

Geen dienstbjdeisen om in aan
merking te komen voor pensioen.
Diensttijd met van invloed op
hoogte en duur van het pensioen.

Geen diensttijdeisen om in aanmerking te komen voor pensioen.
Diensttijd met van invloed op
hoogte en duur van het pensioen.

Berekerangssysteem.

(Berekeiungspercentage arbeids
ongeschiktheid
χ
pensioen
grondslag)

(Berekeningspercentage
ongeschiktheid
χ
sioengrondslag)

De pensioengrondslag is het be
drag aan inkomsten, dat betrok
kene het jaar voorafgaande aan
zijn ontslag uit de militaire dienst
genoot.

De pensioengrondslag is het be
drag aan inkomsten, dat betrok
kene het jaar voorafgaande aan
zijn ontslag uit de militaire
dienst genoot.

Hoogte.

Maximaal 100% van de pen
sioen grondslag.

Maximaal 8 0 % van
sioengrondslag.

Duur.

Voor de eerste maal voor een ter
mijn van tenminste éen jaar en ten
hoogste vijf jaar, daarna al naar
gelang de omstandigheden van het
geval. Einde bij 65 jaar.

Voor de eerste maal voor een ter
mijn van tenminste één jaar en ten
hoogste vijf jaar, daama al naar
gelang de omstandigheden van het
geval. Einde bij 65 jaar.

Rechtsgrond.

Aansprakelijkheid van de Overheid tot vergoeding van de volledige loonschade bij arbeidsongeschiktheid.

«Samenwerkingsovereenkomst»
tussen Overheid en beroepsmilitair om deze laatste bi) arbeidsongeschiktheid een zodanige vergoeding voor zijn loonschade te
geven, dat hij in voldoende mate in
zijn levensonderhoud kan voorzien.

arbeidspen

de pen
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De in het schema weergegeven hogere percentages hebben wij ontleend aan
artikel F6 van de A.M.P. W. Dit artikel handelt o.a. over diensttijddoortelling bij
een militair, die in het genot is van een gewoon invaliditeitspensioen. Bepaald
wordt, dat een militair, die gedurende een jaar 80 percent of meer arbeidsongeschikt is geweest, dat jaar volledig oftewel voor 100% als diensttijd krijgt
medegeteld voor zijn ouderdomspensioen ná 65 jaar. Voor de andere
arbeidsongeschiktheidsklassen geeft artikel F6 de volgende percentages:
Graad van arbeidsongeschiktheid

Percentages

65 tot 80 percent
55 tot 65 percent
45 tot 55 percent
35 tot 45 percent
25 tot 35 percent
15 tot 25 percent
14 percent of minder

80
60
50
40
30
20
15

Evenals bij het gewone invaliditeitspensioen hebben wij de arbeidsongeschiktheidsklasse 14 percent of minder niet opgenomen.
Zoals het schema laat zien, wordt ook met het beperkte voorstel bereikt, dat bij
het dienstinvaliditeitspensioen een maximale uitkering van 100% van de pensioengrondslag kan worden toegekend. Het verschil tussen het dienstinvaliditeitspensioen en het gewone invaliditeitspensioen is verder teruggebracht tot
een verschil in berekeningspercentages. Bij het dienstinvaliditeitspensioen zijn
deze over de gehele lijn hoger. Voor het overige is alles hetzelfde als bij het
gewone invaliditeitspensioen.
Gezien de voordelen die dit beperkte voorstel reeds in zich heeft hopen wij, dat
de verwezenlijking hiervan niet al te lang op zich zal laten wachten. Wij zouden
het op prijs stellen als de Minister van Defensie, vooruitlopend op de eventuele
realisering van het tussenvoorstel, alvast zou besluiten tot het instellen van een
departementale werkgroep, die tot taak krijgt om op basis van de uitgangspunten van het beperkte voorstel een wijziging van de A.M.P. W. voor te bereiden.
E. Samenvatting.
Als sluitstuk van onze studie zijn in dit hoofdstuk drie voorstellen gedaan tot
verbetering van het huidige militaire pensioensysteem, een optimaal, een tussenvoorstel en een voorstel van beperkte strekking.
In het optimale voorstel wordt rekening gehouden met de eisen van de algemene
schadeleer. Op het punt van het professioneel oorzakelijkheidscriterium, het
berekeningssysteem en de omschrijving van het verzekerde risico heeft dit
ingrijpende veranderingen teweeggebracht. Verder is gekozen voor een finaal
arbeidsongeschiktheidsbegrip.
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In het tussenvoorstel is het onderscheid tussen het gewone en het dienstinvaliditeitspensioen gehandhaafd. Ook blijft het laatst verdiende loon uitgangspunt
bij de berekening. Het gehanteerde arbeidsongeschiktheidsbegrip sluit verder
meer aan bij de bestaande omschrijving, zij het dat de loonkundige elementen
zijn geëlimineerd.
Het beperkte voorstel tracht niet meer te doen dan het herstellen van enkele
historische fouten. De opzet van dit voorstel is om de A.M.P.W. (en de
A.B.P. W.) meer op het spoor te brengen van de W.A.O.. Ook komt dit voorstel
dicht in de buurt van hetgeen de schadeleer voorschrijft.
Het hoofdstuk wordt besloten met het uitspreken van de hoop, dat de wetgever
spoedig aanleiding zal vinden om in ieder geval het beperkte voorstel te realiseren.

Algemene conclusie van Ded Π.
In Deel 11 is getracht een antwoord te geven op de vragen, die wij in de Inleiding hebben gesteld. In
dit verband zijn 2 punten nader uitgediept : de historische verkenning van Deel I en de algemene leer
inzake menselijke schade. Uit de nadere bezinning op de bevindingen van het eerste Deel bleek, dat
de militaire pensioenwetgever, zoals in de Probleemstelling reeds was geopperd, inderdaad is
afgeweken van de historische lijn. Met een beroep op de schadeloosstellingsgedachte dacht deze
wetgever te kunnen verdedigen, dat in de militaire pensioenwetgeving een andere benadering kon
worden gevolgd dan in de burgerlijke pensioenwetgeving en de sonale verzekenngswetgeving. De
wetgever had evenwel niet in de gaten, dat hetgeen hij deed juist geheel in stnjd was met de
schadeloosstelhngsgedachte. De algemene theone inzake menselijke schade leert namelijk, dat de
schadeloosstelling bij de mens slechts dne posten kan omvatten, te weten: 1. verstrekking en/of
vergoeding van herstelmiddelen, 2. vergoeding van loonschade en 3. vergoeding van immateriële
schade. Bij het dienstinvaliditeitspensioen ging en gaat het nu nog steeds, evenals bij het gewone
invaliditeitspensioen, om mets anders dan om vergoeding van loonschade, zij het dat bij het eerste
pensioen de vergoeding op een hoger niveau ligt. Doordat de wetgever dit laatste niet heeft ingezien,
is er in 1966 een wet tot stand gekomen, die een element van verwarring huisvestte met betrekking
tot het karakter van het dienstinvahditeitspensioen. Met name bij de interpretatie van het begnp
invaliditeit en bij de anticumulatie-problemaaek kwam deze verwarring na 1966 naar buiten.
Plaatst men evenwel het enig juiste karakter van het dienstinvaliditeitspensioen weer op de voorgrond en toetst men dit pensioen vervolgens aan de eisen van de algemene schadeleer, dan blijken er
in het militaire pensioensysteem veel tekortkomingen te zijn. Deze liggen op de volgende punten:
omschrijving van het risico, dienstnjdeisen, begnp invaliditeit/arbeidsongeschiktheid, berekeningssysteem en omschrijving rechtsgrond. Overigens zijn niet alleen bij het dienstinvahditeitspensioen
tekortkomingen te bespeuren, ZIJ zijn ook aanwezig bij het gewone invaliditeitspensioen, ZIJ het in
mindere mate.
Om het militair invaliditeitspensioen weer terug in het rechte spoor te brengen zijn aan het einde van
het tweede Deel dne voorstellen tot verbetering gedaan.
In het optimale voorstel zijn op alle zojuist genoemde punten verbetenngen aangebracht. Verder is
ook het onderscheid tussen het gewone en het dienstinvaliditeitspensioen afgeschaft. Het nieuwe
systeem, dat op grond hiervan is opgezet, behoeft evenwel met uitsluitend gereserveerd te worden
voor de militaire pensioenwetgeving, het leent zich ook voor toepassing in de sociale verzekenngswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving. Het gevolg is wel een totale ommezwaai in de
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Nederlandse wetgeving. Vele vertrouwde begnppen, zoals de huidige beghppen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, alsook vertrouwde berekeningstechnieken dienen te verdwijnen. Omdat
realisering hiervan op korte termijn met valt te verwachten, is ook een beperkt en een
tussenvoorstel beschreven. Hiermee wordt het militaire pensioensysteem eveneens op het rechte
spoor gezet, zij het in mindere mate. Het tussenvoorstel gaat daarbij nog het verst. Het is eveneens
bruikbaar voor de sonale verzekenngswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving. Het
beperkte voorstel doet mets anders dan enkele historische fouten elimineren, waardoor de
A.M.P.W. weer op de lijn komt van de W.A.O. en de A.B.P.W..
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Bijlage I
Tarief in het Pensioenreglement voor de landmacht van 1814.

Rang.

Pensioen of gagement
voor langdurige dienst
of bekomene wonden.

Luitenant-generaal
Generaal-majoor
Kolonel
Luitenant-kolonel
Majoor
Kapitein
Eerste-Luitenant
Luitenant
Monster-commissaris
Onder-monster-commissans
Commissaris van Oorlog
Officier van gezondheid
Sergeant
Korporaal
Soldaat
Tamboer en Pijper
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Ie klasse
2e klasse
3e klasse

3.000,2.400,1.500,1.200,1.000,800,400,350,1.500,1.200,1.200,800,400,350,130,100,91,91,-

Bijlage II.
Invaliditdtstabel in de Handleiding voor het commissoriaal geneeskundig
onderzoek militairen van 1948 met toelichting.

Toelichting.
pagina 27

35. Het invahditeitspercentage wordt opgegeven in veelvouden van 10.
Bi| het vaststellen van dit percentage dient men in het algemeen twee
waarden te beschouwen :
1. de algemene invaliditeit (de invaliditeit op de algemene arbeidsmarkt) ;
2. de beroepsmvaliditeit (uitsluitend rekening houdend met het tegenwoordige burgerberoep).
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Richtlijnen tot vaststelling van de algemene invaliditeit op chirurgisch,
oogheelkundig en oorheelkundig gebied worden aangegeven in bijlagen
5, 6 en 7.
36. Als burgerberoep wordt aangenomen het beroep, dat onderzochte
ten tijde van het C.G.O. uitoefent c.q. laatstelijk heeft uitgeoefend.
Bij opleiding voor een nieuw beroep wordt het nieuwe beroep nog met in
aanmerking genomen.
Bi) beroepsmilitairen, die als regel geen burgerberoep hebben gehad,
wordt de invaliditeit beoordeeld naar de werkkring welke zij ten tijde van
het C.G.O., gelet op hun ontwikkeling, opleidingen de bestaande gebreken, vermoedelijk zouden kunnen vervullen.
Bv. : genieofficieren - ingemeursfunctie e.d.
sergeant majoor administrateur - administratieve functie.
korporaal kok - kok e.d.
37. Indien omscholing wenselijk wordt geacht, wordt dit sub G 1 vermeld; daarbij wordt tevens aangegeven of deze omscholing al dan niet
reeds aanhangig is gemaakt.
38. De waarde van de algemene invaliditeit wordt als minimum aangehouden.
Wijken de algemene- en de beroepsmvaliditeit van elkaar af, dan zijn
twee gevallen mogelijk:
1. de beroepsmvaliditeit ligt hoger.
In dit geval is de waarde van de beroepsmvaliditeit effectief, doch
worden beide percentages sub Gl vermeld.
Voorbeeld :
Een machinist N.S. mist een been, geamputeerd halverwege het femur. De beroepsmvaliditeit is dan 100%, omdat de man als machinist wordt afgekeurd.
Noteren : algemene invaliditeit : 70 %
beroepsmvaliditeit: 100%
omscholing gewenst.
2. de beroepsmvaliditeit ligt lager.
In dit geval blijft de waarde van de beroepsmvaliditeit verder buiten
beschouwing en buiten vermelding.
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Voorbeeld:
Na reclassering van dezelfde paoent tot administratieve kracht met
volwaardig loon, zou de beroepsinvahditeit 20% zijn, doch de algemene invaliditeit blijft uiteraard 70%.
Noteren 70%.
39. Voor elke afwijking of groep van afwijkingen waarover sub D
beschouwingen zijn gesteld, wordt het invahditeitspercentage afzonderlijk opgegeven, onder vermelding of dienstverband aanwezig wordt
geacht ; in deze gevallen wordt tevens het totaalpercentage vermeld.
Voorbeeld :
voor gemis re oog (met dienstverband)
20%
voor de longafwijkingen (geen dienstverband)
30 %
voor de knieafwijkingen (met dienstverband)
10%
Totale invaliditeit
Totaal met d.v.

50 %
20 %

Indien de percentages op verschillend gebied elkaar gedeeltelijk overlappen, dient uiteraard de bepaling van het totaalpercentage opnieuw te
worden overwogen, en zal dit mogelijk lager kunnen worden gesteld dan
de geaddeerde afzonderlijke percentages.
Voorbeeld :
voor de chirurgische afwijkingen (met d.v.)
voor de neurologische afwijkingen (met d.v.)
Totaal met d.v.
Beroepsinvahditeit
Reclassering gewenst.

20%
20%
30 %
50%

Nauwkeung dient er op gelet te worden of het MvO in zijn opdracht
tevens de invaliditàtsschatting op een ander tijdstip dan op de datum van
het onderzoek wenst vermeld te zien.
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40. BIJ de schatting van de invaliditeit zal, naast de toestand op de datum
van onderzoek, rekening dienen te worden gehouden met de gemiddelde
invaliditeit, welke redelijkerwijs gedurende het komende jaar te verwachten is. Dit houdt derhalve in, dat, indien onderzochte op de datum
waarop het (voorlopig) pensioen (opnieuw) zal worden verleend in een
ziekenhuis ligt, zijn invaliditeit niet noodzakelijk op 100% zal gesteld
worden.
Zulks zal alleen dan het geval dienen te zijn, indien onderzochte vermoedelijk het gehele komende jaar ziekenhuisverpleging zal behoeven
(tenzij betrokkene ook buiten het ziekenhuis 100 % invalide zou blijven).
Bij korter durende verpleging zal derhalve de schatting naar rato lager
worden. In dergelijke gevallen wordt sub G За gesteld. «Geheel buiten
staat gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis».
Wanneer in een bepaald geval achteraf zou blijken bij het volgende
jaarlijkse rapport, dat een voorlopig gepensioneerde in het afgelopen jaar
langer in een ziekeninnchting heeft moeten verblijven dan aanvankelijk
werd aangenomen en zou dus zijn invaliditeit blijken te laag geschat te
zijn geweest, dan dient zulks in het volgende geneeskundig rapport te
worden vermeld.
Opgemerkt wordt nog, dat bij gemis van een der ledematen gedurende de
tijd dat betrokkene nog niet in het bezit is van een passende njdelijke of

definitieve prothese, de beroepsinvahditeit onveranderlijk op 100%
wordt gesteld.
41. Bij bepaalde burgerberoepen kan het zeer moeilijk zijn om de beroepsinvahditeit juist te beoordelen, zo bv. vingerletsels bij melkers en
wevers, gewnchtsverstijvingen bij bepaalde constructiearbeid, knieletsels bij landarbeiders, enz..
Gelet op de grote ervaring op dit gebied van de RVB is de IGDK1 met het
Bestuur van de RVB overeengekomen, dergelijke moeilijk te beoordelen
gevallen te mogen voorleggen aan de Bedrij isdeskundigen der RVB
(Speciale Agenten).
De G.C. stuurt daartoe het concept van het G.R. met een desbetreffend
voorstel aan de IGDKI. Het sub A gestelde moet geheel gereed zijn en
vooral vermelden omvangsmaten en functiemogelijkheden, zowel van de
gekwetste als van de ongekwetste zijde. De bednjfsdeskundige bezoekt
werkgevers en panent, slaat de laatste in zijn arbeid gade en rapporteert
door tussenkomst van de Inspecteur der RVB, die eveneens adviseert.
Deze uitvoerige rapporten zijn een belangrijke steun bij moeilijke beoordelingen en worden ook door de Centrale Raad van Beroep zeer gewaardeerd.

" "
Invaliditeitstabel.

ALGEMENE INVALIDITEIT

% INV.
L

R

R.V.B.

Verlies van hand ; onderarm-amputatie beneden het
midden van onderarm

60

60

65

Amputatie midden-onderarm tot en met verlies gehele onderarm

60

70

Amputatie tot midden-bovenarm

60

70

Amputatie boven-midden-bovenarm t/m verbes gehele arm

70

80

Een m een hoek van + 110° verstijfd ellebooggewricht (gunstigste stand)

30

30

Geheel opgeheven kanteling van de onderarm met
stand in de middenstand

30

30

Functiestoornis schoudergewncht (heffing arm tot
horizontale)

20

30

0

0

Verlies duim

20

20

Verlies duim met middenhandsbeen

20

30

(25)

Verlies duim en wijsvinger

30

30

35

I. ARMLETSELS:

75

(25)

II. HANDLETSEL:
Verhes eindhd duim

10
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%INV.
L

R

R.V.B.

Verbes duim, wi|s- en middenvinger

40

40

45

Verlies duim, wi|s-, midden- en ringvinger

40

50

55

Verhes duim, wijs-, midden, ringvinger en pink

40

50

60

Verbes duim en middenvinger

30

30

35

Verbes duim, midden- en ringvinger

40

40

45

Verlies duim, midden-, ringvinger en pink

40

50

55

Verbes duim en ringvinger

30

30

35

Verlies duim, ringvinger en pink

40

40

45

Verbes duim en pink

20

30

0

10

Verbes wijsvinger
Verbes een der ovenge vingers

0

0

Verbes wijs- en middenvinger

20

30

Verbes WIJS-, midden- en ringvinger

40

40

Verbes WIJS-, midden- en ringvinger en pink

40

40

(50)

Verbes midden- en ringvinger

20

30

(25)

Verbes midden-, ringvinger en pink

30

30

35

Verlies ringvinger en pink

20

20
(25)

(25)

Verlies wijs- en ringvinger

20

30

Verbes wijs-, ringvinger en pink

30

40

(35)

Verlies wijsvinger en pink

20

20

25

Verlies middenvinger en pink

20

20

ALGEMENE INVALIDITEIT

% INV.
LenR

R.V.B.

III. VOET- en BEENLETSEL:
Verlies grote teen
Verbes grote teen met kopje middenvoetsbeen
Verlies grote teen, tweede en derde teen
Verlies alle tenen
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0

10

10

15

0

15

10

20

% INV.

Verlies tweede, derde, vierde en vijfde teen

Len R

R.V.B.

0

15

Verlies voorvoet (amputatie volgens Chopart of Lisfranc)

30

Verlies voet (amputane volgens Pirogoff)

40

Amputane onderbeen op of beneden de grens van
onderste en middelste derde deel

40

Amputane onderbeen op of boven de grens van mid
delste en bovenste derde deel

60

(50)

Amputane dijbeen op de grens van onderste en mid
delste derde deel

70

(60)

Amputane dijbeen op de grens van middelste en bo
venste derde deel

70

Amputane dijbeen gelijkstaande met verbes gehele
been

80

In strekstand verstijfd kruegewncht

30

(35)

(25)
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INVAL ID ITEITSSCHATTING GEZICHTSVERMOGEN
Normen bi| blijvende toestand, als regel na een aanpassmgstijd van een (aar.
visus op het ene oog na córreme

1-2/3

1/2

1/3

1/4

1/6

1/10

3/50

0

1-2/3

0

0

0

0

10

10

10

20

1/2

0

0

0

0

10

10

20

30

1/3

0

0

20

20

30

30

40

40

1/4

0

0

20

40

40

40

50

50

1/6

10

10

30

40

50

60

60

70

1/10

10

10

30

40

60

60

70

80

3/50

10

20

40

50

60

70

80

100

0

20

30

40

50

70

80

100

100

Gemis één oog: Ie jaar 30%, daarna 20%
Gemis een lens: 10%.

INVAL ID ITEITSPERCENTAGE GEHOOR

gehoorscherpte op het ene oor (afstand in cm voor fluisterspraak)

'§
•S
с

t
JZ

α.
o
υ
&
υ

i
t
JC

500

500-50

50-25

25-5

5

0

0

0

0

10

500-50

0

0

10

10

20

50-25

0

10

20

30

40

25-5

0

10

30

40

50

5

10

20

40

50

50

500

Deze invaliditeitspercentages zijn bi) acuut ontstaan van het gehoorverlies ti|deli|k te verhogen, tot
aanpassing heeft plaats gevonden.
Chron. otorrhoe: 1 0 %
verlies oorschelp : 1 0 %
Facialis paralyse: 1 0 % (bij gevaar voor comeabeschadiging eventueel hoger)
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Bijlage Ш.
WAR PENSIONS СОММПТЕЕ-SCHAAL
Uitgewerkt door de medische sub-commissie van het Pact van Brussel en met ingang van 1 januari
1953 in gebruik genomen door de bij dat Pact aangesloten landen.
INVALmiTEITSSaiAAL
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

I
II
ΙΠ
IV
V
VI
VII
Ш
IX
X
XI
XII
ΧΙΠ
XIV
XV
XVI
XVII
Х Ш

Bovenste ledematen
Onderste ledematen
Schedel en gelaat
Wervelkolom, thorax en bekken
Overige aandoeningen van beenderen en gewrichten
Zenuwstelsel (neurologische aandoeningen)
Psychische stoornissen
Sympathisch zenuwstelsel en Endocrinologie
Oto-rhino-laryngologie
Ophthalmologie
Bloedziekten
Huidziekten
Hart- en bloedvaatstelsel
Ademhalingsstelsel
Spijsverteringsstelsel en buikwand
Urogenitaalstelscl
Tuberculose
Tropische ziekten.

VOORWOORD
1. Definities.
a. met invaliditeit wordt bedoeld iedere vermindering van de anatomische integriteit of functio
nele capaciteit van het individu;
b. met invalide zijn wordt bedoeld het lijden aan enige vorm van invaliditeit.
2. De invaliditeit wordt gewaardeerd door het vermogen tot het volbrengen van de normale
levensfuncties van de invalide te vergelijken met die van een met-invalide. De waardering
daarvan wordt bepaald door de algemene graad van verlies aan arbeidsvermogen tengevolge van
de invaliditeit en niet door het overgebleven arbeidsvermogen in een bepaald bijzonder beroep.
De invaliditeit wordt uitgedrukt in percentages van 1 tot 100.
3. De waardering van de invaliditeit is in het algemeen gebaseerd op de bevindingen tijdens het
onderzoek.
In gevallen, waarbij tijdens het onderzoek geen duidelijke afwijkingen worden gevonden,
kunnen de voorgeschiedenis, verloop van de aandoening en te verwachten verdere verloop in
aanmerking worden genomen en kan een gemiddelde schatting voor een bepaalde penode
gemaakt worden.
4. De percentages genoemd in de schaal zijn minima. Deze kunnen overschreden worden indien
bijzonderheden of complicaties, die het arbeidsvermogen beïnvloeden, aanwezig zijn. In dergelijke gevallen moet verwezen worden naar een ander nummer van de schaal. Als regel is in de
schaal een marge gegeven, waarbinnen het minimum ligt, gewoonlijk op het laagste punt
daarvan.
5. De genoemde percentages gelden alleen indien maximaal mogelijke verbeteringen door behandeling, rehabilitatie, prothese, enz. bereikt is.
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Hoofdstuk I
BOVENSTE LEDEMATEN
Α. AMPUTATIES
De percentages van invaliditeit zijn minima en gelden alleen bij :
a. medisch en chirurgisch goed afgewerkte stomp, met goede beweging in het naastbijzijnde
gewricht of gewrichten.
b. volledige rehabilitatie.
c. mogeli)kheid van goed gebruik van een prothese.
Bi) complicaties, zoals keloid, neuromata, bewegingsbeperking, kan boven de aangegeven per
centages worden gegaan, evenals indien ingevolge medische redenen de geamputeerde niet in staat is
een prothese te dragen of behoorlijk te gebruiken.
1. Schouder en arm (rechts of links)
0101 Exarticulane van de schouder
0102 Amputatie van de humerus, stomp korter dan 20 cm, gemeten vanaf het
acromion
0103 Amputane van de humerus, stomp 20 cm, of langer gemeten vanaf het acromion,
exarnculaae van de onderarm in de elleboog, of amputane vlak onder de
elleboog met een stomp korter dan 11 cm, gemeten vanaf het olecranon
0104 Amputane van de onderarm, stomp 11 cm of langer vanaf het olecranon ....
0105 Exarticulane van de pols
_

90
80

70
60
60

2. Vingers (rechts of links)
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
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Verlies van
Verlies van
Verlies van
Verlies van
Verlies van
Verhes van
Verbes van
Verhes van
Verlies van
Verliesvan
Verhes van
Verlies van
Verbes van
Verlies van
Verbes van
Verbes van
Verbes van
Verbes van
Verbes van
Verlies van
Verlies van
Verlies van
Verlies van
Verbes van
Verbes van

alle vingers van de hand (duim inbegrepen)
4 vingers, duim behouden en beweeglijk
4 vingers, duim inbegrepen
3 vingers, duim, wijs- en middelvinger
3 vingers, middel-, ringvinger en pink
3 vingers, WIJS-, middel- en ringvinger
2 vingers, duim en wijsvinger
2 vingers, wijs- en middelvinger
2 vingers, middel-en ringvinger
2 vingers, ringvinger en pink
de duim en middenhandsbeentje
2 kootjes van de duim
1 kootje van de duim
de top van de duim
de wijsvinger
2 kootjes van de wijsvinger
het eindlid van de wijsvinger
de top van de wijsvinger
de middelvinger
2 kootjes van de middelvinger
het eindlid van de middelvinger
de top van de middelvinger
de ringvinger
2 kootjes van de ringvinger
het eindlid van de ringvinger

60
45
55
50
25
30
40
25
20
20
35
30
15
5
14
11*)
9
5
12*)
9
7
4
7
6
5

0131
0132
0133
0134
0135

Verlies
Verlies
Verlies
Verlies
Verlies

van
van
van
van
van

de top van de ringvinger
de pink
2 kootjes van de pink
het eindlid van de pink
de top van de pmk

2
8
6
5
2

*) Nederland met accoord (10%)
3. Dubbelzijdige amputaties
0136
0137
0138
0139

Verbes
VerLes
Verlies
Verlies

van
van
van
van

2 handen
2 duimen
2 duimen met hun middenhandsbeentjes
een hand en een voet

100
70
80
100

B. FUNCTIESTOORNISSEN
Opmerking: De aangegeven minimumpercentages gelden zowel voor de rechter- als voor de
linkerarm.
Met ankylose wordt bedoeld volledige onbeweeglijkheid in het gewncht of hoogstens een zeer
gennge beweeglijkheid van enkele graden.
Complicaties van dezelfde extremiteit, zoals aandoeningen van andere gewrichten, contracturen,
pijnlijke callus, osteomyelitis e.d. kunnen volgens de algemene regels tot een hoger percentage
leiden, doch het percentage voor amputatie van het desbetreffende deel van de extremiteit mag met
overschreden worden. Indien een chirurgische ingreep bij een invaliditeit verbetering zal brengen,
moet het percentage naar de toestand na deze ingreep worden vastgesteld.
1. Schouder
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147

Recidiverende schouderluxane
Recidiverende schouderluxane, veelvuldig
Bewegingsbeperking in de schouder in gennge mate
Bewegingsbeperking in de schouder, abductie niet verder dan horizontaal ...
Bewegingsbeperking in de schouder, abductie beperkt tot minder dan honzontaal
Ankylose van de schouder, scapula gefixeerd
Ankylose van de schouder, scapula beweeglijk
«Los gewncht» van de schouder met excisie van de humeruskop

20
30
10
20
30
45
30
50

2. Bovenarm
0148
0149
0150

Slecht genezen humerusfractuur, met deformane, atrofie en krachtverlies
Slecht genezen humerusfractuur, met duidelijke verkorting en meer uitgesproken deformane, atrofie en krachtverlies
Pseudarthrose in middelste deel humerus

10
20
45

3. Elleboog (180° betekent volledig gestrekte onderarm)
0151
0152
0153
0154

Beweging in elleboog actief mogelijk
Beweging in elleboog acnef mogelijk
Beweging in elleboog actief mogelijk
Volledige ankylose van de elleboog
stand (semi-flexie)

van 110° tot 75°
van 75° tot 35°
van 110° tot 180°
(hand in seim-pronanestand) m gunstige

15
25
30
35

307

0155
0156
0157
0158
0159
0160

Volledige ankylose van de elleboog in ongunstige stand (flexiestand)
Volledige ankylose van de elleboog in ongunstige stand (extensiestand)
Ankylose van de elleboog met behoud van supinaae en pronane in gunstige
stand (halve
flexie)
Ankylose van de elleboog in ongunstige stand (flexiestand)
Ankylose van de elleboog in ongunstige stand (extensiestand)
«Los gewncht» van de elleboog

40
50
25
30
40
50

4. Onderarm
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168

Slecht genezen fractuur van radius en ulna met verkromming en verminderde
grijpkracht van de hand
Slecht genezen fractuur van radius en ulna met verkromming en verminderde
gnjpkracht, hand gefixeerd in supinanestand
Slecht genezen fraauur van radius en ulna met verkromming en verminderde
gnjpkracht van de vingers, hand gefixeerd in pronanestand
Idem met hand gefixeerd in semi-pronanestand (duim naar boven)
Pseudarthrose van radius en ulna
Pseudarthrose van de radius op gunstig niveau
Pseudarthrose van de radius op ongunstig niveau
Pseudarthrose van de ulna

10
30
20
15
45
10
20
15

5. Pols en hand
0169
0170
0171
0172
0173

Ankylose van de pols (vingers beweeglijk) in palmair flexie of met misvormde
hand in ulnaire of radiale abductie
Ankylose van de pols (vingers beweeglijk) in elke andere ongunstige stand ..
Ankylose van de pols (vingers beweeglijk) in gunstige stand (lichte dorsaalflexie)
Practisch verlies van het gebruik van de hand (bijv. paralyse van Volkman)
«Los gewricht» van de pols

45
35
25
60
35

6. Vingers
0174

Ankylose van de gewrichten van alle vingers, duim en metacarpophalangeale
gewnchten inbegrepen

60

7. Zenuwlaedes bovenste ledematen
De invaliditeitspercentages gelden bij volledige verlammingen (paralysis). Zij moeten verminderd
worden bij gedeeltelijke verlammingen, herstel van beweging en gennge overgebleven sensibili teitsstoornissen.
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186

308

Laesie van de plexus brachialis-paralyse bovenste wortels (Duchenne-Erb) ...
Laesie van de plexus brachialis-paralyse onderste wortels (Klumpke)
Paralyse van de N. subscapulans
Paralyse van de N. axillaris
Paralyse van de N. musculo-cutaneus
Paralyse van de N. medianus
Paralyse van de Ν medianus, alleen handspieren
Paralyse van de N. ulnans
Paralyse van de N. ulnans, alleen handspieren
Paralyse van de N. radialis
Paralyse van de N. radialis, M. triceps met inbegrepen
Paralyse van de N. medianus en de N. ulnans

50
55
15
25
20
50
25
30
20
55
40
55

Hoofdstuk Π
ONDERSTE LEDEMATEN
Α. AMPUTATIES
De inleidende Noot van Hoofdstuk I over de bovenste ledematen geldt voor zover toepas$eL|k,
eveneens voor de onderste ledematen.
1. Heup
0201
0202

Exarticulatie van de heup met mogeli)kheid van prothese
Exarticulatie van de heup zonder mogebjkheid van prothese

90
100

2. Dijbeen (stomp gemeten vanaf de Trochanter major)
0203
0204
0205
0206

Amputane, stomp korter dan 13 cm
Amputane, stomp van 13 cm tot het midden van het dijbeen
Amputatie, stomp van het midden van het dijbeen tot aan de knie
Exarticulatie in de knie

80
70
60
60

3. Onderbeen (stomp gemeten vanaf de tibia kop)
0207
0208
0209
0210

Amputane, zeer korte stomp minder dan 10 cm
Amputane, ideale stomp 10-15 cm
Amputane, stomp langer dan 15 cm
Amputane volgens Syme en Guyon

60
50
45
30

4. Voet
0211 Amputane, zeer korte stomp minder dan 10 cm
0212 Amputane van de middenvoet (Chopart)
0213 Amputane van de voorvoet (Lisfranc)
0214 Verbes van alle tenen van een voet
0215 Verhes van grote teen met middenvoetsbeentje
0216 Verlies van grote teen (middenvoetsbeentje behouden)
0217 Verües van 4 tenen, grote teen met inbegrepen
0218 Verbes van 3 buitenste tenen
0219 Verhes van 2 buitenste tenen
0220 Verbes van 5e teen

30
30
30
20
25
12*)
9
5
3
1

*) Nederland niet accoord (10%).
5. Dubbelzijdige amputaties
0221
0222
0223
0224
0225
0226

Verliesvan twee dijbenen of een dijbeen aan een, een voet aan de andere kant .
Verbes van twee voeten (nbio-tarsale amputatie volgens Syme of Guyon) ....
Verbes van twee voeten met dragende stomp volgens Pirogoff
Verbes van twee voorvoeten, medio-tarsale amputane volgens Chopart
Verbes van twee voorvoeten, tarso-metatarsale amputane volgens Lisfranc ..
Verbes van alle tenen (metatarso-phalangeaal) van twee voeten
Verbes van een voet en een hand (zie 0139)

100
90
90
90
65
35

309

В. FUNCTIESTOORNISSEN
Onderstaande invaliditeitspercentages zi)n zowel voor rechter- als linkerbeen aan te houden.
Onder ankylose wordt verstaan volledige onbeweeglijkheid in het gewricht of hoogstens een zeer
geringe bewegingsmogelijkheid van enkele graden.
Een niet met een prothese te fixeren pseudarthrose kan beoordeeld worden overeenkomstig het
anatomisch verlies van de extremiteit of gedeelte daarvan. Indien wel een goed fixerende prothese
mogelijk is, kan de waardering gelijk zijn aan een ankylose van het lager gelegen gewricht.
Complicaties van dezelfde extremiteit, zoals osteitis, contracturen, pijnlijke callus, aandoeningen
van andere gewrichten etc. kunnen volgens de algemene regels tot hogere waardering leiden, doch
het percentage voor amputatie van het desbetreffend deel van de extremiteit mag met overschreden
worden.
Indien een chirurgische ingreep bi| een invaliditeit verbetering zal brengen moet het percentage naar
de toestand na deze ingreep worden vastgesteld.
1. Heup en dij
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235

Ankylose van de heup in gunstige stand
Ankylose van de heup in ongunstige stand
Bewegingsbeperking van de flexie en extensie heup, beweging mogelijk van
volledige flexie tot 175°
Beweging mogelijk van hyperextensie tot 160°
Beweging mogelijk van hyperextensie tot 135 °
Beweging mogelijk van hyperextensie tot 100°
«Los gewncht» van de heup
Pseudarthrose van de femur
Slecht genezen femurfractuur met atrofie en deformatie (verkorting niet inbe
grepen)

50
65
10
40
25
15
70
65
10

2. Knie
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244

Bewegingsbeperking van de knie, beweging mogelijk van ІвО^бО"
o
o
Bewegingsbeperking van de knie, beweging mogelijk van 180 -90
Ankylose in gunstige stand
Ankylose in zeer slechte stand (van 135° tot totale
flexie)
Verkromming in valgusstand, varusstand of genu recurvatum
«Los gewricht» van de knie (verkorting inbegrepen)
Duidelijke abnormale beweeglijkheid van de knie
Recidiverende chronische hydrops genu (niet van tuberculeuze aard)
Idem beiderzijds

5
10
30
60
10
60
20
20
40

3. Onderbeen
0245
0246

Slecht genezen fractuur met verplaatsing van de as van de voet naar binnen of
naar buiten
Pseudarthrose van tibia en fibula

20
55

4. Enkel en voet
0247
0248
0249

310

Belangrijke bewegingsbeperking van de enkel of krachtsverhes
Enige bewegingsbeperking van de enkel of krachtsverhes
Ankylose van het tibio-tarsaalgewncht in ongunstige stand met duidelijke ver
worven misvorming

15
5
30

0250
0251
0252
0253
0254
0255

Ankylose van het tibio-tarsaalgewncht in gunstige stand met duidelijke verwor
ven misvorming
Uitgesproken post-traumatische pes planus
Uitgesproken post-traumatische pes calcanus, pes valgus, pes varus of pes
equinus
Ankylose van de voorvoet
Ankylose van de grote teen in gunstige stand
Ankylose van de grote teen in ongunstige stand

20
10
30
10
3
10

5. Verkorting van de onderste extremiteit
0256
0257
0258
0259

Verkorting
Verkorting
Verkorting
Verkorting

minder dan 4 cm
van 4 tot 7 cm
van 7 tot 10 cm
van meer dan 10 cm

5
20
30
50

6. Zenuwlaesies onderste extremiteit
De invaliditeitspercentages gelden bij volledige verlammingen (paralysis). Zi) moeten verminderd
worden bi] gedeeltelijke verlammingen, herstel van beweging en geringe overgebleven sensibiliteitsstoornissen.
0260
0261
0262
0263
0264

Paralyse
Paralyse
Paralyse
Paralyse
Paralyse

van
van
van
van
van

de
de
de
de
de

N. femoralis
N. ischiadicus
N. tibialis
N. peroneus
N. obturatonus

50
55
25
25
10
Hoofdstuk Ш

SCHEDEL EN GELAAT
1. Hoofdhuid en Haar
0301

Littekens, kaalheid enz. waarderen naar de eventueel bestaande mismaaktheid.

2. Schedel.
Opmerking: Schedellaesies zijn alleen van belang door hun neurologisch of postcommotionele
gevolgen. De consolidatie kan 6-12 maanden duren. Een gesloten schedeldefect kan meer blijvende
en onaangename gevolgen veroorzaken dan een open defect. In geval van botverlies zal de uitge
breidheid van het defect veelal niet de enige factor zijn, welke de invaliditeit bepaalt. Bij het
onderzoek moet steeds gelet worden op objectieve symptomen ter plaatse van de verwonding en van
de zijde van de hersenzenuwen, alsmede op later optredende postcommotionele verschijnselen.
0302
0303
0304
0305

Gesloten schedelverwonding of letsel van de tabella extema van de schedel, te
waarderen naar de postcommotionele en andere verschijnselen
Niet-hersteld botverlies, met enige pulsane bij inspanning of hoesten (de post
commotionele verschijnselen buiten beschouwing latende) minder dan 4 cm 2
Niet-hersteld botverlies, met duidelijke pulsaties bij inspanning of hoesten (de
post-commotionele verschijnselen buiten beschouwing latende) van 4-12 cm 2 .
Niet-hersteld botverlies, met duidelijke pulsaties bij inspanning of hoesten (post
commotionele verschijnselen buiten beschouwing latende) van meer dan 12
cm 2

20
30

50

311

3. Gelaat
Verminking van bet gelaat
0306

Hoewel deze met behoeft samen te gaan met functie-stoornissen, is hier een
compensatie op zi|n plaats voor de cosmetische afwijkingen. De invaliditeit mag
pas gewaardeerd worden, nadat alle chirurgische en prothetische mogelijkheden
uitgeput zijn en zal, afhankelijk van de mate van verminking, variëren van 5 tot
100%, waarbij rekening gehouden moet worden met sekse en leeftijd.

4. Boven- en onderkaak
0307
0308

0309
0310
0311
0312
0313
0314

0315
0316

0317
0318

Uitgebreide verminking van het gelaat of boven- en onderkaak met belangrijke
kauw-, slik- en spraakstoornissen
Gevolgen van slecht geconsolideerde multipele fracturen van boven- en/of onderkaak met kauw- en spraakbezwaren en een zeer slechte occlusie van het
gebit
Slecht genezen fractuur van de bovenkaak met kauwbezwaren, zowel links als
rechts
Slecht genezen fractuur van de bovenkaak met kauwbezwaren aan één kant .
Verhes van ongeveer het halve verhemelte, met verbindingen met de sinussen,
niet met een prothese te verhelpen
Idem, wel met een prothese te verhelpen
Verbes van een deel van het weke verhemelte of een klem deel van het harde
verhemelte met spraakstoornissen
Gedeeltelijk verlies of pseudarthrose van de onderkaak, met behoud van de
beweging in het temporo-mandibulaire gewricht, niet met een prothese te verhelpen
Idem, wel met een prothese te verhelpen
Bewegingsbeperking in het temporo-mandibulaire gewricht (door ankylose,
slecht geconsolideerde fracturen, luxatie, e.d.); zodanig dat slechts vloeibaar
voedsel kan worden genuttigd, opening tussen boven- en ondergebit niet meer
dan 6 mm
Idem, zodanig, dat de maximale opening tussen boven- en ondertanden
hoogstens 12 mm bedraagt
Idem, zodanig, dat deze maximale opening 12 tot 24 mm bedraagt, met enige
stoornissen van kauwvermogen en spraak

100

50
50
20
60
15
20

40
10

60
30
10

5. Gebit
Het Subcomité is van mening geen invahditeitschatting van gebitaandoeningen op te nemen en
beveelt aan, dat de desbetreffende diensten (leger, vloot, luchtmacht, civiele diensten) hun onderhebbend personeel in dienst onder goede tandheelkundige verzorging en toezicht houden en met uit
hun dienst laten gaan, voordat het gebit geheel in orde is.
6. Tong
0319
0320
0321

312

Volledige amputatie van de tong
Uitgebreide amputatie van de tong met spraak-, slik- en kauwstoornissen ....
Gedeeltelijke amputane van de tongpunt, lichte functiestoornissen
Verlamming van de tong: Zie Hoofdstuk VI (nr. 0633. paralyse van de N.
hypo glossus).

80
40
15

Hoofdstuk IV
WERVELKOLOM, THORAX, BEKKEN
A. WERVELKOLOM
1. Halswervelkolom
0401

Ankylose van de halswervels in slechte stand

40

0402
0403
0404
0405
0406
0407

Ankylose van de halswervels m goede stand
Belangri|ke beperking van de bewegingen in hinderlijke en pijnlijke stand ...
Beperking van de bewegingen in minder hinderhjke en minder pijnlijke stand .
Geringe bewegingsbeperking, nu en dan pijnlijk, bijna normale stand
Occipitaal neuralgie
Cervice brachiale neuralgie

30
30
20
10
10
10

2. Borstwervelkolom
0408
0409
0410
0411
0412

Ankylose van de borstwervels met belangrijke mediale of laterale misvorming
(bochel)
Ankylose van de borstwervels in goede stand, wat ronde (niet te corngeren) rug
Beperkte beweeglijkheid, locale gibbus
Gelocahseerde intercostaal neuralgie
Meerdere wortels omvanende intercostaal neuralgie

40
20
10
5
20

3. Lendenwervelkolom
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423

Ankylose van de lendenwervels in ongunstige stand
Ankylose van de lendenwervels in gunstige stand
Belangrijke bewegingsbeperking
Matige bewegingsbeperking
Geringe verkromming met enige pijnlijkheid
Pijnlijke, met te corngeren scoliose
Pijnlijke, dubbelzijdige arthritis sacro-iliacus
Idem, eenzijdig
Volledige stijve dorso-lumbale wervelkolom met functiestoornissen van de ge
wrichten van de ledematen
Idem, zonder functiestoornissen van de gewrichten van de ledematen
Rheumaasme van de wervelkolom (arthrosis, spondylarthritis), te beoordelen
naar de beperking van de beweeglijkheid en de pijn
N.B. Ziekte van Pott: zie Hoofdstuk XVII.

40
20
20
10
5
20
30
20
100
70

B. THORAX
Onderstaande invaliditeitspercentages zijn bedoeld voor op zichzelf staande afwijkingen van de
benige thorax. Indien de onderliggende organen in de borstholte eveneens aangedaan zijn, moeten
de invaliditeitsschamngen volgens de desbetreffende hoofdstukken als regel hierbij worden opge
teld.
1. Stemum
0424

0425

Gevolgen van stemumfractuur met vervorming, pijn en verminderde kracht
Voor afwijkingen van de intra thoracale organen, zie Hoofdstuk X111, ХГ en
XVII.
Luxane of dislocatie chondro-stemale

10-20

5-15

313

2. Ribben
0426

Gevolgen van fracturen van een of meer ribben, afhankelijk van de uitgebreid
heid en ernst van de verschijnselen en de misvorming
0427 Gevolgen van nbresecne, zonder uttpuiling bij inspanning
0428 Gevolgen van nbresecne, met uitpuiling bij inspanning
0429 Thoracoplastiek, afhankelijk van het aantal erbij betrokken ribben, daarbij het
effect op de longen buiten beschouwing latende (zie Hoofdstuk X Г en XV11)
0430 Ribosteomyelms, zonder fistelvorming, te waarderen als bij nbresecne (0427 en
0428)
0431 Ribosteomyelms, met fistels te waarderen als gevolgen van empyeem (zie 1417)
0432 Chronische chondnüs

1-25
5-30
15-40
20-50

10-30

С BEKKEN
0433
0434
0435

Gevolgen van fracturen met pijnlijke callusvorming, zonder invloed op het lopen
of staan — veelal neuralgische pijnen
Idem, met invloed op lopen of staan
Niet geconsolideerde symphysis-fractuur, abnormale beweeglijkheid, pijn bij
lang lopen

5
20
25

BIJ complicaties van de zijde van het heupgewricht of de urinewegen, zie de
desbetreffende Hoofdstukken.
Hoofdstuk V
OVERIGE AANDOENINGEN VAN BEENDEREN EN GEWRICHTEN
voor zover met vermeld onder functiestoornissen van de ledematen (Hoofdstuk I en II).
0501

Osteomyelitis of osteins (met begrepen in de punten over functiestoornissen),
met geconsolideerd met noodzaak van langdurige immobihsatie
0502 Idem, niet tot rust gekomen doch immobihsatie met nodig, met fistels en
beïnvloeding van de algemene toestand
0503 Idem — rustig, goede algemene toestand, met fistels
Deze percentages kunnen in voorkomend geval worden opgeteld bij de percentages voor functiestoornissen van de ledematen. De som van deze percentages mag
evenwel niet het percentage voor amputatie van het desbetreffende deel van de
extremiteit te boven gaan.
0504 Matige progressieve bottumor
0505 Goedaardige bottumor, te beschouwen naar gelang van bestaande functiestoornissen
0506 Arthritis en arthrosis, waarderen naar gelang de bewegingsbeperking, pijn, enz.

100
50
20

100

Hoofdstuk VI
ZENUWSTELSEL
1. Hersenen en hersenvliezen
a. Post-traumatisch post-commotioneel
0601
0602
0603

314

syndroom (of gevolgen van een infectieuze meningitis)

Subjectieve bezwaren, hoofdpijn, asthenia en lichte verschijnselen van het evenwichtsorgaan
Syndroom met blijvende oto-vestibulaire duidelijke vermoeidheid
Ernstig syndroom met blijvende oto-vestibulaire en oculaire stoornissen

20
30
50

b

Epilepsie

De frequentie en de intensiteit van de insulten, hun weerslag op de algemene activiteit en de
behandelingsmogeliikheden zijn van belang bij de beoordeling van de invaliditeit. Rekening moet
worden gehouden met de psychische stoornissen verband houdende met de aandoening.
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610

0611

Lichte algemene insulten of equivalenten, gemiddeld eens per maand weinig
verandering van de persoonlijkheid
Plaatseli)ke (Jacksons) epilepsie, zonder bewustzijnsverlies in dezelfde frequentie
Algemene insulten overdag, 2 à 4 maal per maand
Plaatselijke (Jacksons) epilepsie, zonder bewustzijnsverhes, in dezelfde frequentie
Algemene insulten overdag 6-9 maal per maand
Plaatselijke (Jacksons) epilepsie, zonder bewustzijnsverhes, idem of grotere
frequentie
Vrijwel dagelijks algemene insulten
N.B. Uitsluitend nachtelijke aanvallen en gedeeltelijk bewustzijnsverhes kunnen
tot lagere waardering leiden.
Epileptische dementie

20
5
40
10
70
20
100

100

с Corpus altenum
0612
d

Vreemd voorwerp m de schedelholte zonder verdere verschijnselen

10

Hemiplegie

0613
0614
0615
0616
0617

Hemiplegie, compleet of partieel, zonder aphasie, lopen onmogelijk
Partiële hémiplégie, zonder aphasie, lopen met hulp of stok mogelijk
Lichte hémiplégie, zonder aphasie, lopen mogelijk zonder hulpmiddelen
Motorische aphasie, schrijven mogelijk
Gemengde aphasie, contact met omgeving mogelijk

100
60
20
80
100

e. Paraplegie (van cerebrale of médullaire oorsprong)
0618
0619
0620
0621

Complete paraplegie, voortdurende bedrust of verblijf in een stoel noodzakelijk
makende
Onvolledig, lopen moeilijk maar mogelijk met hulp, prothesen of krukken ..
Onvolledig, lopen mogelijk met stokken
Onvolledig, licht spastisch
In geval van sphmcterstoornissen zie 0667 e.v.

100
80
60
30

2. Hersenzenuwen (zie ook zintuigen)
α N trigeminus (V)
0622
0623
0624
0625

(Volledige) paralyse met belangrijke sensibihteitsstoomissen en trophische
stoornissen
Eenvoudige, pijnloze anaesthesie in het gebied van een pen fere tak, zonder
trophische stoornissen
Neunns of aangezichtsneuralgie met intermitterend pijnlijke tic (afhankelijk
van de frequentie en de ernst van de aanvallen)
Continue aangezichtsneuralgie (sympathisch)

50
j
30
30-70

315

b. N. facialis (VU)
0626 Blijvende párese aan een kant, zonder opthalmologische complicaties
0627 (Volledige) blijvende paralyse aan een kant
0628 Idem dubbelzi]dige

5
30
50

с N. glosso-pharyngeus (IX)
0629
0630

(Volledige) dubbelzijdige paralyse
Parese aan een zijde

30
5

d. N. vagus (X)
zie de hoofdstukken over de desbetreffende organen.
e. N. accessorius (XI)
0631

Paralyse van de Mm. trapezius en sternocleidomastoideus

20

0632

Eenzijdige paralyse van het weke verhemelte en larynx (syndroom van Avelhs).

10

f. N. hypoglossus (XII)
0633 Eenzijdige paralyse met hemi-atrofie van de tong
0634 Gecombineerde paralyse van de laatste vier hersenzenuwen (IX t/m XII) ....
3. Andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
Gevolgen van infectieuse of traumansche encephalitis, meningitis hersenabces,
te waarderen afhankelijk van de verschijnselen
0636 Hersentumor, te waarderen afhankelijk van de verschijnselen
0637 Paralysis agitans (Parkinsonisme) te beoordelen afhankelijk van de ernst van de
symptomen
0638 Bulbaire paralyse — minimum percentage
0639 Ernstige bulbaire myasthénie (inbegrepen myasthenia gravis)
0640 Bulbaire myasthénie met redeli)ke remissies
0641 Gevolgen van Sydenham's chorea, zie hieronder
0642 Huntingtons chorea, zie hieronder
0643 Verworven athetosis, zie tics (hieronder)
0644 Algemeen optredende tics, elke bezigheid verhinderende, veelal met psychische
en spraakstoornissen
0645 Uitgebreid optredende tics, fijnere bewegingen verhinderende en het sociale
leven bemoeilijkende
0646 Plaatselijke nes met enige invloed op de fijnere bewegingen (o.a. schrijverskramp)
0647 Tics of spasmen, zonder invloed op het werkvermogen
0648 Maandelijkse migraine aanvallen
0649 Minder frequente migraine aanvallen

20
30

0635

20-100
30
70-100
40

100
50
20
5
20
5

4. Ruggemerg
0650

0651
0652
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Commotio medulla (gevolg van trauma of electrocutie).
Te beoordelen overeenkomstig het post-commotionele syndroom (zie 06010603)
Quadriplegia medullae (volledig)
Médullaire paraplegie, te beoordelen als cerebrale paraplegie met de gebruikelijke verhogingen voor sphincterstoornissen en voortdurende pijnen

100

0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662

0663

0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684

Brachiale monoplegie, practisch verbes van het gebruik van de arm
Idem grijpen mogelijk, maar zonder kracht en onhandig
Idem licht monoplegie, gering krachtverbes, reflexen gestoord
Crurale monoplegie, practisch verbes van het gebruik van het been (niet-spastische paralyse)
Idem, lopen mogeli|k met hulp of met krukken
Idem, zonder hulp mogelijk, maar snel vermoeid, spieratrofieen
Idem, lichte monoplegie, lopen mogelijk zonder hulpmiddelen, gering krachtsverbes, lichte atrofíeen
Médullaire hémiplégie, te beoordelen naar de toestand van de bovenste extremiteit, zie brachiale monoplegieen (0653-0655)
Sensibele stoornissen van médullaire oorsprong, te waarderen naar de emst en
de uitgebreidheid van de verschijnselen.
Syndroom van Brown-Sequard-haematomyebe.
Te combineren met de in dit hoofdstuk vermelde percentages, eventueel deze
niet zonder meer op te tellen.
Cauda-Equina-Syndroom.
Te beoordelen overeenkomstig de afwijkingen aan de onderste extremiteit en
sphincterstoormssen, zie ook paraplegie.
Sphincterstoormssen met volledige unne retentie met sonde à demeure
Sphincterstoormssen met intermitterende urine retentie, kathetenseren noodzakende
Voortdurende incontinentia unnae, draagbaar urinaal onmisbaar
Intermitterende incontinentia unnae
Volledige en voortdurende incontinentia alvae
Onvolledige of intermitterende incontinentia alvae
Poliomyelitis te beoordelen naar de resttoestand gelet op de functiestoornissen
van ledematen, diaphragma enz.
Ernstige tabes dorsalis met ophthalmologische complicaties, arthropathieen,
sphincterstoormssen enz
Ernstige tabes dorsalis met belangrijke ataxie of arthropathieen
Tabes dorsalis met veelvuldige pijnen en lichte ataxie
Multiple sclerose, ernstige vorm met motorische stoornissen, lopen onmogelijk,
voortdurend verblijf in bed of stoel, veelal visus afwijkingen
Idem, progressieve vorm, lopen en staan mogelijk, maar moeizaam
Idem, weinig progressieve vorm of remissie, lopen met stok mogelijk
Idem, lichte vorm met geringe symptomen
Amyotrofische lateraal sclerose, als multiple sclerose, maar wat hogere waarderingen. Verhoging bij sbkstoormssen.
Gecombineerde sclerose, streng sclerose: als multiple sclerose.
Synngo-myelie, ernstige vorm met atrofie, belangrijke misvorming of bulbaire
stoornissen
Idem, progressieve vorm met trophische of motorische stoornissen
Idem, lichte, weinig progressieve vorm met beperkte sensibiliteitsstoornissen
Omschreven médullaire atrofíeen, te beoordelen naar de funcoestoormssen van
de ledematen.
Penfere zenuwen, zie Hoofdstuk I, II, IX, enz.

90
40
10
90
60
40
20

60
20
50
20
50
30

100
70
40
100
80
60
50

100
50
20

5. Neuridden en Neuralgieën
Neuntiden van de motonsche zenuwen worden vergezeld door functiestoornissen welke ten dele
berusten op verlammingen van de zenuwen. Deze verschijnselen dienen te worden gewaardeerd in
vergelijking met de paralysis van de desbetreffende zenuw.
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Neuntiden van de sensibele zenuwen kunnen worden beoordeeld, gelet op de trigeminus neuralgie
(0622, 0625).
Neumiden en neuralgieën van de gemengde zenuwen hebben een gemengde Symptomatologie,
waarbij zowel op de oorzaak moet worden gelet als op de aanwezigheid van de ob|ectieve
verschijnselen.
0685
0686
0687

6.

Chronische, eenzijdige ischiadicus neuralgie, enige moeili|kheden bi| het lopen
en zonder afwijkingen van de reflexen
Idem, of neuritis met duidelijke objectieve symptomen, lopen moeilijk
idem, of neuritis, ernstige vorm, lopen zeer pijnlijk, duidelijke spieratrofie en
causalgia

10
40
80

Polyneuritis

0688
0689
0690
0691
0692
0693

Dubbelzijdige polyneuritis van de extensoren van de voorarm
Dubbelzijdige polyneuritis van de kleine handspieren en de buigers van de
vingers
Dubbelzijdige polyneuritis van de extensoren van de voet en polyneuritis
pseudo-tabetica
Dubbelzijdige polyneuritis van de M quadriceps femons
Duidelijke polyneunnsche paraplegie
Ernstige polyneunnsche quadriplegic

40-80
50-80
30-50
40-50
60-80
100

Hoofdstuk VU
PSYCHISCHE STOORNISSEN
1. Psychosen
0701
0702

0703

0704

Chronische, volkomen asociale psychose
Remissie na of gedurende een psychose met belangrijke stoornissen van de
persoonlijkheidsstructuur, asociaal, hallucinaties, dehreren, maar gestichtsverpleging met noodzakelijk
Psychose van goedaardig karakter (hallucinatoir, délirant of uitputtingspsychose) of intermitterende psychose gedurende een lange remissie, beperkte
sonale omgang en enige nuttige bezigheden toelatende
Geringe verandering van de persoonlijkheidsstructuur en het karakter, voorkomend na een acute psychose of tussen acute periodieke aanvallen

100

100

50
10-40

De verschillende vormen van schizophrénie, manie, dementiecn (toxisch, infectueus, circulatoir) dienen op overeenkomstige wijze te worden beoordeeld. Tot
deze groep worden ook gerekend de uitputnngsdeheren.
2. Aangeboren intelligentiestoomissen
0705

Indien een waardering gewenst wordt van aangeboren intelligentiestoomissen
(debilitas mentis, imbecilitas, idiotie) handde men overeenkomstig de volgende
punten (dementieen).

3. Dementieën (of progressieve en verworven zwakzinnighcid)
0706
0707
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Volledig (met of zonder enuresis) meestal met klinische verpleging)
Vermindering van geheugen, gevoelsleven en activiteit met kortere of langere
periodieke verbetenngen, maar generlei activiteit toelatende

100
100

0708
0709
0710
0711

Vermindering van geheugen, gevoelsleven en activiteit, maar beperkte sonale
omgang en productiviteit toelatende
Geringe stoornissen van gevoelsleven en activiteit, zonder eigenli|ke dementie
Meningoencephalitis luetica (ziekte van Bayle) — algemene paralyse met gestichtsopname dan wel met uitsluiting van welke activiteit ook
Meningoencephalitis luetica (ziekte van Bayle) — maar in een periode van
remissie, beperkte sociale omgang en productieve activiteit toelatende

40
20
100
40

4. Psychoneurosen, neurosen
0712

Deze groep omvat de angstreacties, obsessies, phobieen, neurasteme, hysterie en
mengvormen, waarvan de terminologie wisselt in de verschillende betrokken
landen. Het is met mogelijk of raadzaam gebleken een schaal op te maken
waarnaar de invaliditeit vastgesteld kan worden, leder geval is met zi|n individuele factoren als afzonderlijk probleem te beschouwen en moet daarnaar
beoordeeld worden.

Hoofdstuk Vin
SYMPATHISCH ZENUWSTELSEL EN ENDOCRINOLOGIE
A. SYMPATHISCH ZENUWSTELSEL
1. Sensibiliteitsstoomissen
0801
0802
0803

Causalgie van de extremiteiten, te waarderen naar de ernst en de uitgebreidheid
van de verschijnselen.
Trigeminus neuralgie — zie 0624 en 0625
Neuralgie van hals en schouders — zie Hoofdstuk VI-5, Neuntiden en Neuralgieën.

2. Motorische stoornissen
0804
0805

Reflectorische physiopathische stoornissen, te waarderen naar de ernst en de
uitgebreidheid van de verschijnselen.
Parese of irritatie van de cervicale sympaacus, te waarderen naar de ernst en de
uitgebreidheid van de verschijnselen.

3. Viscerale stoornissen
0806

Te waarderen afhankelijk van de blijvende functiestoornissen.

4. Algemene sympathalgieën
0807

Hypervagotome

0808

Hypersympathicotome

5-30
5-20

B. ENDOCRINOLOGIE
1. Gl. Thyreoidica
0809

Toxisch struma (hyperthyreoidie) met gedeeltelijk of onvolledig Syndroom van
Basedow (gewichtsverlies, tachycardie, hypersympathicotome) of met geheel
fraai resultaat na operatie

10-30
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0810

idem, duidelijk Syndroom van Basedow, basaal metabolisme, ongeveer-30, of
matig resultaat na operatie
0811 idem, Syndroom van Basedow met ernstige viscerale stoornissen, belangnjlc
gewichtsverlies, psychische stoornissen of slecht resultaat na operane
0812 Atoxisch struma zonder drukverschijnselen of cosmetische stoornissen
0813 Atoxisch struma met drukverschijnselen of cosmetische stoornissen
0814 Myxoedeem (hypothyreoidie) — onvolledig, syndroom, gunstig reagerende op
behandeling
0815 idem, psychisch geremd, koude-gevoel, basaal metabolisme van -10 tot -20 .
0816 idem, ernstige vorm, voedingsstoornissen, basaal metabolisme, ongeveer -30
0817 Cachexia strumapnva, niet reagerende op behandeling

30-50
50-100
0
5-30
5-10
10-30
30-50
80-100

2. Gl. Paratbyreoidea
0818
0819

Hypoparathyreoidie met tetamsche aanvallen, afhankelijk van de algemene
toestand
Hyperparathyreoidie, te waarderen naar de bot- en gewrichtsafwijkingen

30-50

3. Hypophysis
0820

Acromegalie met misvorming van de extremiteiten, doch zonder visus-afwijkingen en zonder functionele stoornissen
0821 Acromegalie met visus-afwijkingen, te waarderen volgens de visus-afwijkingen
(zie Hoofdstuk X) en daarna te vermeerderen met
0822 Rcuzengroei, afhankelijk van de mate van uitgebreidheid van de secundaire
stoornissen
0823 Dwerggroei m belangrijke mate
0824 Cushing's syndroomvinhsmus, pilosus
0825 Dystrofia adiposo-genitalis
0826 Duidelijk ontwikkeld syndroom van Simmonds

10-20
±20
5-30
10-50
20-50
10-50
40-100

4. Epiphysis
0827

Macrogenitosomia

10

5. G. suprarenales
0828
0829

M. Addison
Hyperepinephne

20-100
10-50

6. Testes en Ovaria
Zie Hoofdstuk XVI (urogenitaal stelsel)
7. Diabetes mellitus
0830
0831
0832
0833
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Goed geregeld met dieet, geen insuline nodig
Dagelijks insuline doses noodzakelijk om in evenwicht te blijven
Met acidóse
Met aanvallen van coma, neunnden en oogafwijkingen

5-20
20-50
50-80
100

8. Stoornissen van de waterstofwisseling
0834
0835

Diabetes insipidus
Deficientieoedemen (b.v. hongeroedeem)
Te waarderen als bij polyneuritis en afhankelijk van de functiestoornissen en de
algemene toestand.

20-50

Hoofdstuk К
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
Α. Doofheid
0901 Volledig verlies van gehoor op een oor, terwijl het andere oor normaal hoort
0902 Volledig verlies van gehoor op beide oren
0903 Vermindering van gehoorscherpte op beide oren. Zie tabel
1) Onder protest Nederland.

20
90')
')

B. Neus
0904
0905
0906
0907
0908
0909

Anosmie of parosmie
Ozaena
Destruene van benige gedeelte van de neus
Geheel verlies van de neus (mismaaktheid en sténose inbegrepen)
Totale eenzijdige afsluiting van een neusgang (zonder misvorming)
Dubbelzijdige afsluiting van de neusgang (zonder misvorming)

5-10
10-20
30
60
5
10-20

С Sinusinis, mits chronisch en etterig
0910
0911
0912
0913
0914
0915

Sinusitus maxillans eenzijdig
Sinusitus maxillans dubbelzijdig
Sinusitus maxillans met fistel naar mond of gelaat of met osteins of corpus
ahenum
Sinusitus frontalis of ethmoidalis eenzijdig
Sinusitus frontalis of ethmoidalis dubbelzijdig
Pansinusins

5
10
10-30
20
30
40

D. Oren
0916
0917
0918
0919
0920
0921

Volledig verlies van oorschelp zonder herstel
(plastisch of prothensch) eenzijdig
idem, dubbelzijdig
Atresie van de uitwendigegehoorgang,te waarderen overeenkomstig de vermin
dering van gehoor (zie tabel).
Chronische ettenge otms media, eenzijdig, te waarderen volgens tabel, vermeer
derd met
idem, dubbelzijdig vermeerderd met
Hinderlijke oorsuizingen bij doofheid, te waarderen volgens tabel, vermeerderd
met

20
40

5-10
10-20
5-15

E. Evenwichtsorgaan
0922

Labynnthaire duizelingen, periodiek, niet frequent, licht objectief gebleken bij
vestibulaire proeven

Ю

321

0923
0924

Labyrinthaire duizelingen, periodiek, emsnge vorm, leidend tot neervallen....
Uitgesproken en voortdurende duizelingen, veelal met cochleaire stoornissen

30
60-100

F. Neus-keelholte
0925
0926

Littekenstrictuur, afhankelijk van de graad van slikstoornissen en stoornissen in
de voedselopname
Verlies van smaak

10-30
10

G. Larynx
0927
0928
0929
0930
0931

Larynx sténose, afhankelijk van de frequentie en ernst van de dyspnoe
Laryngostomie of permanente tracheotomie
Organische aphonie, zonder dyspnoe
Idem met dyspnoe
Invaliditeitstabel voor bilaterale doofheid 1)
Conversatiespraak verstaanbaar op :

10-100
80
40
50-100

Groep
9 M
0
1
3 M
15
2
120 cm
30
3
60 cm
50
4
30 cm
60
5
10 cm
70
6
ad concham
75
7
met gehoord
90
8
N.B. Bilaterale doofheid wordt onderzocht door middel van de conversatiespraak. Beide oren worden gelijktijdig onderzocht, waarbij de patient vis à vis
de onderzoeker geplaatst wordt, uitgezonderd bij groep 7 en 8.
1) Onder protest Nederland.

Hoofdstuk X
OPHTHALMOLOGIE
1. Blindheid
Een blind oog is een oog zonder lichtperceptie. Een oog, dat na optimale correctie een gezichtsscherpte heeft van minder dan 1/20 (0.05 of 3/60) wordt beschouwd als een blind oog. Indien deze
toestand ten aanzien van beide ogen bestaat, wordt de onderzochte als blind beschouwd.
1001
1002
1003
1004

Blindheid of verlies van beide ogen
Een blind oog zonder mismaaktheid
Atrofie of verliesvvan een oogbol, dragen van prothese mogelijk, te waarderen
volgens vermindering van visus (zie tabel), vermeerderd met
Atroné of verlies van een oogbol, dragen van prothese niet mogelijk, mismaaktheid van de adnexa inbegrepen, te waarderen volgens vermindering van visus
(zie tabel), vermeerderd met

2. Vermindering van de centrale visus van beide ogen
1005
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Deze moet beoordeeld worden na toepassing van de optimale binoculair
bruikbare correctie. Zie tabel aan eind van dit Hoofdstuk.

100
30
5

10

3. Verlies van perifere visus (gezichtsveldbeperking)
Concentrische beperking van het gezichtsveld (gevolg van objectieve laesies). De volgende per
centages kunnen worden opgeteld bi) die, welke aan een eventuele vermindering van de centrale
visus moeten worden toegekend.
1006
1007
1008
1009
1010

Gezichtsveld beperking tot tussen 30° en 10° op een oog
Idem, op beide ogen
Gezichtsveld beperking tot minder dan 10° op een oog
Idem, op beide ogen
Gezichtsveld beperking op beide ogen tot minder dan 10°, gecombineerd met
een vermindering van de gecorrigeerde centrale visus tot 2/10 of minder op het
beste oog

5
20
10
80
ι
100

Gezichtsveld beperking bij monoculaire visus
1011
1012
1013
1014

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal

verlies
verlies
verlies
verlies

van
van
van
van

het
het
het
het

nasale gedeelte van het gezichtsveld
onderste gedeelte van het gezichtsveld
temporale gedeelte van het gezichtsveld
bovenste gedeelte van het gezichtsveld

40
60
50
20

Hemianopsie (centrale visus behouden)
1015
1016
1017
1018
1019
1020

Verticale homonyme Hemianopsie, linkszijdig
Idem, rechtszijdig
Verticale binasale Hemianopsie
Verticale bitemporale Hemianopsie
Honzontale bovenste Hemianopsie
Honzontale onderste Hemianopsie

30
40
20
55
20
65

Kwadrantanopsie
1021
1022
1023
4.

Diplopie m primaire posine

20

Lensafwijkingen

1025
1026

1027

6.

10
20
35

Diplopie

1024
5.

Anopsie in homonyme bovenste kwadranten
Anopsie in homonyme onderste kwadranten, linkszijdig
Idem, rechtszifdig

Cataract van een of beide ogen, inoperabel,
waarderen volgens de visus
Aphakie van een oog, postoperatief waarderen volgens de gecorngeerde visus, te
vermeerderen met
Het gezamenlijke percentage mag, als het andere oog eventueel na correctie een
normale visus heeft, het percentage van 100 met overschn)den.
Aphakie van beide ogen, waarderen volgens de gecorngeerde visus ; wanneer het
stereoscopisch diepte zien verloren is gegaan, te vermeerderen met

10

20

Accomodatieafwijkingen

1028
1029

Interne Ophthalmoplegie van beide ogen
Interne Ophthalmoplegie van een oog

20
10
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7. Aandoeningen van de adnexa
1030

Ptosis van de bovenoogleden, pupillen bedekt bij normale hoofdhouding (mismaaktheid niet inbegrepen)
beide ogen
1031 Idem, een oog
1032 Chronische conjunctivitis van een of beide ogen
1033 Ectropion van beide ogen
1034 Ectropion van een oog
1035 Entropion van beide ogen
1036 Entropion van een oog
1037 Epiphora als op zichzelf staande aandoening

20
5
5-20
5-20
5-10
5-20
5-10
1-10

Invaliditeitstabel visusvermindenng

1-6/9

6/18

6/12

6/36

6/24

3/60 <3/60

1/10

1/20 < l / 2 0

1-7/10

6/10

5/10

4/10

1-7/10

0

0

5

7

9

10

12

14

16

20

25

30

6/10

0

8

9

11

—

14

—

18

—

26

33

37

5/10

5

9

11

15

17

18

20

23

25

30

38

40

4/10

7

11

15

17

—

22

—

27

—

36

42

46

9

—

17

—

24

—

28

—

34

40

45

50

10

14

18

22

—

28

—

31

—

43

49

54

12

—

20

—

28

—

33

—

40

48

55

60

2/10

14

18

23

27

—

31

—

42

—

53

62

69

6/36

—

16

—

25

—

34

—

40

—

48

57

69

77

6/60

1/10

20

26

30

36

40

43

48

53

57

68

80

90

3/60

1/20

25

33

38

42

45

49

55

62

69

80

91

95

<l/20

30

37

40

46

50

54

60

69

77

90

95

100

1-6/9

6/12

—

6/18

3/10

—

6/24

<3/60

3/10

6/60

2/10

Noot:
1.
2.
3.
4.
5.

Deze tabel moet gelezen en gebruikt worden als een tafel van vermenigvuldiging.
De breukgetallen links en boven geven de visus op beide ogen aan.
De ci|fers in de tabel geven het invahditeitspercentage aan.
BIJ enucleane moet 5 % opgeteld worden bij het percentage overeenkomende met de visus.
Bij mismaaktheid kan een extra percentage daarboven gegeven worden.
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Hoofdstuk XI
ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN
1. Anacmische Syndromen
1101

Hypochrome anaemie — waarderen naar gelang de invloed op de algemene
toestand
1102 Pernicieuse anaemie (Biermer)
1103 Aplastische anaemie
1104 Essentiële Polyglobulie (Vaquez)
1105 Toxische, infectieuse of essentiële haemoglobinune
1106 Congenitale of verworven haemolytische icterus
1107 Purpura haemorrhagia
1108 Haemophihe

5-20
10-100
10-100
10-40
30-60
10-60
10-100
10-50

2. Leucaemische, pseudo-lcucaemischc en agranulocytodsche syndromen
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115

Lymphoide leucaemie
Myeloide leucaemie
Agranulocytose
Hodgkin
Reticulosen
Essentiële Splenomegalie
Splenectomie

50-100
30-100
100
30-100
30-100
20-50
10-30

Hoofdstuk XII
HUIDAFWIJKINGEN
1201
1202
1203
1204
1205
1206

1207
1208
1209
1210

Dermo-epidermitis, folliculitis, epidermomycosis, etc.
(naar gelang localisane en uitgebreidheid)
Chronische radiodermitis of radiumdermins
(naar gelang uitgebreidheid en gevaar van maligne degeneratie)
Chromsche ulcera, atonische littekens (naar gelang localisane en uitgebreidheid)
Chromsche eczemen (naar gelang localisane en uitgebreidheid)
Zeer ernstige chronische eczemen

5-30
10-70
10-60
5-30
30-70

Goedaardige tumoren van de huid.
Angiomen, naevi, lymphangiomen, lipomen etc.
Waarderen volgens mismaaktheid.
Kwaadaardige tumoren van de huid.
Na chirurgische of andere behandeling waarderen volgens achtergebleven locale
restverschij nselen
Ongeneeslijk of gedurende behandeling, naar gelang localisane, uitgebreidheid
en ernst
Littekens, niet gewaardeerd bij andere gebreken met of zonder weefselverhes
Keloid zich ontwikkelend in littekens — toevoegen

50-100
5-30
1-10
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Hoofdstuk ХШ
HART- EN BLOEDVAATSTELSEL
1. Hart
1301

Organische hartaandoening in beginstadium met nu en dan lichte verschijn
selen, getinge vermindering van de tolerantie voor inspanning, goed gecom
penseerd
1302 Organische hartaandoening, steeds lichte verschijnselen aanwezig, matige tole
rantie voor inspanning, geen symptomen van decompensatie
1303 Organische hartaandoening met beginnende decompensatie verschijnselen,
gunstig reagerende op behandeling
1304 Organische hartaandoening, met verder schrijdende decompensane, afhankelijk
van de mate daarvan
1305 Actief, infectieus organisch hartlijden (endocarditis, myocarditis, pericarditis
enz.)
1306 Essentiële paroxysmale tachycardie
1307 Pathologische bradycardie van organische oorsprong
1308 Extrasystolie, lipothymie, cardio-vasculaire labiliteit, onaangename praecordiale sensaties e.d., mits zonder organische oorzaak
1309 Echte angina pectoris en/of coronair thrombose en/of myocardinfarct
1310 Corpus alienum in het hart, te waarderen naar de invloed op de functie en
vermeerderen met

2.

10-30
30-50
60-80
80-100
70-100
10-30
10-50
0
50-100
10

Bloedvaten

1311
1312
1313
1314
1315
1316

1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
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Algemene artériosclérose, met gecompliceerd, afhankelijk van de belastingproeven
- met dilatatie cordis
- met ernstige angineuze verschijnselen
- met niennsufficientie
- met belangrijke veneuze stuwing, zonder of met asates of anasarca
- met atnumfibnllade
Artenële hypertensie (hartverschijnselen inbegrepen)
N.B. Bij de invaliditeitsscharang van de hypertensie moet alleen rekening gehouden worden met de diastolische druk, aangezien deze bij de essentiële
hypertensie van de prognose het belangrijkst is.
- met lichte verschijnselen (diastolische druk tussen 105 en 110 mm)
- met lichte haninsufftcientie, licht malleolair oedeem, enz
- ernstige vorm, met cardiale, renale of reanale complicaties
- maligne
Aneurysma aortae, te waarderen overeenkomstig artériosclérose
Artenële aneurysmata — zie Hoofdstuk I en II.
Arteno — veneuze aneurysmata — zie Hoofdstuk I, II en XIII.
Artenële afsluiting (evt. door ligatuur), inadequate vicanërende circulatie, zonder of met atrofie van de desbetreffende extremiteit
Artenële afsluinng met gangreen (M. Buerger enz.), te waarderen als amputaties
— zie Hoofdstuk I en II.
M. Raynaud
Erythromelalgie
Veneuze afsluiting met chronisch oedeem van een extremiteit
idem, met chronisch oedeem van beide benen, tropische stoornissen enz

10-30
30-50
60-100
30-100
60-100
70-100

20-30
30-50
70-100
100

10-50

10-50
5-30
10-30
30-70

Varices
1330
1331

Duidelijke vanees, met boven de knie, aan een of beide onderbenen
Duidelijke vances, ook boven de knie, zonder of met oedeem aan één of beide
benen

1-10
10-30

Ulcus cruris varicosum
1332
1333

Chronische of recidiverende ulcera cruris, afhankelijk van de uitgebreidheid der
ulceranes, varices enz. aan één been
idem, aan beide benen

5-40
30-60

Hoofdstuk ХГ
ADEMHALINGSSTELSEL (exclusief tuberculose)
1. Bovenste luchtwegen
zie hoofdstuk IX.
2. Diaphragma
1401
1402

Posttraumatische paralyse van de N. phremcus, eenzijdig
Hernia diaphragmanca — zie hoofdstuk XV.

5-15

3. Trachea en Bronchi
1403

Chronische bronchitis emphyseem, röntgenologisch gekenmerkt door een voor
de leeftijd te sterke bindweefselvorming en een te forse hilus
1404 Chronische bronchitis met emphyseem en enige dyspnoe bij inspanning
1405 Chronische bronchitis met emphyseem en dyspnoe bij de lichtste inspanning .
1406 Chronische bronchitis met emphyseem en dyspnoe ook in rust
1407 Asthma bronchiale (allergisch), lichte vorm met weinig aanvallen
1408 Asthma bronchiale, met meer frequente aanvallen, doch geen belangrijke invloed op de algemene werkkracht
1409 Asthma bronchiale, ernstige vorm, frequente aanvallen, belangrijke invloed op
de algemene werkkracht
1410 Foende bronchitis met belangrijke invloed op de algemene toestand
1411 Bronchiectasieen, afhankelijk van de expectorade en de algemene toestand ..

5-20
25-50
50-80
100
10-20
20-50
50-100
50-100
10-100

4. Pleura
1412
1413
1414

Chronische Pleurodynie of pleuraverdiklung zonder of met vervorming of immobilisane van de borstkas
Pleuraverdiklung met blijvende fistel
Gevolgen van ettenge pleuritis (empyema), ribresecne (het botdefect inbegrepen)

5-40
40-60
20-70

5. Longen
1415
1416
1417

Corpus alienum in de long met pijn
Corpus alienum in de long met bronchitis en bindweefselvorming
Gevolgen van longabces of longcyste van een longkwab, algemene toestand
bevredigend

5-10
20-50
10-30
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1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424

Gevolgen van meer uitgebreide menge long processen, afhankelijk van de
algemene toestand
Lobectomie
Pneumonectomie
Pneumoconiosis — le stadium, met bronchitis, enige dyspnoe bi) inspanning
Pneumoconiosis— 2e stadium, bindweefselvorming, en belangrijke dyspnoe bij
inspanning
Pneumoconiosis — 3e stadium, dyspnoe in rust, belangrijke bindweefselvorming, hartstoomissen
Longactinomycosis — te waarderen als 1417 en 1418

20-100
20-30
60
20-40
40-70
70-100

Hoofdstuk XV
SPIJSVERTERINGSSTELSEL IN BUIKWAND
1. Tong, lippen, gebit — zie Hoofdstuk III
2. Oesophagus
1501
1502
1503

Stenose met lichte slikbezwaren, zonder merkbare invloed op de algemene
toestand
Stenose, alleen gebruik van vloeibare of half vloeibare stoffen toelatende, behandeling vereisende met instrumentale oprekking
Ernstige sténose, gastronomie vereisend

10-30
40-70
70-100

3. Buik wand
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512

Groot adhaerent litteken met belemmering van de bewegingen van de romp .
Hernia cicatnaalis, door hulpmiddelen in te houden
Hernia cicatnaalis, met met hulpmiddelen behoorlijk in te houden
Hernia inguinalis of H. femoralis, repombel en behoorlijk in te houden met
hulpmiddelen
idem, dubbelzijdig
Grote H. inguinalis of H. femoralis, niet behoorlijk met hulpmiddelen in te
houden, of irrepombele H. scrotalis eenzijdig
idem, dubbelzijdig
H. umbilicalis of H. epigastrica
H. diafragmatica

10-30
5-20
30-50
3-10
10-20
20-30
30-50
5-30
30-70

4. Peritoneum
1513

Adhaesie, afhankelijk van pijnlijkheid of aansluitingssymptomen

10-50

5. Maag en duodenum
1514
1515
1516
1517
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Chronische gastritis of chronische dyspepsie
Chronische objectief vastgestelde ulcus ziekte met niet meer dan een- of tweemaal per jaar een actief ulcus
idem, met meer actieve aanvallen en een voortdurend streng dieet
als 1516, met ernstige complicaties (herhaalde haematemesis enz.)

5-30
10-30
30-50
50-80

Postoperatieve gevolgen na gastrectomie — of gastro-enterostomie
1518
1519
1520
1521

-, gunstig resultaat
-, met restverschijnselen, welke een streng dieet noodzakelijk maken
-, ongunstig resultaat, afhankelijk van de algemene toestand
Blijvende gastrostomie

10-20
20-50
50-100
70-100

6. Darmkanaal
1522
1523
1524
1525
1526
1527

Resecrie, afhankelijk van afsluitingssymptomen enz
Dundarmfistel, afhankelijk van plaats en grootte
Colonfistel, afhankelijk van plaats en grootte
Colostomie (anus praeternaturalis)
Chronische enteritis of chronische colins, afhankelijk van de frequentie van de
pijnaanvallen en van de voedingstoestand
Colitis chronica ulcerosa

10-70
30-80
30-50
70-100
5-20
30-70

7. Rectum en anus
1528

1529
1530
1531
1532
1533

Incontinentie door plaatselijk trauma van de sphincter am
N.B. Incontinentie door organische párese of paralyse te waarderen als in
hoofdstuk VI.
Stenose van rectum of anus, afhankelijk van de pijn en de functiestoornis ...
Blijvende rectum prolaps zonder incontinentie
Haemorrhoiden, afhankelijk van plaats, grootte, bloeding en trombosering .
Anaalfistel met intacte sphincter
Anaalfistel met voondurend verlies van faeces

10-30

30-60
20-50
5-30
10-20
20-40

8. Speekselklieren
1534

Uitwendige fistel

10-30

9. Lever
1535 Blijvende uitwendige gal- of eiterige fistel
1536 Leverarrhose of chronische heparins in beginstadium
1537 Levercirrhose met lichte ascites of enkele haemorrhagieën
1538 Levercirrhose met belangrijke ascites en ernstige invloed op de algemene toestand
1539 Chronische cholecystitis of nu en dan galsteenkolieken
1540 Ernstige chronische cholecystitis of frequente galsteen kolieken

30-60
20-40
40-70
100
10-30
30-60

10. Milt
Zie hoofdstuk XI.

Hoofdstuk XVI
UROGENIT AALSTELSEL
1. Nieren en Ureteren
1601

Nephrectomie, functie van de overgebleven mer normaal

30
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1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611

Nephrectomie, functie van de overgebleven mer tot op twee derde verminderd .
Nephrectomie, functie van de overgebleven nier verminderd tot de helft en
lager
Littekenbreuk na meroperaoe
Eenzijdige ptosis van de nier, afhankelijk van de frequentie van pijnaanvallen en
de nierfunctie
Eenzijdige hydronephrose of gevolgen van merverwonding, afhankelijk van de
frequentie van pijnaanvallen en de merfunctie
Chronische, eenzijdige pyelo-nephrose
Chronische, dubbelzijdige pyelonephrose, afhankelijk van de algemene toestand
Lichte chronische nefnos, met gering effect op de nierfunctie, intermitterende
albuminurie
Chronische nefritis albuminurie, lichte oedemen, nierfunctie enigszins achteruitgegaan
Ernstige chronische nefnas (met blijvend verhoogd ureumgehalte, bloeddrukverhoging, retina afwijkingen enz.) afhankelijk van de nierfunctie

60
70-100
10-20
5-20
10-30
20-30
50-80
10-30
30-60
60-100

2. Blaas
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618

Hernia hypogastnca na cystostomie
Blaasfistel of cystostomie
Gluteale, perineale, sacrale of andere unnefistels
Blaas-darm of blaas-rectum
«Geïrriteerde» blaas (pollakisune)
Chronische cystitis, zonder pyelonefrins
Chronische cystitis, met pyelonefrins

fistels

10-20
70
70-100
70-100
5-20
10-30
50-80

3. Manlijke Urethra
1619

Strictuur, makkelijk te dilateren (2 à 3 dilataties per jaar, unne helder, geen
koortsaanvallen)
1620 Strictuur met recidiverende klachten (1 dilatatie per maand, geen koortsaanvallen, unne helder)
1621 Strictuur, moeilijk te dilateren (met koortsaanvallen, residu, mime bezwaren,
haemorrhagie)
„
1622 Strictuur met urethrafistel in de glans penis
1623 Uitgebreide destructie van de urethra met perineale urethrafistel, met behoud
van de sphincter vesicae, al dan met geïnfecteerd
1624 Prostaatafwijkingen, te waarderen als cystitis.

5-10
10-20
30-50
30
40-70

4. Penis en testikels
1625

Volledig verhes van penis en tesnkels, afhankelijk van leeftijd en endocrine
stoornissen
80-100*)
1626 Volledig verlies van de penis, afhankelijk van de leeftijd
60-90*)
1627 Gemis van de glans penis afhankelijk van de leeftijd
20-40*)
1628 Verwonding van corpora cavernosi, erectie onmogelijk makende, afhankelijk
van de leeftijd
35-65
1629 Atrofie of verbes van beide testikels, afhankelijk van de leeftijd en endocrine
stoornissen
50-85
1630 Atrofie of verlies van een testikel
10
x) onder protest van Frankrijk
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5. Gynaecologie
1631
1632
1633
1634
1635
163 6

Urethrastricniur zonder infecne
Urethra vaginaalfistel, sphincter vesicae intact
Vesico vaginaalfistel
Recto vaginaalfistel
Chronische salpingitis en/of metritis
Totale of subtotale hysterectomie met endocrine stoornissen, afhankelijk van de
leefti|d en het resultaat van behandeling van de endocrine stoornissen
1637 Hysterectomie zonder endocrine stoornissen, afhankelijk van de leeftijd
1638 Extirpatie of vermenging van beide ovana, afhankelijk van de leeftijd en en
docrine stoornissen
1639 Extirpatie van een ovarium
1640 Prolapsus uten, met rectocele en/of cystocele, afhankelijk van de bezwaren bij
lopen en mictie
1641 Prolapsus uten c.q. vaginalis zonder rectocele of cystocele

5-20
10-30
30-60
70-100
5-40
10-85
5-40
10-85
10
20-50
1-15

6. Vrouwelijke borstklieren
1642
1643
1644

Verbes van beide borsten, afhankelijk van de leeftijd
Verlies van een borst, afhankelijk van de leeftijd
Verhes van een tepel, afhankelijk van de leeftijd

30-60
10-30
5-20

Hoofdstuk Х П
TUBERCULOSE
1. Tuberculose van het ademhalingsstelsel
a. Neustuberculose
1701

Tuberculeus ulcus van de neusstreek, als afzonderlijke aandoening

10-30

b. Larynxtuberculose
1702

Larynxtuberculose

70-100

c. Longtuberculose
Inactieve longtuberculose
Longtuberculose wordt als inactief beschouwd bij afwezigheid van koorts, zonder gewichtsverlies,
niet verhoogde bloedbezinkingssnelheid, geen bacillen gevonden bij herhaald onderzoek, tenzij het
röntgenonderzoek op het tegendeel duidt.
1703 Geen of lichte verschijnselen. Geen uitgebreide röntgenologische afwijkingen.
Geen activiteit gedurende de afgelopen 5 jaren of normale bezigheden mogelijk
binnen deze periode
1-20
1704 Duidelijke verschijnselen. Uitgebreide röntgenologische afwijkingen. Geen activiteit gedurende de afgelopen 3 jaren of op medische gronden hervatting van
normale bezigheden toegestaan binnen dit tijdvak
20-50
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Actieve Longtuberculose
1705
1706
1707

Geïsoleerde haard met gennge activiteit, goede algemene toestand, volledige
rust niet noodzakeli)k
Alle andere vormen van actieve longtuberculose
Actieve longtuberculose met localisane in andere orgaansystemen

60-100
100
100

Therapeutische Pneumothorax
1708

Eenzijdige collapstherapie gedurende de eerste 12 maanden (inclusief de longafwijkingen)
1709 Eenzijdige collapstherapie, na 12 maanden regelmatig onderhouden, afhankelijk
van de mogelijkheid tot het hervatten van normale bezigheden
1710 Dubbelzijdige collapstherapie gedurende de eerste twee jaren (inclusief de longafwijkingen)
1711 Dubbelzijdige collapstherapie, na 2 jaar regelmatig onderhouden, afhankelijk
van de mogelijkheid tot het hervatten van normale bezigheden
1712 Thoracoplastiek en nbresectie
Gedurende de actieve phasen, zie boven.
1713 Na consolidatie van de chirurgische en interne afwijkingen moet met de volgende punten rekening worden gehouden t.a.v. de in validi tei tsschattmg : —
blijvende afwijkingen van de thorax (zie nr. 0429) — eventuele bewegingsbeperkingen van bovenste ledematen en wervelkolom, — de verminderde algemene weerstand bij een tot stilstand gekomen of practisch genezen tuberculeus proces.
Dit verklaart waarom de waardering hoger kan zijn dan voor een overeenkomstige met-tuberculeuze aandoening.
In het algemeen moet boven de in validi tei tsschamng voor de andere afwijkingen
worden toegekend

100
40-70
100
60-80

5-20

Tuberculeuze Pleuntiden
1714
1715

1716

Restverschijnselen van een exsudaneve pleuritis, gekenmerkt door een gennge
vermindering van het uitzettingsvermogen van de thorax en plaatselijke pijn .
Restverschijnselen van een exsudaneve pleuritis met duidelijke vermindering
van de longfunctie, afhankelijk van de algemene toestand en het vermogen om
inspanning te vernchten
Fistel van tuberculeus koud abces, afhankelijk van de algemene toestand

5-20

20-50
40-70

2. Tuberculose van het Spijsvertenngsstelsel
1717
1718
1719

Tuberculeuze entenas
Tuberculeuze colins
Tuberculeuze peritonitis, afhankelijk van de graad van activiteit en de algemene
toestand
Tuberculeuze Anaalfistel (zie 1532)
1720 Koud abces in kleine bekken met fistel

100
70-100
50-100
20-50

3. Tuberculose van het Zenuwstelsel
1721
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Gevolgen van tuberculeuze memngins, te waarderen afhankelijk van de blijvende afwijkingen en vervolgens vermeerderen met

20

4. Tuberculose van het Uitscheidingsstelsel
1722
1723
1724

Eenzijdige mertuberculose, inclusief cystins
Dubbelzijdige mertuberculose, inclusief cystins en andere complicaties
Postmberculeuze nierafwijkingen, te waarderen als bij nephritis (1609, 1610,
1611) en vervolgens te vermeerderen met
1725 Nephrectomie wegens mertuberculose, te waarderen als nephrectomie (16011603) en vervolgens vermeerderen met
1726 Op zichzelf voorkomende chronische tuberculeuze cystitis
1727 Tuberculeuze epididymitis, eenzijdig, zonder fistels
1728 Tuberculeuze epididymitis, eenzijdig met fistels
1729 Tuberculeuze epididymitis, dubbelzijdig, met of zonder fistels

50-100
100
10
10
30-70
10-20
20-40
30-60

5. Huidtuberculose
1730
1731
1732

Huidtuberculose met of zonder ulcera, afhankelijk van het resultaat van de
behandeling en van de uitgebreidheid
Lupus tuberculosa, afhankelijk van de uitgebreidheid en van de mismaaktheid .
Paratuberculose (erythème induré, lupus erythematodes), afhankelijk van de
uitgebreidheid en de invloed op de algemene toestand

5-40
20-100
10-100

6. Tuberculose van het Lymphatische stelsel
1733
1734
1735

Resttoestand van de halslymfkhertuberculose, zonder fistel, afhankelijk van de
toestand van het litteken en mismaaktheid
Resttoestand van de halslymfkhertuberculose, met fistel, afhankelijk van de
algemene toestand en mismaaktheid
Resttoestand van andere locahsanes (oksel, lies, hilus, enz.),
afhankelijk van de toestand van het litteken en de algemene toestand

1-10
10-30
1-20

7. Been- en gewrichtstuberculose
1736

Osteins met fistelvorming, te waarderen volgens het verhes van functie en
vervolgens vermeerderen met
1737 Resttoestand na osteitis, te waarderen volgens het verbes van funate en de
toestand van het litteken
1738 Ziekte van Pon, actief, zonder of met koud abces of fistelvorming
173 9 Resttoestanden van de Ziekte van Pott, zonder abces of fistels, te waarderen als
ankylose of vervorming (zie hoofdstuk IV) en vervolgens te vermeerderen met
1740 Osteo-anhnns van andere gewrichten gedurende de acneve phase
1741 Gevolgen van osteo-arthnns van andere gewnchten, te waarderen naar de functiestoornissen en vervolgens te vermeerderen met

10

100
20
100
10-20

Hoofdstuk Х Ш
TROPISCHE EN PARASITAIRE ZIEKTEN
1801
1802
1803
1804
1805

Actieve malaria zonder viscerale afwijkingen
Chronische malaria met viscerale afwijkingen
Malanacachexie
Trypanosomiasis zonder afwijkingen in liquor
Trypanosomiasis met cerebrale afwijkingen

1-10
10-80
100
10-50
50-100
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1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1916
1817

Trypanosomiasis (restverschijnselen van -) naar gelang uitwerking op geestelijk
of organo-vegegatief evenwicht
Leishmaniasis (cutaneosa)
Leishmaniasis (cutaneo-mucosa)
Leishmaniasis (visceraal)
Amoebiasis (met lichte entenas)
Amoebiasis (met ernstige, herhaalde entenas aanvallen)
Amoebiasis (met lever- of andere complicaties)
Lepra
Distomiasis naar gelang localisaae en invloed op algemene toestand
Bilharziasis
Filariasis Loa
Filariasis Bancrofti

10-50
10
20-70
30-100
5-20
20-50
50-100
50-100
5-100
10-100
10-30
10-100

Bijlage IV.
Overzicht beroepsmilitairen met gebreken-pensioen, jonger dan 65 jaar, niet gehandhaafd. Bestand
per 29-9-1978. Aanspraken krachtens A.M.P.W..
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grootte bestand: 3689
Aantal beroepsmilitairen, dat noch invalide noch arbeidsongeschikt is: 2755 oftewel 7 5 %
Aantal beroepsmilitairen, dat invalide is: 370 oftewel 10%
Aantal beroepsmilitairen, dat arbeidsongeschikt is: 618 oftewel 1 7 %
Aantal beroepsmilitairen, dat zowel arbeidsongeschikt als invalide is: 154 oftewel 4 %
Aantal beroepsmilitairen, waarvan invahditeitspercentage groter is dan arbeidsongeschiktheidspercentage: 277 oftewel 8%
7. Onderverdeling van de arbeidsongeschiktheidspercentages :
AO-percentages

aantal

0
= 0
<15
= 0
1 5 - 2 5 = 10
25 - 35 = 20
3 5 - 4 5 = 30
45 - 55 = 40
55 - 65 = 50
65 - 80 = 65
8 0 - 1 0 0 = 80

3071
27
33
19
10
15
15
26
473
3689

8. Onderverdeling van de invaliditeitspercentages
percentages

aantal

0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

3319
103
39
44
10
41
7
12
3
17
2
9
0
8
1
37
2
6
0
29

Totaal

3689

335

9. Overzicht van de arbeidsongeschiktheidspercentages, gespecificeerd naar leeftifd; groep 0
niet medegerekend.
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPERCENTAGES
LEEFTIJD

0

10

20

30

40

50

65

80

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

20-25

12

5

3

1

0

0

18

40

45%

25-30

10

6

0

3

1

23

49

49%

30-35

7

3

2

2

1

24

44

54%

35-40

2

0

1

0

0

26

35

65%

40-45

0

2

0

2

1

21

28

67%

45-50

1

1

0

2

5

64

78

73%

50-55

0

1

3

1

6

117

133

76%

55-60

1

0

1

3

7

115

132

75%

6

0

1

0

1

5

65

79

71 %

27

33

19

10

15

26

473

618

<20

60-65
TOTAAL

336

15

CEM1DDEL
PERCENTA(

10. Overzicht van de invaliditeitspercemages, gespecificeerd naar leeftijd; groep 0 niet meegerekend.

INVAL ID ΠΈITSPERCENTAGES

TOTAAL
LEEFTIJD
<20

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100
0

0

GEMIDDELD
PERCENTAGE
0%

20-25

18 2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

27

17%

25-30

34 12 11

4 11

2

0

0

3

1

3

0

0

0

1

0

0

0

2

84

23%

30-35

27 15 18

2

6

2

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

4

78

23%

35-40

7 7

0

4

1

2

1

3

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

32

32%

40-45

2 2

1

3

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

12

30%

45-50

4 0

1

2

0

1

0

6

0

2

0

1

1

7

2

0

0

4

31

60%

50-55

6 1

1

7

0

5

0

2

1

0

0

2

0

7

0

1

0

6

42

50%

55-60

10

0

3

1

2

1

1

0

1

0

3

0 14

0

3

0

5

42

60%

60-65

1 0

0

3

1

1

0

1

0

1

0

2

0

5

0

1

0

5

22

65%

3 17

2

8

1

8

1 37

2

6

0 29

370

TOTAAL

103 39 44 10 41

7 12

^
oo

11. Overzichten invaliditeitspercentages, gespecificeerd naar leeftijd en arbeidsongeschiktheidsklasse.
a. Arbeidsongeschiktheidsklasse: < 1 5 % o f 0
Aantal: 3098
Berekemngspercentage : 0
Percentage gemiddelde invaliditeit : 22 %
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid > percentage invaliditeit: 0
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid = percentage invaliditeit: 2880
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid < percentage invaliditeit: 218
INVAL ID ITE ITSPERCENTAGES

LEEFTIJD

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

< 20

0

20 -25

15

2

3

1

25 -30

35

10

5

4

8

2

30 -35

26

11

15

2

6

2

1

35 -40

7

5

2

4

1

2

40 -45

2

1

3

45 -50

2

1

2

50 -55

2

1

55 -60

2

2

21
2

1

1

28

28

9

26

23

1

1

3

2

1

1

1

1

1
1

1
1

1

8

2

14

1

11

1

8

1
6

7

2

8

67
64

1

1
91

1

1

2

60 -65
TOTAAL

TOTAAL

2
1

3

1

1

6

1

218

Ь. Arbcidsongeschiktheidsklasse : 1 5 - 2 5 %
Aantal: 33
Berekeningspercentage: 10
Percentage gemiddelde invaliditeit: 21 %
Aantal gevallen, waarin percentage arbeidsongeschiktheid > percentage invaliditeit: 17
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid = percentage invaliditeit: 2
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid < percentage invaliditeit: 14
INVAL ID ΠΈITSPERCENTAGES
LEEFTIJD

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

< 20
20-25

85

90

95

100

TOTAAL
0
2

2

25-30

1

5

6

30-35

3

3

6

35-40

1

1

40-45

0

45-50

1

1

50-55

0

55-60

0

60-65

0

TOTAAL

2

5

8

1

16

w
^

с. Arbeidsongeschiktheidsklasse: 25 - 3 5 %
Aantal: 19
Berekeningspercentage: 20
Percentage gemiddelde invaliditeit: 3 4 %
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid > percentage invaliditeit: 14
Aantal gevallen, waarin percentage arbeidsongeschiktheid = percentage invaliditeit: 1
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid < percentage invaliditeit : 4
INVAL ID ITE ITSPERCENTAGES
LEEFTIJD

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0

< 20
20-25

TOTAAL

1

25-30

1

1

2

2

3

30-35

1

1
0

35-40
40-45

1

1

45-50

0

50-55

0

55-60

0

60-65

0

TOTAAL

1

1

1

3

1

7

d. Arbeidsongcschiktheidsklasse : 35 - 45 %
Aantal: 10
Berckemngspercemagc : 30
Percentage gemiddelde invaliditeit: 8 0 %
Aantal gevallen, waarin percentage arbeidsongeschiktheid > percentage invaliditeit: 9
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid = percentage invaliditeit: 0
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid < percentage invaliditeit: 1
INVAL Ю ΠΈITSPERCENTAGES
LEEFTIJD

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

TOTAAL

< 20

0

20-25

0

25-30

0

30-35

ui

10

1

1

35-40

0

40-45

0

45-50

0

50-55

0

55-60

0

60-65

0

TOTAAL

1

1

UI

¡ζ

e. Arbeidsongeschiktheidsklasse : 45 - 5 5 %
Aantal: 15
Berekemngspercentage : 40
Percentage gemiddelde invaliditeit: 4 0 %
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid > percentage invaliditeit: 13
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid = percentage invaliditeit: 0
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid < percentage invaliditeit :2
INVAL Ю ΠΈITSPERCENTAGES
LEEFTIJD

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

TOTAAL

< 20

0

20-25

0

25-30

1

1

2

30-35

0

35-40

0

40-45

0

45-50

1

1

50-55

0

55-60

0

60-65

0

TOTAAL

f. Arbeidsongeschiktheidsklasse: 55 - 6 5 %
Aantal: 15
Berekeningspercentage: 50
Percentage gemiddelde invaliditeit: 5 5 %
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid > percentage invaliditeit: 12
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid = percentage invaliditeit : 1
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid < percentage invaliditeit: 2
INVAL ID ΠΈITSPERCENTAGES
LEEFTIJD

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

< 20

65

70

75

80

85

90

95

100

TOTAAL
0

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
TOTAAL

1

1

1

3

g. Arbeidsongeschiktheidsklasse : 65 - 8 0 %
Aantal: 26
Berekeningspercentage: 65
Percentage gemiddelde invaliditeit: 8 0 %
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid > percentage invaliditeit: 20
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid = percentage invaliditeit: 0
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid < percentage invaliditeit: 6
INVAL Ш ITE ITSPERCENTAGES
LEEFTIJD

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

TOTAAL

< 20

0

20-25

0

25-30

0

30-35

0

35-40

0

40-45

0

45-50

1

1

50-55
55-60

1

1

1

3

1

60-65
TOTAAL

1

1

2

2

1
2

6

h. Arbeidsongeschiktheidsklasse: 8 0 - 100%
Aantal: 473
Berelcemngspercentage: 80
Percentage gemiddelde invaliditeit: 61 %
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid > percentage invaliditeit:416
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid = percentage invaliditeit: 27
Aantal gevallen, waann percentage arbeidsongeschiktheid < percentage invaliditeit: 30
INVALID ITEITSPERCENTAGES
LEEFTIJD

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

<20

0

20-25

1

25-30

1

30-35

TOTAAL

1

1
1

1

35-40

1

40-45

2

2

1

2

2

50-55

4

55-60

2

2

3

1

1

60-65

1

1

3

1

1

TOTAAL

10

13

2

5

5

1

2

1

4

3

6

2

7

1

45-50

1

1

1

2

6

1

1

5

3

3
1

5

4

14

1

6

6

30

2

12

2

5

31

1

2

3

1

4

18

4

5

27

4

26

115

1
1

1

6

Bijlage V.
Procentuele verdeling van de invaliditeitspensioenen toegekend in de jaren 1970 tot en met 1973
met een invaliditeitsgraad van 80-100%. Burgerambtenaren.
Mannen
1970 1971 1972 1973

Vrouwen
1970 1971 1972 1973

niet-admmistratief personeel.

93,9 90,1 94,9 95,2

84,7 76,6 86,6 64,6

administratief personeel.

94,6 96,3 97,4 96,6

90,5 86,6 93,2 89,5

technisch
personeel.

95,2 96,7 99,3 98,4

—

kleuteronderwijs.

—

90,0 92,0 96,8 93,9

lager onderwijs.

95,4 95,8 97,3 98,1

87,3 91,1 97,1 96,5

voongezet onderwi|s.

92,8 93,0 93,7 90,6

88,1 86,7 88,7 88,3

verplegend personeel.

—

79,3 80,8 89,2 82,2

politicen brandweerpersoneel.

80,9 84,9 97,7 94,9

—

Totaal.

93,6 92,3 95,9 95,5

86,7 84,1 91,2 81,4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Bron:
Algemeen burgerlijk pensioenfonds
Invalidenngsrisico van het overheidspersoneel penode 1970-1973.
Heerlen, augustus 1976.
Overzicht geraadpleegde jurisprudentie.
Bronnen :
1. Militair Rechtelijk Tijdschrift (M.R.T.)
2. Archief C.R.v.B. te Utrecht
3. Jurisprudentie-bestand Afdeling pensioenen en wachtgelden van het Ministerie van Defensie te
Heerlen.
L Pensioenwet voor de landmacht 1922.
C.R.V.B.
CR.v.B.
C.R.v.B.
CR.v.B.
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17
19
28
28

maart 1925
mei 1925
mei 1925
oktober 1925

(P.v.d.L.
(P.v.d.L.
(P.v.d.L.
(P.v.d.L.

1922,
1922,
1922,
1922,

1924, D.
1925, D.
1925, D.
1925, D.

No.
No.
No.
No.

42;
5;
13;
24;

I No.
I No.
I No.
I No.

9)
14)
8)
10)

C.R.V.B. 2 november 1926
C.R.V.B. 19 apnl 1927
C.R.V.B. 19 apnl 1927
CR.v.B. 29 |ub 1927
C.R.V.B. 13 december 1927
C.R.V.B. 13 december 1927
CR.v.B. 16 oktober 1928
C.R.V.B. 19 februari 1929
C.R.V.B. 9 apnl 1929
C.R.V.B. 11 |uni 1929
C.R.V.B. Illuni 1929
C.R.V.B. 25 februari 1930
C.R.V.B. 25 februari 1930
C.R.V.B. 15 apnl 1930
CR.v.B. 20 mei 1930
C.R.V.B. 16 december 1930
C.R.V.B. 30 december 1930
C.R.V.B. 26 januari 1932
CR.v.B. 12 apnl 1932
C.R.V.B. 28 februari 1933
CR. v.B.
9 mei 1933
C.R.V.B.
10 mei 1933
C.R.V.B.
7 november 1933
CR.v.B.
18 december 1934
CR.v.B.
2 december 1941
C.R.V.B.
19 mei 1942
CR.v.B.
22 december 1942
C.R.V.B.
26 (anuan 1943
C.R.V.B.
16 februari 1943
CR.v.B.
16 maan 1943
C.R.V.B.
CR.v.B. 6 apnl 1943
CR.v.B. 25 mei 1943
C.R.V.B. 29 |uni 1943
CR.v.B. 29|uni 1943
CR.v.B. 24 augustus 1943
CR.v.B. 21 september 1943
CR.v.B. 21 september 1943
C.R.V.B. 21 september 1943
C.R.V.B. 21 september 1943
CR.v.B. 2 november 1943
CR.v.B. 23 november 1943
C.R.V.B. 25 januari 1944
C.R.V.B. 28 maart 1944
C.R.V.B. 28 maan 1944
CR.v.B. 19 september 1944
CR.v.B. 28 augustus 1945
CR.v.B. 6 november 1945
C.R.V.B. 18 december 1945
C.R.V.B. 29 (anuan 1946
C.R.V.B. 29 (anuan 1946
C.R.V.B. 27 maart 1946
CR.v.B. 4 |uni 1947
CR.v.B. 13 mei 1948
5 augustus 1948

(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.dX. 1922
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.dX. 1922
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922
(P.v.d.L. 1922,
(P.v.d.L. 1922
(P.v.d.L. 1922
(P.v.dX. 1922.
(P.v.d.L. 1922
(P.v.d.L. 1922,

1926, D. No. 8 I No. 10)
1927, D. No. 16 I No. 22)
1927, D. No. 23 I No. 17)
1927, D.No. 9 I No. 13)
1927, D. No. 19 I No. 12)
1927, D. No. 20 I No. 17)
1928, D.No. 10 INo..17)
1928, D. No. 19 INo. И )
1929, D. No. 1 INo. 9)
1929, D.No. 5 INo. 16)
1929, D. No. 6 INo. 11)
1929, D. No. 14 INo. 11)
1929, D.No. 15 INo. 9)
1930, D.No. 2 I No. 9)
I No. 14)
1930, D. No.
I No. 13)
1930, D. No.
INo. 11)
1930, D. No.
I No. 14)
1931, D.No.
I No. 13)
1932, D.No.
1932, D. No. 17 INo. 9)
I No. 12)
1933, D. No. 6
I No. 13)
1932, D.No. 2
I No. 14)
1933, D. No. 8
I No. 9)
1934, D. No. 16
Pv.dX. 1922,1941 /24)
:P.v.d.L. 1922, 1941/31)
[P.v.dX. 1922, 1942 / 17)
[P.v.dX. 1922, 1942/20)
[P.v.d.L. 1922, 1942/21)
[P.v.dX. 1922, 1943 / 1)
[P.v.dX. 1922, 1943/ 3)
[P.v.dX. 1922, 1943 / 4)
[P.v.dX. 1922, 1942/13)
[P.v.dX. 1922, 1943/ 9)
[P.v.d.L. 1922, 1943 / 18)
[P.v.dX. 1922, 1943 / 10)
[P.v.d.L. 1922, 1943/11)
[P.v.dX. 1922, 1943 / 16)
[P.v.d.L. 1922, 1943 / 19)
[P.v.dX. 1922, 1943/25)
[P.v.dX. 1922, 1943 / 23)
[P.v.dX. 1922, 1943/30)
[P.v.dX. 1922, 1943 / 33)
[P.v.dX. 1922, 1944/ 2)
[P.v.dX. 1922, 1944/11)
[P.v.d.L. 1922, 1944/ 1)
[P.v.d.L. 1922, 1944 / 16)
[P.v.dX. 1922, 1944/ 9)
[P.v.d.L. 1922, 1945/
4)
[P.v.dX. 1922, 1945/
5)
P.v.d.L. 1922, 1945/
9)
[P.v.dX. 1922, 1947/
1)
[P.v.dX. 1922, 1948/
3)
[P.v.dX. 1922, 1948/
2)
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CR.v.B. 28 oktober 1948
CR.V.B. 23 februan 1950
CR.v.B. 13 |ub 1950
C.R.v.B. 28 december 1950
CR.v.B. 7 juni 1951
CR.v.B. 15 november 1951
CR.v.B. 6 maan 1952
CR.v.B. 24 apnl 1952
C.R.v.B. 11 augustus 1952
CR.v.B. 20 mei 1953
C.R.V.B. 20 ma 1953
C.R.V.B. 14 december 1953
CR.V.B. 14 december 1953
CR.V.B. 10 |uni 1953
CR.V.B. 23 limi 1953
CR.v.B. 22 juli 1953
C.R.V.B. 21 oktober 1953
C.R.V.B. 18 november 1953
CR.V.B. 9 december 1953
C.R.V.B. 17 maart 1954
C.R.V.B. 20 oktober 1954
C.R.V.B. 8 december 1954
CR.v.B. 27 apnl 1955
C.R.V.B. 18 mei 1955
CR. v.B. 1 )uni 1955
CR.v.B. 8 |um 1955
CR.v.B. 5 oktober 1955
CR.v.B. 30 mei 1956
CR.v.B. 20 )uni 1956
C.R.V.B. 9 november 1956
CR.v.B. 8 januari 1957
C.R.V.B. 9 november 1957
C.R.V.B. 18 december 1957
C.R.V.B. 16 apnl 1958
CR.v.B. 29 apnl 1958
CR.v.B. 28 mei 1958
CR.v.B. 4 juni 1958
CR.v.B. 21 juni 1958
CR.v.B. 29 oktober 1958
C.R.V.B. 29 oktober 1958
C.R.V.B. 19 november 1958
C.R.V.B. 24 december 1958
C.R.V.B. 4 februan 1959
CR.v.B. 12 december 1963
C.R.V B.
C.R.V B.
C.R.V .B.
CR.v .B.
CR.v B.
C.R.V B.
CR.V B.
C.R.V B.
CR.v B.
CR.V.B.
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6 mei 1965
12 augustus 1965
12 mei 1966
15 december 1966
15 juni 1967
11 januan 1968
1 februan 1968
29 februari 1968
9 mei 1968
9 mei 1968

(P.v.d.L. 1922, 1948 / 8)
(P.v.d.L. 1922, 1949 / 7)
(P.v.dX. 1922, 1958 / 8)
(P.v.d.L. 1922, 1 9 5 0 / 1 7 )
(P.v.AL. 1922, 1950 / 33)
(P.v.AL. 1922, 1951 /13)
(P.v.d.L. 1922, 1 9 5 1 / 2 1 )
(P.v.d.L. 1922, 1 9 5 1 / 2 2 )
(P.v.d.L 1922, 1951 / 24)
(P.v.d-L. 1922, 1 9 5 2 / 2 5 )
(P.v.dX. 1922, 1952 / 37)
(P.v.dX. 1922, 1952 / 21)
(P.v.d.L 1922, 1952 / 34 en 35)
(P.v.d.L. 1922, 1952 / 38)
(P.v.dX. 1922, 1953 / 3)
(P.v.dX. 1922, 1953 / 6)
(P.v.dX. 1922, 1953 / 12)
(P.v.d.L. 1922, 1953 / 14)
(P.v.dX. 1922, 1953/26)
(P.v.dX. 1922, 1 9 5 3 / 3 3 )
(P.v.dX. 1922, 1 9 5 3 / 4 0 )
(P.v.d.L. 1922, 1954 / 8)
(P.v.dX. 1922, 1954 / 20)
(P.v.dX. 1922, 1954 / 23)
(P.v.dX. 1922, 1955 / 1)
(P.v.dX. 1 9 2 2 , 1 9 5 4 / 2 5 )
(P.v.dX. 1922, 1 9 5 4 / 2 1 )
(P.v.dX. 1922, 1955 / 43)
(P.v.dX. 1922, 1955 / 47)
(P.v.d.L 1922, 1956 / 4)
(P.v.d.U 1922, 1957 / 18)
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Algemene samenvatting.
Voordat de Algemene militaire pensioenwet in 1966 ingevoerd werd, kende de militaire pensioenwetgeving in Nederland een duidelijk onderscheid in pensioenberekening en pensioenhoogte
al naar gelang de invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) al of met terug te voeren was tot de militaire
dienstuitoefening. Eenzelfde soort onderscheid bestond toen ook in de sonale verzekenngswetgeving (O W-ZW/IW). Dit onderscheid werd na de Tweede Wereldoorlog door velen in Nederland
als onjuist beschouwd. De reden hiervan was gelegen m het feit, dat een dergelijk onderscheid met
paste in de gedachtenontwikkeling, die zich na W.O. II had voltrokken. De knock heeft er in de
zestiger jaren toe geleid, dat voor de werknemers in het particuliere bedrijfsleven, voor de burgerambtenaren en het spoorwegpersoneel bedoeld onderscheid is verdwenen. Voor de militairen is
dit anders gelopen. Voor deze groep is het dienstinvahditeitspcnsioen van vóór 1966 gehandhaafd,
terwijl daarnaast eenzelfde regeling (inhoudende het gewone invaliditeitspensioen) is gaan gelden
als voor het burgerpersoneel. Dit heeft handhaving van het begnp invaliditeit naast creane van het
begnp arbeidsongeschiktheid veroorzaakt. Merkwaardig daarbij is, dat zowel het arbeidsongeschiktheidspercentage als het invahditeitspercentage aan één en hetzelfde loonbedrag (= pensioengrondslag) worden gerelateerd.
Deze merkwaardige situane in de Algemene militaire pensioenwet heeft het onderwerp van onze
studie gevormd. Het uiteindelijk doel, dat ons hiermede voor ogen stond, was om in de Algemene
militaire pensioenwet op het punt van het invaliditeitspensioen tot meer systematiek en eenvormigheid in begrippen te komen. Om hiertoe te geraken hebben wij in Deel I (hoofdstukken I t/m V) van
onze studie uitvoerig stilgestaan bij de geschiedenis van het militair invaliditeitspensioen. In Deel 11
hebben wij dne voorstellen tot verbetering van de huidige situane beschreven, waarbij uitgangspunt
zijn geweest de resultaten van de historische verkenning en een toetsing van het militair invaliditeitspensioen aan de algemene schadeleer. Concreet is in de twee Delen het volgende aan de orde
geweest.
In hoofdstuk I van Deel I is de historie van het militair invaliditeitspensioen in de pcnode 1814-1922
beschreven. Daarbij is in de eerste plaats gebleken, dat pas in 1851 het gewone invaliditeitspensioen
een plaats heeft gekregen in de militaire pensioenwetgeving. Daarvóór bestond alleen aanspraak op
pensioen bij professionele oorzakelijkheid.
De invoering van het gewone invaliditeitspensioen in 1851 betekende met, dat men ook gemakkelijk voor dit pensioen in aanmerking kon komen. De voorwaarden, die moesten zijn vervuld,
vooraleer men aanspraak kon doen gelden (bv. bepaalde minimum diensrajd), waren strenger dan
bij het dienstinvaliditeitspensioen.
Tussen het gewone en het dienstinvaliditeitspensioen bestonden ook andere verschillen. Weliswaar
konden beide pensioenen tot 1922 als rang- en standpensioenen aangeduid worden, dit betekende
nog niet dat de structuurelementen van beide pensioenen (gedekt nsico, professionele oorzakelijkheid, diensmjdeisen, invahditeits-Zarbeidsongeschiktheidscntenum, berekeningssysteem, hoogte
en duur) gelijkluidend waren. Hetzelfde gold voor de rechtsgrond.
Ondanks deze verschillen is bij beide pensioenen toch een gemeenschappelijke tendens waar te
nemen. In de loop van de penode wordt van de kant van de Overheid steeds meer de behoefte
gevoeld om een zo redelijk mogelijke pensioenvoorziening in het leven te roepen. Dit heeft ertoe
geleid, dat de doorgebrachte dienstnjd een steeds belangrijkere rol ging spelen en de mogelijkheden
van een invaliditeitscntenum werden ingezien. Een koppeling tussen deze faktoren en het laatst
verdiende loon werd evenwel met gelegd. In plaats hiervan werd het vaste jaarlijkse pensioenbedrag, dat in beginsel afhankelijk was van de rang of stand van de militair, er door beïnvloed, zowel
voor wat betreft de hoogte van dit bedrag, als voor wat betreft de duur van de uitkering.
Kenmerkend voor het invahditeitscntenum in de penode 1814-1922 is, dat daann telkens terugkeert de terminologie: buiten staat zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hieraan zijn
meestal nog njds- (tijdelijk, voor alnjd, voortdurend) en intensiteitscntena (geheel, gedeeltelijk)
toegevoegd.
Het militaire stelsel van rang- en standpensioenen komt na 1902 aan toenemende knnek bloot te
staan. In 1915 bereikt deze ontwikkeling zijn hoogtepunt met een redevoering van De Meester in
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het Parlement. De Meester pleitte toen voor afschaffing van dit stelsel. De militaire invaliditeitspen
sioenen dienden echte invaliditeitspensioenen te worden, waarbij het pensioen een fraktic zou gaan
bedragen van het laatst verdiende loon afhankelijk van de mate van invaliditeit en de doorgebrachte
dienstti|d. De ontwikkelingen in de soaale verzekenngswctgeving en de burgerk|ke pensioenwet
geving zijn aan deze vernieuwing met vreemd geweest. Voor de doorwerking naar de militaire
pensioenwetgeving hebben de inspanningen van De Meester grote betekenis gehad.
In hoofdstuk Π van Deel I is beschreven, dat in 1922 een principiële herziening tot stand kwam van
het militair invaliditeitspensioen. Afgestapt werd van het stelsel van rang- en standpensioenen,
d.w.z. de hoogte van het pensioen werd niet langer meer van te voren in de wet bepaald op een vast
jaarbedrag afhankelijk van de rang of stand van de militair. Het nieuwe uitgangspunt voor de
pensioenberekening (zowel voor het gewone als voor het dienstinvaliditeitspensioen) werd het
laatstelijk door de beroepsmilitair verdiende loon. Uitgaande hiervan werden bij het dienstinvaliditeitspensioen de componenten diensttijd- en invaliditeitspensioen berekend. Voor het gewone
invaliditeitspensioen was dit alleen de component dienstttjdpensioen.
Bij de berekening van de component invaliditeitspensioen werd aansluiting gezocht bij de Ongevallenwet 1921 en de Pensioenwet 1922. Dit leidde ertoe, dat dit pensioen voortaan een percentage van
een bepaald loonbedrag ging vormen afhankelijk van de mate van invaliditeit. Voor wat betreft de
omschrijving van het bcgnp invaliditeit wilde de wetgever, dat het entenum van de Ongevallenwet 1921 zou worden gehanteerd. In de wet werd dit evenwel niet tot uitdrukking gebracht.
Anders dan bij het invaliditeitspensioen werd bij hetdienstti)dpensioen met een percentage «invaliditeit» gekoppeld aan een bepaald loonbedrag. Bij dit laatste pensioen stond evenals in de Pensioenwet 1922 de diensmjdvergelding centraal. Wel was bepaald, dat een militair, die volledig
buiten staat was om in zijn onderhoud te voorzien een minimum dienstnjdpcnsioen kreeg ten
bedrage van 3 0 % van het laatst verdiende loon.
Behalve in het berekeningssysteem werden in 1922 ook op andere punten veranderingen aangebracht. De mogelijkheden voor verkrijging van pensioen werden verruimd. Verder onderging het
professioneel oorzakelijkheidscntenum een uitbreiding.
De invloed vanuit de hoek van de soaale verzekeringen is in 1922 goed merkbaar. ZIJ is met name
gekomen van de Ongevallenwet 1921. Het bcrekemngssysteem en het invaliditcitscntenum van
deze wet zijn in het militaire pensioensysteem overgenomen.
Ook de Pensioenwet 1922 heeft grote invloed uitgeoefend op de Pensioenwet voor de landmacht
1922. Vergelijkt men zowel het militair dienst- als het gewone militair invaliditeitspensioen met dat
van de burgerambtenaren, dan is er ten aanzien van alle pensioenelementen grote gelijkenis te
signaleren.
De vaststelling van de mate van invaliditeit/arbeidsongeschiktheid zowel bij het gewone als bij het
dienstinvaliditeitspensioen geschiedde in de periode 1922-1945 volgens regels, vastgelegd in de
Besluiten procedure geneeskundig onderzoek militairen van 1922 en 193 6. In de scharangspraktijk
bleek een voorliefde voor de concrete soaaal-economische werkelijkheid te bestaan, ondanks het
feit dat de levenslange toekenningen, waartoe de wet noopte, verhinderden om daarmede echt
rekening te houden. Voor wat betreft het dienstinvahditeitspensioen werd via samenwerkingsafspraken op het uitvoerend vlak (Defensie — Rijksverzekcnngsbank) en via de junsprudentie van
de CR.v.B een zekere eenvormigheid nissen de Ongevallenwet 1921 en de Pensioenwet voor de
landmacht 1922 bereikt.
In hoofdstuk Ш van Deel I is stilgestaan bij de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Gebleken is
daarbij, dat deze oorlog een belangrijk stempel heeft gedrukt op het militair invaliditeitspensioen, in
het bijzonder op het militair dienstinvaliditei tspensioen. Het resultaat is geweest een wijziging in het
bcrekemngssysteem (het pensioen werd berekend naar een percentage van de pensioengrondslag) en
in de hoogte van dit pensioen (mogelijk werd 100% van de pensioengrondslag).
Door toedoen van de Tweede Wereldoorlog gingen de militaire artsen ook over tot het evalueren
van de mate van invaliditeit aan de hand van tabellen (Handleiding; W.P.C.-schaal). Een juridische
basis hiervoor was met aanwezig. Volgens de wet diende de invaliditeit op zijn werkelijke grootte
geschat te worden. De behoefte aan deze tabellen was echter vanuit de praktijk ontstaan, omdat de
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militaire artsen geconfronteerd werden met enkele duizenden oorlogsinvaliden, die snel gekeurd
moesten worden.
Inhaerent aan de invoering van de Handleiding en de W.P.C.-schaal was ook de opkomst van het
begnp fysieke invaliditeit. Bij de evaluatie na de oorlog stond niet langer meer de verstoring van de
mens-arbeid relane centraal, maar het psycho-somatisch integnteitsverlies.
Voor wat betreft de omschn|ving van het begnp invaliditeit heeft de opkomst van het begnp fysieke
invaliditeit in de periode 1945-1966 geen consequenties gehad. Overeenkomstig de Ongevallenwet
1921 werd ook na de oorlog door het Ministerie van Defensie en de Centrale Raad van Beroep een
fysiek arbeidsongeschiktheidsbegnp gehanteerd, terwijl dit in feite een fysiek mvaüditeitsbegnp had
moeten zi)n, te oordelen naar de gevolgde schattingsmethodiek.
In sectie Г .1. van Deel I zi|n de ontwikkelingen onderzocht, die zich in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog hebben voorgedaan op het terrein van de Ongevallenwet 1921, de Invahditeitswet
1913 en de Ziektewet 1913. De ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de eerste twee wetten in
1967 zijn opgegaan in één regeling, te weten de W.A.O..
In deze wet was de kwestie van professionele oorzakelijkheid met meer aktueel en was ook geen
plaats meer ingeruimd voor een uitkering na 65 jaar. Anderzijds werd een economisch arbeidsongeschiktheidsbegnp opgenomen. Dit begnp was tot ontwikkeling gekomen in de sfeer van de Invaliditeitswetgeving. Ovengens was ook invloed van de Ongevallenwet te bespeuren. Het verfijnde
klassenstelsel, dat geïntroduceerd werd, is hiervan een uitvloeisel.
In sectie IV.2. van Deel I is beschreven welke gevolgen de naoorlogse ontwikkelingen op het terrein
van de sociale verzekeringswetgeving hebben gehad voor de burgerbjke pensioenwetgeving. Gesteld
is, dat de inwerkingtreding van de Wet van 14 januan 1954 het duidelijke onderscheid tussen het
gewone en het dienstinvaliditeitspensioen, zoals dat sinds 1922 bestond, vervaagde. Ook bij het
gewone invaliditeitspensioen ging vanaf die datum de mate van invaliditeit (voor minder dan een
derde in staat zijn om door passende arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien; klasse 66
2/3-100 % ) een rol spelen. Voor wat betreft de klasse-indeling werd hierbij aansluiting gezocht bij
de Invaliditeitswet 1913.
De Staatscommissie Van Poelje wilde nadien (1957) het onderscheid toch weer meer accentueren
door het dienstinvahditeitspensioen anders dan het gewone invaliditeitspensioen tot maximaal
100% van de pensioengrondslag te laten stijgen. Tot twee verschillende invahditeitsbegnppen
hoefde dit in de visie van de Staatscommissie met te leiden. ZIJ kwam voor beide pensioenen met
eenzelfde invaliditeitsbegnp (niet in staat worden geacht door passende arbeid voor tenminste 1/4,
1/2,3/4 of geheel in zijn levensonderhoud te voorzien). Het verschil in hoogte tussen het gewone en
het dienstinvaliditeitspensioen werd door de Staatscommissie gerealiseerd door het vastgestelde
invahditeitspercentage aan een verschillende berekeningsbasis te relateren.
De voorstellen van de Staatscommissie hebben evenwel in de verdere geschiedenis van het burgerlijk
invaliditeitspensioen weinig betekenis gehad. Deze geschiedenis is hoofdzakelijk beïnvloed door de
ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan op het terrein van de sociale verzekenngen. Zo sloten
de wijzigingen, die in 1963 in de Pensioenwet 1922 werden aangebracht, aan bij de bepalingen van
de Interimwetten invahditeitsrentetrekkers. Hetzelfde gold in 1966 voor de Algemene burgerlijke
pensioenwet. Het gevolg hiervan is geweest, dat aan de Algemene burgerlijke pensioenwet eenzelfde
economisch arbeidsongeschiktheidsbegnp is ten grondslag gelegd als aan de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Eveneens zijn de afschaffing van het professioneel oorzakelijkheidscntenum en de hantering van de leeftijdsgrens van 65 jaar bij de berekening van het invaliditeitspensioen vanuit deze beïnvloeding te verklaren.
In scene Г .З van Deel I is beschreven hoe het Ministerie van Defensie zich na 1945 telkenmale
bijzonder ingespannen heeft voor de positie van de oorlogs- en dienstslachtoffers. De ontwikkeling,
die de «gewone» uitkenngen doormaakten, werd daardoor telkens zeer knnsch gevolgd. Men
vreesde, dat door optrekking van de gewone aanspraken het verschil ten opzichte van het dienstinvaliditeitspensioen zou verdwijnen. Met name in de zestiger jaren komt dit duidelijk tot uiting. De
aanpassing aan de Intenmwetten invahditeitsrentetrekkers verloopt anders dan bij de burgeramb
tenaren en met de A.M.P. W. wordt een geheel eigen weg ingeslagen. Daardoor ontstonden diverse
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afwijkingen ten opzichte van de sonale verzekenngswetgeving en de burgerb)ke pensioenwetgeving, zoals handhaving van het professioneel ooizakelijlcheidscntenum, creane van invaliditeit
naast arbeidsongeschiktheid en handhaving van verschil in uitkeringshoogte.
In sectie V.l. van Deel I is aandacht geschonken aan de omschnjving van de begrippen invaliditeit en
arbeidsongeschiktheid in het kader van de A.M.P.W., alsmede aan de gehanteerde evaluatiemethodieken.
Ingegaan is eerst op de wijze, waarop het geneeskundig onderzoek op grond van het Besluit
«procedure geneeskundig onderzoek militairen» dient plaats te vinden. Daarbij is gebleken dat
noch voor de evaluatie van de mate van invaliditeit noch voor de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid bijzondere regels zijn opgenomen. In de praktijk heeft de evaluane van de arbeidsongeschiktheid zich op de duur gencht op de werkwijze bij het A.B.P. en de G M.D.. Voor de vaststelling
van het invaliditeitspercentage is de methodiek van de W.P.C.-schaal gecontinueerd.
Voor wat betreft de omschrijving van het begnp invaliditeit is verder vastgesteld, dat na een penode
van verwarring, sinds 1971 in de jurisprudentie van de C R v.B. het volgende fysieke invaliditeitsbegrip voorkomt: «de mate van de lichamelijke en geestelijke tekortkomingen en beperkingen,
welke de belanghebbende in verhouding tot een geheel valide persoon van gelijke leeftijd in het
dagelijks leven in het algemeen ondervindt». Door de invoering van deze omschrijving is een
duidelijk contrast ontstaan met het begnp economische arbeidsongeschiktheid, zoals dat bij het
gewone invaliditeitspensioen door de wetgever gedefinieerd is.
In sectie V.2. van Deel I is ingegaan op de gevolgen, die de totstandkoming van de A.A.W. heeft
gehad voor het overheidspersoneel. Beschreven is, dat voor het overheidspersoneel in de A.A. W. een
bijzondere regeling is gecreëerd, inhoudende dat dit personeel weliswaar onder de werking van deze
wet valt, maar slechts aanspraken hieraan kan ontlenen voor zover het pensioen op grond van de
eigen regeling lager is. Voor de aldus ontstane besparing kan de overheid een claim indienen bij het
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Naast het in het leven roepen van deze claimmogelijkheid heeft de totstandkoming van de A.A.W. er
ook toe geleid, dat de overheidspensioenregelingen wederom aan de sociale verzekeringswetten zijn
aangepast. Deze aanpassing betrof de volgende punten: omschrijving begnp arbeidsongeschiktheid, mogelijkheid tot anticumulaae, verhoging bij hulpbehoevendheid, algemeen minimum invaliditeitspensioen en vanabele grondslag.
In hoofdstuk I van Deel Π heeft een bezinning plaatsgevonden op wat gevonden werd in Deel I. Er is
vastgesteld, dat er aan het einde van de Tweede Wereldoorlog duidelijke parallellen vielen te
trekken tussen de sociale verzekenngswetten en de burgerlijke en militaire pensioenwetgeving. Deze
parallellen werden onderzocht zowel voor het gewone als voor het dienstinvaliditeitspensioen. De
aandacht ging uit naar een vijftal belangrijke aspecten: het professioneel oorzakelijkheidscntenum,
de begrippen invaliditeit en arbeidsongeschiktheid, het berekemngssysteem en de hoogte en duur
van het pensioen.
Op de vnj harmonische situatie aan het einde van de oorlog hebben de naoorlogse ontwikkelingen
in zekere mate ontwrichtend ingewerkt. Twee ontwikkelingen zijn te onderkennen. Enerzijds de
ontwikkeling m de sociale verzekenngswetgeving, die ertoe geleid heeft, dat de aanspraken bij
afwezigheid van professionele oorzakelijkheid (invahditeitsrente) op een hoger niveau zijn ge
bracht. Anderzijds de ontwikkeling in de militaire pensioenwetgeving, die ertoe geleid heeft dat de
hoogte van het militair dienstinvahditeitspensioen is aangepast.
De ontwikkeling van de soa ale verzekeringswetgeving heeft uiteindelijk (1966) voor de arbeids
ongeschikte werknemer en ambtenaar tot gevolg gehad, dat het verschil in aanspraken al naar
gelang er al of met sprake was van professionele oorzakelijkheid, werd opgeheven. Beide aanspra
ken gingen in elkaar op en er bleef nog slechts één begnppen- en berekeningssysteem over. Voor wat
betreft het begnp arbeidsongeschiktheid werd gekozen voor een economisch arbeidsongeschiktheidsbegnp. Uitgangspunt bij de evaluane van deze arbeidsongeschiktheid werd de beschadigde mens gezien midden in zijn concrete sociaal-economische werkelijkheid.
In de militaire pensioenwetgeving zijn de invloeden komende uit de hoek van de socale verzekeringen slechts gedeeltelijk doorgedrongen, hoewel een harmonisatie met de sociale verzekenngswet-
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geving en de burgerb|ke pensioenwetgeving meer m de lijn van de geschiedenis had gelegen. Dit
hield verband met het feit dat Defensie er huiverig voor was om de toenmalige gunstige aanspraken
van de oorlogsinvaliden aan te tasten. Het gevolg is geweest dat er van een eenduidig begrippen- en
berekeningssysteem in de A.M.P. W. geen sprake meer is met alle nadelen van dien. Vraag is echter
of deze nadelen onvermi)dcli)k zijn en passen bij een rationeel schadeloosstellin^systeem. Ant
woord hierop is alleen mogelijk door nader in te gaan op de algemene leer inzake menselijke schade.
In hoofdstuk Π van Ded Π is de algemene schadeleer inzake menselijke schade onderzocht. Er is
aandacht geschonken aan het algemene schadebegrip (schade = het ongunstig verschil tussen de
hypothetische projectie van de originele onbeschadigde werkelijkheid in de toekomst en de ongun
stige realiteit opgetreden na de beschadiging), alsmede aan de inhoud van de menselijke schade.
Vastgesteld daarbij is, dat deze schade zowel verhes van menselijk zijn als verhes van menselijk
welzijn omvat.
Van het begnp menselijke schade is vervolgens overgestapt op het begrip schadeloosstelling. Bij
analyse van dit begnp is tot de conclusie gekomen, dat schadeloosstelling bij de mens altijd tot dne
componenten te herleiden is, te weten verstrekking en/of vergoeding van herstdmiddelen, ver
goeding van loonschade en smartegeld.
Aan de vergoeding van loonschade is bijzondere aandacht gewijd. Vastgesteld is, dat deze ver
goeding altijd resulteert uit een vergelijking tussen twee lonen. Bij volledige vergoeding zijn dat het
maatmanloon en het restloon.
In hoofdstuk Ш van Deel D is het karakter van het militair invaliditeitspensioen aan de orde gesteld.
Als uitgangspunt is gekozen voor een benadering gebaseerd op de historische ontwikkeling van dit
pensioen. Grote waarde is gehecht aan de achterliggende ideeën en aan de evolutie van het
berekeningssysteem in de loop der jaren. Uiteindelijk is het militair invaliditeitspensioen omschreven als een vergoeding voor geleden loonschade. Bi) het dienstinvaliditeitspensioen bedraagt deze
vergoeding 100 % van het damnum emergens, bij het gewone invaliditeitspensioen 80 % daarvan.
Bestreden zijn de opvattingen, die in de literatuur vaak vermeld worden zoals uitgesteld loon, vorm
van soa ale voorzorg en onderhoudsrente. Ook de opvatting als zou het pensioen een rechtsfiguur
sul genens zijn is terzijde geschoven. Voor de rechtspraktijk is wel bruikbaar de aanduiding van Bod
(pensioen is bestemmingsgebonden lijfrente). Aangetoond is dat de karaktensenng van het militair
invaliditeitspensioen als vergoeding voor geleden loonschade daarmee met strijdig is.
In hoofdstuk IV van Ded Π is op een aantal controversiële punten van het militaire pensioensysteem
kntiek geleverd. Voor wat betreft het verzekerd risico heeft dit tot de stelling geleid dat de huidige
omschrijving van het arbeidsongeschiktheids- en invahditeitsnsico foutief is. Uitgangspunt dient te
zijn het loonverhes. Dit verlies wordt onder zekere omstandigheden tot een bepaalde hoogte
vergoed. Als een •arbeidsongeschiktheids-» of «mvaliditeitsbegnp» gehanteerd wordt dan moet dit
slechts een begnp zijn dat uitlegt waarom er loonverhes is. Het moet dus een ontologisch begnp zijn,
geen axiologisch. Hiervan uitgaande is een nieuwe definitie opgesteld (het ten gevolge van ziekten of
gebreken gehed of gedeeltelijk ongeschikt zijn tot het verrichten van passende arbeid).
Tegen het toekennen van hogere vergoedingen in geval van professionele oorzakelijkheid zijn er,
stnkt gezien, geen bezwaren. Wanneer met een dergelijke oorzakdijkheid rekening wordt gehouden, heeft dit alleen consequenties voor de hoogte van de vergoedingen. Dit wil ovengens met
zeggen, dat een bezinning op de omschnjving van het professioneel oorzakehjkheidscntenum met
gewenst zou zijn. Gezien de Defensienota 1974 is daar alle aanleiding toe.
Anders dan het professioneel ootzakdijkheidscntenum ondervindt het huidige berekeningssysteem
in een rationele schadeleer geen steun. Zowel bij het dienstinvaliditeitspensioen als bij het gewone
invaliditeitspensioen is het twee lonensysteem met terug te vinden. Bij het gewone invaliditeitspensioen wordt gewerkt met drie lonen, bij het dienstinvaliditeitspensioen met één. Voor beide
pensioenen is een nieuw berekeningssysteem opgezet
Ook diensttijdvergelding in het berekeningssysteem voor het invaliditeitspensioen vindt in de
schadeleer geen steun. Bi) dit pensioen dient uitsluitend een loonvergelijking plaats te vinden. Wel
kan de diensttijd bv. een rol spelen als toelatingsvoorwaarde of als element bij de vaststelling van de
duur van het invaliditeitspensioen.
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De évaluant van het restloon, zoals die plaatsvindt bij de huidige arbeidsongeschiktheidsschamng is
wel m overeenstemming met een rationele schadeberekening. Voor de vaststelling van dit loon
wordt immers uitgegaan van de zeer concrete sociaal-economische werkelijkheid. Zowel media,
arbeidskundigen als loonkundigen hebben een taak bi| de beoordeling van deze werkelijkheid. De
evaluatie van het restloon aan de hand van de W.P.C.-schaal is daarentegen totaal willekeurig. De
concrete soaaal-economische situane staat hier niet centraal, maar het verbes aan lichamelijke
integriteit, die met loonverlies met per definitie evenredig is.
De schadeleer maakt het ook mogelijk om de rechtsgrond van het militair invaliditeitspensioen
zuiverder te formuleren. In dit hoofdstuk is dit gedaan.
In hoofdstuk V van Dcd Π zijn als sluitstuk van de studie dne voorstellen gedaan tot verbetering van
het huidige militaire pensioensysteem, een optimaal, een tussenvoorstel en een voorstel van be
perkte strekking.
In het optimale voorstel wordt rekening gehouden mçt de eisen van de algemene schadeleer. Op het
punt van het professioneel oorzakdijkheidscntenum, het bcrekeningssysteem en de omschrijving
van het verzekerde nsico heeft dit ingrijpende veranderingen teweeggebracht. Verder is gekozen
voor een finaal arbcidsongeschiktheidsbegnp (een toestand van onbeschikbaar zijn voor de arbeid
omwille van het behoud van een (individueel of collectief) bedreigde gezondheid).
In het tussenvoorstel is het onderscheid tussen het gewone en het diensanvaliditeitspensioen
gehandhaafd. Ook blijft het laatst verdiende loon uitgangspunt bij de berekening. Het gehanteerde
arbcidsongeschiktheidsbegnp sluit verder meer aan bij de bestaande omschrijving, zij het dat de
loonkundige elementen zijn geëlimineerd (het ten gevolge van ziekten of gebreken geheel of
gedeeltelijk ongeschikt zijn tot het vernchten van passende arbeid).
Het beperkte voorstel tracht met meer te doen dan het herstellen van enkele historische fouten. De
opzet van dit voorstel is om de A.M.P.W. (en de A.B.P.W.) meer op het spoor te brengen van de
W.A.O. Ook komt dit voorstel dicht in de buurt van wat de schadeleer voorschrijft.
Het hoofdstuk wordt besloten met het uitspreken van de hoop, dat de wetgever spoedig aanleiding
zal vinden om in ieder geval het beperkte voorstel te realiseren.
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General summary (1)
Рпог to the introduction of the «Algemene militaire pensioenwet» (General Law on Military
Pensions) in 1966, the computation and amount of pension were closely geared to the clear
distinction the Dutch legislation made between disability attributable to military service and
disability not so attributable (2). A similar distinction was made at the time in the Social Security
Legislation.
After World War 11, many people in the Netherlands considered this distinction unfair, because it
was felt that a distinction of this nature did not fit in with the evolution of thought after the war.
It was this criticism which led to the removal of this distinction in the sixties, at least for employees
in pnvate industry, civil servants and railway employees. For military personnel, however, the
development was different. For this category, the pension payable in respect of disability, as
introduced before 1966, was maintained, while a system similar to the one applicable to civil
servants (i.e. ordinary disability pension) was introduced alongside it. This has led to the coining of
the term « arbeidsongeschiktheid » (loss of earnings) side by side with the existing term « invaliditeit»
(physical disablement). A remarkable aspect in this connection is the fact that both the degree of
«loss of earnings» and the degree of «physical disablement» are geared to one and the same salary,
and hence to one basis for computation of pension.
This remarkable situation in the General Law on Military Pensions has been the subject of the
present study. The ultimate aim we wanted to achieve was to arrive at a more systematic and
uniform terminology in the field of disability pension as covered by the General Law on Military
Pensions.
In order to achieve this, Part I (Chapters I to V) deals extensively with the history of military
disability pension. Part 11 contains three suggestions for improving the current situation, based on
the results of historical study and on a comparison of military disability pension with the common
theory of damages. Basically, the following points have been covered :
Chapter I of Pan I deals with the history of military disability pension during the penod 1814-1922.
It appeared first of all that it was not until 1851 that the ordinary disability pension was
incorporated into the military pension legislation. Previously, entitlement to military pension
applied only in case of professional causality.
When the ordinary disability pension was introduced in 1851, this did not mean that one could
easily qualify for this pension. The conditions that had to be met before one could claim entitlement
(e.g. a certain minimum penod of service) were more stringent than in the case of military
«service-connected disability pension».
But there were more differences between ordinary and service-connected disability pension. Al
though both types of pension could, until 1922, be classed as pensions geared to rank and status,
this did not imply that the basic elements of both pensions were identical (risks covered, professio-

1. Vertaling P.A R L Bloemen te Brunssum.
2. In this summary, the term «disability» has been used as a technical term comprising:
a. physical disablement;
b. physical unemployability,
с loss of earnings attributable to incapacity (heranalter referred to as «loss of earnings»).
re a Physical disablement means
the degree of loss of psycho-somatic integrity as determined by medical experts, the value of die vanous
parts of the body being assessed in relation to the overall value of the entire body.
re b Physical unemployability means
the degree of disruption of the relationship between the individual and his work as determined by medical
experts, who will assess the loss of psycho-somatic functioning of the individual in relation to the
requirements of the work to be performed.
re c. Loss of earnings means in this context the degree of disruption of the «individual-work relationship- as
determined by medical-, labour- and salary experts on the basis of the assessed loss of mcome
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nal causality, requirements as regards years of service, disability entena, method of computation,
amount and duration of payment). There were also differences in the legal grounds.
In spite of all these differences, the two pension schemes nevertheless followed a common trend.
During the period in question, the Government became increasingly aware of the need for the
introduction of a pension scheme that was as fair as possible. Consequently, the completed years of
service gradually became a more important factor, while the legislator realised that it was possible
to influence the amount of payment by using a disability cntenon. There was no link, however,
between the aforementioned factors and the last-eamed salary. Instead, they affected both the
amount and the duration of the fixed annual pension, which was basically dependent on the
soldier's rank and status.
A characteristic feature of the disability cntenon dunng the penod 1814-1922 was that, again and
again, the same definition cropped up : «inability to support oneself». Cntena regarding time limit
(temporary, prolonged, permanent) and degree of disability (total, partial) were, however, usually
added.
After 1902, the military pension scheme, based on rank and status, became the subject of increasing
cnncism, culminating in 1915, when De Meester delivered a speech on this subject in Parliament,
pleading for the abolition of this scheme. He maintained that military disability pensions should be
turned into real disability pensions, which would imply that the amount of pension must represent a
fraction of the last-eamed salary, the fraction being determined by the degree of disability and the
completed years of service. Subsequent developments in the legislation governing soa al secunty and
α vil servants' pensions were at least partly due to this new trend. De Meester's efforts have certainly
had a significant influence on the legislation on military pensions.
Chapter II of Part I desenbes how, in 1922, the military disability pension scheme was basically
reviewed. The system based on rank and status was abolished, that is to say, the amount of pension
was no longer legally fixed in advance at an annual amount geared to the soldier's rank or status.
The last salary earned by the regular soldier became the new basis for the computation of pension
(for both ordinary and service-connected disability pensions). It was on this basis that the elements
«service pension» and «disability pension» were assessed for the «service-connected disability
pension». For the ordinary disability pension this consisted of the «semce pension» element only.
For the assessment of the «disability pension» element, reference was made to the existing «Onge
vallenwet 1921» and «Pensioenwet 1922», with the result that this pension thenceforth became a
percentage of a certain amount of salary, depending on the degree of disability. As regards the
definition of the term «disability», it was the legislator's wish that the cntenon of the «Ongeval
lenwet 1921» be applied. However, this idea was not explicitly laid down in the relevant law.
Contrary to the system adopted in the case of «disability pension», the computation of the «service
pension» did not depend on the linkage of a certain degree of disability to a particular amount of
salary. With the latter pension, the honouring of completed years of service formed the main
element, as in the case of the « Pensioenwet 1922», although it was stipulated that a soldier who was
totally unable to support himself would receive a minimum «service pension» amounting to 30 % of
his last-eamed salary.
It was not only the method of computation that was changed in 1922. The possibilmes of obtaining
pension were extended, and so was the cntenon of professional causality.
In 1922, the impact of social secunty and civil servants' pensions was clearly. As regards the social
secunty aspect, it can be stated that the influence was notably attributable to the provisions of the
«Ongevallenwet 1921», from which law the military pension scheme borrowed the method of
computation and the disability cntenon. As regards the influence of the civil servants' pension
scheme, a comparison of both the service-connected and the ordinary military disability pensions
with those of the «Pensioenwet 1922» shows that there is great similarity in all elements of these
schemes.
During the penod 1922-1945, the assessment of the degree of disability for both ordinary and
service connected disability pensions was based on rules laid down in the «Besluiten procedure
geneeskundig onderzoek militairen» (Decrees on the procedure for medical examination) of 1922
and 1936. The practice of evaluation revealed a predilection for the actual socio-economic si-
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tuaaon, in spite of the fact that the existing legal provisions for granting pensions for life made it
impossible to take this aspect into account. As far as the service-connected disability pension was
concerned, a certain uniformity between the «Ongevallenwet 1921» and the «Pensioenwet voor de
landmacht 1922 » was achieved through agreements on co-operation at executive level (Ministry of
Defence — Ri|ksverzekenngsbank (this bank was responsible for the implementation of the
«Ongevallenwet 1921»)) as well as on the basis of the case history of the C.R.V.B. (Central Appeal
Tribunal).
Chapter Ш of Part I dwells upon the consequences of World War IL It has appeared that this war
left a significant mark on the military disability pension in general, and the military disability
pension attributable to service in particular, resulting in a review of the method of computation
(representing a certain percentage of the basis for computing pension) as well as of the amount of
pension (the possibility of attaining 1 0 0 % of the basis for computation was introduced).
World War II gave rise to a tendency for medical officers to assess the degree of disability on the
basis of schedules, although there were no legal grounds for doing so. The law laid down that
disability must be assessed at its true degree. However, the requirement for standard schedules had
appeared in actual practice, because medical officers were confronted with thousands of war
victims who had to be examined urgently to assess the degree of disability.
Inherent in the introduction of schedules was the coining of the term «physical disablement». After
the war it was no longer the «individual-work relationship», but the «loss of psychosomatic
integrity· which was the decisive factor in the evaluation process.
The introduction of the term «physical disablement» in the period 1945-1966 did not affect the
definition of the general term «disability». In accordance with the provisions of the «Ongeval
lenwet 1921 », the term «physical unemployability » was maintained after the war by the Ministry of
Defence and the Central Appeal Tribunal, although, strictly speaking, the adopted system of
evaluation called for the term «physical disablement».
Chapter Г , Scctum 1, of Part I deals with the post-World War 11 evolution in the field of the
«Ongevallenwet 1921», the « Invaliditatswet 1913» and the «Ziektewet 1913». This evolution
finally led to the merging of the first two laws into one new system, viz. the «Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering» ( W.A.O.). The element of professional causality no longer
played a pan in this new law, nor dit it provide for a grant payable after reaching the age of 65. On
the other hand, the term «loss of earnings» was introduced, which had been coined in the context of
the « Invahditeitswetgcving», while the influence of the «Ongevallenwet 1921 » was also noticeable.
An outcome of this development was the introduction of the refined subdivision into several
categories.
Chapter IV, Section 2, of Part I describes the consequences the post-war developments in the field of
soaal-secunty legislation had on the civil servants' pension legislation. It explains how the clear
distinction between «ordinary» and «service-connected» disability pension, that had existed ever
since 1922, gradually disappeared after the implementation of the law of 14 January 1954. From
the same date, the degree of disability began to play a part in the ordinary disability pension (people
who, by suitable work, can support themselves as to less than one third, hence coming under the 66
2/3 - 100% category). For the subdivision into the various categories, the «Invaliditatswet 1913»
was used.
At a later stage ( 1957), the Government Committee Van Poelje wanted to emphasise the distinction
again by raising the service-connected disability pension, contrary to the ordinary disability
pension, to a maximum of 100 % of the basis for pension computanon. The Committee felt that this
need not lead to two different definitions of the term disability, but adduced a similar definition for
both types of pension (persons considered to be unable to support themselves for at least 1/4,1/2,
3/4, or entirely, by performing suitable work). Van Poelje established the difference in the amounts
of ordinary disability pension and service-connected disability pension by relating the assessed
degree of disability to a different basis for computanon.
However, the proposals of the Government Committee have had little bearing on the further history
of the civil servants' disability pension. This history was principally influenced by the developments
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in the field of soaal security. Thus the amendments made to the «Pensioenwet 1922» in the course
of 1963 were in line with the provisions of the < Intenmwetten invahditeitsrentetrekkers». The same
applied, in 1966, to the «Algemene Burgerh|ke Pensioenwet» (General law governing avil servants'
pension), with the result that this law used a similar definition of «loss of earnings· as the W.A.O.
The abolition of the cntenon of professional causality and the application of the age limit of 65 for
the computation of disability pension were also attributable to this influence.
Chapter Г , Section, 3, of Part I describes how, after World War II, the Ministry of Defence has
repeatedly made a great effort to improve the situation for victims of war and service. Hence the
trend of «ordinary» grants was always watched very carefully, as it was feared that increases in
these ordinary grants might eliminate the difference with service-connected disability pension. This
became particularly apparent in the sixnes. The adaptation to the « Intenmwetten invahditeitsren
tetrekkers» took place in a manner different from the procedure applicable to avil servants, while
the General Law on Military Pensions took an entirely different line. This situation caused various
deviations from the legislation on soaal secunty and avil servants' pensions, for example as regards
the retention of the professional-causality criterion, the introduction of the term «physical disa
blement» alongside the term «loss of earnings», and the continued difference in the amount
payable.
Cbapter V, Section 1, of Paît I is devoted to the definitions of «physical disablement» and «loss of
earnings», as referred to in the General Law on Military Pensions, as well as to the vanous methods
of evaluation used.
This Section deals first of all with the procedure to be adopted for the medical examination, as laid
down in the Decree on «procedures for the medical examination of military personnel». It appeared
that, neither for the assessment of the degree of physical disablement nor for the assessment of
incurred loss of earnings, any speafic regulations were laid down. In actual practice, the assessment
of loss of earnings was gradually brought in line with the procedure applied by the «Algemeen
burgerlijk pensioenfonds» (A.B.P.) and the «Gemeenschappelijke Medische Dienst» (G.M.D.). For
the assessment of the degree of physical disablement, the Schedules of the War Pensions Committee
were used, as before.
As far as the term «physical disablement» is concerned, it can be stated that, after a penod of
confusion, the following defimaon has been applied m the case history of the Central Appeal
Tribunal since 1971 : «the degree of physical and mental hmitanons and defiaenaes as generally
experienced in everyday life by the individual concerned in companson with a normal healthy
person of the same age». The introduction of this defimaon established a clear distinction from the
term «loss of earnings», as defined by the Legislator in the case of ordinary disability pension.
Chapter V, Section 2, of Part I deals with the consequences which the introduction of the «Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet» (A.A.W.) has had for public employees. It describes how a special
provision for these employees has been included in this law, stipulating that, although they come
within its scope, they can claim entidement to the A.A.W. grant only to the extent that the pension
payable under their own scheme is less. In those cases where no A.A.W. grant is payable, the
Government can claim from the «Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds» the amount saved by
this fund.
Apart from the creation of this possibility of re-claiming by the Government, the introduction of the
A.A.W. has resulted in a re-adaptanon of the exisnng government pension schemes to the vanous
soaal-secunty laws. This adaptanon covered the following elements:
— definition of the term «loss of earnings» ;
— possibility of preventing accumulation of pensions;
— increase in the event of hardship;
— general minimum amount of disability pension ;
— vanable basis for the computanon of pensions.
Chapter I of Pan Π contains an evaluation of the findings described in Part I. It has been established
that, at the end of World War 11, clear parallels could be drawn between the soaal-secunty laws and
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the legislation on civil and military pensions. These parallels were examined as regards both
ordinary and service-connected disability pensions. The attention was focussed on the following
important aspects:
— the criterion of professional causality;
— the definition of the term «disability» ;
— the method of computation ;
— the amount and duration of pension.
The rather harmonious situation that existed at the end of the war was to a certain extent unsettled
by post-war developments, which were basically twofold. On the one hand there was the evolution
in the held of social-security legislation, which led to an increased entitlement in those cases where
the professional-causality criterion did not apply, while on the other hand the developments in the
field of military-pension legislation led to an adaptation of the amount of service-connected military
disability pension.
Ultimately (in 1966), the development in the field of social-security legislation entailed, for disabled
employees as well as for civil servants, that the difference in entitlement, which used to be geared to
the applicability of the professional-causality criterion, was eliminated. The two forms of entitle
ment were merged, so that only one list of definitions and one method of computation remained. As
regards the general term «disability», the idea of «loss of earnings caused by incapacity» was
emphasised. The evaluation of this form of disability was based on the situation of the disabled
person in the context of his actual social and economic circumstances.
The influence of the various soaal-secunty regulations has been noticeable in the legislation on
military pensions to a limited extent only, although a further harmonisation of the soaal-secunty
legislation and the civil servants' pension legislation would have been more in line with the historical
development. This was connected with the fact that the Ministry of Defence was rather reluctant to
encroach upon the then existing favourable position of victims of war. Consequently, there is no
longer any uniformity in the definitions and methods of computanon contained in the General Law
on Military Pensions, which has a great many disadvantages. It may be debatable whether these
disadvantages are inevitable and compatible with a rational system of pecuniary indemnification.
This question can be answered only by going more deeply into the common theory of «human
damage».
Chapter Π of Paît Π deals with this common theory of human damage. Attention has been paid to
the general notion of damage (damage being «the negative difference between the hypothetical
projection of the original undamaged reality into the future and the actual situation existing after
the harm has been done») as well as to the substance of the human damage. An important point in
this connection was that this damage comprised both loss of human integrity and loss of personal
well-being.
Subsequently, we proceeded from the notion of human damage to that of indemnification. When
analysing the meaning of the term «indemnification», we came to the conclusion that, with regard
to human beings, it can always be reduced to three basic elements, viz. provision of, or compensa
tion for, means of rehabilitation, compensation for loss of income, and solatium.
Special attention has been paid to the compensation for loss of income. It has been established that
this compensation is always derived from a comparison of two incomes. In the event of full
compensation, these two elements are the income of a comparable able person and the residual
income of the disabled person.
Chapter ID of Part II desenbes the characteristic features of the military disability pension, based on
the histoncal development of this type of pension. Considerable attention has been paid to the initial
ideas that gave rise to this pension, as well as to the subsequent evolution of the method of its
computation in the course of time. Finally, the military disability pension is described as a
compensation for loss of income. In the case of service-connected disability pension, this compensanon amounts to 100 % of the «damnum emergens» (incurred loss), whereas it is 80 % thereof
m the event of ordinary disability pension.
The views regulary expressed in specialised literature, for example the idea that pension must be
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classed as deferred salary, a form of social welfare and subsistence allowance, have been challenged
in this chapter. Similarly, it rejects the view that the pension is a legal entity sui genens (in itself). It is
felt, however, that Bod's definition can be applied in legal usage (he says that pension is «a life
annuity geared to a particular purpose»). It has been pointed out that the idea of classing military
disability pension as a compensation for lost income is not in conflict with the definition.
Chapter Г of Part Π contains criticism on a number of controversial points in the military pension
scheme. As far as the element of « insured risk » is concerned, this has led to the view that the current
definition of «disability risk» is incorrect, and that the loss of income should form the main element.
In certain circumstances this loss of income is indemnified up to a certain amount If a definition of
«disability» is used, this should merely explain why loss of income is incurred. Hence it must be an
ontological, not an axiological, notion. On the basis of this assumption, a new definition has been
worded (full or partial inability to perform suitable work as a result of sickness or physical defects).
From a purely technical point of view there are no objections to granting higher amounts of
compensaDon in the event of professional causality. If such causality is taken into account, this will
only affect the amount of compensation paid. This remark does not imply, however, that it would
not be welcome to reconsider the definition of the professional-causality criterion. In the light of the
«Defensienota 1974» (Defence White Paper 1974) there are good grounds for doing so.
Unlike the situation regarding the professional-causality en tenon, the current method of computa
tion is not sustained by a rational theory of damages. Neither in the service-connected disability
pension nor in the ordinary disability pension can the computation system based on two incomes be
found. The ordinary disability pension is computed on the basis of three incomes, while only one
income is taken into account for the computation of the service-connected pension. For both types
of pension a new method of computation has been devised.
Another element that is not sustained by the theory of damages is the honouring of completed years
of service in the system used for the computation of disability pension. The calculation of this
pension must be based solely on a comparison of incomes, although the completed years of service
may play at part, for example, in the conditions for eligibility, or as an element for establishing the
duration of the disability pension.
The assessment of the residual income, as applied in the current evaluation of loss of earnings due to
incapacity, is in agreement with a rational assessment of damage, since the determination of this
income is based on the actual social and economic situation. Medical-, labour- and salary experts
are called in to assess this actual situation, whereas the assessment of the residual income on the
basis of the W.P.C.-schedules is fully arbitrary. The main element for the latter assessment is not the
actual soaal and economic situation of the individual concerned, but his loss of physical integrity,
which is not by definition proportional to loss of income.
Furthermore, the theory of damages creates a possibility of formulating the legal grounds for
military disability pension more accurately, which has actually been done in this chapter.
Chapter V of Part Π, the last chapter of this study, contains three proposals for improving the
current military disability pension scheme: an optimum, an intermediate and a limited proposal.
In the optimum proposal, the requirements of the common theory of damages have been taken into
consideration. The solution adopted in this proposal would imply far-reaching changes in the
professional-causality criterion, the method of computation and the definition of the insured risk.
Moreover, the following defimnon of disability has been adopted in this proposal : «the condinon
where an individual is not available to perform his duties, for the sake of his own health or that of
the community».
In the intermediate proposal, the distinction between ordinary and service-connected disability
pension has been maintained, while the last-earned salary has remained the basis for the computa
tion. Moreover, the adopted defimnon of disability bears more resemblance to the existing defim
non, although the «income» elements have been eliminated («full or partial inability to perform
suitable work as a result of sickness or physical defects»).
The limited proposal mes only to remedy a few historical errors. It is aimed at bringing the
A.M.P. W. (and A.B.P. W.) more in line with the W.A.O.. At the same time, this proposal bears close
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resemblance to the contents of the theory of damages.
The final paragraph of this chapter expresses the hope that the Legislator will soon find a way to
realise at least the limited proposal.
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STELLINGEN.
1. Zowel het militair dienstinvaliditeitspensioen als het gewone militair invaliditeitspensioen kunnen gekarakteriseerd worden als een vergoeding voor
geleden loonschade. Het dienstinvaliditeitspensioen vergoedt daarbij ongeacht de leeftijd van de militair maximaal 100 % van het damnum emergens, het gewone invaliditeitspensioen daarentegen tot 65 jaar 80 % hiervan en daarna 70%.
2. Om loonschade te evalueren is de W.P.C.-schaal onbruikbaar, omdat met
deze schaal geen rekening kan worden gehouden met de concrete sociaaleconomische werkelijkheid.
3. Vaststelling van loonschade dient, ongeacht of er al of niet sprake is van
professionele oorzakelijkheid, steeds op dezelfde wijze plaats te vinden,
namelijk door een vergelijking tussen twee lonen.
4. Het is theoretisch juister, dat het drie lonensysteem in de W.A.O., A.A.W.,
A.B.P.W., S.P.W. en A.M.P.W. wordt omgezet in een twee lonensysteem.
5. Had de militaire pensioenwetgever in de zestiger jaren de ontwikkeling op
het terrein van de sociale verzekeringswetgeving en de burgerlijke pensioenwetgeving gevolgd, dan had ook de Algemene militaire pensioenwet
enkel nog het economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip gekend.
6. Het professioneel oorzakelijkheidscriterium in de Algemene militaire pensioenwet dient er enkel toe om een hogere vergoeding voor de geleden
loonschade te waarborgen en om in aanmerking te komen voor smartegeld.
7. In de Algemene militaire pensioenwet kan ook met hantering van een
economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip bereikt worden, dat in geval van
professionele oorzakelijkheid een hogere vergoeding voor de geleden
loonschade wordt toegekend.
8. Bij de vereenvoudiging van de sociale verzekeringswetgeving in Nederland
dient ook de overheidspensioenwetgeving te worden betrokken.
9. De Defensienota 1974 heeft consequenties voor het militair dienstinvaliditeitspensioen.
10. Er dient voor wat betreft de dienstplichtige militairen onderzocht te worden of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen en de Algemene militaire pensioenwet geïntegreerd kunnen worden.
11. In het Besluit procedure geneeskundig onderzoek militairen dient een
splitsing gemaakt te worden tussen de pensioenkeuring enerzijds en de
ongeschiktheidskeuring anderzijds.
12. Er dient binnen het Ministerie van Defensie een Dienst Postactieve Zorg
gecreëerd te worden, waarbinnen de huidige krachten, die op dit gebied
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werkzaam zijn, worden gebundeld.
13. In het ontwerp-A.M.A.R. en R.R.D. dienen geen bepalingen opgenomen te
worden met betrekking tot de zogenaamde sociale voorzieningen. Terwille
van de parallelliteit met de A.A.W., S.P.W. en A.B.P.W. dienen deze
bepalingen in de A.M.P.W. opgenomen te worden.
14. Ook bezien vanuit het oogpunt van het functioneren van de dienst zijn de
voordelen verbonden aan de verplaatsing van de Afdeling pensioenen en
wachtgelden van het Ministerie van Defensie van Den Haag naar Heerlen
groter dan de nadelen.
15. De wetgevende taak van de Tweede Kamer der Staten-Generaal komt op
het gebied van de pensioenwetgeving onvoldoende tot haar recht.
16. Doordat de Ministers ieder hun eigen verantwoordelijkheid dragen, komt
het voor, dat ten aanzien van vergelijkbare onderwerpen totaal verschillende regelingen worden ontworpen.
17. Er bestaat grote behoefte aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein
van de pensioen- en rechtspositieregelingen van het overheidspersoneel.
18. Waar geen arbeidsplicht meer bestaat, dient ook geen aanspraak op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering te bestaan.
19. Bij de regelingen inzake vervroegde uittreding gaat het om niets anders dan
om toekenning van ouderdomspensioen vóór het bereiken van de leeftijd
van 65 jaar.
20. Gezien het feit, dat vele ambtenaren in Zuid-Limburg gedurende de carnavalsdagen intens bij culturele aktiviteiten betrokken zijn, ware het goed
om voortaan ook de carnavalsdinsdag vrijaf te geven.
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