
24 772 Wijziging van de Algemene bijstandswet in
verband met de preventie en bestrijding van
armoede en van sociale uitsluiting

Nr. 4 VERSLAG
Vastgesteld 25 september 1996

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast
met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als
volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud
dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen genoegzaam
zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging
over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

ALGEMEEN

1. Inleiding

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis-
genomen van de voorgenomen wijzigingen van de Algemene
bijstandswet (Abw). Zij zijn verheugd dat de maatregelen die in de nota
«De andere kant van Nederland» (kamerstuk 24 515) zijn aangekondigd,
thans, en naar zij hopen voortvarend, tot invoering – zo dat nog niet het
geval is – zullen leiden. Niettemin leeft er bij deze leden een aantal vragen
over de wijzigingsvoorstellen. Daarnaast mag uit het indienen van de
motie-Noorman-den Uyl/Bakker (24 515, nr. 7) bekend verondersteld
worden, dat op het onderdeel vrijlating de leden van de PvdA-fractie een
verdergaande opvatting huldigen dan de regering.
Deze leden onderschrijven van harte en met waardering de doelstelling

van deze wetswijziging.

De leden van de CDA-fractie hebben met waardering kennisgenomen
van de wijziging van de Abw. Waardering omdat relatief snel na het debat
over de nota «De andere kant van Nederland» de voornemens omgezet
worden in uitvoering. In de bijdrage aan dat debat hebben deze leden blijk
gegeven van instemming op hoofdlijnen, maar de uitwerking werpt wel
een aantal vragen op. Zeker over de bijverdienregeling, een onderdeel
waar deze leden in het debat ook al kanttekeningen bij geplaatst hebben.

Het valt de leden van de VVD-fractie op dat de tendens van het
wetsvoorstel naar meer centraal en generiek in plaats van decentraal en
individueel gaat. Dit valt vooral op omdat de huidige Abw nog maar kort
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in werking is. De hier aan het woord zijnde leden betreuren deze beleids-
matige stap in hoge mate. Zij menen dat de gemeenten eerst langer de
tijd gegeven had moeten worden om met de huidige bijstandswet om te
gaan.

Voorts merken de leden van de VVD-fractie op dat de memorie van
toelichting aangeeft dat de intensivering van het bijzondere bijstands-
beleid (nog) niet volledig is gerealiseerd. Deze leden vragen daarom ook
waarom niet eerst tot intensivering van de bijzondere bijstand volgens de
huidige systematiek van de Abw wordt overgegaan alvorens de reeds
door deze leden genoemde aspecten van de nieuwe wijze van bijzondere
bijstandsverlening te introduceren.

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen
van het wetsvoorstel tot wijziging van de Abw. Met recht wordt in de
aanhef van het wetsvoorstel verwezen naar het doel van de wijziging:
preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting.
De nieuwe Abw is in deze kabinetsperiode veelvuldig onderwerp van

discussie geweest. Niet alleen vanwege de knelpunten in de nieuwe
wetgeving die opgelost dienen te worden, maar ook omdat de sociale
samenhang in onze samenleving steeds meer onder druk komt te staan.
De leden van de fractie van D66 hechten er zeer aan dat de uitvoering van
de bijstand voortdurend in de aandacht van de regering staat. Het is juist
deze wetgeving die als instrument ter voorkoming van het afglijden van
mensen in een «armoedeval» kan dienen. Het directe gevolg daarvan –
inperking van het sociale leven van individuen – tast de fundamenten van
de Nederlandse maatschappij aan. Juist daarom dient de wetgeving op dit
terrein in een doorlopende wisselwerking met de maatschappelijke
werkelijkheid te staan en is alertheid van de kant van de wetgever
geboden.
De nota «De andere kant van Nederland» geeft al aan dat het uitge-

breide stelsel van sociale voorzieningen in Nederland niet adequaat is
gebleken ter voorkoming van armoede. De leden van de D66-fractie willen
vooral de sociaal-psychologische oorzaken van armoede en sociale
uitsluiting benadrukken. Als groepen mensen geen uitzicht meer hebben
op verandering van hun leefsituatie, zullen zij zich van de maatschappij
afkeren. De gevolgen hiervan kunnen doorwerken naar toekomstige
generaties, waardoor deze maatschappelijke ontwikkeling het gevaar van
een structurele ontwrichting in zich bergt.
De leden van de D66-fractie beschouwen het onderhavige wetsvoorstel

als een duidelijke verbetering. De zaken die via dit wetsvoorstel geregeld
worden, zijn over het algemeen een verruiming van de mogelijkheden van
gemeenten en doen daarmee recht aan het streven de uitvoering van de
Abw daar neer te leggen waar adequaat op de maatschappelijke behoefte
ingespeeld kan worden. Ook is er een aantal wijzigingen voorgesteld die
de algemene beleidskaders, zoals die door het Rijk zijn vastgesteld,
hebben verduidelijkt. Deze leden kunnen zich derhalve vinden in de
hoofdlijnen van dit voorstel. Het legt vooral vast hetgeen in de praktijk van
de meer vooruitstrevende gemeenten al gebruik was. Dat neemt niet weg
dat er voor de leden van de D66-fractie nog een aantal vragen openstaat.
Allereerst willen zij de regering vragen of met betrekking tot de armoede-
bestrijding de taak van het Rijk zich inderdaad beperkt tot het «verbeteren
van de knelpunten op het gebied van de regelgeving» zoals in de inleiding
van de memorie van toelichting omschreven staat. Een taakomschrijving
die van meer bevlogenheid getuigt is wellicht hier beter op zijn plaats. Zo
vragen de leden van de fractie van D66 zich af of de gelegenheid niet
moet worden aangegrepen om ook de problematiek van kwijtschelding in
relatie tot schuldsanering nader te bezien. Meer dan eens leiden de grote
bedragen waarmee een op fraude betrapte bijstandsgerechtigde
opgezadeld wordt tot uitzichtloze situaties. Deze leden zijn geen
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voorstander van het ongebreideld kwijtschelden van deze schulden, maar
willen aandacht vragen voor het feit dat deze bijstandsschulden van
rijkswege niet eens betrokken mogen worden in een schuldsanering.
Kunnen zij hieromtrent voorstellen van de regering over verwachten?
Verder zouden de leden van de D66-fractie de regering willen vragen of

de rechtsgelijkheid van bijstandsgerechtigden bij de uitvoering van de
nieuwe Abw niet te zeer in het geding is gekomen. Het is deze leden een
grote zorg dat er niet geringe verschillen in uitkeringshoogte tussen
diverse gemeenten blijken te bestaan. Deze leden wijzen in dit verband op
het rapport van de werkgroep Armoede van het Provenciaal Samenwer-
kingsverband Uitkeringsgerechtigden Limburg. Kan de regering aangeven
of de uitkomsten van het Limburgse onderzoek terzake als representatief
voor de situatie in het rest van het land beschouwd moeten worden?

De leden van de fractie van GroenLinks hebben met instemming
kennisgenomen van dit wetsvoorstel. Zij achten het een goede zaak dat
aan gemeenten meer wettelijke instrumenten ter hand gesteld worden om
een actief anti-armoedebeleid te voeren. Al rijst onmiddellijk de vraag of
de voorgestelde maatregelen wel voldoende effectief zijn om het
veelomvattende en lastige probleem van de armoede adequaat aan te
pakken; ook deeloplossingen zijn natuurlijk welkom. Deze leden koesteren
niet de illusie dat met aanvaarding van deze en de overige in de nota «De
andere kant van Nederland» genoemde maatregelen de armoede volledig
zal zijn uitgebannen, maar zij achten het van belang dat de regering het
probleem van de armoedebestrijding expliciet op de landelijk en de
gemeentelijke agenda heeft gezet.
In het algemeen gesproken menen de leden van de fractie van

GroenLinks dat gemeentelijk armoedebeleid de nationale overheid niet
mag ontslaan van de verplichting om zorg te dragen voor een leefbaar
sociaal minimum en voor een inkomensbeleid, waarbij de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen. Het primaat van het inkomensbeleid
ligt immers bij de landelijke overheid. Gemeentelijk minimabeleid zou
eigenlijk hoogstens aanvullend van aard moeten zijn. Deelt de regering
deze mening en onderkent zij het feit dat hier een verschuiving plaats-
vindt? Bestaat niet het gevaar dat, naarmate de afhankelijkheid van
minimabeleid en bijzondere bijstand toeneemt, de vaststelling van het
reële bestaansminimum in feite steeds meer een gemeentelijke aangele-
genheid wordt?
Maar al te vaak blijken de gevolgen van bezuinigingen onevenredig

zwaar doorberekend te worden aan mensen met een laag inkomen. De
leden van de GroenLinks-fractie menen dat bij iedere landelijke maatregel
of beleidswijziging goed gekeken moet worden naar de effecten voor
mensen met een minimuminkomen. Tot dusverre ontbrak het nogal eens
aan een dergelijk inzicht. Houdt de regering eigenlijk in de gaten hoe zich
het besteedbaar inkomen van mensen met een minimuminkomen in de
loop der jaren heeft ontwikkeld? Wordt deze ontwikkeling niet steeds
ondoorzichtiger, naarmate bijvoorbeeld gemeentelijke lasten steeds
verder uiteenlopen en allerlei aanvullende regelingen in belang
toenemen? Hoe wil de regering met andere woorden garanderen dat
minima in gelijke omstandigheden in de verschillende gemeenten
ongeveer een gelijkwaardig vrij besteedbaar inkomen hebben en hoe
hoog hoort dat in de opvatting van de regering eigenlijk te zijn?

De leden van de RPF-fractie hebben kennisgenomen van het voorlig-
gende wetsvoorstel. De voorgestelde wijzigingen van de Abw kunnen zij
grotendeels onderschrijven. Met name de pogingen om de effectiviteit
van de bijzondere bijstand te intensiveren hebben hun instemming. Deze
leden hebben echter grote moeite met de voorgestelde wettelijke basis
voor de subsidieregeling voor kinderopvang om de inschakeling van
alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering te bevorderen. Bij de
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behandeling van de nota «De andere kant van Nederland» hebben leden
van de RPF-fractie hun bezwaren op dit onderdeel reeds nadrukkelijk
onder de aandacht van de regering gebracht. Een op dit punt ingediende
motie, bedoeld om de hiervoor gereserveerde middelen anders in te
zetten, werd verworpen. De leden van deze fractie realiseren zich dat een
meerderheid van de Kamer het kabinetsbeleid terzake steunt. Zij vinden
het daarom niet opportuun de keuze daarvoor als zodanig opnieuw ter
discussie te stellen.
Gemeenten hebben in het kader van de preventie en bestrijding van

armoede en sociale uitsluiting een zeer belangrijke taak. Zij ontvangen
dan ook extra middelen van het Rijk om daaraan gestalte te geven. Het is
opvallend dat de taak van de rijksoverheid op dit terrein in de toelichting
beperkt blijft tot het oplossen van knelpunten in de regelgeving. De leden
van de RPF-fractie zijn van oordeel dat de rijksoverheid zich niet langzaam
maar zeker mag onttrekken aan haar verantwoordelijkheden op het terrein
van het (generieke) inkomensbeleid en de armoedebestrijding. Het mag
ook niet zo zijn dat de negatieve effecten van landelijk beleid altijd
automatisch op de gemeenten worden afgewenteld. Zij vragen de
regering aan te geven welke verantwoordelijkheden het Rijk zelf terzake
het inkomensbeleid en de armoedebestrijding moet hebben. Kan daarbij
tevens worden geschetst in hoeverre taken op dit terrein in de achter ons
liggende jaren zijn verschoven van centraal naar decentraal niveau?

De leden van de SGP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen
van het wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting. Zij onder-
schrijven de doelstelling van het wetsvoorstel om in het kader van de
armoedebestrijding de effectiviteit van de bijzondere bijstand te verbe-
teren. Om dit doel te bereiken introduceert de regering de mogelijkheid
tot categoriale verlening van bijzondere bijstand door gemeenten. Reeds
in het nota-overleg van 25 maart 1996 (kamerstuk ....) heeft de SGP-fractie
een positieve houding ingenomen tegenover de idee van het categoriaal
verlenen van bijzondere bijstand. In het kader van de armoede-
problematiek komt het deze leden voor dat het instrument zeer nuttig kan
zijn. Te denken valt in dit verband aan de positie van bijvoorbeeld
langdurig werklozen, alleenstaanden met kinderen of personen die reeds
voor langere tijd van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Het moet
alleszins aanvaardbaar worden geacht om bedoelde groepen in voorko-
mende gevallen in aanmerking te nemen als categorie, welke extra
inkomensondersteuning behoeft. Voorzover het voorliggende
wetsvoorstel bedoelde gevallen tegemoet wil komen, verdient het zonder
meer steun, zo betogen de leden van de SGP-fractie. Ondanks deze
positieve grondhouding willen de leden van de SGP-fractie de potentieel
nadelige consequenties en effecten niet uit het oog verliezen.

De leden van de GPV-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen
van het wetsvoorstel. Tijdens de behandeling van de nota «De andere kant
van Nederland» hebben deze leden geconstateerd dat binnen onze
samenleving burgers gedurende korte of langere tijd onder het sociale
minimum leven. Hierdoor wordt de participatie binnen de samenleving
belemmerd en de afhankelijkheid van anderen vergroot. Deze leden zijn
van mening dat de overheid, waar mogelijk, al haar burgers moet
stimuleren invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden. In de
meeste gevallen betekent dit de mogelijkheden creëren om zelfstandig in
het bestaan te voorzien. Tevens moet het naar de opvatting van deze
leden mogelijk zijn om invulling te geven aan de zorg- en opvoedingstaak
voor de kinderen. Daarom is het noodzakelijk dat het sociale minimum in
individuele situaties een voldoende niveau van bestaanszekerheid biedt.

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen
van het onderhavige wetsvoorstel. Het is een uitvloeisel van het eerder dit
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jaar gevoerde debat over de nota «De andere kant van Nederland». Omdat
bij die gelegenheid door de SP-fractie uitvoerig is stilgestaan bij het
armoedeprobleem, bij de analyse die de regering daarvan maakt in de
genoemde nota, en bij de door de regering voorgestelde maatregelen,
zullen de leden van de SP-fractie daar in het bestek van deze inbreng niet
meer op ingaan.

2. Verhoging effectiviteit bijzondere bijstand door categoriale
verlening van bijzondere bijstand

De leden van de PvdA-fractie kunnen zich vinden in de wijze waarop de
doelgroep gedefinieerd wordt die in aanmerking komt of kan komen voor
(categoriale) bijzondere bijstand. Het is niet de aard van het inkomen maar
de draagkracht die bepaalt of iemand voor bijzondere bijstand – al dan
niet categoriaal verstrekt – in aanmerking komt. Wel vragen deze leden
om het commentaar van de regering op de bezwaren die de VNG/DIVOSA
noemt als het gaat om de wijze waarop de randvoorwaarden van het
categoriaal inkomensbeleid worden gehanteerd. Vervolgens wordt de
draagkracht in het inkomen mede bepaald door de wijze waarop de
onderscheiden gemeenten gebruik maken van hun bevoegdheid om de
hoogte van de draagkracht zelf vast te stellen. Kan de regering inzicht
geven in het aantal gemeenten dat thans nog een drempelbedrag
hanteert? Op welke wijze wordt bij het bepalen van de draagkracht door
de gemeenten omgegaan met de vermogenspositie van aanvragers van
bijzondere bijstand?
De leden van de PvdA-fractie vragen de regering verduidelijking over de

werkingssfeer van de bijzondere bijstand bij categoriale toepassing ten
opzichte van de strikt individuele. Deze leden vragen dat inzicht aan de
hand van door de regering te verstrekken voorbeelden.
Moet er als het gaat om categoriale toepassing sprake zijn van

eenmalige kosten? Of kan de regering zich een situatie voorstellen dat er
sprake is van kosten die over een langere periode vallen, zoals bijvoor-
beeld meer dan reguliere verwarmingskosten of verwervingskosten in
verband met (deeltijd)arbeid.

De leden van de CDA-fractie merken op dat door de erkenning van Rijk
en gemeenten dat het Rijk het niveau van het inkomen vaststelt, catego-
riale uitkeringen dus slechts een tegemoetkoming in de kosten voor
bepaalde groepen kunnen zijn, nooit een verhoging van het minimum. Het
is dus aan de gemeenten om de kosten van een bepaalde groep te
definiëren. Vanuit dat uitgangspunt is de vraag gerechtvaardigd waarom
in de memorie van toelichting vier randvoorwaarden zijn opgenomen. De
VNG schrijft in haar commentaar deze voorwaarden gekunsteld te vinden,
gezien de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten. Deze
leden willen graag een reactie van de regering hierop.
Als categoriale voorzieningen worden toegestaan, wordt daarmee in

feite niet aangegeven dat de uitkering niet voldoende is voor de noodza-
kelijke kosten van bestaan. In hoeverre past dan ook de inkomens-
suppletie, die door gemeenten uitbetaald moet worden, ongeacht de toets
op kosten?

De leden van de VVD-fractie onderstrepen het belang dat de regering
hecht aan het streven de effectiviteit van de bijzondere bijstand te
verbeteren. Bij de thans voorgestelde wijziging waarmee de regering deze
effectiviteit wil vergroten, zetten deze leden echter vraagtekens. Zij zijn
van mening dat bijzondere bijstand niet «slechts ruimte biedt voor
financiële hulpverlening op individuele basis», zoals de regering zegt in
haar toelichting (blz. 1). De aan het woord zijnde leden zijn van mening
dat de bijzondere bijstand juist ruimte biedt voor financiële hulpverlening
op individuele basis. En deze leden zijn daarbij van mening dat deze
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ruimte ook benut moet worden. Volgens de leden van de VVD-fractie moet
juist het ruimte bieden voor financiële hulpverlening op individuele basis
de kracht zijn van de huidige gedecentraliseerde Abw.
De leden van de VVD-fractie vragen of het beleid wordt dat de

bijzondere bijstand straks voor een groot deel categoriaal verleend zal
worden. Deze leden zijn benieuwd te horen of de regering denkt dat de op
grond van individuele toetsing verstrekte bijzondere bijstand op de nu
voorgestelde wijze niet ondergeschikt wordt gemaakt aan de categoriaal
verstrekte bijzondere bijstand.
De leden van de VVD-fractie hebben de nodige vragen. Hoe moet

worden bepaald welke groepen burgers de bijzondere omstandigheden
ondervinden? Kan er geen sprake zijn van een verscheidenheid aan
bijzondere omstandigheden binnen de groep burgers die deze bijzondere
omstandigheden ervaren? Deze leden denken bijvoorbeeld dat de
bijzondere omstandigheden binnen een (als eenheid voorgestelde) groep
burgers in de praktijk door elk individu verschillend opgevat zou kunnen
worden. Deze individuele burgers kunnen dan misschien ook beter op een
op hun individuele maat toegesneden wijze benaderd worden en niet als
een bij een groep behorende individu. Op welke wijze zal een bijzondere
omstandigheid binnen de algemene bijzondere omstandigheden moeten
worden gewaardeerd door de gemeenten? Worden de bijzondere
omstandigheden nog wel individueel getoetst? Wordt de fraude-
gevoeligheid van deze vorm van bijzondere bijstand vanwege de
categoriale benadering niet vergroot, zo vragen deze leden?
De leden van de VVD-fractie vragen zich af of het niet meer voor de

hand had gelegen de werkwijze rond de verlening van de bijzondere
bijstand door de gemeenten eerst te verbeteren. Dit als vervolg op de
evaluatie dat sommige gemeenten onvoldoende gebruik maken van de
mogelijkheid van deze bijzondere bijstand. Wat vindt de regering van de
opvatting dat je eerst moet verbeteren wat je hebt en dan pas wijzigen?

De leden van de D66-fractie constateren dat de mogelijkheid categoriaal
bijstand te verlenen voor de gemeenten een verruiming van hun
capaciteit om voor groepen van mensen bepaalde kosten te vergoeden
betekent. Bovendien bergt individuele bijstandsverlening het gevaar van
willekeur bij de toekenning van de uitkering in zich. Dit risico wordt door
deze wijziging beperkt gehouden. Deze wijziging doet derhalve recht aan
de geest van de nieuwe Abw. Zien deze leden het goed, dan betekent het
wel dat gemeenten iets van een inkomensbeleid kunnen gaan voeren. Het
draagkrachtcriterium zal immers steeds een belangrijke rol spelen. De
voorgestelde wijziging mag echter naar de mening van de leden van de
D66-fractie een bijstandsbeleid gericht op specifieke doelgroepen niet in
de weg staan. Met name ouderen zijn gebaat bij een effectief lokaal
bijstandsbeleid en zijn alleen op grond van hun bron van inkomsten te
categoriseren.
De leden van de D66-fractie zeggen het jammer te vinden dat in de

strenge winter in het begin van dit jaar de koudetoeslag die enkele
gemeenten hebben verstrekt niet als bijzondere bijstandsuitkering is
aangemerkt. Zij vragen zich af of het invoeren van de categoriale
toekenning van de bijzondere bijstand met terugwerkende kracht per
1-1-1996 zou kunnen plaatsvinden, zodat niet de merkwaardige situatie zal
ontstaan dat bij het elimineren van een tekortkoming in de wetgeving de
schadelijke gevolgen van die tekortkoming in het verleden niet gecompen-
seerd zullen worden. Deze leden zijn op de hoogte van de circulaire
gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid van de minister van 6 juni
1996 waarin de facto per 1-6-1996 toestemming wordt verleend aan de
gemeenten om categoriaal bijzondere bijstand te verlenen. De leden van
de fractie van D66 dringen er bij de regering op aan om te voorkomen dat
gemeenten die voor deze datum een voorschot hebben genomen, gestraft
zullen worden via het toezichtbeleid. Kan de regering haar beslissing de
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voorstellen betreffende de categoriale toekenning per 1-1-1997 in werking
te laten treden, toelichten?

De leden van de fractie van GroenLinks stellen dat een van de onder-
werpen van dit wetsvoorstel de verruiming van de normen voor
bijzondere bijstandsverlening betreft. Op grond van dit wetsvoorstel kan
een gemeente categoriaal bijzondere bijstand verstrekken. Daarbij gelden
nogal wat voorwaarden die door de VNG deels als overbodig, deels als
onnodig belastend worden gezien. Wil de regering eens ingaan op deze
kritiek?
Het is deze leden nog niet helemaal duidelijk voor welke gevallen deze

verruiming nu eigenlijk kan gelden. Kan de regering een paar concrete
voorbeelden geven? Mag een gemeente bijvoorbeeld aan alle bijstand-
gerechtigden uit de bijzondere bijstand een toelage voor deelname aan
maatschappelijke activiteiten verstrekken? Of mag de gemeente een
dergelijke categoriale verstrekking slechts voorbehouden aan alleen de
groep langdurig werklozen? Mag een gemeente uit de bijzondere bijstand
een aanvullende ziektekostenverzekering betalen voor al haar minima?
Kortom, wat kan deze verruiming nu eigenlijk in de praktijk behelzen?
De financiële gevolgen van de verruiming van de Abw worden naar het

lijkt erg eenzijdig op gemeenten afgewenteld. De verruiming van de
bijzondere bijstand moet uit de onderbenutting gefinancierd worden?
Geeft de regering dit geld daarmee eigenlijk niet tweemaal uit, nu het toch
ook in haar bedoeling lag om de gemeenten – los van de verruiming –
toch al tot een volledige besteding van die post aan te sporen? En kan
gezegd worden dat die onderbesteding werkelijk in alle gemeenten zo
aanmerkelijk is, dat daarmee in substantiële zin categoriaal beleid kan
worden betaald, zo vragen de leden van de GroenLinks-fractie.

De leden van de RPF-fractie hebben kennisgenomen van het voornemen
gemeenten de bevoegdheid te geven om bijzondere bijstand categoriaal
te verstrekken. Zij informeren naar de noodzaak van alle genoemde
randvoorwaarden bij de toepassing van categoriale bijstandsverlening. Zo
vragen zij zich af waarom apart moet worden bepaald dat de doelgroep
onafhankelijk van de bron van inkomsten dient te zijn. Bestaat er
bijvoorbeeld gegronde angst dat gemeenten bijstandgerechtigden zullen
bevoorrechten? Daarnaast vragen deze leden zich af in hoeverre het niet
toestaan van ongerichte inkomenssuppleties een overbodige randvoor-
waarde is. Vloeit deze randvoorwaarde niet automatisch voort uit het feit
dat het rijk, en niet de lokale overheid, verantwoordelijk is voor de hoogte
van het sociaal minimum? Hoe moet deze randvoorwaarde overigens
worden gezien in het licht van de koopkrachtreparatie 1996, waarbij
gemeenten juist wordt gevraagd een ongerichte inkomenssuppletie aan
bijstandgerechtigden te verstrekken?

De leden van de SGP-fractie willen voorop stellen dat bijstandsverlening
in eerste instantie een individuele aangelegenheid is. Nagegaan dient te
worden of in een bepaald voorliggend individueel geval het verlenen van
bijzondere bijstand noodzakelijk is. Met de introductie van de
mogelijkheid van categoriale verlening van bijzondere bijstand gaat de
individuele toetsing van de noodzaak daarvan verloren. In de memorie
van toelichting wordt dit met zoveel woorden nog eens bevestigd.
Immers, bij de toepassing van categoriale bijzondere bijstandsverlening
zal niet meer worden nagegaan of bepaalde als noodzakelijk aan te
merken bestaanskosten noodzakelijk zijn in het individuele geval en of die
kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Slechts het enkele feit dat een
individu onder een bepaalde categorie is te brengen, maakt dat die
individu in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand bestemd voor
die categorie. Uiteraard erkennen de aan het woord zijnde leden dat dat
juist de essentie is van het instrument van categoriale verlening van
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bijzondere bijstand, maar toch missen zij in de memorie van toelichting
een beschouwing over de implicaties van het voorgestelde systeem. Zo
kan naar aanleiding van het betoogde de vraag rijzen hoe kan worden
voorkomen dat categoriale verlening niet te grofmazig uit kan werken in
de praktijk, juist vanwege het feit dat de individuele toetsing wegvalt.
In hoeverre zal het voorgestelde systeem ook fraudegevoeliger kunnen

zijn dan de tot nu toe vigerende individuele bijstandsverlening? Op dit
punt zouden de leden van de SGP-fractie, niettegenstaande hun positieve
houding ten opzichte van de doelstellingen van het wetsvoorstel, nader
inzicht willen verkrijgen.
De leden van de SGP-fractie merken op, dat het nieuwe artikel 39,

tweede lid, in de vorm van een kan-bepaling is geformuleerd. In hoeverre
is de verwachting gerechtvaardigd, dat aldus verschillen zullen optreden
tussen de verschillende gemeenten: gemeenten die wel en geen gebruik
maken van de mogelijkheid tot categoriale bijstandsverlening? In dit kader
zouden de aan het woord zijnde leden tevens aan de orde willen stellen of
de categoriale bijstandsverlening gemeenten niet meer mogelijkheden
biedt om inkomenspolitieke overwegingen een rol te laten spelen bij het
al dan niet inzetten van dit instrument. Dit zouden deze leden een
ongewenste ontwikkeling vinden.

De leden van de GPV-fractie constateren dat het voor gemeenten
mogelijk wordt de bijzondere bijstand, onder randvoorwaarden, ook
categoriaal te verlenen. Deze leden vragen of de in de toelichting als
derde genoemde randvoorwaarde, dat de voorziening ook beschikbaar
moet zijn voor degene die niet tot de doelgroep behoort, maar die voor
het overige in vergelijkbare omstandigheden verkeert, niet overbodig is. Is
er nog sprake van een categoriale verstrekking als er een individuele toets
plaatsvindt?
De leden van de GPV-fractie lezen in de toelichting dat het verstrekken

van bijzondere bijstand bedoeld is om kosten te bestrijden. Deze leden
vragen de regering of het binnen de randvoorwaarden mogelijk is dat
gemeenten categoriaal bijzondere bijstand verstrekken aan gezinnen met
een x-aantal kinderen, aangezien door de recent doorgevoerde bezuini-
gingen in de kinderbijslag in de kosten van kinderen niet meer volledig
tegemoet wordt gekomen.

De leden van de SP-fractie lezen in de memorie van toelichting dat de
gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor het opstellen van de
beleidsregels inzake de categoriale bijzondere bijstandsverlening. Nu
wijzen recente rapporten over de toepassing van de nieuwe Abw uit dat
de decentralisatie van de bijstandswet juist grote en onverklaarbare
verschillen te zien geeft in de uiteindelijk toegekende normbedragen in de
in die rapporten onderzochte gemeenten (zie bijvoorbeeld het rapport van
het Provinciaal Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Limburg).
Er is volgens deze rapporten sprake van willekeur, en zeker niet van het zo
beoogde maatwerk. De leden van de SP-fractie vragen daarom of het wel
zo verstandig is de formulering van de beleidsregels opnieuw aan de
gemeenten over te laten. Waarom dit niet centraal gedaan? Wat is het
belang ervan om dit aan de gemeenten over te laten? Onderkent de
regering niet het gevaar dat er dientengevolge opnieuw verschillen in de
toepassing van de categoriale verlening van bijzondere bijstand – en dus
inkomensverschillen – zullen optreden? Graag vernemen zij het oordeel
van de regering.
De leden van de SP-fractie willen diezelfde vragen stellen met

betrekking tot de vaststelling van de doelgroep en de uitvoering door –
opnieuw – de gemeenten. Bovendien blijken de gemeenten hun handen
vol te hebben aan de invoering van de nieuwe Abw; worden zij niet te
zwaar belast op die manier?
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Het is de leden van de SP-fractie onduidelijk of bij de toekenning van
categoriale bijzondere bijstand de draagkracht van de individuele persoon
behorende tot de in het geding zijnde categorie nu wel of niet een rol
speelt of getoetst wordt. Graag ook hier het standpunt van de regering.
De leden van de SP-fractie zouden vervolgens graag een reactie van de

regering hebben op de brief van de VNG van 25 augustus 1996, in het
bijzonder waar het betreft de kritiek van de VNG op de door de regering
aan de toekenning van categoriale bijzondere bijstand verbonden
randvoorwaarden.

3. Afstemming bijzondere bijstand en voorliggende
voorzieningen

Met genoegen hebben de leden van de PvdA-fractie gelezen dat er
helderheid wordt geschapen in de werkingssfeer van de bijzondere
bijstand. Deze leden stemmen dan ook in met de opvatting zoals door de
regering in deze is verwoord. Toch vragen deze leden zich af of er sprake
is van een afdwingbaar recht op bijzondere bijstand indien men voldoet
aan de door de gemeente vastgelegde criteria? Op welke wijze kan een
rechthebbende dat recht verzilveren indien de gemeente een verstrekking
weigert, zo vragen deze leden.
Het is van belang om inzicht te verkrijgen over wat geacht wordt binnen

een bijstandsuitkering opgevangen te kunnen worden (zie ook artikel 1,
onderdeel A). Deze leden vragen de regering of op basis van een reguliere
bijstandsuitkering (of vergelijkbaar inkomensniveau) indien men langer
dan 3 jaar op dat niveau een inkomen heeft er als regel voldoende
reserveringsruimte is voor bijvoorbeeld:
– een baby-pakket (geboorte eerste kind);
– verhuizing;
– vervanging duurzame gebruiksgoederen;
– de kosten van meer dan een schoolgaand kind tussen de 12 en 16/18

jaar.

De leden van de CDA-fractie constateren dat door het bestaan van een
voorliggende voorziening en de verlening van bijzondere bijstand er nogal
eens grote verschillen per gemeente zijn ontstaan. Deze leden stemmen in
met de wijziging, maar vragen wel of de noodzakelijke kosten altijd even
duidelijk gedefinieerd zijn. Neem bijvoorbeeld een persoon of een gezin,
dat niet verzekerd is voor tandartshulp (boven de 18 jaar). Kunnen, als een
ingreep noodzakelijk is, de kosten worden vergoed en/of kan de gemeente
bijstand verlenen voor de kosten van de tandartsverzekering?

De leden van de VVD-fractie lezen op blz. 4 van de memorie van
toelichting dat: «(v)oor kosten die uit het pakket van een voorliggende
voorziening worden verwijderd op grond van de beperking van de
reikwijdte van de voorliggende voorziening, terwijl de noodzakelijkheid
van de kosten niet in het geding is, is bijzondere bijstand op zijn plaats».
De leden van de VVD-fractie vragen zich af hoe deze formulering zich in de
praktijk zal moeten laten uitwerken. Is de gehanteerde formulering niet
erg ruim, zo vragen deze leden. Hoe wordt de noodzakelijkheid bepaald?
Gaat het hierbij nog om de noodzakelijkheid in het individuele geval? Of is
het de bedoeling dat de gemeente moet nagaan en rekening houden met
waarom tot beperking van de reikwijdte van de voorliggende voorziening
is overgegaan? Zien deze leden het goed dat de gemeenten in dat geval
moeten beoordelen of de voorliggende voorziening uit het pakket is
verwijderd op grond van een beleidsmatige of een budgettaire maatregel?
Indien dit het geval is, dan vragen deze leden of zo’n waterscheiding
tussen beleidsmatig en budgettair überhaupt wel gemaakt kan worden. Zo
ja, welke criteria worden hierbij gehanteerd?
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Op blz. 5 van de toelichting zegt de regering dat «aangezien het
vakdepartement in dit geval de beslissing neemt over de noodzaak van de
voorziening, terwijl de kosten van de voorziening niet of niet geheel
vergoed worden, dat departement de gemeenten financieel tegemoet (zal)
komen...». Deze leden vragen zich hoe zij zich dit voor moeten stellen. Kan
de regering de te volgen procedure schetsen vanaf de bepaling van de
noodzakelijkheid en tot en met de financiële bijstandsverlening? Betekent
dit in de praktijk dat de financiële tegemoetkoming voor deze personen
alleen maar uit een ander «potje» komt, namelijk niet meer van de
rijksoverheid maar van de gemeente. Is het niet zo dat principieel gezien
de rijksoverheid van mening is dat zij verantwoordelijkheid draagt voor de
voorziening, aangezien zij daarvoor de gemeente moet compenseren
maar wel zelf de reikwijdte van de voorziening heeft beperkt waardoor de
voorziening niet meer direct vanwege de rijksoverheid wordt vergoed? Is
dit in feite niet een tweeslachtige benadering van noodzakelijk geachte
voorzieningen? Deze leden hebben grote twijfels bij deze werkwijze.
Betekent het dat de «noodzakelijkheid» leidt tot de categoriale verlening
van bijzondere bijstand voor deze voorziening?

De leden van de fractie van D66 stemmen in met de wijziging van artikel
17, tweede lid, Abw. Zij zien hierin een aanmerkelijke verbetering in
vergelijking met de huidige situatie. De wijzigingen die worden voorge-
steld met betrekking tot artikel 17 maken duidelijk dat een beperking van
een pakket voorliggende voorzieningen nog niet betekent dat deze
voorzieningen niet uit de bijzondere bijstand zouden mogen worden
vergoed. De wet maakt helder dat dat wel mag. Met name voor voorzie-
ningen die voorheen in de werkingssfeer van de Algemene wet bijzondere
ziektekosten (AWBZ) lagen (zoals volledige gebitsprothesen en diëten) zal
duidelijk moeten zijn dat aan deze kosten via de bijzondere bijstand
tegemoet gekomen kan worden. Het zou goed zijn als de gemeenten daar
ook duidelijk op worden gewezen.
De leden van de fractie van D66 zouden de regering willen vragen of de

bepaling dat het Gemeentefonds gecompenseerd dient te worden indien
de reikwijdte van voorliggende voorzieningen beperkt wordt, nu ook
betekent dat het Gemeentefonds gecompenseerd zal worden voor het
extra beroep op bijzondere bijstand dat het gevolg zal zijn van de
bezuinigingen in de thuiszorg. Blijkens een uitspraak van de arrondisse-
mentsrechtbank te Almelo van 30 juli 1996, dienen gemeenten de
noodzakelijke kosten waarin voorheen door de regelingen op het gebied
van de thuiszorg voorzien werd, via de bijzondere bijstand te vergoeden.
De leden van de D66-fractie willen de regering vragen wat de gevolgen
van deze uitspraak zijn voor de uitvoering van de bijzondere bijstand. Is er
in het licht van deze uitspraak wellicht zicht op spoedige compensatie van
het Gemeentefonds ten aanzien van deze uitgaven in het kader van de
bijzondere bijstand?
De afstemming van de bijzondere bijstand op voorliggende voorziening

heeft de instemming van de leden van de fractie van GroenLinks. Daarbij
zal in de toekomst bij komende bezuinigingen steeds een toets plaats-
vinden door het betreffende vakdepartement en eventueel een dotatie aan
het Gemeentefonds geschieden. Nog even afgezien van de problemen die
rond de vaststelling van dat bedrag kunnen opdoemen, willen de leden
van de GroenLinks-fractie weten in hoeverre gemeenten alsnog
schadeloos worden gesteld voor in het verleden ingevoerde eigen
bijdragen. Te noemen zijn in dit verband bijvoorbeeld de thuiszorg, de
rechtshulp, de gezondheidszorg.

De leden van de RPF-fractie gaan er vanuit dat de beoogde afstemming
tussen bijzondere bijstand en voorliggende voorzieningen tot gevolg heeft
dat voortaan bij elke beperking in de reikwijdte van een voorliggende
voorziening bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de vraag in
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hoeverre de voorziening noodzakelijk blijft. Daarbij zal in dergelijke
gevallen adequaat invulling moeten worden gegeven aan de plicht tot
compensatie. Is de regering optimistisch over de wijze waarop een en
ander gerealiseerd zal worden? Hoe kan worden gegarandeerd dat de
compensatie richting gemeenten voldoende zal zijn?

De leden van de SP-fractie zijn van mening dat in de memorie van
toelichting de verhouding tussen bijzondere bijstand en voorliggende
voorzieningen helder is weergegeven. Toch blijven zij het een vreemde
zaak vinden. Al eerder betoogden zij dat de bijzondere bijstand het
vangnet onder het vangnet dreigt te worden.
Indien door een departement in een voorziening wordt bezuinigd, kan

toch een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand mits de
noodzaak van de voorziening maar niet is verdwenen. Aldus wordt door
het betreffende departement toch maar mooi de opgelegde bezuiniging
gerealiseerd, en moet de bijzondere bijstand voor diezelfde noodzakelijk
gebleven voorziening «bloeden». Echter het betreffende departement
moet de aldus gerealiseerde aanspraken op bijzondere bijstand achteraf
gaan compenseren. Vindt de regering dit ook niet vreemd, en omslachtig?
Of speelt op de achtergrond mee dat de bezuiniging er wel eens in zou
kunnen zitten dat mensen niet graag en gauw een beroep op de bijstand
doen (zie het recente tweejaarlijkse rapport van het Sociaal-cultureel
planbureau (SCP) en dus minder aan compensatie gegeven behoeft te
worden dan er bezuinigd is?
De leden van de SP-fractie vragen de regering verder te reageren op de

opmerkingen die de VNG in haar bovengenoemde brief maakt over de
bedoelde compensatie.

4. Kinderopvang voor alleenstaande ouders met Abw

Met warme instemming hebben de leden van de PvdA-fractie gelezen
dat de regeling vergoeding kosten van kinderopvang zich uitstrekt tot alle
één-ouder-gerechtigden van socialezekerheidswetten met een inkomen op
het relevante bijstandsniveau. Deze leden vernemen graag op welke wijze
de relevante uitkeringsorganisatie over deze faciliteiten geı̈nformeerd zijn.
Gezien de sluitingstermijn van 1 juni 1996 vragen deze leden of de
regering al inzicht kan geven over de soort en aantallen kinderopvang-
plaatsen die via deze regeling worden gerealiseerd.
Deze leden herinneren zich dat bij de behandeling van de nota «De

andere kant van Nederland» vragen gesteld zijn over de mogelijkheden
om ook naschoolse opvang te realiseren voor kinderen tussen de 12 en de
16 jaar. Heeft de regering inmiddels enig inzicht in deze mogelijkheden, zo
vragen zij. In de toepassing van de bijzondere bijstand is het sinds de
decentralisatie mogelijk om bijzondere bijstand te verstrekken in de
kosten van kinderopvang. Dat geldt zowel voor alleenstaande ouders die
bezig zijn met arbeid of scholing, als voor situaties waarin het op grond
van de gezinsomstandigheden of de ouder–kind-relatie op medisch of
pedagogisch advies wenselijk of noodzakelijk is dat het kind een plaats in
de kinderopvang krijgt. Ook als inkomen uit arbeid voor de betreffende
ouder(s) niet is weggelegd. Heeft de regering overwogen de kinderopvang
subsidieregeling ook voor deze groep open te stellen? Zijn er bezwaren,
zo vragen de leden van de PvdA-fractie. En zo ja, welke?

De leden van de CDA-fractie stellen dat de middelen die vrijgemaakt
worden voor kinderopvang een positieve stimulans zijn voor alleen-
staande ouders om opvoeding en werk met elkaar te kunnen combineren.
Deze leden gaan er vanuit dat deze middelen ook bedoeld zijn voor
alleenstaande ouders met een inkomen gelijk aan het bijstandsniveau, en
dat alle vormen van kinderopvang, zowel crèches als gastoudergezinnen,
onder de regeling vallen.
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Kunnen overblijvende middelen van dit jaar overgeheveld worden naar
volgend jaar, omdat er dit jaar zo laat gestart is, zo vragen deze leden.

De leden van de VVD-fractie willen graag geı̈nformeerd worden over de
tijdelijke regeling ten aanzien van inkoop van kinderopvang. Om welke
regeling gaat het hier?

De leden van de fractie van D66 juichen deze wijziging toe. Een
belangrijk obstakel tot arbeidsmarktparticipatie voor alleenstaande
ouders, al dan niet in de bijstand, wordt daardoor weggenomen. Deze
maatregel zal bij kunnen dragen tot de gewenste uitstroom uit de bijstand
en in combinatie met een vrijlatingsregeling voor eenoudergezinnen met
kinderen jonger dan 5 jaar, zal er een aanmerkelijke verbetering van de
inkomenssituatie gerealiseerd kunnen worden. Naar de mening van deze
leden is een groot knelpunt niet opgelost. Indien kinderen ouder dan 5
jaar zijn, vervalt zowel de mogelijkheid van kinderopvang (in de vorm van
naschoolse opvang bijvoorbeeld) als de vrijlatingsregeling. Is het niet
mogelijk om de vrijlatingsregeling in ieder geval uit te breiden naar de
categorie ouders met kinderen boven de 5 jaar?
Kan de regering verder aangeven in hoeverre gemeenten al gebruik

hebben gemaakt van de regeling voor 1996 om kinderopvang te realiseren
voor alleenstaande ouders, en hoeveel extra kinderopvangplaatsen er zijn
gerealiseerd? Wat als er nu niet voldoende opvang beschikbaar is en
mensen de opvang op een andere manier moeten regelen? Het gaat toch
in alle gevallen om een volledige vergoeding, zo vragen de leden van de
D66-fractie.

De leden van de RPF-fractie informeren welk deel van het gereserveerde
budget van f 85 mln. naar verwachting in 1996 zal worden besteed. Zij
gaan er vanuit dat de regering in elk geval al zicht heeft op het aantal
aanvragen, omdat de aanvraagtermijn op 15 september 1996 afliep. Op
welke termijn zal het resultaat van deze maatregel overigens worden
geëvalueerd?

5. Herinvoering centrale vrijlatingsregeling

De door de regering voorgestelde vrijlatingsregeling heeft de
instemming van de leden van de PvdA-fractie. Echter, zij zien deze
regeling graag verder uitgebouwd. De overwegingen die voor deze leden
gelden, zijn uitvoerig in de behandeling van de nota «De andere kant van
Nederland» aan de orde geweest. De leden van de PvdA-fractie hebben in
dit stadium een aantal feitelijke vragen.
Hoeveel uitkeringsgerechtigden zijn er die aan de door de regering

genoemde criteria voor vrijlating voldoen? Welk percentage daarvan zal
naar verwachting van de regering gebruik maken van de vrijlatings-
regeling? Hoeveel mensen in deze categorie hebben inkomen uit arbeid
en wat is het gemiddelde bedrag per maand dat zij verdienen?
Een aantal bijstandsgerechtigden ouder dan 57,5 jaar heeft een klein

pensioen (weduwe) of een andere sociale verzekeringsuitkering dan wel
ander inkomen niet uit tegenwoordige arbeid. Meent de regering dat voor
deze mensen een vrijlatingsregeling van toepassing is of zou kunnen zijn?
Hoeveel uitkeringsgerechtigden ouder dan 57,5 jaar hebben zulke
inkomsten?
Welk percentage uitkeringsgerechtigden die niet in de door de regering

genoemde categorieën valt, heeft inkomen uit arbeid en voor welke
bedrag gemiddeld per maand? Is deze groep uitkeringsgerechtigden de
afgelopen jaren gegroeid? Zo ja, in welke mate?
Is het gedeelte eigen inkomen uit arbeid de afgelopen jaren per deels

werkende uitkeringsgerechtigde gemiddeld gewijzigd?
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Per 1 oktober 1994 is de vrijlatingsregeling afgeschaft. Tot welke
besparingen heeft dat geleid?
Is de gemiddelde uitgave per uitkeringsgerechtigde Abw – de trend-

matige aanpassingen daargelaten – sinds 1994 gewijzigd, en zo ja, hoe?
Heeft de regering inzicht in het aantal bijstandsgerechtigden dat geheel

of gedeeltelijk niet in staat is om inkomen uit arbeid te verwerven volgens
het inzicht van de uitkerende/toetsende instantie?
Is de regering bekend met het feit dat in geval van vrijlating al dan niet

in samenhang met een kostenvergoeding voor kinderopvang er voor een
(partieel) uitkeringsgerechtigde sprake kan zijn van een aanzienlijke daling
van het recht op individuele huursubsidie (IHS) tezamen met soms
substantiële navorderingen?
Heeft de regering overwogen, of is zij bereid dat te doen, een regeling te

treffen in relatie tot de werking van de IHS, die er toe leidt dat wat als
inkomensondersteuning via de bijstand bedoeld is, niet via een korting op
de IHS verdwijnt?

De leden van de CDA-fractie constateren dat de bijverdienregeling, die
is opgeheven en omgezet is in het incentive-beleid, wordt opnieuw
ingevoerd voor twee groepen. De hoofdargumentatie daarbij is dat deze
groepen geen plicht tot arbeid hebben en geen gebruik kunnen maken
van het incentive-beleid. Uit een onderzoek van het FNV blijkt echter dat
de meeste gemeenten het incentive-beleid inzetten voor een project-
matige benadering en slechts weinigen een eenmalige uitkering in het
kader van dat beleid uitkeren. Daarnaast constateert de regering dat het
incentive-beleid onvoldoende is toegesneden op het armoede-vraagstuk.
Daarom hebben de leden van de CDA-fractie grote moeite om de vrijlating
tot deze groepen te beperken. Het is toch bekend dat langdurig bijstands-
gerechtigden en ouder(s) met kinderen de grootste groep «armen» in de
bijstand zijn. Een aantal van hen zal daarbij ook nog vrijgesteld worden
van arbeid om sociaal medische gronden, en om die reden dus geen
gebruik kunnen maken van het incentive-beleid. Deze leden zouden graag
een onderbouwing zien van de redenen waarom deze groepen ook niet
voor de bijverdienregeling in aanmerking zouden komen.
Heeft de regering inzicht in de aantallen «vrijgestelden» op basis van

sociaal medische indicatie alsmede de duur en fluctuatie, zo vragen deze
leden.
Heeft de regering nog overwogen om niet gedurende een lange

periode, bij 57,5 jarigen kan dat in principe 7,5 jaar zijn, de bijverdien-
regeling van kracht te laten zijn, maar een kortere bijverdienregeling voor
langdurig bijstandsgerechtigden en mensen met kinderen mogelijk te
maken. Zo ja, waarom is deze gedachte verworpen en zo niet, wat is daar
de reden voor?
De bijverdienregeling is niet alleen een instrument om gemotiveerd een

deeltijdbaan te kunnen blijven voortzetten, maar versterkt de eigenwaarde
en regelt voor een deel de kosten van verwerving. Deze laatste kosten zijn
fors en een belemmering voor werkaanvaarding. De leden van de
CDA-fractie zouden graag van de regering vernemen hoe de gemeente
met de kosten van verwerving in het kader van de Abw dienen om te
gaan.
Kan de regering enige indicatie geven van de kosten die gemoeid

zouden zijn met de invoering van een bijverdienregeling voor langdurig
bijstandsgerechtigden en mensen met kinderen, en de besparing die
daardoor gerealiseerd wordt voor voorzieningen, zoals bijvoorbeeld
bijzondere bijstand en woonkostentoeslag?
Tot slot vragen de leden van de CDA-fractie of er recente gegevens zijn

over de besteding van de gelden van de bijzondere bijstand en het
incentive-beleid. De VNG is van mening dat de regering te optimistisch is
over het «niet bestede» deel van de bijstand. Deze leden achten een
onderbouwing gewenst.
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De leden van de VVD-fractie vragen waarom niet wordt gewacht met de
herinvoering van de centrale vrijlatingsregeling. Waarom wordt niet eerst
gewacht tot er meer ervaring is opgedaan met het huidige incentive-
beleid? Deze leden vragen dit temeer zij niet op de hoogte zijn van een
evaluatie van één en ander. Kan de regering aangeven waaruit blijkt dat
het incentive-beleid dat de gemeenten kunnen voeren onvoldoende is
toegesneden op het armoedevraagstuk?
De aan het woord zijnde leden vragen wat de gewijzigde systematiek

rond de toerekening macro-financieel gezien betekent. Zij zien hiervan
graag een (te verwachten) berekening tegemoet.
Tevens vragen de leden van de VVD-fractie welke mogelijkheden de

gemeenten hebben om de hoogte van de rijksvergoeding te beı̈nvloeden.

De leden van de D66-fractie menen dat herinvoering van een centrale
vrijlatingsregeling voor inkomsten uit arbeid een verantwoorde maatregel
is om de huidige knelpunten met betrekking tot het incentive-beleid van
de gemeenten op te lossen. Zij vragen zich echter af of het aantal
categorieën dat onder deze vrijlatingsregeling zal vallen niet uitgebreid
zou moeten worden. Het bevreemdt de leden van de fractie van D66 dat in
de memorie van toelichting vastgesteld wordt dat het incentive-beleid dat
gemeenten kunnen voeren onvoldoende is toegesneden op het armoede-
vraagstuk. De nu genoemde groepen zullen weinig baat hebben bij deze
regeling omdat hun mogelijkheden, met name bij mensen boven de 57,5
jaar, gering zijn. Waarom is de vrijlatingsregeling niet uitgebreid naar
langdurig werklozen en mensen die om individuele redenen van de
arbeidsverplichting zijn ontheven? Voor gehandicapten is bijvoorbeeld in
veel gevallen slechts deeltijdwerk mogelijk. Voor mensen tussen de 50 en
57,5 jaar oud geldt hetzelfde. Voor hen is deeltijdwerk vooral van cruciaal
belang om aansluiting met de maatschappij te kunnen houden. De leden
van de fractie van D66 willen daarom de regering vragen of het mogelijk
is om in overleg met de gemeenten deze uitbreiding van de vrijlatings-
faciliteit te realiseren.

De wijziging van de vrijlatingsbepalingen kan eveneens op de
instemming van de leden van de fractie van GroenLinks rekenen. Zij
vragen de regering echter of het instrument van de vrijlating niet veel
effectiever kan worden ingezet om ook de ontplooiing van andere
groepen uitkeringsgerechtigden te stimuleren. Heeft de regering inzicht in
de wijze waarop de gemeenten vorm hebben gegeven aan hun incentive-
beleid en heeft de regering een opinie over de te verwachten effectiviteit
van het beleid van de diverse gemeenten?
Een andere vraag in dit verband betreft de reikwijdte van de vrijlatings-

bepaling ten aanzien van personen die van de sollicitatieplicht zijn
ontheven. Slechts degenen die inkomen uit arbeid verwerven, hebben
recht op de landelijke vrijlatingsregeling. Is het – juist uit het oogpunt van
de bestrijding en preventie van armoede en sociale uitsluiting – niet
raadzaam om ook andere vormen van ontplooiing financieel te onder-
steunen. Waarom heeft niet ook de bijstandsvrouw of oudere bijstands-
gerechtigde, die mantelzorg of vrijwilligerswerk verricht of een scholing
volgt, aanspraak op een landelijk geregeld extraatje?
Een van de knelpunten die de leden van de fractie van GroenLinks rond

de incentive-regeling hebben gesignaleerd, betreft de invloed van een
premie of toeslag op inkomensafhankelijke regelingen en op het
belastbaar inkomen. In de praktijk voelen veel mensen zich blij gemaakt
met een dode mus wanneer zij zien dat de netto-incentive wegvalt tegen
het verlies van huursubsidie en dergelijk. Weet de regering voor dit
probleem een oplossing aan te dragen? Kan in de diverse inkomensafhan-
kelijke regelingen en in de loonbelasting worden vastgelegd dat een
premie of vrijgelaten inkomsten buiten beschouwing blijven?
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De leden van de RPF-fractie vragen hoeveel gemeenten de vrijlatings-
regeling momenteel nog toepassen. Bestaat daarnaast inzicht in de mate
waarin deze regeling leidt (of heeft geleid) tot aanvaarding van
deeltijdwerk voor werklozen van 57,5 jaar en ouder en voor alleenstaande
ouders met kinderen onder de vijf jaar?

De leden van de GPV-fractie vinden de keuze van de regering om voor
de niet-sollicitatieplichtige bijstandsgerechtigden opnieuw een vrijlatings-
bedrag in te voeren curieus en tweeslachtig. Dit vrijlatingsbedrag moet, zo
lezen deze leden op blz. 2 van de toelichting, worden gezien als een
stimulans om op eigen initiatief betaald werk te gaan verrichten. Op blz. 6
van de toelichting lezen deze leden dat de herinvoering van het vrijlatings-
bedrag voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar, of
werklozen van 57,5 jaar of ouder voortkomt uit het feit dat het incentive-
beleid van de gemeenten onvoldoende is toegesneden op het armoede-
vraagstuk. Het incentive-budget zal doorgaans worden ingezet ten
behoeve van werklozen die sollicitatieplichtig zijn. Betekent dit dat de
twee genoemde categorieën, indien ze onder de armoedegrens dreigen te
vallen, hierdoor alsnog uit financiële redenen gedwongen worden betaald
werk te zoeken?

De leden van de SP-fractie zijn nog steeds voorstander van het
herinvoeren van de vrijlatingsregeling over de hele linie, en dus niet te
beperken tot de twee in het wetsvoorstel genoemde groepen. Zij zijn van
oordeel dat de vrijlatingsregeling een grotere stimulans inhoudt dan het
incentive-beleid, te meer nu uit de hierboven reeds genoemde onder-
zoeken blijkt dat niet alle gemeenten zelfs al de beschikking hebben over
een incentive-beleid. Zij vernemen graag de visie van de regering op dit
punt.

6. Wijziging van artikel 134

Herinnert de regering zich het algemeen overleg van 13 juni 1996 o.a.
inzake de situatie bij geautomatiseerde ondersteuning van de invoering
van de nieuwe Abw en de daarmee samenhangende problematiek
(kamerstuk 24 400 XV, nr. 47), zo vragen de leden van de PvdA-fractie. In
dat kader is onder andere door hen uitvoerig stilgestaan bij de problemen
die zich hebben voorgedaan door de late kennisgeving aan de gemeenten
– te weten 8 november 1995 – over een voor het te automatiseren
administratieve proces wezenlijk onderdeel van de regels en wetgeving.
Uit de memorie van toelichting bij artikel 134 blijkt dat de voorgestelde
wetswijziging op deze problematiek betrekking heeft. Herinnert de
regering zich haar toezegging dat zij een nader onderzoek zou doen naar
de gang van zaken en de mate waarin de gemeenten nadeel hebben
ondervonden door de zo late, ingrijpende wijziging van de regelgeving.
Kan de regering berichten over haar bevindingen, zo vragen de leden van
de PvdA-fractie. Overigens heeft een doelmatige vereenvoudiging van de
regelgeving de warme instemming van de deze leden.

7. Financiële aspecten

De leden van de PvdA-fractie vragen om een heldere financiële
opstelling over het huidige «overschot» van de gemeenten op de
toekenning van de bijzondere bijstand per 1-1-1996, op de situatie per
1-1-1995 en de situatie per 1-1-1994. Zij stellen deze vraag omdat blijkt dat
er nog immer verschil van mening dan wel van inzicht is in de landelijke
overschotten op de gemeentelijke budgetten bijzondere bijstand. Kan en
wil de regering aangeven wat haar verwachting is omtrent de ontwik-
keling van de benutting van de gemeentelijke bijzondere bijstandsgelden?

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, 24 772, nr. 4 15



De leden van de VVD-fractie constateren dat in de memorie van
toelichting de regering meldt dat de uitgaven en beleidsoverwegingen in
het kader van de bijzondere bijstand en de armoedebstrijding worden
gemonitored. Deze leden kunnen niet akkoord gaan met slechts deze
mededeling. Graag willen zij een overzicht zien van de te verwachten
financiële consequenties van het te wijzigen, in het voorliggende
wetsvoorstel voorgestelde, beleid. Zij zouden daarbij in dit te geven
overzicht graag de (te verwachten) financiële consequenties gespecifi-
ceerd zien aan de hand van de verschillende onderdelen van elke
afzonderlijke voorgestelde maatregel, zoals bijvoorbeeld de wijziging van
het incentive-beleid, de categoriale bijzondere bijstandsverlening en de
afstemming van de bijzondere bijstand met de voorliggende voorzie-
ningen.
De leden van de VVD-fractie vragen overigens ten aanzien van de

formulering van de gedragsregel ten aanzien van de afstemming, zoals
genoemd op blz. 8 van de toelichting, of «de noodzakelijkheid» bij deze
gedragsregel een rol speelt. Deze leden stellen deze vraag aangezien zij
denken een verschil te lezen op dit onderdeel in de toelichting op blz. 8 en
dit onderdeel in de Toelichting op blz. 4.

De leden van de fractie van D66 vragen de regering meer helderheid te
verschaffen omtrent de invoeringskosten van de nieuwe Abw. De door de
regering ter beschikking gestelde f 50 mln. blijkt niet kostendekkend te
zijn; volgens een onderzoek van de VNG bedragen de werkelijke kosten
f 200 mln. Is de contra-expertise die de regering op 26 juni jl. heeft
aangekondigd reeds uitgevoerd en zo ja, wat zijn de bevindingen?
Verder vragen de leden van de D66-fractie de regering of er al meer

zicht is op de mate van uitputting van de bijzondere bijstand.
Tot slot zouden de leden van de fractie van D66 aan de minister willen

vragen hoe aan de motie-Bakker/Noorman-den Uyl (kamerstuk 24 515,
nr. 13) betreffende cliëntenparticipatie uitvoering gegeven zal worden.

De leden van de RPF-fractie veronderstellen dat gemeenten in 1996
meer aan bijzondere bijstand zullen uitgeven dan de afgelopen jaren het
geval was. Zij verzoeken de regering hierover informatie te verstrekken,
voorzover die aanwezig is. Deze leden vragen om een nadere onder-
bouwing van de verwachting dat de financiering van de voorgestelde
subsidieregeling voor kinderopvang budgettair neutraal kan plaatsvinden.

ARTIKELEN

Artikel I

Onderdeel B (artikel 39)

Zien de leden van de VVD-fractie het goed dat geen aanvraag meer
hoeft te worden ingediend bij de categoriale toekenning van de bijzondere
bijstand. Deze leden zijn van mening dat de zinsnede «het aannemelijk zijn
dat de persoon zich in de regel» wel uitermate vaag is. Hoe moet dit in de
praktijk werken? Welke criteria bestaan er voor de bepaling van de
«aannemelijkheid» en voor «in de regel»? Wat als het aannemelijk is dat
de persoon zich wel in de bijzondere omstandigheden bevindt maar zich
hier niet in de regel in bevindt? Wat als aannemelijk is dat de persoon zich
niet in de bijzondere omstandigheden bevindt maar zich in de regel hier
wel in bevindt? Betekenen deze twee situaties dat toch tot een individuele
toetsing overgegaan zal moeten worden bij de categoriale toekenning, zo
vragen de leden van de VVD-fractie?
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Onderdeel E (artikel 65)

De leden van de SP-fractie nemen aan dat met document in het
onderhavige artikel van het wetsvoorstel bedoeld is een document dat in
overeenstemming is met de Wet op de identificatieplicht en de inmiddels
tot stand gekomen jurisprudentie, die voor wat betreft het paspoort zegt
dat volstaan mag worden met het tonen van een kopie van het paspoort.
Onderschrijft de regering dit?

Onderdeel F (artikel 115a)

De leden van de VVD-fractie vragen of het in artikel 115a lid 1, onder b,
gestelde nog aan een tijdlimiet wordt gebonden.

De voorzitter van de commissie,
De Jong

De wnd. griffier van de commissie,
Nava
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