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

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 15 oktober 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

Aa

In artikel 14, eerste lid, wordt «artikel 65, derde lid, of vijfde lid,»
vervangen door: artikel 65, derde of vierde lid,.

Ab

Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. Het recht op bijstand strekt zich evenmin uit tot kosten die in de

voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden aangemerkt.

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde
lid tot derde en vierde lid.

3. In het nieuwe derde lid wordt «eerste, tweede en derde lid»
vervangen door: eerste en tweede lid.

B

Artikel I, onderdeel F, wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 115a, tweede lid, wordt «enige sociale zekerheidswet van»
vervangen door: enige sociale zekerheidswet waarvan.

2. In artikel 115a, vierde lid, vervalt het woord «jaar».
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C

Artikel II wordt vervangen door:

ARTIKEL II

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 13, vierde en vijfde lid, wordt vervangen door:
4. De belanghebbende is voorts verplicht aan burgemeester en

wethouders desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover
dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.
5. Burgemeester en wethouders stellen bij de uitvoering van deze wet

ten aanzien van een belanghebbende op wie de verplichting bedoeld in
het vierde lid rust, de identiteit vast aan de hand van een document als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en nemen de aard
en het nummer daarvan op in de administratie.

B

In artikel 20, vierde lid, wordt «artikel 13, derde of vijfde lid,» vervangen
door: artikel 13, derde of vierde lid,.

C

In artikel 41, eerste lid, onderdeel a, wordt «beslissingen» vervangen
door: besluiten.

D

Artikel 45, eerste lid, onderdeel g, wordt vervangen door:
g. de Informatie Beheer Groep betreffende de toepassing van de Wet

op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten en de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;.

D

Artikel III wordt vervangen door:

ARTIKEL III

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 13, vierde en vijfde lid, wordt vervangen door:
4. De belanghebbende is voorts verplicht aan burgemeester en

wethouders desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover
dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.
5. Burgemeester en wethouders stellen bij de uitvoering van deze wet

ten aanzien van een belanghebbende op wie de verplichting bedoeld in
het vierde lid rust, de identiteit vast aan de hand van een document als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en nemen de aard
en het nummer daarvan op in de administratie.
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B

In artikel 20, eerste lid, wordt «artikel 13, derde of vijfde lid,» vervangen
door: artikel 13, derde of vierde lid,.

C

In artikel 41, eerste lid, onderdeel a, wordt «beslissingen» vervangen
door: besluiten.

D

Artikel 45, eerste lid, onderdeel g, wordt vervangen door:
g. de Informatie Beheer Groep betreffende de toepassing van de Wet

op de studiefinanciering, de Wet tegemoetkoming studiekosten en de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;.

E

In artikel IV, tweede lid, wordt «werkt terug tot en met 1 januari 1997»
vervangen door: werkt voor wat betreft de onderdelen 1 en 2 terug tot en
met 1 januari 1997 en voor wat betreft onderdeel 3 tot en met 1 januari
1996.

Toelichting

A

In Aa wordt de tekst van artikel 14, eerste lid, van de Abw, zoals dat
artikel sedert de Wet van 25 april 1996, Stb. 248 (wet boeten, maatregelen
en terug- en invordering sociale zekerheid) luidt, aangepast aan de
wijziging van artikel 65, vierde en vijfde lid, van de Abw, zoals vervat in
artikel I, onderdeel E, van dit wetsvoorstel: de verwijzing naar het vijfde lid
wordt vervangen door verwijzing naar het vierde lid. De eerder in het
wetsvoorstel opgenomen wijziging van artikel 17 Abw verhuist daardoor
naar onderdeel Ab.

B

In artikel 115a, tweede, onderscheidenlijk vierde lid, zijn ten onrechte de
woorden «van» resp. «jaar» in de tekst geslopen. Het eerste dient te
worden vervangen door «waarvan», terwijl het tweede dient te worden
verwijderd.

C en D

In navolging van de in artikel I, onderdeel E, vervatte wijziging van
artikel 65, vierde en vijfde lid, van de Abw worden de identieke bepalingen
in artikel 13 Ioaw en artikel 13 Ioaz gewijzigd. Dit brengt mee dat evenals
bij artikel I, onderdeel Aa, de verwijzingen in artikel 20 van beide wetten
kloppend gemaakt moeten worden. De eerder gedane voorstellen t.a.v. de
artikelen 41 en 45 van de Ioaw/Ioaz schuiven daardoor twee onderdelen
op. Omwille van de duidelijkheid wordt de tekst van de artikelen II en III
opnieuw integraal voorgesteld.

E

Zoals ook vermeld in onderdeel G van het artikelsgewijze deel van de
memorie van toelichting is beoogd de vereenvoudigde systematiek van
evenredige toerekening van toepassing te doen zijn vanaf 1 januari 1996.
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De hier voorgestelde wijziging regelt de daartoe benodigde terugwer-
kende kracht.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert
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