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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 72» vervangen door:

artikel 71.
2. Onder vervanging van de aanduidingen «d» en «e» in «c» en «d»,

vervalt artikel 1, onderdeel c.

B

Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde die

met een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een
bloedverwant in de eerste graad;

b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden
leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

2. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen
hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te
dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de
kosten van de huishouding dan wel anderszins.

3. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht
indien de belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning
en:

a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de verlening van
bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;

b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsge–
vonden van een kind van de een door de ander;

c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de
huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of

d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een
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gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de
gezamenlijke huishouding bedoeld in hettweede lid.

4. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke
registraties, en gedurende welktijdvak, in aanmerking worden genomen
voor de toepassing van het derde lid, onderdeel d.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te
dragen voor een ander, zoals bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4, onderdeel a en b, worden vervangen door:
a. alleenstaande: de ongehuwde die geen tot zijn last komende

kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander;
b. alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor

een of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke
huishouding voert met een ander;

Artikel 5, tweede tot en met zesde lid, wordt vervangen door:
2. Onder een woning wordt mede verstaan een woonwagen en een

woonschip.

Artikel 7 vervalt.

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdelen f en g, wordt vervangen door:
f. die 18, 19 of 20 jaar is en wordt bedoeld in artikel 26, eerste en

tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet.
2. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. Geen recht op algemene bijstand heeft degene:
a. van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijft;
b. die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in hoofdstuk

II van de Wet op de studiefinanciering.

Na artikel 10 wordt ingevoegd een nieuw artikel Wa, luidende:

Artikel lOa

Een persoon van 18, 19 of 20 jaar heeft slechts recht op bijzondere
bijstand voor zover zijn noodzakelijke kosten van het bestaan uitgaan
boven de toepasselijke bijstandsnorm en hij voor deze kosten geen
beroep kan doen op zijn ouders, omdat:

a. de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of
b. hij redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te

gelde kan maken.

H

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
1. In hettweede lid, onderdeel b, wordt «in strijd met de op grond van

artikel 76 en hoofdstuk VIII aan de bijstand verbonden verplichtingen»
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vervangen door: in strijd met de op grond van artikel 73, artikel 77a,
vierde lid, en hoofdstuk VIII aan de bijstand verbonden verplichtingen.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt «artikel 76» vervangen door:
artikel 73.

I

In artikel 20, eerste lid, onderdeel b, wordt «het netto minimumloon,
bedoeld in artikel 60, eerste lid, onderdeel a» vervangen door: het netto
minimumloon, bedoeld in artikel 60, eerste lid.

In artikel 22, tweede lid, onderdeel a en b, en artikel 23, derde lid,
onderdeel b, wordt «de bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling
1» telkenmale vervangen door: de som van de bijstandsnorm, bedoeld in
hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2 en 3, en de verleende bijzondere
bijstand.

K

Na artikel 24 wordt een nieuw artikel 24a ingevoegd, luidende:

Artikel 24a

De bijstand die mettoepassing van artikel 80 bij wijze van voorschot
wordt verleend, heeft de vorm van een renteloze geldlening.

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt «de bijstandsnorm» telkenmale

vervangen door: de bijstandsnorm bedoeld in paragraaf 2 en 3.
2. In het derde lid wordt «de algemene bijstand verleend op grond van

paragraaf 2» vervangen door: de algemene bijstand verleend op grond
van paragraaf 2 en 3.

M

Hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2 en 3, wordt vervangen door:

§2. De bijstandsnorm

Artikel 29

Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar is de bijstandsnorm per
kalendermaand, indien het betreft:

a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder: f 321,74;
b. gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: f 643,48;
c. gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere

echtgenoot 21 jaar of ouder: f 1225,86.

Artikel 30

Voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder is de bijstandsnorm per
kalendermaand, indien het betreft:

a. een alleenstaande: f904,12;
b. een alleenstaande ouder: f 1265,76;
c. gehuwden: f 1808,23.
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Artikel 31

1. Bij verblijf in een inrichting is de bijstandsnorm per kalendermaand,
indien het betreft:

a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder: f 364,81;
b. gehuwden: f611,49.
2. Indien een van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de

bijstandsnorm de som van de bijstandsnormen die voor ieder van hen als
alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden.

Artikel 32

Indien een van de gehuwden geen recht op algemene bijstand heeft, is
voor de rechthebbende echtgenoot de bijstandsnorm gelijk aan de
bijstandsnorm die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou
gelden.

§3. Verhoging en verlaging van de bijstandsnorm

Artikel 33

1. Burgemeester en wethouders verhogen voor de alleenstaande, of
een alleenstaande ouder, van 21 jaar of ouder de bijstandsnorm met een
toeslag voor zover de belanghebbende hogere algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan heeft dan waarin de bijstandsnorm voorziet, als
gevolg van het niet of niet geheel kunnen delen van deze kosten met een
ander.

2. De toeslag bedraagt ten hoogste f 361,65 per kalendermaand.

Artikel 34

Burgemeester en wethouders kunnen voor een echtpaar de
bijstandsnorm verlagen voor zover de belanghebbenden lagere algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan hebben dan waarin de
bijstandsnorm voorziet, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk kunnen
delen van deze kosten met een ander.

Artikel 35

1. Burgemeester en wethouders kunnen de bijstandsnorm of de
toeslag, bedoeld in artikel 33 lager vaststellen voor zover de belangheb–
bende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan
waarin de bijstandsnorm of de toeslag voorziet, als gevolg van de
bewoning van een woning waaraan geen woonkosten zijn verbonden.

2. De in het eerste lid bedoelde verlaging vindt bij voorrang plaats op
de toeslag.

Artikel 36

1. Burgemeester en wethouders kunnen de bijstandsnorm of de
toeslag, bedoeld in artikel 33 lager vaststellen voor de belanghebbende
die recent de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of beroepsop–
leiding op grond waarvan aanspraak bestond op studiefinanciering op
grond van hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering dan wel op
kinderbijslag.

2. Van een recente beëindiging van de deelname aan onderwijs of
beroepsopleiding als bedoeld in het eerste lid, is sprake zolang nog geen
periode van een half jaar is verstreken, gerekend vanaf het tijdstip van die
beëindiging. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze periode met
ten hoogste twee kalenderkwartalen te verlengen voor de belangheb–
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bende voor wie op grond van artikel 2, tweede lid, van de Jeugdwerk–
garantiewet de werkloosheidsduur wordt verlengd.

3. De in het eerste lid bedoelde verlaging vindt bij voorrang plaats op
de toeslag.

Artikel 37

1. Burgemeester en wethouders kunnen voor een alleenstaande van 21
of 22 jaar de toeslag bedoeld in artikel 33 afwijkend vaststellen voor zover
zij van oordeel zijn dat, gezien de hoogte van het minimumjeugdloon, de
hoogte van deze toeslag een belemmering kan vormen voor de
aanvaarding van arbeid.

2. Onder het minimumjeugdloon bedoeld in het eerste lid wordt
verstaan het voor de betreffende leeftijd geldende minimumloon bedoeld
in artikel 8, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantie–
bijslag.

Artikel 38

1. Het gemeentebestuur stelt bij verordening vast voor welke
categorieën de bijstandsnorm wordt verhoogd of verlaagd en op grond
van welke criteria de hoogte van die verhoging of verlaging wordt
bepaald.

2. In de verordening bedoeld in het eerste lid stelt het gemeentebestuur
in elk geval vast dat, onverminderd artikel 35, 36 en 37, de toeslag
bedoeld in artikel 33 voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met
zijn kinderen in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, wordt
bepaald op het in dat artikel genoemde maximumbedrag.

3. In de verordening worden uitsluitend verhogingen of verlagingen
vastgesteld als bedoeld in de artikelen 33 tot en met 37.

4. Verhoging of verlaging van de bijstandsnorm of afwijkende
vaststelling van de toeslag vindt plaats onverminderd artikel 13, eerste lid.

N

Hoofdstuk IV, afdeling 2, wordt vervangen door:

AFDELING 2. BIJZONDERE BIJSTAND

Artikel 41

De alleenstaande of het gezin beschikt niet over de middelen om te
voorzien in de uit bijzondere individuele omstandigheden voortvloeiende
noodzakelijke kosten van het bestaan, voor zover deze kosten naar het
oordeel van burgemeester en wethouders niet kunnen worden voldaan uit
de bijstandsnorm bedoeld in afdeling 1, paragraaf 2 en 3, en de aanwezige
draagkracht.

Artikel 42

1. Voor de vaststelling van de draagkracht nemen burgemeester en
wethouders geheel of gedeeltelijk in beschouwing:

a. het in aanmerking te nemen vermogen;
b. het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm

bedoeld in afdeling 1, paragraaf 2 en 3.
2. Burgemeester en wethouders bepalen de duur van de periode

waarover de draagkracht in aanmerking wordt genomen alsmede het
tijdstip waarop deze periode begint.
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Artikel 43

Burgemeester en wethouders zijn bij de toepassing van artikel 41
bevoegd om voor de daar bedoelde kosten geheel of gedeeltelijk geen
bijstand te verlenen voor zover deze kosten over een periode van twaalf
maanden een bedrag van f 183 niet te boven gaan.

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid, onderdeel c, wordt vervangen door:
c. huursubsidie ontvangen op grond van de Wet individuele huursub–

sidie;
2. Onder vervanging van de aanduiding «i» door «j», wordt na

onderdeel h ingevoegd een nieuw onderdeel i, luidende:
i. premies die al dan niet eenmalig boven het rechtens geldende loon

worden verstrekt voor het aanvaarden of behouden van arbeid, voor zover
deze premies binnen een tijdvak van een jaar te zamen minder bedragen
dan f3100.

3. Toegevoegd wordt een derde en vierde lid, luidende:
3. Een uitkering tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het

Burgerlijk Wetboek die de belanghebbende jonger dan 21 jaar van zijn
ouder of ouders ontvangt, wordt niet tot de middelen van de belangheb–
bende gerekend voor zover deze uitkering op grond van artikel 10a reeds
in aanmerking is genomen bij de vaststelling van het recht op bijzondere
bijstand.

4. Onze Minister kan regels stellen omtrent de gevallen waarin het
tweede lid, onderdeel i, niet van toepassing is.

Artikel 49 vervalt.

In artikel 50, eerste lid, onderdeel a, wordt na de zinsnede «een premie
ontvangen voor het voltooien van een scholing of opleiding» toegevoegd:
of voor het aanvaarden of behouden van arbeid.

Artikel 51, derde, vierde en vijfde lid, wordt vervangen door:
3. Indien de belanghebbende de woning bewoont met een of meer

huurders, onderhuurders of kostgangers, worden de daaruit voort–
vloeiende lagere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan als
inkomen in aanmerking genomen voor zover burgemeester en
wethouders daarmee nog geen rekening hebben gehouden bij de
vaststelling van de verhoging of verlaging van de bijstandsnorm als
bedoeld in afdeling 1, paragraaf 3.

Artikel 52 en 53 vervallen.

Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld

in afdeling 1» vervangen door: de bijstandsnorm bedoeld in afdeling 1,
paragraaf 2 en 3.
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2. In het derde lid wordt «wordt deze voor de vaststelling van de
bijstandsnorm bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als schoolverlater»
vervangen door: is artikel 36 van overeenkomstige toepassing voor de
vaststelling van de bijstandsnorm bedoeld in het eerste lid.

3. In het vierde lid vervalt «met uitzondering van artikel 52».

U

Artikel 60 wordt vervangen door:

Artikel 6O

1. In deze afdeling wordt onder netto minimumloon verstaan het
minimumloon per maand, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a,
van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, verhoogd met de
aanspraak op vakantiebijslag waarop een werknemer op grond van artikel
15 van die wet over dat minimumloon ten minste aanspraak kan maken,
na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting, premies volksverze–
keringen, premies werknemersverzekeringen en het werknemersaandeel
in de ziekenfondspremie.

2. De in het eerste lid bedoelde loonbelasting en premies volksverzeke–
ringen worden berekend met toepassing van de groene tabellen loonbe–
lasting en premies volksverzekeringen over het minimumloon en de
aanspraak op vakantiebijslag daarover, vermeerderd met het werkgevers–
aandeel in de ziekenfondspremie en verminderd met de premies
werknemersverzekeringen. De toe te passen tabellen zijn die voor een in
tariefgroep 3 ingedeelde werknemer. De loonbelasting en premies
volksverzekeringen in te houden van de aanspraak op vakantiebijslag over
het minimumloon, worden berekend met toepassing van de tabel voor
bijzondere beloningen.

3. Indien ingevolge een van de sociale-verzekeringswetten een premie
wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak verschilt, wordt
met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuurte stellen
regels bij ministeriële regeling voor de toepassing van het eerste lid een
gemiddeld percentage vastgesteld.

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt vervangen door:
a. met het percentage van deze wijziging, de bijstandsnormen

genoemd in artikel 30 en het bedrag genoemd in artikel 33, tweede lid;
2. In het tweede lid wordt «het bedrag, genoemd in artikel 45, tweede

lid, onderdeel h» vervangen door: de bedragen genoemd in artikel 45,
tweede lid, onderdeel h en i.

W

De artikelen 62, 63 en 64 worden vervangen door:

Artikel 62

1. Onze Minister herziet, met ingang van de dag waarop de kinder–
bijslag voor een kind van 18 tot 21 jaar of het netto minimumloon wijzigt,
de bijstandsnormen genoemd in artikel 29 zodanig dat het bedrag
genoemd in:

a. onderdeei a gelijk is aan deze kinderbijslag;
b. onderdeel b gelijk is aan tweemaal deze kinderbijslag;
c. onderdeel c gelijk is aan de som van deze kinderbijslag en de

bijstandsnorm genoemd in artikel 30, onderdeel a.
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2. Onder de kinderbijslag voor een kind van 18 tot 21 jaar als bedoeld in
het eerste lid, wordt verstaan het kinderbijslagbedrag bedoeld in de
artikelen 12 en 13a van de Algemene Kinderbijslagwet dat, mede onder
toepassing van artikel 27, eerste lid, van die wet wordt ontvangen voor
een eerste kind als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel b, van die
wet.

Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «artikel 32, eerste lid» vervangen door: artikel

31, eerste lid.
2. In hettweede lid wordt «het netto minimumloon, bedoeld in artikel

60, eerste lid, onderdeel a» vervangen door: het netto minimumloon,
bedoeld in artikel 60, eerste lid.

Artikel 67 en 69 vervallen.

Hoofdstuk V wordt vervangen door:

HOOFDSTUK V. HET GELDEND MAKEN VAN HET RECHT OP
BIJSTAND

§ 1. De gemeente jegens welke recht op bijstand bestaat

Artikel 71

Het recht op bijstand bestaat jegens burgemeester en wethouders van
de gemeente waar de belanghebbende woonplaats heeft als bedoeld in
Titel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 72

1. Indien doorzending van de aanvraag naar burgemeester en
wethouders van een andere gemeente heeft plaatsgevonden en deze van
oordeel zijn dat zij evenmin de aanvraag dienen te behandelen, terwijl
geen zekerheid kan worden verkregen over de in artikel 71 bedoelde
woonplaats, dragen burgemeester en wethouders die de doorgezonden
aanvraag hebben ontvangen er zorg voor dat het geschil aanhangig wordt
gemaakt.

2. In afwachting van een beslissing inzake een geschil overtoepassing
van het eerste lid bestaat het recht op bijstand jegens burgemeester en
wethouders van de gemeente waar de belanghebbende werkelijk verblijft.

3. Het eerste en het tweede lid van artikel 76 zijn van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de daar genoemde termijnen
beginnen te lopen vanaf de mededeling van die doorzending of
beslissing.

4. Kosten van bijstand verleend ingevolge het tweede lid worden
vergoed door de gemeente waarvan de taak is waargenomen.

§2. Inlichtingenverplichting en onderzoek

Artikel 73

1. De belanghebbende doet aan burgemeester en wethouders op
verzoek of uit eigen beweging onverwijld mededeling van al hetgeen van
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belang is voor de verlening van bijstand of de voortzetting daarvan, zo
mogelijk onder overlegging van bewijsstukken. De zelfstandige verleent
bovendien desgevraagd inzage in zijn administratie.

2. Voor de verstrekking van gegevens maakt de belanghebbende
gebruik van een door burgemeester en wethouders verstrekt formulier.

3. De belanghebbende is verplicht aan burgemeester en wethouders
desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor
de uitvoering van deze wet.

4. Burgemeester en wethouders stellen bij de uitvoering van deze wet
de identiteit van de belanghebbende 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.

5. 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.

Artikel 74

1. Burgemeester en wethouders bepalen welke gegevens ten behoeve
van de verlening van bijstand dan wel de voortzetting daarvan door de
belanghebbende in ieder geval dienen te worden verstrekt en welke
bewijsstukken dienen te worden overgelegd.

2. Burgemeester en wethouders bepalen de wijze en het tijdstip waarop
de verstrekking van gegevens dient plaats te vinden.

3. Burgemeester en wethouders onderzoeken de juistheid en volle–
digheid van de verkregen gegevens en stellen zonodig een onderzoek in
naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de
voortzetting van bijstand. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft
besluiten burgemeester en wethouders tot wijziging van de bijstand.

4. Burgemeester en wethouders verrichten regelmatig een
heronderzoek naar de voor het recht op bijstand van belang zijnde
gegevens. Het heronderzoek strekt zich mede uit tot de naleving van de
aan de bijstand verbonden verplichtingen. Burgemeester en wethouders
beoordelen tevens of er aanleiding bestaat de verplichtingen aan te vullen
dan wel te wijzigen.

5. Het in het tweede en derde lid bedoelde onderzoek omvat, tenzij op
grond van artikel 114 ontheffing is verleend van de verplichtingen gericht
op inschakeling in de arbeid in dienstbetrekking, mede een onderzoek
naar de mogelijkheden van de belanghebbende om door arbeid
zelfstandig in het bestaan te voorzien alsmede de wijze waarop deze
mogelijkheden kunnen worden vergroot.

6. Bij beëindiging van de bijstand nemen burgemeester en wethouders,
na onderzoek, tijdig een besluit met betrekking tot de wederzijds tussen
de gemeente en de belanghebbende resterende verplichtingen en de
afwikkeling daarvan.

7. Burgemeester en wethouders onderzoeken regelmatig de financiële
omstandigheden van degene aan wie zij betalings– en aflossings–
verplichtingen hebben opgelegd met betrekking tot de verleende bijstand
als bedoeld in artikel 141, eerste lid, onderdeel a. Indien het onderzoek
daartoe aanleiding geeft, besluiten burgemeester en wethouders tot
wijziging van de opgelegde betalings– en aflossingsverplichtingen.

§3. De aanvraag

Artikel 75

1. Burgemeester en wethouders stellen het recht op bijstand op
schriftelijke aanvraag of, indien een schriftelijke aanvraag niet mogelijk is,
ambtshalve vast.
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2. De bijstand wordt door de echtgenoten gezamenlijk aangevraagd
dan wel door een van hen met schriftelijke toestemming van de ander.

3. Burgemeester en wethouders stellen het recht op bijstand ambts–
halve vast indien een van de echtgenoten niet met de aanvraag instemt,
doch bijstandsverlening, gezien de belangen van de overige gezinsleden,
niettemin geboden is.

Artikel 76

1. Burgemeester en wethouders stellen binnen vier weken na ontvangst
van de aanvraag vast of recht op bijstand bestaat. Indien het een aanvraag
betreft om als zelfstandige bijstand te ontvangen, bedraagt deze termijn
dertien weken.

2. Indien burgemeester en wethouders niet in staat zijn binnen de
termijn bedoeld in het eerste lid een besluit te nemen, kunnen zij deze met
ten hoogste vier weken verlengen. Indien het een aanvraag betreft om als
zelfstandige bijstand te ontvangen, kan de termijn met ten hoogste dertien
weken worden verlengd. Van de verlenging doen zij mededeling aan de
belanghebbende, onder vermelding van het tijdstip waarop de termijn
voor het nemen van een besluit zal verstrijken.

3. De termijn voor het nemen van een besluit wordt opgeschort met
ingang van de dag waarop burgemeester en wethouders de aanvrager
uitnodigen de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is
aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Van
de opschorting van de termijn doen burgemeester en wethouders
mededeling aan de belanghebbende, onder vermelding van het tijdstip
waarop de termijn voor het nemen van een besluit zal verstrijken.

4. Indien de belanghebbende de aanvraag niet binnen de gestelde
termijn aanvult, besluiten burgemeester en wethouders de aanvraag niet
te behandelen.

5. Burgemeester en wethouders besluiten niet tot toekenning van
bijstand dan nadat de juistheid en volledigheid van de door de belangheb–
bende verstrekte gegevens is onderzocht.

6. Als buiten toedoen van de belanghebbende het onderzoek naar de
juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens niet
binnen de beslistermijn kan worden voltooid, besluiten burgemeester en
wethouders op de aanvraag op voet van de dan bekende gegevens.

§4. Opschorting van de bijstand

Artikel 77

1. Indien de belanghebbende de voor de verlening van bijstand van
belang zijnde gegevens of de gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of
onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel indien de
belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent aan het
onderzoek, schorten burgemeester en wethouders het recht op bijstand
op:

a. vanaf de eerste dag van de periode waarop het verzuim betrekking
heeft, of

b. vanaf de dag van het verzuim indien niet kan worden bepaald op
welke periode dit verzuim betrekking heeft.

2. Burgemeester en wethouders doen mededeling van de opschorting
aan de belanghebbende en nodigen hem uit binnen een door hen te
stellen termijn het verzuim te herstellen.

3. Indien de belanghebbende het verzuim niet herstelt binnen de
daarvoor gestelde termijn wordt de bijstand beëindigd met ingang van de
eerste dag van de periode waarover de bijstand is opgeschort.
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55. Het besluit tot toekenning of wijziging van bijstand

Artikel 77a

1. Bij een besluit tot toekenning of voortzetting van bijstand wordt ten
minste mededeling gedaan van:

a. de verplichtingen tot het doen van mededelingen en het verlenen
van medewerking, bedoeld in artikel 73;

b. de verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk VIII die in het betrokken
geval aan de bijstand zijn verbonden.

2. Bij een besluit tot wijziging van bijstand wordt ten minste
mededeling gedaan van de wijziging en de op die wijziging betrekking
hebbende gewijzigde verplichtingen. Voorts wordt, indien daarvoor
aanleiding bestaat, in het besluit nogmaals mededeling gedaan van de
eerder aan de bijstand verbonden verplichtingen als bedoeld in het eerste
lid, onderdeel a en b.

3. Indien ten behoeve van de belanghebbende een plan is opgesteld
gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling,
wordt dit opgenomen in een bijlage bij het besluit tot toekenning, of
voortzetting van bijstand.

4. De belanghebbende tekent een exemplaar van de bijlage, bedoeld in
het derde lid, voor gezien en verstrekt dit aan burgemeester en
wethouders. De bijlage wordt tevens getekend door burgemeester en
wethouders en, voor zover het betreft de onderdelen van het plan die
door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie worden uitgevoerd, door die
organisatie.

§6. Overige bepalingen

Artikel 77b

1. Onze Minister stelt nadere regels met betrekking tot:
a. de wijze waarop burgemeester en wethouders toepassing geven aan

artikel 74, tweede lid;
b. de periode die de opschorting van de bijstand, bedoeld in artikel 77,

eerste lid, ten hoogste mag duren;
c. de termijn waarbinnen burgemeester en wethouders de onderzoeken

verrichten, bedoeld in artikel 74, vierde, zesde en zevende lid.
2. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot:
a. de vereisten waaraan het formulier, bedoeld in artikel 73, tweede lid,

moet voldoen;
b. de wijze waarop burgemeester en wethouders toepassing geven aan

artikel 74, eerste lid;
c. de inhoud van de onderzoeken, bedoeld in artikel 74, derde, vierde,

zesde en zevende lid;
d. de voorwaarden waaronder van de in het eerste lid, onderdeel c,

bedoelde termijnen kan worden afgeweken ten aanzien van de onder–
zoeken, bedoeld in artikel 74, vierde en zevende lid;

e. de gevallen waarin kan worden afgezien van het onderzoek, bedoeld
in artikel 74, zevende lid.

Aa

Artikel 80 wordt vervangen door:

Artikel 80

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, indien de noodzaak
daartoe aannemelijk is, zonder voorafgaand onderzoek als bedoeld in
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artikel 74, bij wijze van voorschot bijstand te verlenen met inachtneming
van artikel 24a.

2. Het in het eerste lid bedoelde voorschot kan worden verleend zolang
de termijn bedoeld in artikel 76 niet is verstreken en burgemeester en
wethouders nog geen besluit inzake de verlening van bijstand hebben
bekendgemaakt.

3. Het in het eerste lid bedoelde voorschot kan geen betrekking hebben
op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Bb

Aan artikel 81 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Indien bijstand wordt verleend over een periode waarover met

toepassing van artikel 80 een voorschot is verleend, kan deze bljstand
zonder machtiging van de belanghebbende worden verrekend met dit
voorschot.

Cc

Artikel 83, tweede lid, wordt vervangen door:
2. Bijzondere bijstand is niet vatbaar voor beslag.

Dd

In artikel 87, eerste lid, en artikel 90, tweede lid, wordt «artikel 76»
telkenmale vervangen door: artikel 73.

Ee

In artikel 91, tweede lid, wordt artikel 74, tweede lid vervangen door:
artikel 72, vierde lid.

Ff

Artikel 100, onderdeel c, wordt vervangen door:
c. op degene die zijn onderhoudsplicht op grond van artikel 395a van

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet of niet behoorlijk nakomt jegens
zijn meerderjarig kind aan wie bijzondere bijstand is verleend.

Gg

In artikel 114, tweede lid, wordt jonger dan 12 jaar vervangen door:
jonger dan 5 jaar.

Hh

Artikel 118 wordt vervangen door:

Artikel 118

1. De bijstand is erop gericht de belanghebbende in staatte stellen
zelfstandig in het bestaan te voorzien. Burgemeester en wethouders
bevorderen dat de belanghebbende gebruik maakt van voorzieningen die
bijdragen aan diens zelfstandige bestaansvoorziening. Zij dragen zorg
voor voorlichting en bemiddeling die daartoe noodzakelijk zijn.

2. Burgemeester en wethouders en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
werken samen om de inschakeling van bijstandsgerechtigden in het
arbeidsproces te bevorderen.

3. Indien burgemeester en wethouders premies verstrekken voor het
aanvaarden of behouden van arbeid en voor het voltooien van scholing of
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opleiding, vindt de verlening daarvan plaats op grond van regels die door
het gemeentebestuur bij verordening worden vastgesteld.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de samenwerking bedoeld in het tweede lid.

li

Aan artikel 120 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met

betrekking tot het begrip passende arbeid bedoeld in het eerste en tweede
lid.

Jj

Artikel 124, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Burgemeester en wethouders voeren ten behoeve van een getrouwe

weergave van de uitvoering en een effectief uitvoeringsproces een
zodanige administratie dat de juiste, volledige en tijdige vastiegging zijn
gewaarborgd van:

a. de beslissingen over aanvragen, onderzoeken, uitkeringen, vorde–
ringen en verplichtingen en de hieruit voortvloeiende betalingen en
ontvangsten;

b. de hierop betrekking hebbende bescheiden;
c. het onderzoek dat is verricht naar de juistheid en de volledigheid van

de verstrekte gegevens en de overgelegde bescheiden.

Kk

Na artikel 124 wordt ingevoegd een nieuw artikel 124a, luidende:

Artikel 124a

1. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de totstandkoming van een
plan en een beleidsverslag, als bedoeld in artikel 110 van de Gemeen–
tewet, gericht op:

a. de bevordering van een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de
wet, waaronder de bestrijding van hetten onrechte ontvangen van
bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet; en

b. de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening door middel
van inschakeiing van arbeid in dienstbetrekking.

2. Het in het eerste lid bedoelde plan en beleidsverslag worden elk
kalenderjaar vastgesteld.

3. Het deel van het plan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bevat
ten minste een beschrijving van de wijze waarop burgemeester en
wethouders:

a. toepassing geven aan artikel 74, eerste tot en met vijfde lid, en artikel
128;

b. zorg dragen voor een toereikende controle op het nakomen van de
verplichting, bedoeld in artikel 73, eerste lid, en voor de strafrechtelijke of
bestuursrechtelijke afdoening in geval van niet nakoming van deze
verplichting.

4. Het deel van het plan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bevat
ten minste een beschrijving van de wijze waarop toepassing wordt
gegeven aan de samenwerking als bedoeld in artikel 118, tweede lid, en
de daarover gemaakte afspraken.

5. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de voorwaarden
waaraan het plan en het beleidsverslag dienen te voldoen, indien
daarmee tevens een gebruik ten behoeve van het toezicht wordt beoogd.
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Ll

In artikel 127, eerste lid, eerste volzin, wordt «ieder is verplicht
desgevraagd» vervangen door: ieder is verplicht desgevraagd en bevoegd
uit eigen beweging.

Mm

Artikel 128 wordt vervangen door:

Artikel 128

1. De hieronder vermelde instanties zijn verplicht desgevraagd aan
burgemeester en wethouders kosteloos opgaven en inlichtingen te
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet:

a. burgemeester en wethouders van andere gemeenten;
b. de rijksbelastingdienst, de zorgverzekeraars en de Ziekenfondsraad;
c. het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de bedrijfspensioenfondsen,

ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot uitvoering
van een regeling inzake vervroegd uittreden en ander organen belast met
het doen van uitkeringen of verstrekkingen die bij of krachtens artikel 7
van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte werkloze werknemers als inkomen worden aangemerkt;

d. de Kamers van Koophandel en Fabrieken en de Arbeidsvoorzienings–
organisatie;

e. het hoofd van de plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelin–
genwet;

f. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer betreffende de toepassing van de Wet individuele huursub–
sidie;

g. de Informatie Beheer Groep betreffende de toepassing van de Wet
op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs;

h. de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betreffende de
omvang van de productiebeperkende maatregelen voor het bedrijf van de
ondernemer in de agrarische sector;

1. Onze Minister van Justitie voor zover het betreft de personen die
rechtmatig hun vrijheid is ontnomen;

j. de instanties en personen die woonruimte verhuren;
k. de instanties die in het kader van de openbare nutsvoorziening

energie en water leveren.
2. Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast, zijn

verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders kosteloos alle
gegevens en uittreksels of afschriften van uitspraken, registers en andere
stukken te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze
wet.

3. De in het eerste en het tweede lid bedoelde verplichtingen strekken
zich mede uit tot degene:

a. van wie kosten van bijstand worden of kunnen worden terugge–
vorderd ingevolge hoofdstuk VI of op wie deze worden of kunnen worden
verhaald ingevolge hoofdstuk VII;

b. die hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, of ten aanzien van
wie dat redelijkerwijs kan worden vermoed, als degene:

1 °. te wiens behoeve bijstand is gevraagd of wordt verleend;
2°. van wie kosten van bijstand worden of kunnen worden terugge–

vorderd ingevolge hoofdstuk VI of op wie deze worden of kunnen worden
verhaald ingevolge hoofdstuk VII.

4. De in het eerste en tweede lid bedoelde opgaven en inlichtingen
worden desgevraagd schriftelijk, of in een andere vorm die redelijkerwijs
kan worden verlangd, en zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen
vier weken na ontvangst van het verzoek hiertoe, verstrekt.
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5. De in het eerste lid, onderdeel a tot en met i, genoemde instanties
treffen desgevraagd met burgemeester en wethouders een regeling met
betrekking tot de mededeling van wijzigingen in de eerder aan hen
gevraagde opgaven en inlichtingen.

6. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de inhoud van de in
het vijfde lid bedoelde regelingen en de wijze waarop deze vorm worden
gegeven.

7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere instanties en
personen dan genoemd in het eerste en het tweede lid worden aange–
wezen voor wie de verplichtingen, bedoeld in het eerste tot en met vijfde
lid, eveneens gelden, voor zover het betreft de verstrekking van nader bij
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen inlichtingen en opgaven
met betrekking tot inkomen en vermogen.

8. Bij de algemene maatregel van bestuur bedoeld in het zevende lid
kan tevens worden bepaald dat de daar bedoelde verplichting alleen geldt
jegens ambtenaren met opsporingsbevoegdheid.

Nn

In artikel 132, tweede lid wordt «wordt gebruik gemaakt van dit
sociaal-fiscaalnummer» vervangen door: wordt, indien daartoe bevoegd,
gebruik gemaakt van dit sociaal-fiscaalnummer.

Oo

Artikel 135vervalt.

Pp

Artikel 139 wordt vervangen door:

Artikel 139

1. Onze Minister is belast met het toezicht op de uitvoering van deze
wet.

2. Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan Onze
Minister kosteloos alle inlichtingen die hij voor de uitoefening van het
toezicht nodig heeft en verlenen hem inzage in de administratie bedoeld
in artikel 124.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels gesteld omtrent de taken en bevoegdheden van het in het eerste lid
bedoelde toezicht en de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend.

Qq

Na artikel 140 wordt ingevoegd een nieuwe paragraaf, luidende:

§5. Beleidsinformatie

Artikel 140a

1. Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan Onze
Minister de inlichtingen die hij voor de informatievoorziening en de
beleidsvorming met betrekking tot deze wet nodig heeft.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld met betrekking tot het verstrekken van de in het
eerste lid bedoelde inlichtingen.
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Artikel 140b

Burgemeester en wethouders zijn verplicht ten behoeve van de
statistiek gegevens inzake de uitvoering van deze wet te verzamelen en
kosteloos te verstrekken volgens door Onze Minister, de Centrale
Commissie voor de Statistiek gehoord, te stellen regels.

Rr

Artikel 141 wordt vervangen door:

Artikel 141

1. Het Rijk vergoedt negentig procent van de ten laste van de gemeente
gebleven kosten van:

a. algemene bijstand, waaronder begrepen de in artikel 27 bedoelde
loonbelasting, premies volksverzekeringen en ziekenfondspremie die
daarover verschuldigd zijn, voorzover de algemene bijstand niet is
verleend als een toeslag op grond van artikel 33 of bij wijze van voorschot
op grond van artikel 80; en

b. bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.
2. Voor de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde ten laste van de

gemeente gebleven kosten van algemene bijstand worden de in
aanmerking genomen inkomsten van de belanghebbende en de verlaging
van de uitkering op grond van artikel 14 en alle ontvangsten van de
gemeente in verband met de verlening van algemene bijstand voor dat
deel in mindering gebracht op de in hoofdstuk IV, afdeling 1, paragraaf 2
en 3, bedoelde bijstandsnorm dat overeenkomt met de verhouding tussen
die bijstandsnorm en de som van die bijstandsnorm en de toeslag op
grond van artikel 33.

3. Burgemeester en wethouders declareren de in een kalenderjaar
gemaakte kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid, door middel van
een kostenopgave over dat jaar. Deze opgave is voorzien van een
verklaring van de deskundige, belast met de in artikel 213 van de
Gemeentewet voorgeschreven controle omtrent de juistheid van de
verstrekte gegevens.

4. Onze Minister stelt regels inzake:
a. de wijze en het tijdstip van declareren, alsmede de daarbij door

burgemeester en wethouders naderte verstrekken gegevens;
b. de in het derde lid bedoelde verklaring en het onderzoek dat

resulteert in deze verklaring.

Ss

Artikel 143 wordt vervangen door:

Artikel 143

1. Onze Minister stelt de vergoeding, bedoeld in artikel 141, eerste lid,
vast binnen een jaar na ontvangst van de kostenopgave, bedoeld in artikel
141,derdelid.

2. Indien de kostenopgave niet is ontvangen binnen 18 maanden na het
kalenderjaar waarop deze betrekking heeft dan wel niet is voorzien van de
verklaring, bedoeld in artikel 141, derde lid, kan Onze Minister de
vergoeding over dat jaar ambtshalve vaststellen.

3. Onze Minister kan een vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren en
een reeds betaalde vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen of
verrekenen indien:

a. het bijstand betreft die is verleend in strijd met het bij en krachtens
deze wet bepaalde;
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b. niet is voldaan aan het bepaalde bij en krachtens paragraaf 2, 3, 4, 5
en 6 van hoofdstuk V en de artikelen 118, 124 en 124a;

c. het bijstand betreft die niet of niet volledig overeenkomstig
hoofdstuk V! en VII is of wordt teruggevorderd of verhaald.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het derde lid.

Tt

Artikel 149, derde lid, wordt vervangen door:
3. De in het eerste lid bedoelde bijstand wordt bij wijze van voorschot

verleend met inachtneming van artikel 24a.

Uu

In artikel 151, eerste lid, wordt «artikel 76, eerste lid» vervangen door:
artikel 73, eerste lid.

Vv

Artikel 152, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke organen die niet

voldoen aan de verplichting omschreven in de artikelen 127 en 128 of die
ter zake onjuiste inlichtingen verstrekken, worden gestraft met hechtenis
van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

Ww

Na artikel 153 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 153a

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen 4
jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na 4 jaar,
aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de
effecten van deze wet of onderdelen daarvan in de praktijk.
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TOELICHTING

ALGEMEEN

I. Inleiding

Met deze nota van wijziging wordt uitwerking gegeven aan de
voorstellen die het kabinet in de Beleidsbrief vernieuwing ABW van 30
november 1993 (Kamerstukken II, 1993/94, 22 545, nr. 14) heeft gepresen–
teerd om het wetsvoorstel Herinrichting Algemene Bijstandswet funda–
menteel te herzien.

De Tweede Kamer heeft in het debat dat op 15 en 16 december 1993
overdeze beleidsbrief is gevoerd, in meerderheid instemming betoond
met de hoofdlijnen van de kabinetsvoorstellen. Uiteraard kan de Kamer
haar eindoordeel pas geven bij de behandeling van het definitieve
wetsvoorstel.

Zoals blijkt uit de brief die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
op 8 december 1993 aan de Tweede Kamer richtte, bestaat over de
hoofdlijnen van de vernieuwingsvoorstellen bestuurlijke overeen–
stemming met de gemeenten.

7.7. Het wetsvoorstel Herinrichting Algemene Bijstandswet

Met de invoering van de Algemene Bijstandswet werd - in tegenstelling
tot de Armenwet - wettelijk vastgelegd dat de bijstandsverlening een
overheidstaak is, waarop de betrokkene recht kan doen gelden. De in 1965
ingevoerde ABW beoogde een kaderwet te zijn die een algemeen
raamwerk gaf voor de bijstandsverlening. In de wet werden de uitgangs–
punten daarvoor neergelegd: voorziening in de noodzakelijke kosten van
het bestaan, afstemming op de middelen en behoeften van het gezin en
bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening. Binnen deze
wettelijke voorwaarden kwamen de gemeenten grote vrijheden toe.

Als gevolg hiervan konden zich tussen gemeenten zodanige verschillen
in bijstandsverlening voordoen, dat een grondige wijziging van de ABW
noodzakelijk bleek. In 1972 werd de ABW structureel herzien, waarmee
een fundamentele verschuiving plaatsvond van beleids–
verantwoordelijkheden van de gemeenten naar het Rijk. Met deze
wetswijziging werd de mogelijkheid geopend om bij algemene maatregel
van bestuur landelijke regels te stellen voor die aspecten van de bijstands–
verlening die het gemeentelijke niveau overstijgen. Hiermee samen–
hangend werden de bijstandsuitgaven voor 90 procent door het Rijk
vergoed, werden toezichtsbepalingen aan de wet toegevoegd en werd een
ministeriële bevoegdheid geïntroduceerd om bepaalde bijstandsuitgaven
onaanvaardbaar te verklaren.

Op grond van de nieuwe wettelijke bevoegdheden werd in 1974 het
Bijstandsbesluit landelijke normering getroffen, waarmee de hoogte van
de bijstand voor algemene bestaanskosten landelijk werd geregeld. In
1980 is een soortgelijke regeling - het Bijstandsbesluit landelijke
draagkrachtcriteria - totstandgekomen voor de verlening van bijzondere
bijstand. De aan de bijstand te verbinden voorwaarden voor de inscha–
keling in het arbeidsproces waren bij de invoering van de ABW al landelijk
geregeld met de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers. Een groot
deel van de landelijke regelgeving is daarmee niet in de wet zelf, maar in
nadere bepalingen opgenomen.

De afgelopen jaren is gebleken dat een wijziging van de ABW noodza–
kelijk is. Op 12 maart 1992 heeft het kabinet daartoe een wetsvoorstel
ingediend tot herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Kamerstukken
II, 1991/1992, 22 545). Doel van dit wetsvoorstel was betere voorwaarden

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 545, nr. 18 18



te scheppen voor een effectieve bijstandsverlening, met name de
bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening, de afstemming van
de bijstand op de specifieke individuele omstandigheden van de
bijstandsontvanger en de afstemming tussen de bijstand en andere
voorzieningen.

Een belangrijke doelstelling van het wetsvoorstel Herinrichting ABW is
om de verantwoordelijkheidsverdeling tussen landelijke en lokale
overheid te herijken en deze duidelijk tot uitdrukking te brengen in de
wetgeving zelf. De huidige nadere regelgeving wordt daartoe grotendeels
geïncorporeerd in de formele wet, waarvan de systematiek en indeling in
overeenstemming wordt gebracht met die van andere sociale–
zekerheidwetten. Door daarnaast in de wet de uitgangspunten van beleid
en de vaste lijnen van de jurisprudentie te codificeren en de mogelijk–
heden voor nadere regelgeving te beperken, ontstaat helderheid over de
reikwijdte van de landelijke regelgeving en bijgevolg van de eigen
gemeentelijke beleidsverantwoordelijkheid. Waar mogelijk is de regel–
geving vereenvoudigd en verminderd, zodat een versterking van de
mogelijkheden van de gemeenten ontstaat om de bijstand af te stemmen
op de individuele omstandigheden van de bijstandsontvanger. Het
wetsvoorstel beoogt tevens een nieuw evenwicht te definiëren tussen de
rechten en de plichten van de aanvrager om bijstand en de mogelijkheden
voor de gemeenten te vergroten om de zelfstandige bestaansvoorziening
te bevorderen.

In het wetsvoorstel blijft het karakter van de bijstand onverminderd dat
van een laatste voorziening in het sociale-zekerheidsstelsel en worden de
algemene beginselen daarvan gehandhaafd.

De bijstand heeft een complementair karakter: de bijstand vult aan
wanneer de eigen middelen en andere voorzieningen niet toereikend zijn
om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien.

De bijstandsverlening is gebaseerd op het individualiserings– en
behoeftebeginsel: de bijstand wordt afgestemd op de feitelijke noodzake–
lijke bestaanskosten, zoals die in het individuele geval bestaan.

De bijstand is erop gericht om de betrokkene zo mogelijk weer
zelfstandig in het bestaan te laten voorzien: de financiële hulpverlening
moet gepaard gaan met het in voldoende mate ondersteunen van
persoonlijke inspanningen om weer op eigen kracht in het levenson–
derhoud te voorzien.

Uitgangspunt is het beginsel van de gezinsbijstand: de bijstand wordt
afgestemd op de omstandigheden en mogelijkheden die zich in gezins–
verband voordoen. Ten opzichte van de huidige wet worden beide
partners in een gezinsverband aangesproken als zelfstandige individuen.

Tenslotte is de bijstand gebaseerd op het beginsel van complementair
bestuur. De Rijksoverheid is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de
algemene bijstandsniveaus, voor de afstemming van de bijstand op
landelijke beleidskaders, voor de wetshandhaving en voor de kwaliteit van
de regelgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de nadere
afstemming van de bijstandsverlening, de aansluiting op de persoonlijke
omstandigheden en voor de ondersteuning bij het herwinnen van de
zelfstandige bestaansvoorziening.

1.2. Noodzaak van een ingrijpende herziening van het wetsvoorstel

Hoewel het wetsvoorstel door zowel de Tweede Kamer als de
gemeenten als een belangrijke stap vooruit werd beschouwd, is discussie
blijven bestaan of het wetsvoorstel wel voldoende mogelijkheden bevat
voor gemeenten om de daarin neergelegde doelstellingen en uitgangs–
punten effectief uit te voeren.

Door de VNG en Divosa werd met name gewezen op de toenemende
gedetailleerdheid en differentiatie van de regelgeving die een goede
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uitvoering in de weg zou staan en op het feit dat de regelgeving onvol–
doende mogelijkheden biedt voor het aanpakken van met name partner–
fraude. De discussie over de uitvoerbaarheid van de landelijke regel–
geving is versterkt door de introductie op 1 januari 1993 van nadere
voorwaarden die aan 18- tot 21-jarigen worden gesteld voor het recht op
de uitwonendennorm en van afzonderlijke bijstandsnormen voor
schoolverlaters.

De laatste jaren zijn er ook steeds meer signalen gekomen dat de
omvang van het misbruik en het oneigenlijk gebruik van de bijstand
aanzienlijk is. In de notitie «Fraudegevoeligheid met betrekking tot de
regelgeving in de bijstand» (Kamerstukken II, 1991/1992, 17 050, nr. 142) is
al gewezen op de inherente misbruikgevoeligheid van de regelgeving.
Onderzoeken naar bijstandsfraude in Dordrecht, Amsterdam en met name
Groningen fungeerden als katalysator in de discussie over de fraude–
gevoeligheid van de regelgeving.

De laatstgenoemde onderzoeken waren op 10 december 1992
aanleiding voor een spoeddebat van de Tweede Kamer met de regering
over de handhavingsproblemen van de bijstand. Daaruit is, zowel door de
Tweede Kamer als door het kabinet, de conclusie getrokken dat het
wetsvoorstel een ingrijpende wijziging behoeft om een adequaat
antwoord te kunnen geven op de gebleken uitvoeringsproblemen. Een en
ander resulteerde in twee onderzoeken naar de ernst en de achterliggende
oorzaken van de uitvoeringsproblemen van de ABW. Door de bewinds–
lieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de onafhankelijke
Onderzoekscommissie toepassing ABW (commissie-Van der Zwan)
ingesteld. Deze commissie heeft op 15 september 1993 verslag van zijn
bevindingen gedaan in het rapport «Het recht op bijstand». De Tweede
Kamer heeft een onderzoek laten verrichten door de speciaal daarvoor
ingestelde Subcommissie Bijstand. Met het op 28 oktober 1993 uitge–
brachte rapport Rechten en plichten (Kamerstukken II, 1993/1994, 22 195,
nrs. 2-3) heeft deze commissie-Doelman-Pel de resultaten van het
onderzoek aangeboden. Beide commissies kwamen met verontrustende
bevindingen en concludeerden dat grondige veranderingen in wet– en
regelgeving en in uitvoering noodzakelijk zijn.

Volgens de Onderzoekscommissie toepassing ABW is de uitvoering van
de bijstand «een onbeheerst proces» geworden en kenmerkt de
uitvoeringspraktijk zich door «ontoelaatbare tekortkomingen». In het
uitvoeringsproces worden wettelijke bepalingen genegeerd dan wel
breder uitgelegd dan door de wetgever is bedoeld. De volledigheid en
zorgvuldigheid bij het toekennen van uitkeringen - met name bij de toets
op de inkomens– en leefsituatie - is ver te zoeken. Uit de dossiers blijkt dat
voor de vaststelling van een uitkering essentiële gegevens vaak niet
bekend zijn of niet worden nagetrokken. Er is blijkens het rapport van de
commissie vanuit oogpunt van wetshandhaving een onverantwoorde
uitvoeringscultuur ontstaan. De controle aan «de toegangspoort» is
gebrekkig. Er is in de uitvoeringspraktijk onvoldoende aandacht voor de
uitstroombevordering uit de bijstand. Hierdoor zijn er te veel mensen in
de bijstand gekomen die daar niet thuis horen en stromen onvoldoende
mensen er weer uit.

De Subcommissie Bijstand is eveneens van oordeel dat met name de
activerende werking van de bijstand tekort schiet. De commissie doet
daarvoor een groot aantal voorstellen. Verder acht de commissie het
noodzakelijk dat de intake van cliënten uitvoeriger en zorgvuldiger moet
plaatsvinden, dat het toezicht op de uitvoering moet worden verzelf–
standigd en dat de bijstandswet periodiek moet worden geëvalueerd. De
Subcommissie is van oordeel dat de functies die gemeenten moeten
vervullen, expliciet in de wet moeten worden omschreven.

Beide commissies wijzen er op dat de gerezen problemen in de
uitvoering niet eenzijdig worden veroorzaakt door een ontoereikende
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uitvoeringspraktijk. Oe wisselwerking tussen regelgeving en uitvoering is
gering. Met name wordt hierbij gewezen op de grote differentiatie in
normen, die ongewenste gedragseffecten uitlokt, en op het beperkte
corrigerende vermogen van hettoezicht.

Tevens bracht het kabinet met zijn brief van 21 april 1993 (Kamerstukken
II, 1992/1993, 22 545, nr. 9) een voorstel tot een ingrijpende wijziging van
de systematiek van de uitkeringsnormen in discussie. Voorgesteld werd
de fijnmazigheid van de landelijke regelgeving terug te dringen door een
groot aantal van de daarin opgenomen differentiaties te laten vervallen.
Daarbij gaat het met name om de woningdelersregeling en de specifieke
uitkeringsbepalingen voor schoolverlaters tussen 21 en 27 jaar. De
gemeenten zouden een eigen beoordelingsruimte krijgen om - met
bijzondere bijstand - de nieuwe landelijke uitkeringsniveaus af te
stemmen op de individuele omstandigheden van de betrokkene. Voor de
18- tot 21-jarigen stelde het kabinet voor om, gezien de voorgenomen
aanscherping van het activerend arbeidsmarktbeleid voor jongeren en de
Jeugdwerkgarantiewet, hetter beoordeling van de gemeenten te laten
om, in de uitzonderingssituaties dat de betrokken jongeren geen eigen
inkomen kunnen verwerven, het recht op en de hoogte van de bijstand
vast te stellen.

Verder heeft het kabinet, conform de afspraken in het kader van de
Decentralisatie Impuls, met de VNG overleg gevoerd over de zogeheten
80/20-verhouding in de bekostiging van de bijstandsuitgaven van
gemeenten. De VNG heeft de invoering van de 80/20-verhouding met
klem van de hand gewezen. Mede als gevolg hiervan en als gevolg van de
meer fundamentele problemen met de bijstandswet, is het overleg met de
VNG geëvolueerd tot een intensieve gedachtenwisseling over de
beheersbaarheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van de bijstands–
verlening als geheel. Kabinet en VNG zijn tot de conclusie gekomen dat
voor een beheersbare, uitvoerbare en handhaafbare bijstandswet een
sterk vereenvoudigde uitkeringsstructuur noodzakelijk is, die de
gemeenten een aanmerkelijk grotere verantwoordelijkheid geeft om de
landelijke normen af te stemmen op de individuele situatie. De landelijke
differentiatie moet zich beperken tot een onderscheid tussen alleen–
staanden, alleenstaande ouders en echtparen of samenwonenden.
Afhankelijk van de omstandigheden van de betrokkenen kunnen de
gemeenten de normen van 50 en 70 procent die voor de alleenstaanden
en alleenstaande ouders gelden, verhogen met een toeslag van maximaal
20 procent.

Over deze en andere uitgangspunten heeft het kabinet in september
1993 een akkoord met de VNG gesloten (Kamerstukken II, 1993/1994,
22545, nr. 15, bijlage 1).

Nadien zijn er tussen kabinet en VNG, op grond van de aanbevelingen
van genoemde commissies, aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt
(Kamerstukken II, 1993/1994, 22 545, nr. 15, bijlage 2). Die komen er op
neer dat ook van gemeentelijke zijde de aanbevelingen van beide
commissies op hoofdlijnen worden ondersteund, met name waar het
betreft de selectie aan de toegangspoort, de aan de bijstand te stellen
voorwaarden en de voorgestelde veranderingen met betrekking tot het
toezicht.

De uitgangspunten van dit akkoord en de nadere bestuurlijke afspraak
zijn neergelegd in de genoemde beleidsbrief en worden met deze nota
van wijziging op het wetsvoorstel Herinrichting ABW omgezet in concrete
regelgeving.
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2. Hoofdpunten van vernieuwing

Op grond van het bijstandsakkoord en de aanbevelingen van de
Onderzoekscommissie toepassing ABW en de Subcommissie Bijstand van
de Tweede Kamer heeft het kabinet met de Beleidsbrief vernieuwing ABW
van 30 november 1993 aan de Tweede Kamer ingrijpende voorstellen
voorgelegd om tot een vernieuwing van de Algemene Bijstandswet te
komen. Deze voorstellen zijn er op gericht om de fraudegevoeligheid van
de wet– en regelgeving vergaand te verminderen, om de fraudebestrijding
verder te intensiveren, om de activerende werking van de bijstand sterk te
verbeteren en om - hierdoor mogelijk gemaakt - verdere besparingen in
de bijstandsuitgaven te bereiken. Wezenlijk aspect van deze voorstellen is
de gemeenten ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel
aanmerkelijk grotere verantwoordelijkheden toe te kennen, met het oog
op een gerichtere aanpak van de fraudebestrijding, op meer mogelijk–
heden tot afstemming van de bijstand op de individuele omstandigheden
en op aanscherping van het uitstroombeleid. De onderhavige riota van
wijziging - met inbegrip van budgettaire taakstelling die is verbonden aan
de gewijzigde normsystematiek - beoogt een verbetering van de kwaliteit
van de uitvoering en niet een verlaging van de uitkeringsniveaus.

Met de Beleidsbrief vernieuwing ABW en deze nota van wijziging zijn de
beleidsvoornemens met betrekking tot de normensystematiek, het
vervallen van centrale normen voor het recht op bijstand voor personen
jonger dan 21 jaar en de invoering van de 80/20-verhouding, zoals
geformuleerd in de brief van 21 april 1993, niet meer aan de orde.

In hoofdlijnen komen de wijzigingen - die overigens de uitgangspunten
van het wetsvoorstel ongewijzigd laten - op het volgende neer.

De landelijk geregelde normsystematiek wordt aanzienlijk vereen–
voudigd. Het kabinet is van oordeel dat door deze vereenvoudiging de
fraudegevoeligheid van de wet– en regelgeving vergaand kan worden
teruggedrongen. De gemeenten verkrijgen hiermee betere mogelijkheden
voor afstemming van de bijstand op de leefsituatie en op de feitelijke
omstandigheden van de betrokkenen, onder een blijvende waarborg van
het sociaal minimum voor degenen die voor hun bestaan van de bijstand
afhankelijk zijn.

De voorgestelde landelijk geregelde normsystematiek beperkt zich tot
een onderscheid naar leefvorm. Met deze nota van wijziging wordt in de
nieuwe Algemene bijstandswet voor degenen van 21 jaar en ouder
volstaan met drie landelijk geregelde basisnormen: een norm van 50
procent van het netto minimumloon voor alleenstaanden, 70 procent voor
alleenstaande ouders en 100 procent voor echtparen en samenwonenden.
De gemeenten voorzien in een nadere afstemming van deze normen op
de noodzakelijke bestaanskosten van de betrokkene die voortvloeien uit
zijn omstandigheden. Voor de alleenstaanden en alleenstaande ouders
houdt dit in dat de gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen om de
landelijke normen aan te vullen met een toeslag als de betrokkene hogere
algemeen noodzakelijke bestaanskosten heeft dan waarin deze norm
voorziet. De toeslag bedraagt maximaal 20 procent van het netto
minimumloon. Voor degenen onder hen die alleen wonen en hun
algemeen noodzakelijke bestaanskosten derhalve in geen enkel opzicht
met een ander kunnen delen, krijgen de gemeenten de instructie om deze
toeslag op 20 procent te stellen.

Hiermee komt de bijstand voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten
uit een tweetal componenten te bestaan: de landelijke basisnorm en een
eventuele gemeentelijke toeslag van maximaal 20 procent voor
categorieën van alleenstaanden en alleenstaande ouders. Doordat de
toeslag uitsluitend betrekking kan hebben op de algemeen noodzakelijke
bestaanskosten en doordat gemeenten de toeslagverlening in een
gemeentelijke verordening categoraal moeten invullen, blijft een
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duidelijke afbakening bestaan tussen algemene bijstand en bijzondere
bijstand. De rechtsgrond voor de toekenning van bijzondere bijstand blijft
ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie, namelijk bijstands–
verlening voor bijzondere kosten van bestaan op grond van de individuele
omstandigheden van de betrokkene.

Een tweede element om de fraudegevoeligheid van de huidige
regelgeving terug te dringen, is de in deze nota van wijziging neergelegde
aanscherping van het partnerbegrip. Uit onderzoek blijkt dat een van de
meest voorkomende vormen van fraude bestaat uit het verzwijgen van de
aanwezigheid van een partner. Naast de algemene aanscherping van de
inlichtingenverplichting van de aanvrager om bijstand, wordt de
gemeenten een specifiek op deze vorm van fraude toegesneden juridisch
instrumentarium in handen gegeven om, waar de betrokkene feitelijk een
gezamenlijke huishouding voeren, hen ook daadwerkelijk als partnerste
kunnen aanmerken.

In aanvulling hierop worden in onderhavige nota van wijziging, conform
de aanbevelingen van de Subcommissie Bijstand en van de Onderzoeks–
commissie toepassing ABW, strenge criteria en voorwaarden neergelegd
voor de toegang tot en de voortzetting van het recht op bijstand. Hiermee
wil het kabinet bereiken dat bijstand, waaronder uiteraard mede is
begrepen de voor gemeentelijke verantwoordelijkheid komende toeslag,
uitsluitend wordt verstrekt aan degenen die daarop daadwerkelijk recht
hebben.

Daartoe wordt aan gemeenten opgedragen een grondig «entree–
onderzoek» te verrichten, waarbij de aanvrager moet aantonen dat zijn
omstandigheden zodanig zijn dat de gevraagde bijstandsverlening
gerechtvaardigd is en waarbij een beslissing tot bijstandsverlening alleen
kan worden genomen indien de gemeente over de juiste en volledige
gegevens beschikt. De vereisten van deze expliciete check op de juistheid
en volledigheid van de overgelegde gegevens is een belangrijke waarborg
voor een rechtmatige uitvoeringspraktijk. Gemeenten nemen een
aanvraag om bijstand slechts in behandeling nadat de betrokkene alle
gegevens heeft verstrekt die nodig zijn om het recht op bijstand te kunnen
vaststellen. In beginsel wordt een beslissing om bijstand te verlenen
slechts genomen als de gemeente zich heeft vergewist van de juistheid
van de gegevens en nadat een controle op inkomens–, vermogens– en
leefsituatie heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft de bevoegdheid om
een voorschotte verlenen als de aanvrager niet over de middelen beschikt
om de periode tot de feitelijke toekenning van de bijstand te overbruggen.
Dit voorschot wordt als lening verstrekt die bij een toekennende beslissing
met de bijstand wordt verrekend en bij een afwijzing dient te worden
terugbetaald aan de gemeente.

Ten aanzien van de 18- tot 21-jarigen is voor het kabinet uitgangspunt
dat het slechts bij hoge uitzondering mag voorkomen dat zij een beroep
op bijstand moeten doen. Met het wetsvoorstel tot wijziging van de
Jeugdwerkgarantiewet (JWG) dat recent is ingediend (Kamerstukken II,
1993/1994, 23 453), wordt de sluitende aanpak gerealiseerd voor jongeren
die niet in staat zijn om op eigen kracht door te stromen naar de arbeids–
markt. In de JWG wordt daartoe onder andere een introductiefase
opgenomen voor degenen die nog niet beschikbaar zijn voor een
reguliere garantieplaats. Hierdoor zullen jongeren in de toekomst in
beginsel zelf hun inkomen verwerven, hetzij door betaald werkte
verrichten, hetzij door zich met scholing of studie op betaalde arbeid voor
te bereiken, hetzij door deelname aan de JWG.

Voor het zeer beperkt aantal jongeren dat ondanks deze uitbreiding niet
in aanmerking komt voor de JWG, dient de bijstand een vangnet te
blijven. Gezien het uitzonderingskarakter van bijstandsverlening bij
personen uit deze leeftijdscategorie en de burgerrechtelijke onder–
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houdsplicht van de ouders voor hun kinderen beneden de 21 jaar, acht het
kabinet een afwijkend uitkeringsregime gerechtvaardigd. Hierin blijven de
landelijk geregelde bijstandsnormen beperkt tot het niveau van de
kinderbijslag. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om deze norm
aan te vullen voor zover die niet toereikend is om in de noodzakelijke
bestaanskosten te voorzien en de betrokken jongere voor die hogere
kosten geen beroep op de ouders kan doen. De hoogte daarvan zal in
hoge mate individueel bepaald zijn. De bijzondere bijstand vormt
daarvoor het aangewezen instrument. De gemeenten worden financieel
gecompenseerd voor de lastenverhoging die hieruit voortvloeit door
middel van een structurele overboeking van de daarmee gemoeide
middelen naar het Gemeentefonds.

Met de Subcommissie Bijstand is het kabinet van oordeel dat de
activeringsfunctie van de bijstand moet worden versterkt. Hiertoe wordt
hier een aantal aanvullingen en aanscherpingen aangebracht ten aanzien
van de al in het wetsvoorstel neergelegde voorstellen om de mogelijk–
heden tot het herwinnen van een zelfstandige bestaansvoorziening te
vergroten.

De gemeente en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie krijgen de wettelijke
verplichting tot samenwerking. Binnen die samenwerking zullen afspraken
moeten worden gemaakt over de wijze waarop voor de bijstands–
ontvanger voor wie de arbeidsverplichtingen gelden, een onderzoek
wordt verricht naar diens arbeidsmogelijkheden. De wijze waarop deze
diagnosestelling wordt vormgegeven, behoort tot de gezamenlijke
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Waar dat op grond van de gezamenlijke
diagnosestelling nodig en zinvol blijkt, stellen de gemeente en
arbeidsvoorzieningsorganisatie in onderling overleg een individueel
trajectplan op. Daarin worden concrete afspraken vastgelegd. Het
trajectplan wordt als bijlage aan de bijstandsbeschikking gevoegd en door
de betrokken partijen ondertekend. De betrokkene is verplicht is mee te
werken aan de uitvoering van hettrajectplan, op straffe van een sanctie in
de vorm van een vermindering of weigering van de uitkering.

In overeenstemming met voornemens ten aanzien van de WW, IOAW en
IOAZ wordt het begrip passende arbeid aangescherpt. Met deze nota van
wijziging wordt voorts in de wet neergelegd dat de plicht tot deelname
aan betaalde arbeid in principe voor iedere uitkeringsgerechtigde geldt.
Naar het oordeel van het kabinet kan de gemeente het beste beoordelen
of de zorgverantwoordelijkheid voor kinderen verenigbaar is met
opleggen van deze verplichtingen. Als de gemeente van oordeel is dat dit
niet het geval is, kan zij de betrokken bijstandsontvanger geheel of
gedeeltelijk ontheffing verlenen van een of meer van deze verplichtingen.
Naar aanleiding van de daartoe ingediende motie tijdens het debat in de
Tweede Kamer over de Beleidsbrief vernieuwing ABW ziet het kabinet
reden om in de wet expliciet een dergelijke beoordelingsopdracht neer te
leggen in het geval de betrokkene zorg heeft voor kinderen jonger dan 5
jaar.

De landelijke regelgeving met betrekking tot de vrijlating van arbeidsin–
komsten komtte vervallen. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om
met de vrijvallende middelen zelf een beleidsinstrumentarium te
ontwikkelen. Het hiermee gemoeide budget wordt naar het Gemeente–
fonds gedecentraliseerd. Vooruitlopend op het voorliggende wetsvoorstel
is dit reeds gerealiseerd als onderdeel van de Tijdelijke wet stimulering
sociale vernieuwing.

Het gemeentelijk uitstroombeleid en de daarmee samenhangende
doelstellingen zullen worden vastgelegd in het gemeentelijk uitvoerings–
beleidsplan. Over de resultaten daarvan wordt verantwoording afgelegd
in het beleidsverslag.
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In overeenstemming met de grotere beleidsmatige verantwoorde–
lijkheid van gemeenten voor de bijstandsverlening en met het oog op een
grotere beheersbaarheid van de bijstandsuitgaven wordt de budget–
verantwoordelijkheid voor de toeslagverlening volledig aan gemeenten
toegekend en wordt het daarmee gemoeide budget naar de gemeenten
overgeheveld. Voor de toeslagenbijstand ontstaat een 0/100-verhouding;
voor de landelijk geregelde normbijstand blijft de huidige 90/10-verhou-
ding gehandhaafd. Hiermee ondergaat de financiële verhouding tussen
Rijk en gemeenten als geheel een belangrijke wijziging.

Gedurende een overgangsperiode van drie jaar na inwerkingtreding van
de wet kunnen gemeenten nog 90 procent van de toeslagen bij het Rijk
declareren. Dat zal bij nota van wijziging op de Invoeringswet herin–
richting ABW worden geregeld.

Met deze nota van wijziging wordt het toezicht op de Algemene
bijstandswet grondig gewijzigd, mede in het licht van de door de
Subcommissie Bijstand, de Onderzoekscommissie toepassing ABW en de
Algemene Rekenkamer geconstateerde knelpunten in hettoezicht. Kern
van de nieuwe toezichtsverhouding is de totstandkoming van een eerste–
en tweedelijnsuitvoeringscontrole.

In lijn met de nieuwe Gemeentewet wordt de primaire verantwoorde–
lijkheid voor de controle op de uitvoering van de Abw bij de gemeente zelf
gelegd. Bij deze eerstelijnsuitvoeringscontrole wordt de rechtmatigheid
van de wetsuitvoering, waaronder voortaan ook de wetstechnische
juistheid wordt begrepen, uitgevoerd door de bij de gemeente fungerende
accountant. Bij de tweedelijnsuitvoeringscontrole beoordeelt het
rijkstoezicht de rechtmatigheid van de wetsuitvoering en de doelma–
tigheid van het uitvoeringsproces, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
resultaten van de eerstelijnscontrole, voor zover die voor deze oordeels–
vorming toereikend zijn.

In de nota van wijziging worden, op grond van de voorstellen van de
Subcommissie Bijstand, de minimum-eisen inzake de kwaliteit van de
uitvoering en de gemeentelijke uitvoeringsfuncties omschreven, voor
zover die niet reeds in het wetsvoorstel zijn neergelegd. Het doel daarvan
is een normconforme taakuitoefening te bewerkstelligen.

3. Vernieuwing van bestuurlijke verhoudingen: versterking van de
rol van de gemeenten

Het uitgangspunt van complementair bestuur en een uitvoering van de
Abw door gemeenten in medebewind blijft ook met deze nota van
wijziging volledig gehandhaafd. Binnen deze uitgangspunten vindt met de
voornoemde wijzigingsvoorstellen een aanzienlijke verruiming plaats van
de gemeentelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de
bijstandsverlening. Waar in de huidige bijstandswet bij de gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor de bijstand de nadruk ligt op uitvoerings–
verantwoordelijkheid, beoogt deze nota van wijziging gemeenten
daarnaast veel meer beleidsverantwoordelijkheid te geven voor de
bijstandsverlening in de gehele breedte.

Met deze nota van wijziging wordt bewerkstelligd dat gemeenten een
eigen, op de lokale situatie afgestemd, bijstandsbeleid ontwikkelen.

Voor de vaststelling van en de toegang tot het recht op bijstand worden
de bevoegdheden en mogelijkheden van gemeenten verruimd om
degenen die een onterecht of onvoldoende met noodzakelijke gegevens
gestaafd beroep op bijstand doen, de toegang tot het recht te ontzeggen
en om de overlegde gegevens te controleren en te verifiëren alvorens
bijstand wordt toegekend. De bewijspositie van de gemeenten ten
opzichte van de aanvrager om bijstand wordt versterkt. Met de voorge–
stelde aanpassingen van de uitkeringssystematiek vindt ten aanzien van
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de vaststelling van de uitkeringshoogte en de afstemming van de bijstand
op de individuele omstandigheden en op de lokale situatie, een belang–
rijke verschuiving plaats van het Rijk naar de gemeenten. Vooral in het te
ontwikkelen gemeentelijktoeslagenbeleid voor de nadere afstemming van
de landelijk geregelde uitkeringen op de verschillen in bestaanskosten,
komt de grotere eigen verantwoordelijkheid van gemeenten tot
uitdrukking.

Met name op de terreinen van fraudebestrijding en uitstroom–
bevordering krijgen gemeenten meer bevoegdheden en instrumenten om
het bijstandsvolume terug te dringen.

De mogelijkheden tot het opleggen van specifieke aan een uitkering te
verbinden voorwaarden en het opleggen van sancties worden vergroot.
Door gebruikmaking van het met de decentralisatie van de vrijlatings–
bepalingen gemoeide zogeheten incentivebudget voor het verstrekken
van premies ter stimulering van de arbeidsdeelname en door een gerichte
inzet van zogeheten individuele trajectplannen, kan de gemeente een
geheel eigen, op de lokale en regionale situatie toegesneden invulling
geven aan het uitstroombeleid. Met onderhavige nota van wijziging krijgt
ook de hiervoor noodzakelijke samenwerking van gemeenten met de
Arbeidsvoorzieningsorganisaties duidelijker gestalte. De invulling die de
gemeente geeft aan het uitstroom– en fraudebestrijdingsbeleid en de
resultaten daarvan, komen tot uitdrukking in het uitvoeringsplan en
–beleidsverslag.

Met de invoering van deze, door de gemeenteraad vast te stellen,
uitvoeringsplannen en –verslagen en met de verplichting om het lokale
toeslagenbeleid vast te leggen in een gemeentelijke verordening, wordt
beoogd de betrokkenheid van de lokale politiek bij de aansturing van en
controle op het bijstandsbeleid te vergroten.

Met het toekennen van de budgettaire verantwoordelijkheid aan
gemeenten voor de toeslagverlening en de handhaving van het 10
procent gemeentelijk aandeel in de landelijk genormeerde bijstand komt
tot uitdrukking dat gemeenten - meer dan in de huidige situatie - zelf
verantwoordelijk zijn voor de beheersing van de bijstandsuitgaven.

In samenhang met de gegroeide beleidsverantwoordelijkheid van
gemeenten, wordt de primaire verantwoordelijkheid voor de controle op
de uitvoering en op de rechtmatigheid van de bijstandsuitgaven bij
burgemeesters en wethouders gelegd. Daartoe wordt de reikwijdte van de
rechtmatigheidscontrole door de bij de gemeente fungerende accountant
verruimd. Het rijkstoezicht is een toezicht in tweede lijn, dat het zich in
beginsel baseert op de documenten en de resultaten van de eerstelijns–
controle door de gemeente zelf.

Vergroting van de gemeentelijke verantwoordelijkheden is een van de
centrale uitgangspunten van het Bijstandsakkoord en van de Beleidsbrief
vernieuwing ABW. De VNG heeft bij brief van 8 december 1993 aan de
Tweede Kamer te kennen gegeven dat de gemeenten zich in hoofdlijnen
kunnen vinden in de in de beleidsbrief neergelegde vernieuwings–
voorstellen. Wel vreest de VNG dat met name de wettelijke verplichting
om aan alleenwonende alleenstaanden en alleenstaande ouders een
toeslag van 20 procent te verlenen en het vastleggen in de wet van de
gemeentelijke uitvoeringsfuncties, de gemeentelijke beleids–
verantwoordelijkheid zullen inperken en tot uitvoeringsvoorschriften
leiden die de uitvoering kunnen bemoeilijken. Door de VNG is in dit
verband ook gewezen op de regelgeving met betrekking tot de aanvraag–
procedures en de gemeentelijke verificatie– en valideringsplicht.

Het kabinet deelt niet de opvatting dat hiermee de gemeentelijke
beleidsverantwoordelijkheid wordt ingeperkt.

De in deze nota van wijziging neergelegde grotere gemeentelijke
verantwoordelijkheid laat onverlet dat de wetgever de plicht heeft om de
randvoorwaarden voor bijstandsverlening in landelijke regelgeving vastte

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 545, nr. 18 26



leggen, zowel vanuit de grondwettelijke verantwoordelijkheid voor een
landelijke garantie voor een toereikend bestaansminimum als vanuit
inkomenspolitieke overwegingen. De met deze nota van wijziging
geformuleerde wettelijke kaders bevatten naar het oordeel van het kabinet
het juiste evenwicht tussen de noodzakelijke vergroting van de rol van de
gemeente bij de bijstandsverlening enerzijds en de verantwoordelijkheid
van de wetgever voor het waarborgen van een toereikend sociaal
minimum anderzijds. Uit de waarborg voor een minimum-bestaansvoor–
ziening vloeit voort dat wettelijk wordt vastgelegd dat voor degenen die
hun kosten in geen enkel opzicht met een ander kunnen delen, een
toeslag van 20 procent wordt verleend. In het overleg dat met de VNG is
gevoerd, is dit steeds een voor beide partijen niet ter discussie staand
uitgangspunt geweest. Van een inperking van de gemeentelijke beleids–
verantwoordelijkheid is, gezien de noodzakelijke waarborg door Rijk én
gemeenten van het sociaal minimum, dan ook formeel noch materieel
sprake. De landelijke kaderstelling doet geen afbreuk aan de verantwoor–
delijkheid van de gemeenten tot het ontwikkelen van een eigen lokaal
bijstandsbeleid.

Ook met het in de wet neerleggen van de gemeentelijke uitvoerings–
functies, van de aanvraagprocedures voor de bijstand en van de opdracht
aan gemeenten tot verificatie en validering van cliëntgegevens, is niet
beoogd de gemeentelijke beleidsverantwoordelijkheid terug te dringen. In
de wet worden ten aanzien van de behandeling van aanvragen en de
beoordeling van de voortzetting van de bijstand een aantal algemene
voorwaarden neergelegd, die in hun onderlinge samenhang nodig zijn
voor een goede uitvoering van de wet. Dit wordt nader uitgewerkt bij
ministeriële regeling. Dit biedt de mogelijkheid om nauw aan te sluiten bij
de uitvoeringspraktijk zoals deze zich ontwikkelt. Ten aanzien van een
aantal van deze regels is bovendien sprake van een ministeriële
bevoegdheid. Als de gemeentelijke uitvoeringspraktijk daartoe aanleiding
geeft, kan worden afgezien van het stellen van deze nadere regels. Naar
het oordeel van het kabinet wordt hiermee - gegeven de noodzaak om in
de wet de hoofdlijnen van de onderzoeksverplichting neer te leggen -
geen afbreuk gedaan aan de primaire gemeentelijke verantwoordelijkheid
voor een toereikend uitvoeringsproces, maar is het juist mogelijk om
hierop met de landelijke regelgeving aan te sluiten.

Uit de rapporten van de Subcommissie Bijstand en van de Onderzoeks–
commissie toepassing ABW is gebleken dat de huidige uitvoeringspraktijk
zich kenmerkt door ontoelaatbare tekortkomingen. Geconstateerd is dat
de wet veelvuldig anders wordt uitgelegd dan is bedoeld en dat met name
aan de toegangspoort tot de bijstand essentiële gegevens om het recht op
bijstand vast te kunnen stellen, niet worden nagevraagd of geverifieerd.
Hierdoor is het misbruik van de bijstand onverantwoord en onnodig hoog.
Om een normconforme taakuitoefening te bevorderen en om het
maatschappelijk draagvlak voor de bijstand te herstellen, is het dan ook
noodzakelijk dat de aanvraag– en verificatieprocedures helder in de wet
worden neergelegd en dat de eisen waaraan de uitvoering moet voldoen
wettelijk zijn omschreven. Door de Subcommissie Bijstand is nadrukkelijk
aanbevolen dat de uitvoeringsfuncties in de wet worden omschreven en
dat gemeenten de plicht krijgen deze functies naar behoren uit te voeren.
Naar het oordeel van de commissie zijn die taken en functies in de huidige
wet niet eenduidig omschreven. Het streven naar een strenge
toegangspoortcontrole voor de bijstand berust bovendien op bestuurlijke
afspraken met gemeenten, zoals neergelegd in bijlage 2 van de beleids–
brief.

Naar het oordeel van het kabinet vloeit uit de nieuwe bestuurlijke
verhoudingen, waarin aan gemeenten aanzienlijk grotere beleids–
verantwoordelijkheden worden toegekend, logischerwijs voort dat die
verantwoordelijkheden ook wettelijk zijn afgebakend. De nota van
wijziging volstaat met een algemene omschrijving wat de taak en de
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wettelijke opdracht is, die bij de toedeling van bijstands–
verantwoordelijkheden aan de gemeenten wordt gegeven. Van het
gedetailleerd voorschrijven van werkwijzen die de uitvoering bemoei–
lijken, is geen sprake. Het kabinet wil algemene kwaliteitseisen aan de
gemeentelijke bijstandstaken stellen. In de nota van wijziging komttot
uitdrukking dat het minimumeisen betreft, die zich beperken tot het
hoogst noodzakelijke dat wettelijk moet worden geregeld. Er is geen
uitbreiding van gemeentelijke uitvoeringstaken beoogd, doch een
explicitering van de uit het oogpunt van een adequate bijstandsverlening
essentiële handelingen.

4. Uitkeringssystematiek

4.1. Noodzaak van aanpassing van de uitkeringssystematiek

De huidige landelijke normsystematiek behoeft naar het oordeel van het
kabinet dringend een ingrijpende aanpassing. Deze conclusie wordt
gedeeld door de Subcommissie Bijstand van de Tweede Kamer en door
de Onderzoekscommissie toepassing ABW. Zij wijzen op het grote aantal
differentiaties dat in de huidige regelgeving is opgenomen en op de
misbruikgevoeligheid daarvan.

Reeds geruime tijd wordt, met name door gemeenten, gesignaleerd dat
de landelijke regelgeving met betrekking tot de hoogte van de bijstands–
uitkeringen een zodanige graad van verfijning heeft bereikt dat serieus
moet worden getwijfeld aan de uitvoerbaarheid daarvan. De daarin
aangebrachte onderscheidingen maken de betreffende regeling ook in
hoge mate fraudegevoelig.

Deze verfijningen in de regelgeving zijn de afgelopen jaren ingevoerd
met het doel om de aansluiting op de feitelijke omstandigheden van de
betrokkenen te bereiken en daarmee besparingen in de bijstandsuitgaven
te realiseren. Wanneer door de fraudegevoeligheid ervan en door de
daarmee samenhangende uitvoeringsproblemen, de beoogde aansluiting
in de praktijk niet kan worden gerealiseerd, vervalt de bestaansgrond van
de verfijningen.

Landelijke regelgeving is noodzakelijkerwijs uniform en kan geen
rekening houden met verschillen tussen gemeenten waar het gaat om de
noodzaak en uitvoerbaarheid van bepaaide differentiaties. De toege–
nomen landelijke regelgeving heeft er naar het oordeel van het kabinet
bovendien toe geleid dat de gemeenten onvoldoende worden aange–
sproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering
van de bijstandswet. Een verduidelijking en vergroting van die gemeente–
lijke betrokkenheid acht het kabinet noodzakelijk voor de noodzakelijke
verbetering van de kwaliteit van de bijstandsverlening. Een beperking van
de landelijke regelgeving staat het toe om de gemeenten meer mogelijk–
heden te geven voor de nadere afstemming van de bijstand op meer
individueel bepaalde omstandigheden.

Het is en blijft een taak van de landelijke wetgever om het kader voor
een toereikende minimumbestaansvoorziening te garanderen. De
hoofdlijnen van de uitkeringshoogte dienen derhalve wettelijk verankerd
te blijven. Binnen dit kader kan voor de gemeenten een duidelijke
beleidsmatige verantwoordelijkheid gestalte krijgen voor de nadere
invulling.

Het kabinet is van oordeel dat, gezien de complexiteit en fraude–
gevoeligheid van de huidige regelgeving, het noodzakelijk is om de
gemeenten meer verantwoordelijkheid toe te kennen voor de nadere
afstemming van de bijstand op de persoonlijke omstandigheden.

4.2. Landelijk geregelde uitkeringen

De complexiteit en fraudegevoeligheid van de huidige landelijke
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normering worden voor een groot deel veroorzaakt door de nadere
onderscheidingen die daarin zijn aangebracht naar de woonsituatie van
de betrokkene. Het niveau van de noodzakelijke bestaanskosten wordt
immers in belangrijke mate door de woonsituatie bepaald. Het kabinet
acht het derhalve wenselijk dat in de bijstandsverlening rekening kan
worden gehouden met de woonomstandigheden van de betrokkene. Het
laten vervallen van die mogelijkheid zou bovendien tot gevolg hebben dat
partnerfraude financieel aantrekkelijker wordt. Een belangrijke vereenvou–
diging van de regelgeving kan worden bereikt door deze afstemming niet
langer landelijk te regelen, maar een gemeentelijke verantwoordelijkheid
te laten zijn.

Het kabinet is van oordeel dat een vereenvoudiging van de landelijke
regelgeving daarom het best kan worden bereikt door het onderscheid in
de landelijke normen te beperken tot de leefvorm. Dat wil zeggen dat
daarin geen verdere differentiatie worden aangebracht dan die tussen
alleenstaanden, alleenstaande ouders en echtparen of daaraan gelijk
gestelde ongehuwd samenwonenden. Een verdergaande vermindering
van landelijke normstelling zou niet in overeenstemming zijn met de
grondwettelijke verantwoordelijkheid van de wetgever om zorg te dragen
voor een wetgevingskader dat voldoende garanties biedt voor een
toereikende bijstandsverlening.

Voor echtparen en samenwonenden stelt het kabinet voor om de
landelijke bijstandsnorm te handhaven op 100 procent van het netto
minimumloon. Hiermee blijft de koppeling van de bijstandsuitkeringen
aan het netto minimumloon herkenbaar in de wet verankerd.

Door voor alleenstaanden de landelijke norm te stellen op 50 procent
van die voor een echtpaar, wordt partnerfraude financieel minder
aantrekkelijk. In de huidige regelgeving geldt voor de betrokkene een
norm van 60 procent als deze als woningdeler wordt aangemerkt en van
70 procent als deze zich als onderhuurder of kostganger presenteert. In de
gevallen dat betrokkenen beiden bijstandsafhankeüjkzijn, leidtde
voorgestelde normstelling ertoe dat voor de betrokkenen over het
algemeen een landelijk geregelde uitkering van in totaal 100 procent
geldt, ook wanneer zij zich als twee allcenstaanden zouden presenteren.

Een dergelijke norm van 50 procent veronderstelt dat de betrokken
alleenstaande de algemene bestaanskosten geheel met een ander kan
delen. Het kabinet is van oordeel dat een dergelijke landelijk geregelde
norm een goede basis biedt voor een nadere afstemming van de bijstand
op de feitelijke omstandigheden van de betrokkene onder verantwoorde–
lijkheid van de gemeenten.

Voor alleenstaande ouders stelt het kabinet voor de landelijke norm op
dezelfde wijze af te leiden van de alleenstaandennorm zoals datthans
plaatsvindt. De landelijk geregelde uitkering wordt derhalve 20 procent
hoger gesteld, waarmee deze uitkomt op 70 procent van de
echtparennorm.

4.3. Verhoging van de landelijke normen

De door het kabinet voorgestelde uitkeringsniveaus voor alleen–
staanden en alleenstaande ouders sluiten doelbewust niet zonder meer
aan bij de feitelijke noodzakelijke bestaanskosten van de betrokkene. Deze
normen berusten, zoals hierboven vermeld, op de veronderstelling dat de
betrokkene de kosten geheel met een ander kan delen. Dat is bij alleen–
staanden en alleenstaande ouders in de regel niet het geval.

Met de voorgestelde landelijke uitkeringssystematiek beoogt het kabinet
geen verlaging van de uitkeringsniveaus, maar een beter uitvoerbare en
meer fraudebestendige regelgeving. Er zijn bovendien geen aanwijzingen
dat de uitkeringsniveaus voor alleenstaanden en alleenstaande ouders
structureel zouden dienen te worden verlaagd. De voorgestelde
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uitkeringssystematiek heeft dan ook geen verlaging van de uitkeringen tot
doel, maar om de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid te geven
voor de nadere afstemming van de landelijk geregelde uitkeringen op de
verschillen in bestaanskosten.

Voor de alleenstaanden en alleenstaande ouders betekent dit dat de
gemeente de expliciete verantwoordelijkheid krijgt om de landelijke
normen aan te vullen tot het niveau van de noodzakelijke bestaanskosten
van de betrokkene. In de voorliggende nota van wijziging wordt deze
plicht tot nadere afstemming neergelegd in een nieuw artikel 33.

Deze aanvulling is geen vrijblijvende bevoegdheid van de gemeenten,
maar een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid om de bijstand op een
zodanig bedrag vastte stellen dat in de noodzakelijke bestaanskosten is
voorzien. Het gaat derhalve om een plicht van de gemeenten en niet om
een gunst. Dat laatste zou in tegenspraak zijn met het karakter van de
bijstand als een van overheidswege gegarandeerde bestaansvoorziening.

Teneinde te bereiken dat de bijstand op een toereikend niveau wordt
vastgesteld, wordt voor de toeslagverlening een duidelijke rechtsgrond
neergelegd. Wettelijk wordt vastgelegd dat de landelijke norm wordt
verhoogd voor zover de betrokken alleenstaande of alleenstaande ouder
de algemeen noodzakelijke bestaanskosten niet met een ander kan delen.
In de toelichting op artikel 33 wordt ingegaan op de kosten die hierbij in
beschouwing moeten worden genomen.

Waar er naar de opvatting van het kabinet geen aanleiding is om de
bijstandsuitkeringen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders te
verlagen, is er evenmin reden om deze structureel te verhogen. Een totale
bijstandsuitkering van 70 of 90 procent is toereikend voor de voorziening
in de algemeen noodzakelijke bestaanskosten voor alleenstaanden en
alleenstaande ouders. Er is geen noodzaak om, voor de voorziening in de
algemene bestaanskosten, de toeslag hoger vast te stellen dan 20 procent
van het netto minimumloon, ook niet als de betrokkene volledig zelf moet
opkomen voor de bestaanskosten en deze in het geheel niet met een
ander kan delen. De gemeentelijke bevoegdheid tot verhoging van de
bijstandsnorm wordt aan dit grensbedrag gebonden. Daarmee is ook een
ijkpunt gegeven voor de situaties waarin de betrokkene de algemene
bestaanskosten wél gedeeltelijk met een ander kan delen.

Dit laat onverlet dat de gemeente de algemene bevoegdheid behoudt
om, als de omstandigheden daartoe aanleiding vormen, de bijstand op
een hoger bedrag vast te stellen. Evenals in de huidige regelgeving is de
rechtvaardiging voor een verhoging gelegen in bijzondere individuele
omstandigheden. De eventuele extra bijstand wordt dan ook als
bijzondere bijstand aangemerkt.

Naar het oordeel van het kabinet behoort het ook tot de verantwoorde–
lijkheid van de wetgever, dat deze vastlegt dat de alleenstaande en de
alleenstaande ouder die alleen woont en derhalve in de regel in de positie
verkeert dat hij zijn noodzakelijke bestaanskosten niet met een ander kan
delen, een toeslag van 20 procent wordt verstrekt. In artikel 38 wordt
bepaald dat de gemeenten in de verordening dienen vast te leggen dat in
deze situatie een dergelijke toeslag wordt verleend. Ook deze bepaling
laat uiteraard de algemene individualiseringsbevoegdheid onverlet. In het
onderstaande wordt hierop nader ingegaan.

Uiteraard dient de betrokkene voldoende aannemelijk te maken dat deze
inderdaad voor een toeslag in aanmerking komt. De toeslag vormt
integraal onderdeel van de bijstand en de algemene inlichtingen–
verplichting is daarop onverkort van toepassing.

De toeslagverlening beperkt zich tot alleenstaanden en alleenstaande
ouders. Ten behoeve van de beoordeling voor welke landelijk geregelde
norm de betrokkene in aanmerking komt, heeft de gemeente al diens
leefvorm vastgesteld. In dat kader is derhalve gebleken of de betrokkene
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inderdaad een alleenstaande of een alleenstaande ouder is en derhalve in
beginsel voor een toeslag in aanmerking komt. Afhankelijk van de door de
gemeente gehanteerde criteria, zal de betrokkene ten behoeve van de
toeslag voorts nog gegevens dienen te verstrekken over de woonsituatie.
Uit de algemene inlichtingenverplichting volgt dat de betrokkene, om in
aanmerking te komen voor de wettelijk vastgelegde toeslag van 20
procent, afdoende moet aantonen inderdaad alleen te wonen. Gegevens
over de woonsituatie zijn ook al aan de orde bij de beoordeling van de
landelijk geldende norm. Onderdeel van het partnerbegrip is immers dat
een ander in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft.

4.4. Verlaging en verhoging van de landelijke normen; individualisering

Het vorenstaande laat onverlet dat gemeenten - evenals in de huidige
wet - de bevoegdheid hebben tot een afwijkende bijstandsverlening te
besluiten als de individuele omstandigheden van de betrokkene daartoe
aanleiding geven, ook zonder dat sprake is van het in meer of mindere
mate kunnen delen van kosten. Gemeenten moeten de mogelijkheid
hebben om in situaties waarin de wetgever in de huidige regelgeving
reeds in lagere uitkeringen heeft voorzien, tot dergelijke uitkeringsniveaus
te besluiten.

Bij echtparen moet rekening kunnen worden gehouden met lagere
bestaanskosten als zij deze met een ander kunnen delen. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de situatie van een inwonend verdienend kind, dat kan
worden geacht bij te dragen in de kosten. Ook moet de gemeente in
aanmerking kunnen nemen dat de betrokkene aanzienlijk lagere bestaans–
kosten heeft, wanneer deze geen of vrijwel geen woonkosten
verschuldigd is, zoals in het geval van krakers. De gemeente moet
eveneens de bijstand kunnen afstemmen op de lagere bestaanskosten van
schoolverlaters en ten aanzien van 21- en 22-jarige alleenstaanden de
uitkering kunnen laten aansluiten op het niveau van het
minimumjeugdloon.

Ook op grond van de huidige regelgeving gelden voor deze groepen
lagere uitkeringsbedragen dan waartoe de voorgestelde uitkerings–
systematiek zou leiden. Het is dan ook wenselijk dat de wet de
mogelijkheid geeft voor een verlaging van de bijstandsniveaus voor
groepen waarvoor de wetgeving ook thans voorziet in lagere uitkeringen.
Naar het oordeel van het kabinet vloeit het voort uit de verantwoorde–
lijkheid van de wetgever om de kaders te bieden voor een toereikende
bijstandsverlening, dat in de wet zelf een limitatieve opsomming wordt
gegeven van de groepen voor wie kan worden besloten om de uitkering
op een lager bedrag vast te stellen. De wettelijke regeling van de
uitkeringsniveaus zou in belangrijke mate aan betekenis verliezen als van
deze niveaus op categorale wijze zou kunnen worden afgeweken op
gronden die niet in de wet zelf zijn aangegeven.

De nieuwe artikelen 34 tot en met 37 geven de gemeenten die
mogelijkheid. In artikel 38, waar wordt geregeld dat de gemeenten het
beleid in een verordening vastleggen, wordt bepaald dat de gemeentelijke
bevoegdheid voor een categorale regeling tot deze groepen beperkt blijft.
Met deze begreruing voor het gemeentelijk categoraal beleid wordt,
evenals dat met de huidige regelgeving het geval is, een waarborg
gegeven voor de wettelijk vastgelegde maatstaven voor de bijstands–
verlening.

Op grond van het individualiseringsbeginsel van de bijstand - in de
nieuwe Algemene bijstandswet neergelegd in artikel 13, eerste lid -
hebben de gemeenten de bevoegdheid om in individuele situaties af te
wijken van de algemeen geldende regels. Die mogelijkheid bestaat ook al
in de huidige regelgeving. De individualiseringsbepaling geeft de
waarborg dat in alle omstandigheden de bijstand afgestemd kan worden
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op de werkelijke bestaanskosten van de betrokkene. Waar de situatie van
de betrokkene niet overeenkomt met hetgeen de algemene regels
veronderstellen, heeft de gemeente altijd de bevoegdheid om –gemoti–
veerd - daarvan af te wijken. In de nieuwe uitkeringssystematiek betreft
dat niet alleen de landelijk geregelde en in de wet zelf neergelegde
bepalingen, maar ook hetgeen de gemeente in de verordening categoraal
heeft geregeld. Daarbij kan het gaan om zowel hogere als lagere
bestaanskosten dan waarin de landelijke norm en de gemeentelijk
geregelde afstemming voorzien. Om geen enkel misverstand over deze
individualiseringsbevoegdheid te laten bestaan, wordt in het genoemde
artikel 38 expliciet geregeld dat de categorale gemeentelijke regeling de
individualiseringsbevoegdheid van artikel 13, eerste lid, onverlet laat.

De wettelijk vastgelegde grens van 20 procent die aan de toeslag wordt
gesteld, kan uiteraard niet in de weg staan dat de bijstand hoger wordt
gesteld als de betrokkene bijvoorbeeld hogere woonkosten heeft. De
landelijk geregelde norm en deze bovengrens veronderstellen - overeen–
komstig de huidige regelgeving - onder andere dat de betrokkene een
volledige aanspraak op individuele huursubsidie kan maken. Dat is niet
altijd het geval, bijvoorbeeld als gevolg van de inkomensvaststelling van
de huursubsidie, waarbij het belastbaar inkomen van het voorafgaande
jaar als uitgangspunt geldt. De bijstand zou als bestaansvoorziening tekort
schieten als de gemeente niet in staat zouden zijn om in een dergelijke
situatie de bijstand hoger vast te stellen en voor de meerdere kosten
bijzondere bijstand te verlenen.

Omgekeerd zijn er omstandigheden denkbaar waarin de noodzakelijke
bestaanskosten van de betrokkene lager zijn dan waarop de landelijke
norm en de gemeentelijke toeslag zijn afgestemd. Het is derhalve, gelet
op het karakter van de bijstand, noodzakelijk dat de gemeenten de
bevoegdheid houden om, ook in situaties die niet zijn voorzien in de
artikelen 34 tot en met 37, de bijstand lager vast te stellen. Het kan
voorkomen dat de betrokkene lagere bestaanskosten heeft die voort–
vloeien uit andere oorzaken dan in deze bepalingen zijn genoemd. De
betrokkene kan bijvoorbeeld woonkosten hebben die aanmerkelijk onder
de gebruikelijk verschuldigde huur liggen. Een dergelijke verlaging is naar
het oordeel van het kabinet alleen gerechtvaardigd als bijzondere,
individuele omstandigheden daartoe aanleiding geven.

4.5. Rechtszekerheid

Het kabinet acht het geboden dat de overheveling van verantwoordelijk–
heden voor de hoogte van de bijstand van het Rijk naar de gemeenten
niet ten koste gaat van de rechtszekerheid voor degene die van bijstand
afhankelijk is. Over het deel van de bijstand dat voor gemeentelijke
verantwoordelijkheid komt, moet dezelfde duidelijkheid bestaan als over
de bijstand die landelijk geregeld is.

Een verhoging of verlaging van de uitkering op grond van gemeente–
lijke bevoegdheden is evenzeer een beslissing op grond van de Algemene
bijstandswet als een beslissing die berust op landelijk vastgestelde regels.
De rechtsmiddelen van bezwaar en beroep staan dan ook volledig open
tegen beslissingen die de gemeente neemt op grond van de door de wet
gegeven expliciete bevoegdheden. Om effectief van deze mogelijkheden
van bezwaar en beroep gebruik te kunnen maken, zal duidelijk moeten zijn
of de gemeentelijk vastgestelde regels in het concrete geval juist zijn
toegepast.

Dat is slechts mogelijk als het gemeentelijke beleid categoraal is
ingericht. Dat wil zeggen dat daarin de groepen zijn onderscheiden voor
wie de bijstandsnorm wordt verhoogd of verlaagd en dat de criteria
worden vermeld aan de hand waarvan de hoogte van de verhoging of
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verlaging wordt vastgesteld. In artikel 38 wordt een dergelijke voorwaarde
gesteld aan de verordening die de gemeente dienen te treffen.

Deze differentiatie dient aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen,
waarin de grondslagen zijn vastgelegd voor de verhoging of verlaging van
de uitkering. Bij de invulling van de eigen beleidsverantwoordelijkheid is
de gemeente aan deze wettelijke randvoorwaarden gebonden. Uiteraard
kan de bijstandsontvanger die wordt geconfronteerd met een op de
gemeentelijke regels gebaseerde bijstandsbeslissing, waarvan hij meent
dat die wettelijke randvoorwaarden te buiten gaat, deze beslissing ter
toetsing aan de beroepsrechter voorleggen.

Het kabinet acht het noodzakelijk dat het gemeentelijke bijstandsbeleid
op dezelfde wijze in een openbaar politiek debat wordt vastgesteld als dat
het geval is met het landelijke beleid. Het gaat hierbij immers niet om een
min of meer technische uitwerking van nadere details die in de wet niet
uitputtend zijn geregeld, maar om inhoudelijke beleidskeuzen die in de
nieuwe uitkeringssystematiek op lokaal niveau moeten worden gemaakt.
Om deze reden wordt in hetzelfde artikel 38 dan ook vastgelegd dat de
verordening door het gemeentebestuur wordt vastgesteld.

4.6. Gemeentelijke verantwoordelijkheden voor de hoogte van de bijstand

Met de beschreven wijziging van de uitkeringssystematiek verkrijgen de
gemeenten een aanzienlijke vergroting van de mogelijkheden om de
bijstandsverlening af te stemmen op verschillen in bestaanskosten én op
de lokale uitvoerings– en handhavingsmogelijkheden. De thans nog in de
landelijke regelgeving opgenomen differentiaties naar woonvorm, het al
dan niet zijn van schoolverlater en leeftijd komen als dwingende regel–
geving te vervallen. De gemeenten krijgen expliciet de bevoegdheid om
daarmee rekening te houden, maar zij zijn daartoe niet verplicht. Ook de
nadere uitwerking daarvan wordt aan de gemeenten overgelaten. Slechts
ten aanzien van de alleenwonende alleenstaanden en alleenstaande
ouders wordt wettelijk voorgeschreven dat een toeslag van 20 procent
wordt verstrekt.

De nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling leidt er derhalve niet toe dat
de complexiteit en fraudegevoeligheid van de huidige landelijke regel–
geving wordt verschoven naar de voor gemeentelijke verantwoorde–
lijkheid komende bijstand. Binnen de gegeven wettelijke kaders voor het
gemeentelijke beleid zijn er verschillende mogelijkheden om een juiste
afstemming op de omstandigheden van de betrokkene te bereiken en
daarmee tot een toereikende bijstandsverlening te komen. Waar de
nadere afstemming van de bijstand een eigen verantwoordelijkheid van
de gemeenten is, zijn deze in staat daarbij rekening te houden met de
eigen uitvoeringsmogelijkheden. Langs deze weg zal, juist waar het om
nadere differentiaties gaat waarbij de uitvoerbaarheid vaker in het geding
is dan bij de landelijk geregelde hoofdonderscheidingen, de kwaliteit van
de bijstandsverlening aanmerkelijk kunnen worden vergroot.

Het kabinet verwacht dat het toekennen van een grotere beleidsmatige
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de nadere afstemming van
de bijstand, leidt tot een uitvoeringspraktijk die nauwer zal aansluiten op
de geldende regelgeving. In het onderzoek «Regels en realiteit», dat op 24
november 1993 de Tweede Kamer is aangeboden, is gebleken dat er op
onderdelen een grote afstand is tussen de formele regelgeving en de
feitelijke uitvoeringspraktijk. Ook de Onderzoekscommissie toepassing
ABW wijst op een grote kloof tussen regelgeving en praktijk. Waar een
belangrijk deel van de regelgeving voor verantwoordelijkheid van de
gemeenten zelf komt, kan deze beter worden afgestemd op de uit–
voeringsmogelijkheden ter plaatse en zal er minder aanleiding zijn tot
discrepanties tussen de feiteüjke uitvoeringspraktijk en de formeel
geldende regels. Dit komt de legitimiteit van de Algemene bijstandswet
ten goede.
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Vereenvoudiging van regelgeving en vergroting van de kwaliteit van de
uitvoering wordt ook bereikt doordat een gemeente kan besluiten
bepaalde onderscheidingen die nu wettelijk zijn voorgeschreven, niet
meerte hanteren omdat daaraan plaatselijk geen behoefte bestaat. Zo is
het voorstelbaar dat gemeenten besluiten om in het eigen beleid geen
rekening te houden met de lagere bestaanskosten van schoolverlaters,
omdat deze plaatselijk slechts bij uitzondering een beroep op bijstand
doen. De huidige regelgeving dwingt de gemeenten ertoe om de
wettelijke bepalingen altijd toe te passen, ook als de praktische betekenis
daarvan in de betreffende gemeente zeer beperkt is. Vooral in kleinere
gemeenten, voor wie de huidige regelgeving relatief een grote druk legt,
kan hiervan een verlichting van de uitvoeringslasten en een verbetering
van de kwaliteit worden verwacht.

Ook met betrekking tot de handhaafbaarheid van de regelgeving
verwacht het kabinet hiermee belangrijke verbeteringen. Bij de inrichting
van het plaatselijke beleid kan de gemeente immers voluit rekening
houden met de handhaafbaarheidsaspecten. Nadere onderscheidingen
kan de gemeente zodanig aanbrengen dat deze aansluiten bij de mogelijk–
heden om de opgave van de cliënt op zijn juistheid te toetsen of bij
derden te verifiëren. Waar de gemeente bepaalde van de huidige
landelijke criteria niet goed handhaafbaar acht, kan zij besluiten deze niet
te hanteren en te vervangen door onderscheidingen die wel aansluiten bij
de - al dan niet plaatselijk bepaalde - mogelijkheden'van handhaving.

Zoals hierboven is vermeld, behoort het naar de opvatting van het
kabinet tot de verantwoordelijkheid van de wetgever om in de wet zelf
vast te leggen op grond van welke criteria van de landelijke normering
kan worden afgeweken. Deze inkadering van het gemeentelijke beleid
leidt tot een een minder eenvoudige uitkeringssystematiek dan op zich
wenselijk is. Hoewel de gemeenten ondanks deze wettelijke randvoor–
waarden een aanzienlijke verruiming van de eigen beleidsmogelijkheden
verkrijgen, wordt de eigen beleidsruimte daardoor wel begrensd. Het
kabinet neemt dan ook voor om in de evaluatie van de nieuwe wetgeving
ook uitdrukkelijk de wettelijke vormgeving van het gemeentelijk
uitkeringsbeleid te betrekken.

5. Partnerbegrip

5.7. Terugdringing van partnerfraude

Uit de verschillende onderzoeken naar de uitvoering van de bijstand
blijkt de controle op de aanwezigheid van een eventuele partner een
belangrijk knelpunt dat om specifieke oplossingen vraagt. Het karakter van
de bijstand brengt met zich mee dat waar personen feitelijk een gezamen–
lijke huishouding voeren, voor de beoordeling van de noodzaak en de
hoogte van bijstandsverlening de gezamenlijke middelen in aanmerking
worden genomen.

De in het kader van deze nota van wijziging voorgenomen uitkerings–
systematiek draagt reeds bij aan de vermindering van de partnerfraude.
Door de landelijke normen voor alleenstaanden op 50 procent van het
netto minimumloon te stellen, vermindert het financiële voordeel dat kan
worden verkregen door zich ten onrechte te presenteren als een alleen–
staande of valt dat in bepaalde gevallen zelfs geheel weg. De gegevens
die de gemeente krijgt in het kader van de toeslagverlening, kunnen een
aanwijzing zijn dat betrokkene feitelijk met een ander een gezamenlijke
huishouding voert. Als een alleenstaande, die daarvoor in beginsel in
aanmerking komt, geen toeslag aanvraagt of onvoldoende aannemelijk
kan maken dat hij daarop recht heeft, verkeert deze immers mogelijk in
een situatie dat hij een gezamenlijke huishouding voert waarin hij de
betreffende kosten volledig met een ander deelt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 545, nr. 18 34



De wijziging van de uitkeringssystematiek alleen is echter onvoldoende
voor een bestrijding van de partnerfraude. Het kabinet acht het geboden
dat gemeenten over een effectief instrumentarium beschikken om, waar
de betrokkenen feitelijk een gezamenlijke huishouding voeren, hen ook als
zodanig te behandelen.

Naar het oordeel van het kabinet brengt het karakter van de bijstand
met zich mee dat niet kan worden volstaan met formele criteria. Die
zouden niet alleen tot gevolg hebben dat personen die feitelijk een
gezamenlijke huishouding voeren als alleenstaande worden behandeld,
maar ook dat personen die in werkelijkheid voor hun levensonderhoud
geen beroep op een partner kunnen doen, van het recht op bijstand
worden uitgesloten. Het gaat hierbij om degenen die feitelijk gescheiden
leven van hun echtgenoot, maar wie de echtscheidingsprocedure nog niet
is afgesloten. Uitsluitend formele criteria doen in beide situaties geen
recht aan de omstandigheden van de betrokkene en derhalve aan de
feitelijke behoefte aan bijstand.

De invulling van het begrip gezamenlijke huishouding moet naar de
mening van het kabinet in de wet verankerd blijven. Het betreft immers
een cruciaal gegeven voor de aanspraak op bijstand. Daarbij acht het
kabinet het noodzakelijk de wederzijdse verzorging, zowel financieel als
anderszins, als criterium te blijven hanteren. Dit hangt rechtstreeks samen
met de rechtsgrond van het wel of niet toepassen van de gezamenlijke
middelentoets die verbonden is aan het begrip gezamenlijke huishouding.
Immers in de gevallen waarin er daadwerkelijk sprake is van wederzijdse
verzorging, ook van niet-financiële aard, kan en moet bij de beoordeling
van het recht op uitkering rekening worden gehouden met de middelen
van de ander. In de visie van het kabinet komt het er derhalve op aan om
binnen het huidige inhoudelijke kader wijzigingen aan te brengen die
bijdragen aan een betere uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de
gezamenlijke middelentoets.

Mede op grond van nauw uitvoerig overleg met de gemeenten
concludeert het kabinet dat een betere aanpak van partnerfraude langs
twee wegen moet worden bereikt.

Het kabinet acht het enerzijds wenselijk om in de begripsomschrijving
verduidelijkingen aan te brengen die in de huidige uitvoeringspraktijktot
misverstanden leiden of de fraudegevoeligheid verhogen. Daarnaast acht
het kabinet het noodzakelijk dat de gemeente in een betere bewijspositie
komt te verkeren bij de toets op de aanwezigheid van een partner. De
algemene aanscherping van de inlichtingenverplichting van de aanvrager
draagt daaraan reeds bij. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het
beginsel neergelegd dat degene die om een voorziening vraagt, de
verplichting heeft aan te tonen daarvoor inderdaad in aanmerking te
komen. Het kabinet is van oordeel dat de uitvoeringsproblematiek van de
bijstand ertoe noodzaakt om enkele bevoegdheden die de Awb het
uitvoeringsorgaan geeft, in het kader van de bijstand als verplichting te
laten gelden. De aanscherping van deze in de artikelen 73 en volgende
neergelegde inlichtingenplicht is uiteraard van belang voor alle aspecten
van de bijstandsverlening en dus ook voor de toepassing van de
partnertoets. Het is aan belanghebbende om de gemeente aan de hand
van te verstrekken gegevens duidelijk te maken dat hij recht heeft op de
door hem gevraagde bijstand. Gezien de betekenis van de gezamenlijke
middelentoets dient de betrokkene derhalve ook de gegevens te
verstrekken op grond waarvan de gemeente kan beoordelen of deze al
dan niet met een ander gezamenlijk een huishouding voert. In het kader
van de partnertoets zijn, gezien de specifieke fraudeproblematiek,
aanvullende maatregelen noodzakelijk.

5.2. Verduidelijking van het begrip gezamenlijke huishouding

Een van de huidige misverstanden wordt gewekt door het in de
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bestaande begripsomschrijving opgenomen criterium «duurzaam». Met
dit criterium is beoogd tot uitdrukking te brengen dat niet reeds bij een
kortstondig verblijf bij een ander de betrokkenen worden geacht een
gezamenlijke huishouding te voeren. Dit criterium blijkt blijkens het
onderzoek van de Onderzoekscommissie toepassing ABW echter vaak zo
te worden begrepen dat pas na verloop van een zekere periode - na drie
of zelfs zes maanden - voor de bijstand consequenties mogen worden
verbonden aan het voeren van een gezamenlijke huishouding. Vanuit het
oogpunt van legitimiteit en fraudebestrijding moet de bijstand echter
aansluiten bij de feitelijke situatie van betrokkenen. Op het moment dat er
daadwerkelijk een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd dient de
bijstand daarop direct te worden afgestemd. Het kabinet stelt dan ook
voor om in de begripsomschrijving niet langer dit criterium op te nemen.

In de gewijzigde begripsomschrijving komt de huidige aanduiding «van
hetzelfde of het andere geslacht» eveneens te vervallen. Naar het oordeel
van kabinet is deze aanduiding inmiddels overbodig. Ook zonder deze
aanduiding is het evident dat een gezamenlijke huishouding gevoerd kan
worden door personen van gelijk geslacht.

In de Beleidsbrief vernieuwing ABW heeft het kabinet aangegeven dat
naar zijn oordeel de huidige uitzondering voor bloedverwanten in de
eerste en tweede niet langer moet worden gehandhaafd. De rechtsgrond
voor de gelijkstelling in de bijstand van ongehuwd samenwonenden met
gehuwd, wordt immers gevormd door het feit dat de betrokkenen een
gezamenlijke huishouding voeren. Gezien deze rechtsgrond zou in de visie
van het kabinet de wetgeving terzake aan consistentie winnen als
bloedverwanten die feitelijk in deze situatie verkeren, voor de verlening
van bijstand als een gezamenlijke huishouding worden aangemerkt. In het
debat dat naar aanleiding van deze beleidsbrief is gevoerd, bleken er van
de zijde van de Tweede Kamer bezwaren te bestaan tegen het laten
vervallen van deze uitzondering, met name gezien de consequenties
daarvan in situaties van hulpbehoevendheid. Deze zijn voor het kabinet
aanleiding geweest om de betreffende bepaling zodanig opnieuw uit te
werken dat de genoemde ongewenst geachte gevolgen niet zullen
optreden, zonder daarbij te zeer afbreuk te doen aan de gewenste
vergroting van de consistentie van de regelgeving terzake.

Naar het oordeel van het kabinet is er een toereikende rechtvaardiging
om voor de bloedverwanten in de eerste graad een uitzondering te maken
op de gelijkstelling met gehuwden. Het gaat hierbij om de relatie tussen
ouders en kinderen, waarbij de samenwoning in de regel voortvloeit uit
de huidige of vroegere afhankelijkheidsrelatie van het kind ten opzichte
van de ouders. Hierbij is geen sprake van een vrijwillige keus om een
nieuwe, voorheen nog niet bestaande gezamenlijke huishouding te gaan
voeren, hetgeen ten grondslag ligt aan de huwelijks samenlevingsvorm
die het uitgangspunt vormt voor de gelijke behandeling van andere
samenlevingsvormen. Het kabinet stelt derhalve voor om de huidige
uitzondering op het partnerbegrip voor de bloedverwanten in de eerste
graad te handhaven, ongeacht de eventuele zorgbehoefte van de
betrokkenen.

Voor de bloedverwanten in de tweede graad ontbreekt naar het oordeel
van het kabinet een dergelijke rechtvaardiging voor een afwijkende
behandeling ten opzichte van niet-bloedverwanten. Dat geldt in versterkte
mate voor een uitzondering die beperkt blijfttot situaties van zorgbehoe–
vendheid. Onderlinge zorgbehoevendheid kan zich immers ook voordoen
bij samenwonende niet-bloedverwanten. Het kabinet meent dat met de
gekozen benadering een oplossing is gevonden voor de tijdens het debat
naar voren gebrachte knelpunten, zonder dat daarmee te zeer afbreuk
wordt gedaan aan de interne consistentie.

De huidige begripsomschrijving kent het criterium «gezamenlijke
huisvesting». Dit blijkt onvoldoende duidelijkte zijn geformuleerd en leidt
tot uitvoeringsproblemen. Te vaak worden feitelijk samenwonenden niet
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als partners aangemerkt als een van hen formeel eigen huisvesting
aanhoudt, bijvoorbeeld door elders een kamer te huren. Het criterium
gezamenlijke huisvesting geeft te weinig helder weer dat niet de formele,
maar de feitelijke woonsituatie doorslaggevend is. In het nieuwe artikel 3
wordt daarom gesproken van «het hebben van het hoofdverblijf in
dezelfde woning».

Met deze wijziging wordt de mogelijkheid afgesneden om de partner–
toets te vermijden door het elders een woning of kamer aan te houden.
Tevens wordt hiermee duidelijker aangegeven, dat onder dit criterium ook
de situatie valt dat de ene belanghebbende een kamer bewoont in het
huis van de ander. In alle gevallen waarin de betrokkenen op hetzelfde
adres wonen wordt voldaan aan het criterium van het hebben van het
hoofdverblijf in dezelfde woning. Of sprake is van een kamerbewoner dan
wel een partner, blijkt uit de toets op de wederzijdse verzorging.

De GBA wordt voor de beoordeling van de huisvestingssituatie in eerste
instantie als uitgangspunt gehanteerd. Dit betekent dat in ieder geval
wordt aangenomen dat de betrokkenen het hoofdverblijf in dezelfde
woning hebben, als zij volgens de GBA op hetzelfde adres wonen.
Daarvan is uiteraard geen sprake als de betrokkene aannemelijk kan
maken dat deze inschrijving niet overeenstemt met de feitelijke omstan–
digheden. Op deze situatie is artikel 107 van het wetsvoorstel GBA van
overeenkomstige toepassing, dat momenteel onder nummer 21 123 in
behandeling is bij de Eerste Kamer. Daarbij kan het gaan om de
inschrijving van een ander op het adres van de aanvrager, bijvoorbeeld de
vorige bewoner die zich niet heeft laten uitschrijven.

Daarnaast kan het voorkomen dat betrokkenen feitelijk op hetzelfde
adres wonen, maar op verschillende adressen zijn ingeschreven. Als het
aannemelijk is dat betrokkenen het hoofdverblijf hebben in dezelfde
woning, gaat de gemeente uit van deze feitelijke situatie.

Uitgangspunt van de GBA is dat, als blijkt dat de gemeenten in het
kader van de uitvoering van de Algemene bijstandswet tot andere
bevindingen komt, de ambtenaar van de sociale dienst dit aan de
ambtenaar van de bevolkingsadministratie meldt, die vervolgens een
onderzoek instelt. Ingevolge artikel 62, tweede lid, van het wetsvoorstel
GBA, is het gemeentebestuur gehouden de verplichtingen te regelen van
binnengemeentelijke afnemers, zoals de sociale dienst, om de inlichtingen
te verschaffen die van belang zijn voor de bijhouding van de basis–
administratie. De GSD gaat inmiddels uiteraard uit van zijn eigen
bevindingen.

5.3. Verbetering van de bewijspositie van de gemeente

Bovenstaande verduidelijkingen leiden naar de opvatting van het
kabinet tot een beter uitvoerbaar en daardoor beter handhaafbaar
partnerbegrip. Ook in combinatie met de nieuwe uitkeringssystematiek,
waarbij de toeslagverlening belangrijke aanwijzingen kan geven over de
eventuele aanwezigheid van een partner, zijn zij echter ontoereikend om
de huidige partnerfraude tegen te gaan. Naast de wijzigingen in de
begripsomschrijving zelf acht het kabinet het noodzakelijk dat het voor
gemeenten mogelijk moet zijn om in bepaalde situaties, waarin overdui–
delijk sprake is van een gezamenlijke huishouding, zonder nadere
bewijsvoerïng - en zonder mogelijkheid van tegenbewijs - er vanuit te
gaan dat betrokkenen inderdaad een gezamenlijke huishouding voeren.
Aan de handhaafbaarheid van de bijstand als geheel wordt in het
bijzonder afbreuk gedaan als in situaties waarin er geen enkele twijfel
over kan bestaan dat een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, de
gemeente toch moet besluiten om de betrokkene als een alleenstaande
aan te merken omdat zij niet in staat is het benodigde bewijsmateriaal te
verkrijgen.

In het overleg met de VNG is gebleken dat naar verwachting een groot
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deel van de huidige fraudeproblematiek kan worden aangepakt door in
een aantal objectief vast te stellen situaties er zonder meer van uit te gaan
dat de betrokkenen niet alleen gezamenlijke huisvesting hebben, maar
daarbinnen ook een gezamenlijke huishouding voeren. Deze verwachting
steunt mede op de jurisprudentie inzake de gezamenlijke huishouding.
Daaruit blijkt onder meer dat naar verhouding in veel gevallen van
partnerfraude sprake is van het samenwonen van ex-echtgenoten. Van de
zijde van de gemeenten is bijvoorbeeld gewezen op het feit dat het in de
praktijk veelvuldig voorkomt dat de betrokkenen zich voor een bepaalde
regeling als een eenheid hebben gepresenteerd, terwijl men zich voor de
bijstand als een alleenstaande voordoet, alhoewel men nog steeds
samenwoont.

Voordeel van deze benadering is dat in een groot aantal gevallen de
gemeente, na de toetsing van de huisvestingssituatie, kan volstaan met de
beoordeling of de betrokkene in een van de genoemde situaties verkeert.
Een dergelijke benadering acht het kabinet ten minste in de volgende
situaties gerechtvaardigd.

Gemeenten worden er in de praktijk veelvuldig mee geconfronteerd dat
ex-echtgenoten en ex-partners na verloop van tijd weer gaan samen–
wonen. Op voorhand kan worden aangenomen dat met het weer gaan
samenwonen de vroegere situatie hersteld is en dat de betrokkenen
derhalve weer een gezamenlijke huishouding voeren.

Ook wanneer een van de samenwonenden het kind of de kinderen van
de andere samenwonende heeft erkend kan gevoeglijk worden aange–
nomen dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Dit is eveneens
het geval als uit de relatie van betrokkenen een of meer kinderen zijn
geboren.

Samenwonenden die een samenlevingscontract hebben gesloten en
daarin hebben vastgelegd dat zij op enigerlei wijze bijdragen aan de
huishouding, kunnen zonder meer worden aangemerkt als een gezamen–
lijke huishouding. Juist omdat de betrokkenen in de gelegenheid zijn om
het contract voortdurend in overeenstemming te brengen met de feitelijke
situatie, is het gerechtvaardigd om uit het bestaan ervan zonder meer af te
leiden dat zij inderdaad een gezamenlijke huishouding voeren.

Het kabinet acht het voor een effectieve handhaving tenslotte noodza–
kelijk dat voor de beoordeling in de bijstand de presentatie voor een
andere regeling doorslaggevend kan zijn. Hiermee wordt tegengegaan dat
de betrokkenen zich presenteren op een wijze, al naar gelang het
financiële voordeel dat een regeling biedt. Het kan bijvoorbeeld niet zo
zijn dat betrokkenen in het aan de bijstandsverlening voorafgaande jaar
gebruik hebben gemaakt van de fiscale faciliteit van overdracht van de
basisaftrek, terwijl men zich vervolgens in het kader van de bijstand als
alleenstaande presenteert. Teneinde te waarborgen dat slechts die
registraties doorslaggevend zullen zijn die materieel gezien op een lijn te
stellen zijn met de gezamenlijke huishouding in de Abw, zullen de
relevante registraties in een algemene maatregel van bestuur worden
benoemd. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan registraties ten
behoeve van de diverse minimumbehoefteregelingen in de sociale
zekerheid, zoals de Toeslagenwet, en van andere regelingen, zoals de Wet
individuele huursubsidie, de Wet op de studiefinanciering en de Wet op
de inkomstenbelasting. Zodra de wet in werking treedt inzake de
geregistreerde samenleving (de zogenaamde «zware registratie») van
partners voor wie huwelijksbeletselen bestaan, zal deze vorm van
registratie hier eveneens onder worden gebracht.

In de betreffende algemene maatregel van bestuur zal tevens de
reikwijdte van de betreffende registraties in de tijd worden aangegeven.
Er dient immers te worden gewaarborgd dat er redelijkerwijs geen twijfel
over kan bestaan dat de betrokkenen - gezien de aard van de betreffende
registratie en gezien het tijdstip daarvan - inderdaad een gezamenlijke
huishouding voeren. Op deze wijze is het ook verantwoord dat zo'n
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registratie zonder meer leidttot een behandeling als partners in de
bijstand. Een ruimere invulling, aangevuld met de mogelijkheid van
tegenbewijs, zou naar het oordeel van het kabinet teveel risico's met zich
brengen, zowel voor de betrokkene als voor de overheid. De betrokkene
zelf zou daarbij immers in de positie worden gebracht dat deze dient aan
te tonen dat deze inmiddels geen gezamenlijke huishouding meer voert.
Niet in alle gevallen is het mogelijk om daadwerkelijk zo'n bewijs te
leveren.

Omgekeerd zou daarmee weer de situatie kunnen ontstaan dat de
betrokken huisgenoten zich voor een bepaalde regeling ten onrechte als
partners voordoen om daarmee een voordeel te behalen, terwijl ten
behoeve van de bijstand wordt aangetoond dat deze registratie niet of niet
meer juist is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen om
ervoor zorg te dragen dat zij - in overeenstemming met de werkelijke
situatie - geregistreerd zijn. Als de betrokkene zich in strijd met de
feitelijke situatie bij een andere instantie heeft opgegeven als partner, dan
is dit geen reden om de registratie als partner niet als uitgangspunt voor
de beoordeling in de bijstand te hanteren. Er is immers geen sprake van
een administratieve fout, maar van een registratie die in overeen–
stemming is met de destijdse bedoelingen van de betrokkene. Met de
opzet om ten onrechte een voordeel te verkrijgen, heeft deze het risico
over zich afgeroepen om ook bij andere regelingen, waar dat juist in zijn
nadeel is, als partnerte worden aangemerkt.

Een administratieve vergissing kan de betrokkene uiteraard niet worden
tegengeworpen. De beginselen van behoorlijk bestuur verzetten zich
tegen het verbinden van rechtsgevolgen aan administratieve fouten. Het
zou apert onbillijk zijn om deze gevolgen zich bovendien te laten
uitstrekken tot andere publiekrechtelijke handelingen. Dat is des te meer
van belang omdat een foutieve registratie de betrokkene ook niet altijd
hoeft te blijken, bijvoorbeeld omdat het in het geval van de betrokkene
geen verschil maakt of deze als alleenstaande of als partner wordt
aangemerkt. Hij heeft dan niet de gelegenheid gehad om de registratie te
laten corrigeren. Om te voorkomen dat de betrokkene onder het
voorwendsel van een administratieve vergissing tracht de voordelen van
de behandeling als alleenstaande te combineren met die van een
behandeling als partner, zal deze wel aannemelijk moeten maken dat
inderdaad sprake is van een administratieve vergissing. Over het
algemeen zal dit moeten plaatsvinden aan de hand van de opgave die de
betrokkene bij die andere registratie heeft gedaan. In voorkomende
gevallen zal het ook billijk zijn om als voorwaarde te stellen dat deze
inderdaad geen voordeel van die foutieve registratie heeft ondervonden
en dat hij redelijkerwijs niet in de positie was om die registratie in
overeenstemming te laten brengen met de feitelijke situatie.

Zoals reeds is aangegeven in de Beleidsbrief vernieuwing ABW is ook
de VNG van oordeel dat het partnerbegrip belangrijke veranderingen
moet ondergaan, maar is de VNG van oordeel dat daarbij het criterium
«anderzins in elkaars verzorging voorzien» niet in de wet moet worden
opgenomen. De VNG acht de beoordeling daarvan te behoren tot de
discretionaire bevoegdheid van de gemeente. De hantering van het begrip
wederzijdse zorg zou dan in een gemeentelijke verordening moeten
worden opgenomen. De VNG vindt dat de gemeente er bij de bijstands–
aanvraag van uit moet gaan dat bij gezamenlijke huisvesting bij voorbaat
sprake is van een partner, tenzij betrokkenen kunnen aantonen dat geen
sprake is van wederzijdse zorg.

Het kabinet acht het niet verantwoord om dit voorstel overte nemen.
Zowel vanuit het oogpunt van rechtswaarborgen voor de cliënt als om de
kaders te kunnen aangeven voor de gemeentelijke discretionaire
bevoegdheid bij de beoordeling van gezamenlijke huisvesting, dient deze
norm in de wet zelf te worden opgenomen. In de opvatting van de VNG
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wordt de aantoonlast bovendien volledig gelegd bij de aanvrager om
bijstand. Deze kan daarmee in de onmogelijke positie worden geplaatst
om aan te tonen dat er geen «ander» is met wie een gezamenlijke
huishouding wordt gevoerd. Zeker bij de allerlaatste bestaansvoorziening
waarop men een beroep kan doen, zou dat onverantwoord zijn.
Bovendien zou door het ontbreken van een wettelijke normering voor de
wederzijdse zorg de relatie met de kosten van het bestaan komen te
vervallen.

Het rijkstoezicht ten aanzien van detoepassing van het partnerbegrip zal
zich uitsluitend richten op de toereikendheid van het gemeentelijke
beoordelingsproces en daarbij niet treden in de besluitvorming in
individuele gevallen.

6. Uitkeringsregime voor 18- tot 21-jarigen

Met deze nota van wijziging ondergaat het uitkeringsregime voor
jongeren tussen 18 en 21 jaar eveneens belangrijke wijzigingen. Tot 21
jaar kunnen de betrokkenen een beroep doen op de ouderlijke onder–
houdsplicht. Gezien het karakter van de bijstand als sluitstukvoorziening is
het gerechtvaardigd om de bijstandsverlening daarop, consequenter dan
momenteel het geval is, af te stemmen. Daarvoor is te meer aanleiding
omdat, als gevolg van de sluitende aanpak in de JWG, slechts bij
uitzondering een beroep op bijstand behoeftte worden gedaan. Hierdoor
krijgt de bijstand het karakter van een vangnet voor degenen die vanwege
persoonlijke belemmeringen niet in staat zijn aan de JWG deel te nemen.

Het recht op bijstand voor personen van 18 tot 21 jaar blijft als zodanig
gehandhaafd. In verband met de burgerrechtelijke onderhoudsplicht van
de ouders wordt voor de bijstandsnorm voor jongeren die tot deze
categorie behoren, aansluiting gezocht met het niveau van de kinder–
bijslag en is het een gemeentelijke verantwoordelijkheid om deze norm
aan te vullen als de betrokkene hogere bestaanskosten heeft waarvoor hij
geen beroep op de ouders kan doen.

6.1. Sluitende aanpak Jeugdwerkgarantiewet

Het kabinet wil voorkomen dat jongeren een beroep op bijstand moeten
doen. Zij dienen een inkomen te verwerven door deel te nemen aan de
arbeidsmarkt of zich door het volgen van een opleiding op die deelname
voor te bereiden. In de visie van het kabinet moet worden voorkomen dat
het ontvangen van een uitkering als een normale weg wordt gezien, naast
de wegen van werken of leren. De Jeugdwerkgarantiewet (JWG) is in het
leven geroepen om degenen die niet binnen de gebruikelijke termijn op
eigen kracht werk kunnen vinden, alsnog de gelegenheid te geven zelf een
inkomen te verwerven.

De doelstelling van de JWG om alle jongeren beneden de 21 jaar na een
zoektijd van in beginsel een half jaar betaalde arbeid aan te bieden en
daarmee niet afhankelijkte laten zijn van de bijstand, wordt momenteel
niet volledig gerealiseerd. Voor een deel van de jongeren die wel is
opgenomen in de JWG, is geen garantieplaats beschikbaar. Zij ontvangen
een beloning zonder werkervaring op te doen. Ook niet alle jongeren zijn
in de JWG opgenomen. Geraamd wordt dat eind 1993 ongeveer 11 400
jongeren tussen de 18 en 21 jaar een bijstandsuitkering ontvangen.

Met de wijziging van de Jeugdwerkgarantiewet die 23 oktober 1993 aan
de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 1993/94, 23 453, nr.1) is aangeboden,
beoogt het kabinet een werkelijk sluitende aanpak in de JWG te realiseren,
enerzijds door het benodigde aantal garantieplaatsen uit te breiden,
anderzijds om het aanbod beter te kunnen afstemmen op de mogelijk–
heden van de betrokken jongeren. De mogelijkheid wordt geopend om
een garantieplaats van een geringer aantal uren aan te bieden dan de
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uniforme arbeidsduur van 32 uur. Daarmee wordt voorkomen dat
jongeren onnodig buiten de sluitende aanpak vallen. Met een uitbreiding
van het aantal plaatsen in de marktsector wordt onder meer bereikt dat de
JWG ook een aanbod kan doen aan degenen voor wie, gezien hun
kwalificaties, de collectieve sector onvoldoende mogelijkheden biedt.

Een specifiek element is de introductie van de zogeheten
«voorbereidingsfase» voor degenen die om in de persoon gelegen
redenen nog niet beschikbaar zijn voor een reguliere garantieplaats.
Gedurende deze voorbereidingsfase verricht de jongere nog geen arbeid,
maar bereidt hij zich daarop voor door deelname aan bijvoorbeeld een
taalcursus of basiseducatie.

Het kabinet streeft ernaar de gewijzigde Jeugdwerkgarantiewet op korte
termijn in werking te kunnen laten treden, zo mogelijk medio 1994.

6.2. Het landelijk geregelde recht op bijstand

Indien bij invoering van de genoemde aanpassingen de beoogde
sluitende aanpak van de Jeugdwerkgarantiewet voor de beneden-21-
jarigen daadwerkelijk is gerealiseerd zal het nog slechts in uitzonderings–
situaties voorkomen dat 18- tot 21-jarigen een beroep op bijstand moeten
doen. In de paragraaf «Budgettaire aspecten» wordt hiervan een
cijfermatig overzicht gegeven. De ouderlijke onderhoudsplicht waarop de
beneden-21-jarigen een beroep kunnen doen is, mede gezien het
uitzonderingskarakter dat de bijstandsverlening voor deze leeftijdsgroep
zal krijgen, voor het kabinet aanleiding voor herijking van het uitkerings–
regime.

Uitgangspunt daarbij is dat de bijstand ook voor de 18- tot 21-jarigen
een vangnet moet zijn als zij - ondanks de grotere mogelijkheden die de
JWG zal bieden - door persoonlijke omstandigheden niet tot deelname
aan of voorbereiding op de arbeidsmarkt in staat zijn. De ouders zijn
weliswaar onderhoudsplichtig voor kinderen tot 21 jaar, maar er kan -
mede omdat vanaf 18 jaar geen algemeen geldend recht op kinderbijslag
bestaat - niet zonder meer van worden uitgegaan dat jongeren inderdaad
voor hun bestaanskosten volledig een beroep op de ouders kunnen doen.
Voor zover dit beroep niet mogelijk is, wordt voorzien in een recht op
bijstand.

Het regime dat het kabinet voor de 18- tot 21-jarigen voorstelt houdt
derhalve in dat de betrokkenen voor zover zij, al dan niet onder gebruik–
making van de JWG, niet in staat zijn een toereikend eigen inkomen te
verwerven, voor hun bestaanskosten een beroep op de ouders dienen te
doen, waarbij de overheid, hetzij in de vorm van kinderbijslag aan de
ouders, hetzij in de vorm van bijstand aan het kind, een bijdrage geeft in
de bestaanskosten. Voor zover de betrokkene geen beroep op de ouders
kan doen, bestaat recht op aanvullende bijstand.

De nadere invulling van het recht op bijstand door de gemeente dient
op de eerste plaats recht te doen aan het beginsel van de ouderlijke
onderhoudsplicht en een adequaat kader te vormen voor de grote
diversiteit van omstandigheden waarin de betrokkene jongeren kunnen
verkeren. De gemeenten moeten zowel kunnen inspelen op de situatie van
bijvoorbeeld een thuisinwonende jongere als op die van een drugsver–
slaafde of van een jonge alleenstaande moeder. Juist gezien de grote
diversiteit van leefsituaties waarin de jongeren verkeren die in de
toekomst nog een beroep op bijstand moeten doen, is uitputtende
landelijke normering voor de 18- tot 21-jarigen ongewenst. Een systeem
van relatief lage landelijke basisnormen en door de gemeente te verlenen
aanvullingen biedt de mogelijkheden om de bijstand adequaat te kunnen
afstemmen op de verschillen in noodzakelijke bestaanskosten.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de landelijk te regelen bijstands–
normen passen binnen het geheel van de inkomensposities van jongeren
in deze leeftijdscategorie. Bijzondere aandacht verdient daarbij de
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inkomenspositie van degenen die zich nog voorbereiden op de arbeids–
markt. De bijstand moet bijdragen aan de voorbereiding op een
zelfstandige inkomensverwerving. Het zou in het bijzonder ongewenst zijn
als de landelijk geregelde bijstand op een hoger niveau ligt dan de
beloning in de voorbereidingsfase van de JWG. Voor de betrokkene zou
het dan immers financieel niet lonen om daaraan deel te nemen.

Door de landelijk genormeerde uitkeringen af te leiden van het
kinderbijslagniveau dat voor deze leeftijdscategorie geldt, wordt een
goede aansluiting op de ouderlijke onderhoudsplicht bereikt. De kinder–
bijslag beoogt geen volledige vergoeding van de kosten van kinderen te
zijn, maar slechts een bijdrage in deze kosten. Een bijstandsuitkering ter
hoogte van de kinderbijslag betekent derhalve dat de betrokken jongere in
dezelfde mate een beroep op de ouderlijke onderhoudsplicht moet doen
als in de situatie waarin de betrokken jongere geen recht op bijstand heeft
en de ouders voor hem kinderbijslag ontvangen. Een dergelijk bedrag
sluit tevens aan op het beloningsniveau tijdens de voorbereidingsfase van
deJWG.

Het kabinet stelt dan ook voor om voor de 18- tot 21-jarigen de landelijk
geregelde uitkeringsniveaus te stellen op f 321,74 per maand. Overeen–
komstig alle bedragen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen, is dit het
bedrag dat op 1 januari 1992 gold. Mede gezien de mogelijkheid van
verlening van een aanvulling op de landelijke norm, waarop hieronder
wordt ingegaan, is er geen reden voor een nadere differentiatie voor
alleenstaande ouders. Voor echtparen en samenwonenden bedraagt de
'andelijk geregelde uitkering de som van wat ieder van hen als een
alleenstaande zou hebben ontvangen. Als beiden jonger dan 21 jaar zijn
en recht op bijstand hebben, is dat een norm van f 643,48. Is één
echtgenoot of partner 21 jaar of ouder, dan bedraagt de landelijke norm
f 1225,86. Deze uitkeringsniveaus zullen in een nieuw artikel 29 worden
neergelegd.

Gezien het veranderde karakter van de landelijke basisnorm acht het
kabinet het niet juist om aan het recht op bijstand nog langer de
voorwaarde te verbinden dat de betrokkene beschikbaar is voor de
arbeidsmarkt of de zorg heeft voor een of meer kinderen, zoals in het
wetsvoorstel is bepaald. Het zijn immers juist degenen die niet
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt voor wie de bijstand na effec–
tuering van de sluitende aanpak van de JWG de functie van een laatste
vangnet moet vervullen. Het kabinet stelt dan ook voor om voor de 18- tot
21-jarigen in beginsel geen specifieke beperkende voorwaarden te laten
gelden voor het rechtop bijstand. De uitsluitingsgronden van artikel 10,
eerste lid, worden hiertoe aangepast.

Gezien de doelstelling van het beleid om te voorkomen datjongeren op
een uitkering aangewezen raken, acht het kabinet het wenselijk om de
JWG de primaire opvang te laten zijn voor de schoolverlaters die
vooralsnog niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.
Het is ongewenst als de betrokkenen voorafgaand aan de JWG een
beroep op bijstand zouden kunnen doen. De huidige wachttijd van een
half jaar alvorens schoolverlaters een recht op bijstand kunnen laten
gelden en gedurende welke de ouders aanspraak kunnen maken op
kinderbijslag, is over het algemeen toereikend om dit te bereiken. Als voor
de betrokkene een verlengde zoektijd geldt, leidt de huidige regeling er
echter toe dat de betrokkene alsnog - tijdelijk - voor bijstand in
aanmerking komt. Niet alleen leidt dat tot het ongewenste effect dat de
betrokkene in een uitkeringssituatie terechtkomt, maar ook tot een
overbodige werkbelasting voor de gemeenten. Het kabinet stelt daarom
voor werkloze schoolverlaters het recht op kinderbijslag uit te breiden met
deze verlengde zoekperiode. Een daartoe strekkende wijziging van de
Algemene Kinderbijslagwet wordt in de bijbehorende nota van wijziging
op de Invoeringswet herinrichting ABW opgenomen.
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6.3. Aanvullende bijstand

De voorgestelde bijstandsnormen zijn niet in alle gevallen toereikend
voor de voorziening in de noodzakelijke bestaanskosten. Ze veronder–
stellen immers dat de betrokkene een beroep kan doen op de ouders voor
de kosten die de landelijke bijstandsnorm overstijgen. De inkomenspositie
van de ouders kan echter zodanig zijn dat deze niet of slechts ten dele in
deze kosten kunnen voorzien. In andere gevallen zijn de ouders weliswaar
volledig in staat om aan hun ouderlijke onderhoudsplicht te voldoen,
maar zijn zij - bijvoorbeeld als gevolg van een ernstig verstoorde relatie -
daartoe niet bereid of zou het onredelijk zijn van de jongere te eisen dat
hij dit onderhoudsrecht effectueert. Om in de noodzakelijke bestaans–
kosten van de jongere te voorzien, zal in dergelijke gevallen aanvullende
bijstand moeten worden verleend. In het nieuwe artikel 10a wordt dit
geregeld. Ingeval de aanvulling wordt verleend omdat de jongere niet in
staat is de ouderlijke onderhoudsplicht te effectueren, wordt deze
verhaald op de ouders teneinde te voorkomen dat de beslissing tot
bijstandsverlening afbreuk doet aan de ouderlijke onderhoudsplicht.
Hiertoe wordt artikel 100 aangepast.

Naar het oordeel van het kabinet is het gewenst om de aanvulling op de
norm aan te merken als bijzondere bijstand. Juist bij de groep jongeren
die, als uitzondering op het uitgangspunt dat zij al dan niet in het kader
van het JWG een eigen inkomen verwerven, nog op bijstand is aange–
wezen, is sprake van zeer uiteenlopende situaties met daaruit voort–
vloeiende verschillen in noodzakelijke bestaanskosten. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de vraag of het voor de betrokkene noodzakelijk is om
zelfstandig te wonen. De beantwoording daarvan is afhankelijk van een
combinatie van factoren, die van geval tot geval moet worden gewogen.
Een vorm van wettelijke regeling zoals dat wordt voorgenomen voor de
aanvulling op de landelijke normen voor degenen vanaf 21 jaar, is daarbij
niet goed mogelijk. De bijzondere bijstand vormt naar het oordeel van het
kabinet het aangewezen kader voor deze vorm van bijstandsverlening.
Door in artikel 33 te bepalen dat aan de beneden-21-jarigen geen toeslag
kan worden verleend, wordt bereikt dat de aanvulling als bijzondere
bijstand wordt verleend. Gemeenten worden hiervoor financieel gecom–
penseerd.

Voor de rechtszekerheid maakt het geen verschil of de aanvulling op de
landelijke norm als algemene bijstand dan wel als bijzondere bijstand
wordt verleend. Als de betrokkene noodzakelijke bestaanskosten heeft die
de algemene bijstand overstijgen, heeft hij recht op bijzondere bijstand.
Ook de bijzondere bijstand wordt verleend op grond van de Algemene
bijstandswet en de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep staan dan ook
volledig open ten aanzien van de bijzondere bijstand.

Deze aanvulling op de landelijke norm wordt slechts verleend aan
degenen die recht hebben op de landelijk geregelde bijstandsnorm. Dat
wil zeggen aan degenen voor wie geen recht op kinderbijslag bestaat. Er
zou een onduidelijke situatie ontstaan als de overheid op twee verschil–
lende wijzen een bijdrage levert in de kosten van levensonderhoud van
het betreffende kind: deels via de kinderbijslag aan de ouders, deels via
bijstand aan het kind zelf. Als de noodzakelijke bestaanskosten van het
kind een zodanige hoogte hebben dat de ouders, gezien hun inkomen,
daarin niet kunnen voorzien, kunnen zij een beroep op bijstand doen. De
overheidsvoorziening blijft daarmee op de ouders gericht. In artikel 10 is
dan ook geregeld dat de uitsluiting van het recht op bijstand voor deze
groep zowel betrekking heeft op de algemene als de bijzondere bijstand.

Naar het oordeel van het kabinet is het, gezien deze uitkerings–
systematiek, wenselijk de bijstand die eventueel moet worden verleend
aan 18- tot 21-jarigen die in een inrichting verblijven, geheel als bijzondere
bijstand vorm te geven. Het komt slechts zeer incidenteel voor dat aan
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deze groep bijstand moet worden verstrekt. Eind 1991 was dit het geval bij
niet meer dan 300 personen in deze leeftijdscategorie. Nog meer dan bij
de andere beneden-21-jarigen zal de te verlenen bijstand afhangen van de
persoonlijke omstandigheden. Bij personen in deze leeftijdscategorie
wordt van de ouders over het algemeen een bijdrage gevraagd in de
kosten van het verblijf in de inrichting. De bijstand die, rekening houdend
met deze onderhoudsplicht, moet worden verleend, zal in voorkomende
gevallen minder bedragen dan het voorgestelde landelijke normbedrag.
Een juiste aansluiting op de bestaanskosten van de betrokkene en de
ouderüjke onderhoudsplicht kan dus alleen worden bereikt door de
hoogte van de bijstand geheel af te stemmen op de individuele omstan–
digheden van de betrokkene. Daarvoor vormt de bijzondere bijstand het
aangewezen instrument. De wijziging van artikel 10, tweede lid, heeft
hierop betrekking.

7. Bijzondere bijstand

Door de gemeentelijke toeslagen als categoraal te verlenen algemene
bijstand aan te merken, behoudt de bijzondere bijstand het karakter van
een op de individuele omstandigheden afgestemde voorziening voor
bijzondere bestaanskosten. De landelijk geregelde bijstandsnorm en de
eventueel daarop verleende toeslag is in de regel toereikend voor de
noodzakelijke bestaanskosten. Als de gemeente van oordeel is dat nog
verdere bijstand moet worden verleend, kan een reden daarvoor alleen
zijn dat de betrokkene in bijzondere omstandigheden verkeert waardoor
hij hogere kosten heeft dan waarin de algemene bijstand voorziet, dat wil
zeggen de som van de bijstandsnorm en de eventuele toeslag.

De gemeenten krijgen met de voorgestelde uitkeringssystematiek de
verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de noodzaak en hoogte van
een aanvulling op de landelijke norm. Daarbij past het naar het oordeel
van het kabinet niet om ten aanzien van bepaalde kostensoorten nog een
landelijke normering te handhaven. Het gaat hierbij om de vergoeding
voor een particuliere verzekering tegen ziektekosten voor degenen die niet
in aanmerking komen voor het ziekenfonds, de vergoeding voor een
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, de woonkosten–
toeslag voor degenen die niet of nog niet in aanmerking komen voor
huursubsidie en de toeslag voor alleenstaanden met een inwonend, niet
meerten laste komend kind.

Naar het oordeel van het kabinet is het karakter van deze toeslagen
zodanig dat de gemeentelijke beleidsverantwoordelijkheid het best
gestalte kan krijgen in het kader van de bijzondere bijstand. Slechts in
specifieke omstandigheden behoeven immers deze toeslagen te worden
verleend. Dat veronderstelt een individuele beoordeling van de noodzaak
van een verdere aanvulling. Hieromtrent bestaat overeenstemming met
deVNG.

Het gegeven dat de bijstand voor deze kosten niet langer is genor–
meerd, doet niet af aan de aanspraak die de betrokkene kan maken op
bijstand voor deze kosten. Het gaat hierbij immers om noodzakelijke
bestaanskosten, waarin moet worden voorzien. Degene die bijvoorbeeld
niet verplicht verzekerd is bij het ziekenfonds, dient financieel in staat te
worden gesteld om een particuliere ziektekostenverzekering te sluiten.
Evenzo kan het, hoewel daaraan gedurende de bijstandsperiode geen
behoefte bestaat, noodzakelijk of redelijk zijn om een zelfstandige een
particuliere ziektekosten– en arbeidsongeschiktheidsverzekering te laten
aanhouden om te voorkomen dat deze na beëindiging van de bijstands–
verlening wordt geconfronteerd met acceptatieproblemen of aanmerkelijk
ongunstiger voorwaarden.

Met een overheveling van deze toeslagen naar de bijzondere bijstand
zijn de gemeenten gehouden zorg te dragen voor een afbakening met
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voorliggende voorzieningen die thans met de landelijke normering wordt
beoogd. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de verlening van
bijzondere bijstand in verband met de woonkosten van de betrokkene. Als
deze als huurder in aanmerking komt voor een volledige huursubsidie, is
de algemene bijstand toereikend om in de woonkosten te voorzien, ook
als de betrokkene hogere woonkosten heeft omdat deze een duurdere
woning bewoont. De nieuwe uitkeringssystematiek, waarin de hoogte van
de algemene bijstand deels door de gemeente op grond van eigen beleid
wordt vastgesteld, brengt daarin geen verandering. Op grond van artikel
17 zijn de gemeenten gehouden om te voorkomen dat de bijstands–
verlening leidt tot een doorkruising van het beleid dat ten aanzien van
voorliggende voorzieningen wordt gevoerd.

Het kabinet is van oordeel dat de bovengenoemde uitbreiding van het
bereik van de bijzondere bijstand - alsmede de aanvullende bijstands–
verlening voor beneden-21-jarigen - aanleiding is om op enkele onder–
delen het landelijke kadervoor de bijzondere bijstand te verruimen.

Het karakter van deze nieuwe vormen van bijzondere bijstand brengt
met zich mee dat voor de beoordeling of de betrokkene toereikende
middelen heeft om zelf in deze kosten te voorzien over het algemeen een
periode van een maand in aanmerking zal worden genomen. In de huidige
draagkrachtbepalingen geldt als uitgangspunt dat een jaar als
beoordelingsbasis geldt. Als de kosten daartoe aanleiding geven, kan - bij
wijze van uitzondering - een afwijkende periode in aanmerking worden
genomen. Het is niet wenselijk om een formele uitzonderingsbepaling in
stand te houden als kan worden voorzien dat daarvan niet slechts in
incidentele situaties gebruik zal worden gemaakt. Met de wijziging van
artikel 42 wordt bereikt dat het aan de gemeenten wordt overgelaten om
de draagkrachtperiode vast te stellen, zowel wat de duur als het begin
daarvan betreft.

Naar het oordeel van het kabinet maakt de uitbreiding van de sfeer van
de bijzondere bijstand het evenmin wenselijk om nog langer een
wettelijke verplichting op te nemen voor het hanteren van een drempel–
bijdrage. Door de onderhavige wijzigingen zou in veel situaties het
drempelbedrag moeten worden toegepast op kosten die niet voor ogen
stonden bij de introductie van die drempel. Mede met het oog op een
verruiming van de gemeentelijke beleidsmogelijkheden wordt met de
wijziging van artikel 43 het hanteren van een drempel facultatief gesteld.
Daarmee vervalt tevens de noodzaak om wettelijk te regelen in welke
situaties toepassing daarvan achterwege moet blijven.

Het kabinet acht het, gezien het karakter van de bijstand, noodzakelijk
dat de drempel wel aan een maximum blijft gebonden. Met het drempel–
bedrag wordt immers aangegegeven tot welk bedrag bijzondere bestaans–
kosten kunnen worden geacht uit het sociaal minimum te kunnen worden
voldaan. Ook met de wijzigingen van de landelijke uitkeringssystematiek
is de vaststelling en de garantie van het sociaal minimum een taak van de
landelijke wetgever. Daaraan zou afbreuk worden gedaan als deze geen
bovengrens zou aangeven voor de bijzondere bestaanskosten die uit een
sociaal-minimuminkomen kunnen worden opgebracht.

Bovengenoemde wijzigingen van de landelijke kaders voor de
bijzondere bijstand worden verwerkt in artikel 42 en 43 van het
wetsvoorstel. De overheveling van de huidige genormeerde toeslagen
naar de bijzondere bijstand leidt ertoe dat de artikelen 37 tot en met 40
vervallen.

8. Vergroting van de activerende werking van de bijstand

Voor te grote groepen fungeert de bijstand als een langdurige, zo niet
blijvende inkomensbron. Dit houdt mede verband met het tekortschieten
van de bijstand in zijn taak om de zelfstandige bestaansvoorziening te
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bevorderen. De bijstandsverlening dient immers zoveel mogelijk erop
gericht te zijn dat de betrokkenen zelf weer een toereikend inkomen
verwerven. Dat houdt in dat degenen die daartoe in staat zijn, worden
gestimuleerd om betaald werk te vinden en voor degenen die dat nog niet
kunnen, wordt gezocht naar mogelijkheden om hun kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten.

Om gemeenten beter in staat te stellen om een zo spoedig mogelijke
deelname van de bijstandsontvanger aan betaalde arbeid te bevorderen
en hen daartoe te stimuleren, wordt het wetsvoorstel op belangrijke
onderdelen aangescherpt en aangevuld.

8.1. Arbeidsverplichting

Het kabinet is van oordeel dat het voor een effectief uitstroombeleid
noodzakelijk is dat de gehanteerde criteria voor hetgeen als passende
arbeid moet worden beschouwd, ruimer dienen te worden geïnterpre–
teerd naarmate de werkloosheid langer duurt of wanneer om andere
redenen het werkloosheidsrisico hiertoe aanleiding geeft. Periodieke
herijking van de positie van betrokkene is derhalve noodzakelijk. Een te
zwaar accent op de beschermende werking van het begrip passende
arbeid doet de kansen op uitstroom naar de arbeidsmarkt van de werkloze
uitkeringsgerechtigde afnemen. Een te enge interpretatie van wat in het
bet'okken geval als passende arbeid geldt, heeft daarmee het risico dat de
betrokkene blijvend op een minimumuitkering is aangewezen.

In mei 1992 is de richtlijn passende arbeid van kracht geworden. De
richtlijn beoogt een handvat te bieden voor de uitvoeringspraktijk met
betrekking tot de criteria die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld ten
aanzien van passende arbeid. Voor de beoordeling van hetgeen passend
moet worden geacht zijn de aard en het niveau van de arbeid, het loon en
de reisduur van en naar het werk relevant. De criteria ten aanzien van de
aard en het niveau van het werk houden in dat iedereen die zich door
opleiding of werkervaring voor een bepaald beroep of voor arbeid op een
bepaald niveau heeft gekwalificeerd, na aanvang van de werkloosheid een
half jaar de tijd heeft om zich te richten op het vinden van arbeid
overeenkomstig het vroegere beroep en niveau. Na het eerste halfjaar
werkloosheid dient men ook werk te zoeken en te accepteren op het
dichtstbijzijnde lagere niveau en zo verder, totdat bij langdurige
werkloosheid alle arbeid passend is geworden.

Ten aanzien van degenen met een universitaire opleiding is het kabinet
van oordeel dat reeds bij aanvang van werkloosheid arbeid op
HBO-niveau passend moet worden geacht. Dit voornemen tot aanpassing
van het begrip passende arbeid is reeds aangekondigd in het kader van
het wetsvoorstel tot wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere
sociale-zekerheidsregelingen. De huidige Algemene Bijstandswet kent
reeds een zodanig geformuleerde delegatiebepaling dat deze
aanscherping van het begrip passende arbeid mogelijk is. In de WW,
IOAW en IOAZ zal de mogelijkheid van een dergelijke nadere regeling
worden geopend. Met deze nota van wijziging wordt voor de nieuwe
Algemene bijstandswet een daarmee overeenkomende delegatiebepaling
toegevoegd aan artikel 120.

Ook voor schoolverlaters moet worden voorkomen dat het opleidings–
niveau gaat fungeren als een val om betaalde arbeid te verkrijgen. Het
kabinet acht het daarom ten aanzien van hen wenselijk om alle arbeid
passend te achten. Naar het oordeel van het kabinet is een dergelijke
verruiming bij schoolverlaters niet alleen gerechtvaardigd omdat moet
worden vermeden dat het ontvangen van een uitkering als een normale
inkomenssituatie wordt beschouwd, maar ook omdat zij nog geen
arbeidsverleden hebben opgebouwd op grond waarvan de beschermende
werking van het begrip passende arbeid op zijn plaats is. Het zou niet juist
zijn om de gevolgde opleiding uitsluitend te beoordelen in arbeidsmarkt–
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termen en niet in een bredere persoonlijke en maatschappelijke context te
waarderen.

Omdat met een dergelijke verruiming wordt afgeweken van de
jurisprudentie, zal niet kunnen worden volstaan met aanpassing van de
huidige richtlijn. Het kabinet zal de nieuwe regels ten aanzien van
passende arbeid neerleggen in een algemene maatregel van bestuur.
Aangezien schoolverlaters geen arbeidsverleden hebben opgebouwd en
derhalve geen recht kunnen doen gelden op een WW-uitkering, geldt de
voor hen geldende aanscherping uitsluitend voor de bijstand.

De hier voorgestelde verruiming van het begrip passende arbeid voor
schoolverlaters blijft binnen de grenzen, zoals deze worden aangegeven in
internationale verdragen waarbij Nederland partij is. Het betreft hier met
name de lAO-verdragen nrs. 44 en 168 en de herziene Code inzake Sociale
Zekerheid met bijbehorend protocol. Naast meer algemene criteria wordt
in de genoemde verdragen namelijk uitdrukkelijk een relatie gelegd tussen
het opgebouwde arbeidsverleden en de beschermende werking van het
begrip passende arbeid, en geldt de gevolgde opleiding niet als een
zelfstandig criterium. Voor schoolverlaters is er, aangezien zij niet eerder
een betaalde baan hebben gehad, geen sprake van een opgebouwd
arbeidsverleden op grond waarvan een beroep kan worden gedaan op de
beschermende werking van het begrip passende arbeid.

In het wetsvoorstel tot herinrichting van de Algemene Bijstandswet
wordt in het beleid aansluiting gezocht bij de veranderde maatschappe–
lijke opvattingen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. In
geval van gehuwden en ongehuwd samenwonenden wordt er vanuit
gegaan dat de partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in
de eigen bestaansvoorziening. Bij bijstandsverlening is het streven
derhalve om de arbeidsmogelijkheden van beide partners te benutten.
Ook bij de alleenstaande ouder wordt bevordering van arbeidsdeelname
en economische zelfstandigheid nagestreefd. Een belangrijk motief
hiervoor is dat bij langdurige afwezigheid op de arbeidsmarkt de
werkervaring en opleiding verouderen. Herinschakeling wordt daardoor
moeilijker. Daarmee ontstaat het risico dat de betrokkene blijvend op
bijstand aangewezen raakt.

In het wetsvoorstel is in artikel 114 bepaald dat het al dan niet opleggen
van arbeidsverplichtingen voor degenen met verzorgende taak voor
kinderen tot 12 jaar mede op die taak wordt afgestemd. Deze bepaling
expliciteert de algemene opdracht aan de gemeente om de arbeids–
verplichtingen af te stemmen op de omstandigheden van de betrokkene.
Bij de beoordeling in hoeverre de zorgtaken van de betrokkene een
belemmering vormen voor de arbeidsinschakeling moeten factoren als de
mogelijkheid van kinderopvang en recente arbeidservaring in onderling
verband worden gewogen. Welke arbeidsverplichtingen kunnen worden
opgelegd moet derhalve van geval tot geval aan de hand van de indivi–
duele omstandigheden worden beoordeeld. Gelet hierop heeft het kabinet
in de Beleidsbrief vernieuwing ABW het voornemen aangekondigd om
deze specifieke bepaling te laten vervallen. In het debat naar aanleiding
van de Beleidsbrief heeft de Tweede Kamer bij motie uitgesproken dat het,
in het belang van zeer jonge kinderen, wenselijk is om bijstands–
gerechtigden met de verzorging voor een kind jonger dan 5 jaar, in
beginsel te ontheffen van de arbeidsverplichtingen.

Een dergelijke algemene ontheffing gaat er naar het oordeel van het
kabinet echter aan voorbij dat uit het loutere feit dat de betrokkene de
zorg heeft voor een jong kind niet op voorhand moet worden geconclu–
deerd dat deze in het geheel niet in de gelegenheid is om deel te nemen
aan de arbeidsmarkt of zich daarop voor te bereiden. Met inschakeling
van voorzieningen zoals de kinderopvang kan, afhankelijk van de
omstandigheden van de betrokkene, de zorg voor het kind immers
worden gecombineerd met deeltijdarbeid of het volgen van een cursus.
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Het er zonder meer van uitgaan dat de betrokkene hiertoe niet de
gelegenheid heeft, heeft het risico dat nodeloos de arbeidsmarktkansen
van de betrokkene worden verkleind. Een gebrek aan recente arbeids–
ervaring vormt op zich al een belangrijke belemmering om werk te
verkrijgen, waarmee het gevaar ontstaat dat het gezin langdurig of zelfs
blijvend slechts een inkomen op bijstandsniveau heeft.

Het kabinet acht het naar aanleiding van de motie wel wenselijk om
expliciet in de wet op te nemen dat bij een verzorgende taak van kinderen
in deze leeftijdscategorie, deze zorgverantwoordelijkheid door de
gemeenten uitdrukkelijk wordt betrokken bij de afweging in hoeverre aan
de betrokkene arbeidsverplichtingen kunnen worden opgelegd. Het
kabinet ziet derhalve af van het aanvankelijke voornemen om in artikel 114
geen aparte bepaling meer op te nemen ten aanzien van degenen met de
zorg voor kinderen.

Deze expliciete opdracht om bij het opleggen van arbeidsverplichtingen
uitdrukkelijk rekening te houden met de zorgtaken voor kinderen jonger
dan 5 jaar, laat uiteraard de algemene opdracht onverlet om deze
verplichtingen af te stemmen op de omstandigheden van de betrokkene.
Ook oudere kinderen kunnen een zodanige verzorging behoeven dat het,
al dan niet in combinatie met andere factoren, onverantwoord is om de
bijstandsontvanger bepaalde verplichtingen op te leggen.

8.2. Individueel trajectplan en samenwerking tussen gemeente en
Arbeidsvoorziening

De bestrijding van de langdurige werkloosheid door gemeenten en
Arbeidsvoorziening moet gezamenlijk en in een goede onderlinge
taakverdeling worden aangepakt. De Subcommissie Bijstand en de
Onderzoekscommissie toepassing ABW pleiten uitdrukkelijk voor
intensivering van de aanpak van de langdurige werkloosheid. Daarbij
wordt enerzijds gewezen op de noodzaak van een nauwe betrokkenheid
van gemeenten en anderzijds op de doorslaggevende rol van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie bij het realiseren van de activerings–
doelstelling. Hierbij wordt door de subcommissie Bijstand van de Tweede
Kamer onder meer ook ingegaan op een aantal taken van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie in dezen, zoals beleidsoverleg met de
gemeente over de categorieën bijstandsontvangers met wie een werk–
en/of scholingsprogramma dan wel een toerustingsprogramma wordt
opgesteld, het opstellen van individuele werk– en/of scholingspro–
grammas en het deelnemen aan de evaluatie van de effectiviteit van de
programmas. Voor een effectieve aanpak van de werkloosheid moeten de
inspanningen van uitvoerende instanties op decentraal niveau op elkaar
worden afgestemd en gecoördineerd. Bij gelegenheid van het
wetsvoorstel Tijdelijke Wet Stimulering Sociale vernieuwing heeft het
kabinet reeds samenwerking tussen de gemeente en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie als een wederzijdse verplichting in de
ABW, de IOAW en IOAZ voorgeschreven. Met een wijziging van artikel 118
van het wetsvoorstel wordt een gelijkluidende verplichting ook
opgenomen in de nieuwe Algemene bijstandswet.

In de visie van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening is het
essentieel dat de wijze van samenwerken niet via wettelijke regels of
anderszins worden ingeperkt of dwingend voorgeschreven. Dit zou
namelijk een beperking inhouden van de tripartite bestuursvorm van het
CBA. Met de gekozen wettelijke formulering van deze samenwerkings–
verplichting worden de praktische vormgeving en invulling van de
samenwerking in beginsel ook overgelaten aan de betrokken instanties.
Gegeven het daar bestaande inzicht in de feitelijke mogelijkheden van
betrokkene en de regionale arbeidsmarkt kan die nadere invulling ook het
meest effectief op regionaal niveau plaats te vinden.

Overigens geldt dat tussen gemeentelijke sociale diensten en arbeids–
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bureaus inmiddels verschillende vormen van samenwerking zijn
gerealiseerd. Deze vormen betreffen onder meer informatie-uitwisseling,
systematisch overleg over gemeenschappelijke cliënten, een gemeen–
schappelijke locatie in de vorm van een banencentrum of anderszins een
uitwerking van de een-loketgedachte, detacheringsvormen enzovoorts. Op
dit moment wordt in opdracht van CBA en het ministerie een inventari–
satie uitgevoerd naar de vormen van samenwerking tussen gemeenten,
bedrijfsverenigingen en RBA's, waarvan de resultaten in juni 1994
beschikbaar zullen komen.

Mocht blijken dat aan de samenwerking onvoldoende invulling wordt
gegeven, dan voorziet artikel 118, vierde lid, in de mogelijkheid dat alsnog
door middel van nadere regels centraal wordt voorgeschreven waarop de
samenwerking ten minste betrekking moet hebben. De toets in hoeverre
de samenwerking tussen gemeenten en RBA's voldoet aan het gestelde
doel, namelijk een effectievere aanpak met betrekking tot de arbeidsin–
schakeling van langdurig werkloze bijstandsgerechtigden, is uitdrukkelijk
onderdeel van de evaluatie van de Arbeidsvoorzieningswet. Deze
evaluatie is voorzien voor 1995. Als uit deze evaluatie zou blijken dat de
samenwerking daadwerkelijk tekort schiet, dan zal, alvorens de in artikel
118, vierde lid, bedoelde nadere regels worden getroffen, over de
aanwending van dit middel en de inhoud daarvan overleg plaatsvinden
met het CBA.

Helderheid en eenduidigheid tussen belanghebbende, arbeidsbureau en
sociale dienst is een eerste voorwaarde voor een effectieve begeleiding
van de uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. De wijze waarop ten
behoeve hiervan wordt samengewerkt is een zaak die gemeenten en de
regionale arbeidsvoorzieningsorganisatie, binnen de regionale context, in
onderling overleg regelen. Bij een aanvraag vooreen bijstandsuitkering
zal op grond van artikel 114 de gemeente eerst moeten vaststellen of
arbeidsverplichtingen geheel of gedeeltelijk moeten worden opgelegd.
Voor iedere bijstandsgerechtigde voor wie de arbeidsverplichtingen
gelden, is een onderzoek naar het arbeidsmarktperspectief en de
mogelijkheden om dit te verbeteren onontbeerlijk. Hoe die onderzoek het
meest doelmatig en inpasbaar kan worden vormgegeven is een gezamen–
lijke bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeente en RBA. De
vormgeving dient uiteraard zodanig te zijn dat het onderzoek, ook naar het
oordeel van de arbeidsvoorzieningsorganisatie, op adequate wijze inzicht
geeft in de arbeidsmarktsituatie van de betrokkene en de - waar nodig - te
ondernemen stappen. Over de wijze waarop een en ander wordt
gerealiseerd moeten op regionaal of lokaal niveau nadere afspraken
worden gemaakt. Naast de uit de wet voortvloeiende algemene verplich–
tingen wordt op grond van het gezamenlijke onderzoek bepaald of en, zo
ja, welke aanvullende individuele voorwaarden aan de uitkering worden
verbonden.

Logisch hieruit voortvloeiend zullen ook afspraken worden gemaakt
over zaken als het opstellen van individuele trajectplannen, waarin
noodzakelijke stappen zijn vastgelegd om te komen tot arbeidsinpassing,
en het bepalen van criteria op grond waarvan bijstandsontvangers in
aanmerking komen voortrajectbegeleiding of bemiddeling. Traject–
plannen kunnen bestaan uit een toerustings– en een activeringsonderdeel.
In het eerste wordt aangegeven welke voorzieningen moeten worden
ingezet om de algemene kwalificaties van de betrokkene te vergroten. De
gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderdeel. Het
activeringsgedeelte is gericht op de directe bevordering van de mogelijk–
heden van betrokkene tot het verkrijgen van betaalde arbeid door het
toepassen van voorzieningen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie,
hetzij door bemiddeling, hetzij door direct op de arbeidsmarkt gerichte
scholing. Vanzelfsprekend is voor de uitvoering hiervan de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie verantwoordelijk. Deze heldere en
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eenduidige verdeling van bevoegdheden tussen arbeidsbureau en sociale
dienst over de inzet van hun capaciteit draagt bij tot een effectieve en
efficiënte cliëntbehandeling.

In het wetsvoorstel is daartoe nadrukkelijk afgezien van een gedetail–
leerde beschrijving van de te volgen werkwijze. De concrete invulling van
de wijze van samenwerking kan het best plaatsvinden op het locale en
regionale niveau. Met betrekking tot de trajectplannen is beoogd dat
gemeenten en Arbeidsvoorzieningsorganisatie jaarlijks afspraken maken
over het aantal trajectplannen dat in uitvoering zal worden genomen.
Randvoorwaarde terzake is uiteraard dat er binnen de uitvoerings–
organisaties - mede gelet op de overige taken - voldoende menskracht en
financiële middelen beschikbaar zijn enerzijds en dat er voor de
betrokkene - al dan niet op termijn - perspectief is voor plaatsing op de
arbeidsmarkt anderzijds.

Wanneer betrokkene vanuit de WW in de bijstand instroomt en er door
de bedrijfsvereniging en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voor hem
reeds een trajectplan is opgesteld, zullen de daaruit voortvloeiende
activiteiten in beginsel ook als verplichtingen aan de bijstand worden
verbonden.

Bij de beoordeling of een trajectplan vereist is, speelt het element van
het arbeidsmarktperspectief van betrokkene een belangrijke rol. Indien
bijvcorbeeld geconcludeerd wordt dat betrokkene in staat moet worden
geacht op korte termijn op eigen kracht betaald werk te vinden is geen
specifieke actie noodzakelijk. De werkzoekende kan gebruik maken van de
informatie– en adviesfunctie van het arbeidsbureau en wordt in het
normale bemiddelingsbestand opgenomen.

Het kan voorkomen dat moet worden geconcludeerd dat aanvaarding
van betaalde arbeid voor de betrokkene op korte termijn niet mogelijk is.
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om sociale of medische omstandig–
heden van de betrokkene. In een dergelijke situatie kan alsnog de
conclusie gerechtvaardigd zijn dat het geen zin heeft om aan het recht op
bijstand arbeidsmarktgerichte verplichtingen te verbinden. Een dergelijke
conclusie kan echter slechts op basis van een individuele toetsing
plaatsvinden en kan niet definitief zijn. De perspectieven kunnen zich
immers altijd wijzigen.

De rol van de gemeente behoeft echter niette zijn uitgespeeld als is
gebleken dat het arbeidsmarktperspectief voor betrokkene op afzienbare
tijd, ondanks toetsing van de mogelijkheden tot inzet van toerustings– en
economische activeringsinstrumenten, gering is. Juist voor deze groep
ontstaat daarmee immers het risico van sociale uitsluiting en maatschap–
pelijk isolement. Andere vormen van activering kunnen de bindende en
zingevende functie van deelname aan het reguliere arbeidsproces
overnemen. In dergelijke situaties is er reden om aandachtte besteden
aan de mogelijkheden van deelname aan maatschappelijk nuttige
activiteiten, niet alleen vanwege de kansvergrotende werking van deze
activiteiten op de toekomstige arbeidsmarkt, wanneer de werkgele–
genheid weer aantrekt, maar ook ter voorkoming en bestrijding van
sociale uitsluiting en maatschappelijk isolement. Welke vorm van sociale
activering zinvol is, blijkt uit het onderzoek dat is verricht naar de
arbeidsmogelijkheden van de betrokkene. In het kader van het periodieke
heronderzoek kan dan vervolgens weer worden nagegaan of er nieuw
perspectief bestaat op toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Er dienen geen misverstanden te kunnen ontstaan omtrent de aan de
bijstand verbonden verplichtingen. In het wetsvoorstel is reeds geregeld
dat bij de beschikking tot toekenning van bijstand mededeling wordt
gedaan van de daaraan verbonden verplichtingen. Indien op grond van
een trajectplan nadere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de
bevordering van de arbeidsinschakeling, vormen deze afspraken een op
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de omstandigheden van de belanghebbende afgestemde concretisering
van de verplichtingen die aan de bijstand zijn verbonden.

Een actieve betrokkenheid van alle bij een dergelijktrajectplan
betrokken partijen is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie
daarvan. Ook de Subcommissie Bijstand is van oordeel dat niet alleen de
bijstandsontvanger zich moet vastleggen op de te verrichten inspan–
ningen, maar ook de gemeente en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Het
sterk individueel gerichte karakter van een trajectplan in vergelijking tot de
aan de bijstand verbonden algemene verplichtingen brengt met zich mee
dat er bij de betrokken bijstandsontvanger geen enkele onduidelijkheid
mag bestaan over de gemaakte afspraken. Met een ondertekening van
een bijlage bij de beschikking waarin deze afspraken zijn opgenomen,
bevestigt de belanghebbende dat hij op de hoogte is van de nader
gemaakte afspraken en concrete inspanningen die van hem worden
verlangd. Aan artikel 77b, derde lid, van het wetsvoorstel is een daartoe
strekkende bepaling opgenomen.

Als de betrokkene het voor hem opgestelde trajectplan niet wenst te
ondertekenen, kan dat doorgaans niet anders worden beschouwd dan als
een weigering om te willen meewerken aan het verkrijgen van betaald
werk. Immers, het plan is juist opgesteld om de mogelijkheden voor
betrokkene op betaalde arbeid te vergroten. Aan het niet willen onderte–
kenen moet derhalve de consequentie van sanctionering worden
verbonden. In artikel 14 wordt een hiertoe strekkende bepaiing toege–
voegd.

8.3. Decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen

De mogelijkheden tot bevordering van de uitstroom van bijstands–
ontvangers naar de arbeidsmarkt, worden versterkt door de decentrali–
satie van de huidige vrijlatingsbepalingen en door het hiermee gemoeide
bedrag naar gemeenten als incentive-budget over te hevelen, voor het
verlenen van premies aan bijstandsgerechtigden voor het aanvaarden of
behoud van betaalde arbeid.

Bij gelegenheid van de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing is
deze decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen reeds geregeld die
aanvankelijk was voorgenomen voor de Herinrichting ABW. Bij deze nota
van wijziging wordt het wetsvoorstel op overeenkomstige wijze
aangepast.

De huidige vrijlatingsbepalingen hebben naar het oordeel van het
kabinet belangrijke nadelen. Een landelijke regeling heeft noodzakelij–
kerwijs een uniform karakter en kan daarmee onvoldoende rekening
houden met de verschillen in mogelijkheden en belemmeringen van
bijstandsontvangers om betaald werk te aanvaarden en met de lokale en
regionale arbeidsomstandigheden, temeer daar deze bepalingen een
dwingend karakter hebben. De gemeente is gedwongen de arbeidsin–
komsten van de betrokkene gedeeltelijk vrij te laten, ongeacht de
arbeidsmarktpositie van de betrokkene. Van degenen zonder enige
belemmering om betaald werk te aanvaarden, kan echter zonder meer
worden verwacht dat zij dit werk aannemen. Een gedeeltelijke vrijlating
daarvan doet afbreuk aan de volstrekte vanzelfsprekendheid daarvan. Een
tweede nadeel is dat de vrijlating niet van toepassing kan zijn op degenen
die met de betreffende arbeid een inkomen verwerven waarmee zij niet
langer een bijstandsuitkering behoeven. De vrijlating kan namelijk slechts
worden toegepast zolang de betrokkene nog bijstandsafhankelijk is.

Door de gemeenten zelf te laten bepalen in welke gevallen een
stimulans - financieel of anderszins, bijvoorbeeld in de vorm van extra
begeleiding - op zijn plaats is, kunnen deze nadelen worden ondervangen.
Gemeenten ontvangen - inclusief het huidige gemeentelijke aandeel -
hiervoor een budget van 150 mln op jaarbasis via het Fonds Sociale
Vernieuwing. De gemeenten kunnen met dit bedrag op verschillende
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wijzen hun stimuleringsbeleid vorm geven. Teneinde de kenbaarheid van
dit beleid voor de burgers te waarborgen, met name waar het gaat om
materiële rechten, is het wenselijk dat de gemeenten hun beleidskeuzes
en de wijze van de verlening van deze premies - alsmede de premies voor
het volgen van scholing of opleiding - in een gemeentelijke verordening
neerleggen. Daartoe wordt bij deze nota van wijziging een wettelijke
verplichting opgenomen.

Door een lokaal stimuleringsbeleid zullen gemeenten meer rekening
kunnen houden met de zeer uiteenlopende omstandigheden waarin
bijstandsontvangers verkeren. Bij degenen die nog bijstandsafhankelijk
zijn, kan de gemeente van geval tot geval beoordelen of de omstandig–
heden van de betrokkene zodanig zijn dat een dergelijke stimulans
gerechtvaardigd is. Tevens biedt het de mogelijkheid om ook een
financiële stimulans te geven aan degenen die met de aanvaarding van
arbeid geen uitkering meer behoeven.

Een dergelijke premie dient uiteraard in het kader van de bijstands–
verlening buiten beschouwing te blijven. Het karakter van de bijstand als
minimum-bestaansvoorziening brengt met zich mee dat een dergelijke
vrijlating aan een maximum wordt gebonden. Daartoe geldt een bedrag
van f 3100 per jaar. Dat komt overeen met de vrijlating van arbeidsin–
komsten die een echtpaar of een een-oudergezin op grond van de huidige
regelgeving in de loop van een jaar kan realiseren. Slechts het meerdere
wordt als inkomen in aanmerking genomen.

Ten opzichte van de wijzigingen die in de Tijdelijke wet stimulering
sociale vernieuwing zijn aangebracht in de huidige regelgeving, is in deze
nota van wijziging verduidelijkt dat het hierbij ook kan gaan om een
periodieke stimulans die wordt verleend aan degenen die, ondanks de
betaalde arbeid, nog bijstandsafhankelijk zijn. Het gaat daarbij om
deeltijdwerk waarvan de beloning ontoereikend is om uit de uitkering te
geraken. In de betreffende bepalingen wordt hiertoe gesproken van een
premie in verband met het «aanvaarden of behouden van betaalde
arbeid».

Deze wijzigingen worden gerealiseerd in onder andere artikel 45 en 50.
De decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen komttot uitdrukking in het
laten vervallen van de artikelen 52 en 53 van het wetsvoorstel. In artikel
118 is deze verordeningsplicht opgenomen.

9. De toegang tot de bijstand

In deze nota van wijziging worden strengere criteria en voorwaarden
neergelegd om voor bijstand in aanmerking te komen dan in de huidige
regelgeving het geval is. Uit het rapport van de Onderzoekscommissie
toepassing ABW is gebleken dat de uitvoeringspraktijk met name aan de
toegangspoort tot de bijstand ernstige gebreken toont. De door de
belanghebbende aangedragen bewijsstukken en inlichtingen worden niet
of in onvoldoende mate geverifieerd op juistheid en volledigheid. Naar
het oordeel van zowel het kabinet als de gemeenten is het hoogst–
noodzakelijk dat er hogere eisen worden gesteld aan de toegang tot het
recht op bijstand.

Om te bereiken dat uitsluitend degenen die daadwerkelijk zijn aange–
wezen op bijstand voor dit recht in aanmerking komen, worden in het
wetsvoorstel de volgende wijzigingen aangebracht:

- bij de aanvrager berust de plicht de gegevens te verstrekken die nodig
zijn om het recht op uitkering te kunnen vaststellen;

- de aanvraagprocedure voor bijstand wordt eenduidig omschreven in
de wet;

- bij de gemeente ligt een plicht tot verificatie van de door de aanvrager
verstrekte gegevens binnen de gebruikelijke beslistermijnen.

Verderop in deze toelichting wordt ingegaan op de wijzigingen die ertoe
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strekken de gemeenten de toegang te verzekeren tot de noodzakelijke
gegevensbronnen voor deze verificatie.

9.1. Aantoonplicht bij de belanghebbende

Van de belanghebbende die aan de overheid een uitkering vraagt ter
voorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan, mag worden
verlangd dat hij voldoende gegevens en inlichtingen verstrekt die het de
gemeente mogelijk maken te beoordelen of inderdaad recht op bijstand
bestaat. De gemeente bepaalt welke gegevens en welke bewijsstukken zij
van de aanvrager nodig heeft om, gezien de daartoe geldende bepalingen,
het recht op uitkering te kunnen vaststellen. Als de aanvrager hieraan niet
voldoet, kan in beginsel geen bijstand worden verstrekt. Het recht op
uitkering kan immers niet worden vastgesteld. Een aanvraag om bijstand
zal derhalve alleen in behandeling worden genomen als alle benodigde
gegevens voor de vaststelling van het recht op bijstand zijn overgelegd.

Een dergelijke handelwijze sluit aan op de systematiek van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarvan de eerste twee tranches op 1
januari 1994 in werking zijn getreden. Hierin is bepaald dat een bestuurs–
orgaan kan besluiten een aanvraag niet in behandeling te nemen als de
gevraagde gegevens niet, onvolledig of niet tijdig zijn verstrekt.

Gezien de huidige uitvoeringsproblematiek dient dit uitgangspunt ook
ondubbelzinnig voor de aanvraag om bijstand te gelden. Met deze nota
van wijziging wordt wettelijk voorgeschreven dat zonder voldoende
gegevens een aanvraag om bijstand niet in behandeling wordt genomen.
Dit draagt ertoe bij dat de aanvrager een eigen belang krijgt bij adequate
verstrekking van gegevens. Ook in het verdere verloop van de uitkering
mag van de belanghebbende verlangd worden dat hij zodanige inlich–
tingen en bewijsstukken overlegt dat de gemeente kan beoordelen of
voortzetting van de uitkering gerechtvaardigd is. Ter verduidelijking van
deze verplichtingen is hoofdstuk V van het wetsvoorstel, betreffende het
geldend maken van het recht op bijstand, bij deze nota van wijziging
inhoudelijk aangepast en opnieuw opgezet.

Welke gegevens de aanvrager dient te verstrekken, volgt uit de
wettelijke voorwaarden. Deze betreffen niet alleen het recht op bijstand
als zodanig en een bepaalde hoogte daarvan, maar ook de vorm waarin
de bijstand wordt verleend en de aan de bijstand verbonden
voorwaarden. Uit de landelijke regelgeving volgt dat de betrokkene voor
het recht als zodanig en de hoogte daarvan ten minste afdoende
informatie dient te verstrekken met betrekking tot de eventuele aanwe–
zigheid van een partner, het inkomen en vermogen. Afhankelijk van de
onderscheidingen die de gemeente aanbrengt in het voor eigen verant–
woordelijkheid komende beleid, zijn bijvoorbeeld ook gegevens met
betrekking tot de woonsituatie van belang om het recht op uitkering te
kunnen vaststellen. Mede met het oog op de vraag of de betrokkene in
aanmerking komt voor een andere voorziening, maar ook ter beoordeling
van de verstrekte gegevens, is het eveneens noodzakelijk dat de
betrokkene inlichtingen verstrekt over de omstandigheden die hebben
geleid tot de bijstandsafhankelijkheid. Teneinde misverstanden over de
vraag welke gegevens overgelegd moeten worden te voorkomen, kan met
het nieuwe artikel 77b, tweede lid, onderdeel b, worden voorgeschreven
welke gegevens in ieder geval moeten worden verstrekt. Het gaat hier niet
om een uitputtende regeling. De gemeente zal uiteraard, afhankelijk van
de omstandigheden, veelal ook aanvullende gegevens moeten eisen.

Zonder de benodigde gegevens kan de gemeente het recht op bijstand
niet vaststellen, zodat geen bijstand verleend kan worden. Het door
toedoen van de belanghebbende afwezig zijn en blijven van de gegevens,
is een rechtsgrond voor weigering van de bijstand.
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Niet alleen bij de aanvraag, maar ook gedurende de bijstandsverlening
wordt van de belanghebbende verwacht dat deze tijdig de voor de
uitkering relevante gegevens verstrekt. Als hij dit verzuimt, wordt het
recht op bijstand opgeschort en vervolgens beëindigd, of wordt de
bijstand daarop mettoepassing van artikel 14 afgestemd.

Het verdient de voorkeur om niet aan de belanghebbende over te laten
in welke vorm hij gegevens wil verstrekken, maar wettelijk te bepalen dat
hiervoor een door de gemeente verstrekt formulier wordt gebruikt. Een
dergelijk formulier is noodzakelijk voor een gestructureerde en daarmee
controleerbare vastlegging van de gegevens zoals deze door de
betrokkene zijn verstrekt, en ondersteunt de verificatie van deze gegevens
bij derden en de belissingen die de gemeente op grond daarvan neemt.

Het kabinet acht het daarom wenselijk de door de Algemene wet
bestuursrecht gegeven bevoegdheid om hiertoe een formulierte
hanteren, in het kader van de bijstand als een vereiste te formuleren. In
artikel 77b, tweede lid, onderdeel a, is de bepaling opgenomen dat
omtrent het formulier bij ministeriële regeling nadere voorwaarden
kunnen worden gesteld.

9.2. De aanvraagprocedure en de beoordeling van de voortzetting van de
bijstand

Met het oog op een strengere controle op de toegang tot de bijstand
acht het kabinet een uitvoerig entree-onderzoek door gemeenten
onmisbaar om het recht op en de hoogte van de bijstand goed vast te
kunnen stellen. In aanvulling op de algemene regels van de Awb
betreffende het onderzoek, zal in de wet een aantal extra eisen daarom–
trent worden vastgelegd.

1. De indiening van de aanvraag

Burgemeester en wethouders bepalen op welke wijze de aanvraag
wordt ingediend en welke bewijsstukken daarbij dienen te worden
overgelegd. De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat een
aanvraag in beginsel schriftelijk wordt ingediend en geeft de gemeenten
de bevoegdheid om daartoe een formulier te hanteren.

Ingevolge de Awb neemt de beslistermijn een aanvang als de aanvraag
aan een aantal algemene voorwaarden voldoet. Indien voor de beslissing
noodzakelijke gegevens ontbreken mag de aanvraag weliswaar buiten
behandeling worden gelaten, maar dit betekent niet dat er geen aanvraag
zou zijn tot stand gekomen.

Als noodzakelijke gegevens ontbreken, wordt aan de betrokkene een
termijn gesteld om de aanvraag aan te vullen. Indien deze hierbij in
gebreke blijft, besluit de gemeente de aanvraag niet te behandelen. Dit
besluit moet worden bekendgemaakt binnen de termijn die artikel 4:5,
vierde lid, van de Awb daarvoor stelt, namelijk binnen vier weken nadat
de aanvraag is aangevuld of nadat de daartoe gestelde termijn ongebruikt
is verstreken. Het is niet mogelijk de aanvraag op een later tijdstip buiten
behandeling te stellen. Dit laat onverlet, dat na verloop van de bedoelde
termijn de bijstand wordt geweigerd, indien er door het verzuim van de
aanvrager onvoldoende gegevens zijn voor de vaststelling van het recht
op bijstand.

Een besluit om de aanvraag niet in behandeling te nemen, geldt als een
afwijzende beslissing in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Dit betekent dat
de aanvrager slechts een nieuwe aanvraag kan indienen op grond van
nieuwe feiten, gegevens of omstandigheden. Worden slechts de oude
gegevens verstrekt, waarvan al was vastgesteld dat die ontoereikend zijn,
dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten onder verwijzing
naar de eerdere beschikking. Tegen het besluit de aanvraag niet te
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behandelen kan - evenals tegen een afwijzende beschikking - bezwaar
worden gemaakt.

Worden bij de nieuwe aanvraag alsnog de ontbrekende gegevens
verstrekt, dan kan de gemeente deze zonder bezwaar in behandeling
nemen. De ingangsdatum van de bijstand wordt hierbij uiteraard in het
algemeen niet gesteld voor de datum waarop de nieuwe aanvraag - met
de aanvankelijk ontbrekende gegevens - wordt ingediend.

2. De behandeling van de aanvraag

Burgemeester en wethouders stellen binnen vier weken na ontvangst
van de aanvraag vast of er recht is op bijstand (voor de zelfstandige
bedraagt deze termijn dertien weken). De beslistermijn kan met vier
weken (voor de zelfstandige dertien weken) worden verlengd.

Uitgangspunt is dat de gemeente niet kan besluiten tot verlening van
bijstand, dan nadat de juistheid en volledigheid van de verstrekte
gegevens is onderzocht (artikel 76, vijfde lid). Bij dit onderzoekter
vaststelling van het recht op bijstand betrekt de gemeente, behalve die
van de aanvrager, ook gegevens van derden. De vraag wie de gegevens
moet verstrekken, is in belangrijke mate bepalend voor de wijze van
afhandeling van de aanvraag, indien deze niet of te laat worden
aangeleverd.

Als gegevens en bewijsstukken aan de aanvrager worden gevraagd,
geldt het volgende.

De beslistermijn gaat stilstaan op het moment dat de gemeente de
aanvrager uitnodigt om de aanvraag aan te vullen. Dit zal doorgaans
gebeuren na de eerste beoordeling van de aanvraag. De beslistermijn
gaat weer lopen als de aanvraag is aangevuld of als de daarvoor gestelde
termijn is verstreken. Als de verstrekte gegevens aanleiding vormen om
nieuwe aanvullende gegevens te vragen, wordt de beslistermijn opnieuw
opgeschort. De betrokkene kan een snelle beslissing derhalve bevorderen
door spoedig de volledige informatie te verstrekken die nodig is voor de
behandeling van zijn aanvraag.

Bij het stellen van de termijn waarbinnen de aanvrager aanvullende
gegevens dient te verstrekken, dient de gemeente op grond van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur uiteraard rekening te houden
met de mogelijkheden van de aanvrager om daaraan te voldoen. Dat is
met name van belang als de betrokkene afhankelijk is van een derde.

Voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens van de aanvrager, moet
de beslistermijn van vier weken in verreweg de meeste gevallen
voldoende worden geacht. Deze kan worden verlengd met de periode
waarin de aanvrager aanvullende gegevens verstrekt. Waar deze termijn
niet toereikend is, kan de beslistermijn met vier weken worden verlengd
(artikel 76, tweede lid).

De door de aanvrager verstrekte gegevens alléén zijn onvoldoende om
te kunnen vaststellen of inderdaad recht op bijstand bestaat. De gemeente
dient te onderzoeken of deze gegevens juist en volledig zijn. In artikel 76,
vijfde lid, wordt bepaald dat een dergelijke verificatie in beginsel
plaatsvindt voordat wordt besloten op de aanvraag.

De algemene beslistermijn van vier weken zal niet altijd toereikend zijn
om de opgave van de betrokkene bij derden te kunnen verifiëren. De
gemeenten moeten daarom de mogelijkheid hebben de beslistermijn te
verlengen. Hierin voorziet artikel 76, tweede lid. Naar verwachting zal bij
een efficiënte inrichting van het verificatieproces en een goede samen–
werking met andere instanties een verlengingstermijn van vier weken
over het algemeen toereikend zijn. De verificatie kan bovendien deels
gelijktijdig plaatsvinden met de overige behandeling van de aanvraag.
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De mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen is begrensd, omdat
het kabinet het - gezien het belang van de aanvrager bij bijstand - niet
verantwoord acht om de onzekerheid van de aanvrager voor onbepaalde
duurte laten voortbestaan. Zolang de gemeente geen beslissing heeft
genomen, is het de betrokkene immers niet duidelijk of zijn aanvraag om
bijstand zal worden gehonoreerd. Omdat de onzekerheid van de
aanvrager niet langer dan de beslistermijn mag voortduren, is de
gemeente gehouden alsdan te beslissen op voet van de dan bekende
gegevens (artikel 76, zesde lid). Als de gemeente nalaat binnen de daartoe
gestelde termijn te beslissen, kan daartegen op grond van de Algemene
wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt.

Als regel zal bij de beschikking die in een dergelijk geval aan het einde
van de beslistermijn wordt genomen, bijstand kunnen worden toegekend.
Het gaat hier immers niet om gevallen waarin de gegevens van de
aanvrager al leiden tot afwijzing van de aanvraag. In zo'n geval behoeft
het externe verificatieproces immers niet te worden afgewacht alvorens
een beslissing kan worden genomen. Als het verificatieproces ten tijde
van het aflopen van de beslistermijn nog niet is voltooid, zal dat derhalve
doorgaans worden veroorzaakt doordat de gegevens door andere
instanties nog niet zijn bevestigd. Als de aanvrager zelf nog onvoldoende
gegevens heeft verstrekt, wordt immers de beslistermijn opgeschort. Het
belang van de rechtszekerheid van de aanvrager noodzaakt er naar het
oordeel van het kabinet tot deze nuancering op het uitgangspunt dat het
besluit pas valt nadat de verificatie heeft plaatsgevonden.

Als, voordat de verificatie is voltooid, bijstand wordt verleend, dan dient
die verificatie zo spoedig mogelijk nadien alsnog te gebeuren. Blijkt
achteraf aan de hand van de uitkomsten van de verificatie dat ten
onrechte bijstand is verleend, dan wordt deze uiteraard van de betrokkene
teruggevorderd. De rijksvergoeding kan worden afgestemd op de
doelmatigheid van het verificatieproces (artikel 143).

3. Verlening van bijstand bij wijze van voorschot

Zolang nog geen beslissing op de aanvraag is genomen, kan uiteraard
geen bijstand worden verleend. In veel gevallen heeft de aanvrager
voldoende reserves - bijvoorbeeld op zijn bank– of spaarrekening - om
deze periode te overbruggen. Het komt echter ook regelmatig voor dat de
betrokkene in het geheel geen of slechts zeer beperkt middelen heeft. Het
karakter van de bijstand als laatste bestaansvoorziening brengt met zich
mee dat hiervoor een oplossing moet worden geboden. Het oorspronke–
lijke wetsvoorstel voorziet met artikel 80 in de mogelijkheid van een
voorschot, hoewel nog niet vaststaat dat de betrokkene inderdaad recht
op bijstand heeft. Het kabinet ziet in de huidige fraudeproblematiek
onvoldoende aanleiding om de mogelijkheid van voorschotverlening te
laten vervallen.

Door de genoemde wijzigingen in de aanvraagprocedure zal het tijdstip
waarop de beslissing wordt genomen in belangrijke mate afhangen van
de snelheid waarmee de aanvrager de gevraagde gegevens verstrekt en
waarmee de gemeente deze gegevens verifieert. Het ligt dan in de rede
dat de gemeente bij de beoordeling om al dan niet tot voorschotverlening
over te gaan, mede beziet of de noodzaak daarvan al dan niet wordt
veroorzaakt door een gebrek aan medewerking van de kant van de
aanvrager.

In de omstandigheid dat de gemeenten voor een belangrijk deel zelf
kunnen beïnvloeden in welke mate voorschotverlening aan de orde is, en
gezien de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeente,
ziet het kabinet wel aanleiding het voorschot op een andere wijze vorm te
geven. Door het voorschot niet voor rijksvergoeding in aanmerking te
laten komen, ontstaat voor de gemeenten een financiële stimulans om -
in het belang van de bijstandsaanvrager - onnodige vertragingen in de
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aanvraagprocedure te vermijden. In artikel 141 wordt het voorschot dan
ook niet gerekend tot de declarabele kosten van algemene bijstand. Als
het onderzoek is afgerond en de belanghebbende voor bijstand in
aanmerking blijkt te komen, wordt het voorschot verrekend met de
toegekende bijstand. Het aanvankelijk als voorschot betaalde bedrag kan
daarmee alsnog bij het Rijk worden gedeclareerd. De tweede wijziging is,
dat het voorschot wordt verleend in de vorm van een renteloze
geldlening. Dit confronteert de aanvrager nadrukkelijk met het voorlopige
karakter van het voorschot en met het gegeven dat dit moet worden
terugbetaald. Met deze vormgeving kan het voorschot bovendien
administratief eenvoudiger worden onderscheiden van gewone bijstand.

Het voorschot moet altijd terugkomen, hetzij door middel van verre–
kening met de bijstand, hetzij doorterugvordering van de betrokkene door
de gemeente ingeval de aanvraag wordt afgewezen. De financiële
gevolgen van het al dan niet welslagen van de terugvordering zijn in dat
laatste geval voor rekening van de gemeente. De terugvordering van het
voorschot geschiedt op basis van de terugvorderingsparagraaf van de
wet.

Het is niet wenselijk dat gedurende onbepaalde tijd de bijstand bij wijze
van voorschot kan worden verleend. De belanghebbende ontvangt
weliswaar een uitkering, maar de status daarvan is onzeker. Bovendien
zou dan het risico ontstaan dat, als blijkt dat de betrokkene geen recht op
bijstand heeft, aanzienlijke bedragen dienen te worden teruggevorderd. In
artikel 80 is daarom geregeld dat de bevoegdheid tot voorschotverlening
beperkt blijft tot de in artikel 76 geregelde beslistermijn.

4. Inlichtingenplicht en heronderzoek

De strengere eisen die worden gesteld aan de toegang tot het recht op
bijstand zijn niet beperkt tot de aanvraagprocedure. Ook na de toekenning
van de bijstand is de belanghebbende verplicht ongevraagd en op verzoek
van de gemeente alle benodigde gegevens en de daarbij behorende
bewijsstukken te verstrekken of op andere wijze voldoende medewerking
te verlenen, bijvoorbeeld door mee te werken aan een huisbezoek zodat
de door hem verstrekte gegevens kunnen worden geverifieerd.
Gedurende de gehele bijstandsverlening blijft de aantoonplicht primair bij
de aanvrager liggen.

Op grond van de door belanghebbende verstrekte inlichtingen en
bewijsstukken wordt door de gemeente beoordeeld of voortzetting van de
bijstandsuitkering gerechtvaardigd is. Als de bijstandsontvanger verzuimt
relevante gegevens en bewijsstukken te verstrekken, kan het recht op
bijstand niet worden vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat de uitkering
moet worden beëindigd. Dit geldt ook als de daarvoor bestemde
formulieren niet, niettijdig of onvolledig worden ingeleverd. Alvorenstot
beëindiging wordt overgegaan stelt de gemeente de belanghebbende in
de gelegenheid het verzuim te herstellen. Gedurende deze hersteltermijn
wordt het recht op bijstand opgeschort.

De gevolgen van het niet nakomen van de plicht tot het verstrekken van
gegevens en bewijsstukken en tot medewerking aan onderzoeken zijn niet
alleen van toepassing op de algemene inlichtingenplicht en de periodieke
heronderzoeken, maar ook op tussentijdse verzoeken van de gemeente
om informatie en medewerking.

Dit wordt uitdrukkelijk in de wet geregeld. Ingevolge artikel 73 is de
belanghebbende verplicht om op een door de gemeente vast te stellen
tijdstip alle voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de
bijstand van beiang zijnde gegevens aan de gemeente op te geven en
daarbij gebruik te maken van een door de gemeente te verstrekken
formulier. Deze gegevens hebben zowel betrekking op de ontvangen
middelen als op alle andere relevante gegevens, waaronder die ten
aanzien van de naleving van de aan de bijstand verbonden verplichtingen.
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Als de belanghebbende deze verplichting niet nakomt, wordt de bijstand
opgeschort. Wanneeer hij zijn verzuim niet of niet tijdig herstelt, wordt de
bijstand beëindigd met ingang van de eerste dag van de opschorting.

Voor de periodieke heronderzoeken geldt eveneens dat de belangheb
bende alle voor de voortzetting van het recht op bijstand van belang
zijnde gegevens moet verstrekken, alsmede de daarbij behorende
bewijsmiddelen (artikel 77a). Ook hier dient de verstrekking van de
gegevens te geschieden via een door de gemeente te verstrekken
formulier, waaraan op grond van een eventueel te treffen ministeriële
regeling eisen kunnen worden gesteld (artikel 77d). Het niet, niettijdig of
onvolledig inleveren van het formulier of de verlangde bewijsstukken leidt
tot hetzelfde gevolg, namelijk opschorten van de uitkering. Als de
betrokkene na een herinnering van de gemeente in verzuim blijft, wordt
de uitkering beëindigd.

9.3. Vereenvoudiging en systematisering regelgeving

In paragraaf 4.2.2. van de memorie van toelichting van het oorspronke–
lijke wetsvoorstel is ingegaan op de vereenvoudiging en systematisering
van de regelgeving. Daarbij werd onder andere geconstateerd dat de
herinrichtingsoperatie een niet onbelangrijke bijdrage levert aan het
algemene streven naar vereenvoudiging en vermindering van regelgeving
en dat een reductie wordt bereikt van het aantal nadere regelingen op het
terrein van de bijstandsverlening. Mede onder invloed van de van de
aanbevelingen van de Onderzoeksommissie toepassing ABW en de
subcommissie Bijstand van de Tweede Kamer zijn de eisen voor de
toegang tot het recht op bijstand verzwaard. Die eisen hebben voor een
belangrijk deel betrekking op de door belanghebbende te verschaffen
informatie en de verificatie daarvan door de gemeente. Ten einde meer
recht te doen aan medebewindsverhoudingen wordt de invulling van de
procedurele aspecten van de uitvoering voor een belangrijk deel aan de
gemeenten overgelaten.

Gedetailleerde voorschriften betreffende de gevalsbehandeling zijn
derhalve niet in de wet opgenomen. Wel voorziet artikel 77b in het stellen
van nadere regels. Voor een deel hebben die regels mede betrekking op
procesmatige aspecten die de gemeenten zelf in belangrijke mate nader
invullen. Waar uitvoeringsvoorschriften een rechtmatige uitvoering van de
bijstand kunnen bevorderen en waar mede hierdoor de handhavings–
problematiek kan worden teruggedrongen, worden nadere regels gesteld.

10. Verif icatie– en valideringsplicht voor gemeenten

10.1. Extra onderzoek

Onderdeel van het entree-onderzoek is de beoordeling door de
gemeente in hoeverre de verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn.
Verificatie van de overlegde gegevens kan niet alleen plaatsvinden aan de
hand van de door de cliënt verstrekte bewijsstukken. Om zekerheid te
verkrijgen omtrent de volledigheid van de verstrekte gegevens en
inlichtingen, is verificatie nodig van deze gegevens bij een aantal andere
instanties. Bij voortzetting van de bijstandsverlening dient de gemeente
regelmatig na te gaan of eerder geverifieerde gegevens zoals die in de
persoonsdossiers zijn vastgelegd, nog steeds juist zijn. Deze vorm van
verificatie wordt validering genoemd. Bij deze validering spelen ook
gegevens een rol die andere instanties tussentijds hebben verstrekt.

Een aantal gegevens is zonder meer noodzakelijk voor een juiste
beslissing omtrenttoekenning en voortzetting van de bijstand, zoals het
sofi-nummer en andere persoonskenmerken. Het ontbreken van het
sofi-nummer belemmert in ernstige mate het gegevensverkeer met
derden, zodat dit nummer altijd moet worden verstrekt. Naast een
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duidelijke identificatie van de belanghebbende is ook een aantal
kerngegevens op het gebied van de woon– en gezinssituatie onontbeerlijk
evenals het eventuele arbeidsverleden, inkomen en vermogen. Om te
kunnen beoordelen of terecht een beroep op bijstand wordt gedaan, maar
ook als een controle op de verstrekte gegevens, is het eveneens noodza–
kelijk dat de betrokkene gegevens verstrekt over de situatie direct
voorafgaand aan de aanvraag. Bij regeling kan worden aangegeven bij
welke instanties deze gegevens op juistheid en volledigheid moeten
worden getoetst (artikel 77b, tweede lid, onderdeel c).

De wijze waarop verificatie en validering ter hand wordt genomen, is
mede afhankelijk van de omstandigheden van de betrokkene en van de
bewijsstukken die deze overlegt en kan derhalve van geval tot geval
verschillen. Op welke wijze en bij welke instanties de verificatie plaats–
vindt, is daarnaast in hoge mate afhankelijk van de plaatselijke omstandig–
heden, waarbij de specifieke samenstelling van het bestand een belang–
rijke rol speelt. Het uitvoeringsbeleidsplan is, zoals elders in deze
toelichting wordt vermeld, naar het oordeel van het kabinet het aange–
wezen kader om op een samenhangende en planmatige wijze het
verificatieproces vast te leggen. De gemeente legt in het uitvoerings–
beleidsplan vast welke bronnen ter verificatie worden geraadpleegd en op
welke wijze het gegevensverkeer met derden plaatsvindt. De jaarlijkse
vaststelling daarvan biedt de mogelijkheid om in te spelen op de
actualiteit en veranderingen in de samenstelling van het bestand.

De vraag welke gegevensbronnen in ieder geval door de gemeenten
geraadpleegd moeten worden, is afhankelijk van onder andere de
betrouwbaarheid van bestanden en de technische en juridische toeganke–
lijkheid ervan.

Het streven is dat gemeenten voor hoofdgroepen van gegevens
(persoonsgegevens, inkomen, vermogen, woon– en gezinssituatie en
opleiding) één bestand aanwijzen waar deze gegevens worden getoetst.
Deze bestanden worden primaire bestanden genoemd. Voor zover bij de
primaire bestanden de betrouwbaarheid van de gegevens niet of nog niet
kan worden gegarandeerd, zal moeten worden teruggevallen op andere,
zogeheten secundaire, bestanden.

De gemeente legt in het uitvoeringsbeleidsplan vast op welke wijze het
gegevensverkeer met derden plaatsvindt en welke primaire en eventueel
secundaire bronnen worden geraadpleegd. Het kabinet en de VNG
hebben onlangs vastgesteld welke gegevensbronnen als primair en welke
als secundair moeten worden aangemerkt (bijlage 2 bij de Beleidsbrief
vernieuwing ABW). Primaire bestanden zijn de gemeentelijke bevolkings–
administratie (GBA), de gemeenschappelijke verwijsindex (GVI) van de
bedrijfsverenigingen, de bestanden WSF en het Centraal Register
Inschrijvingen Hoger Onderwijs van de Informatie Beheer Groep en de
bestanden van de Belastingdienst. Het kabinet streeft ernaar op termijn
ook de bestanden van de bank– en giro-instellingen als primaire
bestanden aan te merken. Als voorbeelden van secundaire bestanden
kunnen worden genoemd de bestanden van nutsbedrijven, ziekenfondsen
en pensioenfondsen.

De vaststelling van het recht op bijstand is de verantwoordelijkheid van
de gemeente. Een goed verificatieproces is hierbij noodzakelijk. De
naleving van deze verificatie-eisen door de gemeente vormt een aspect
van de controle– en rapportageprotocollen voor de gemeentelijke
accountants. Als de gemeente niet voldoet aan de gestelde verificatie–
eisen is daardoor de rechtmatigheid van de uitkering niet vastgesteld en
komt de verstrekte uitkering derhalve niet voor rijksvergoeding in
aanmerking. Dit is nader vormgegeven in artikel 143. De verantwoorde–
lijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een
landelijk rechtmatige en doelmatige uitvoering, alsmede voor een
rechtmatige verstrekking van de rijksvergoeding, vereist dat bij het
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toezicht zal worden toegezien op de wijze waarop de verificatieprocessen
en de gegevensuitwisseling plaatsvinden.

Niet alleen is verificatie en validering vereist voor het vaststellen van de
rechtmatigheid van de uitkering, ook de bewijsstukken zullen in enige
vorm verantwoord moeten worden in het persoonsdossier. Enerzijds is
dat van belang om als uitvoerder duidelijk te kunnen maken, dat de
controle heeft plaatsgevonden en om dit bij malversaties ook te kunnen
aantonen. Anderzijds heeft ook de belanghebbende het recht te weten op
basis van welke gegevens een beslissing over zijn aanvraag of voort–
zetting van de uitkering heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt aange–
sloten bij Wet persoonsregistraties (WPr).

70.2. Inlichtingenverplichting voor derden

Met de Wet Invoering sociaal-fiscaal nummer gemeenten is voor
gemeenten een wettelijke titel gecreëerd op basis waarvan een aantal
instanties desgevraagd informatieplichtig zijn aan gemeenten.

De Subcommissie Bijstand van de Tweede Kamer heeft naar voren
gebracht dat bij aanvraag van een uitkering en in het verdere verloop van
de uitkering alle in de sofi-wet genoemde instanties moeten kunnen
worden bevraagd door de gemeente. Voor die instanties die niet in de
sofi-wet vermeld staan zou de belanghebbende bij aanvraag een
generieke machtiging moeten afgeven om op deze wijze bevraging van
andere bestanden door de gemeente mogelijk te maken. Uitbreiding van
het aantal informatieplichtigen met verhuurders van woningen en
nutsbedrijven wordt door de subcommissie noodzakelijk geacht. Ook de
Onderzoekscommissie toepassing ABW heeft uitbreiding van het aantal
informatieplichtige instanties op grond van de sofi-wet aanbevolen.

Als gevolg van de WPr is slechts in een beperkt aantal situaties
verstrekking van gegevens aan derden mogelijk, namelijk als het doel van
de registratie overeenkomt met het doel waarvoor de gegevens worden
opgevraagd, als de belanghebbende geen bezwaar heeft tegen
verstrekking van gegevens en als er een wettelijke plicht tot gegevens–
verstrekking aanwezig is. Een generieke machtiging is als gevolg van de
WPr niet mogelijk. Het kabinet acht een wijziging van de WPr op dit punt
niet opportuun omdat zon wijziging niet nodig is om tot een adequate
gegevensuitwisseling te komen.

Om te waarborgen dat de gemeenten over voldoende inlichtingen
kunnen beschikken om de opgave van de aanvrager te kunnen contro–
leren en dus de rechtmatigheid van de bijstand te kunnen vaststellen,
heeft het kabinet gekozen voor een concreet benoemde uitbreiding van
het aantal informatieplichtigen. Deze blijft beperkttot de gegevens
waartoe de gemeenten momenteel nog onvoidoende toegang hebben,
maar die wel noodzakelijk zijn voor een effectieve controle op de
rechtmatigheid van een aanvraag om en voortzetting van bijstand.

Het kabinet wil de informatieplicht in elk geval uitbreiden tot het
Gevangeniswezen, de ziektekostenverzekeraars, nutsbedrijven en
verhuurders van woningen. Zij beschikken over gegevens die van belang
kunnen zijn voor de beoordeling van de woonsituatie van de betrokkenen.
Zij worden op dezelfde voet informatieplichtig als de instanties die
daartoe in de genoemde Sofi-wet zijn aangewezen. Deze uitbreiding is
geregeld in artikel 128.

Het uitbreiden van deze wettelijke informatieplicht - in combinatie met
het beleidsplan en een aantoonplicht voor de belanghebbende - biedt
volgens het kabinet de meest effectieve oplossing en doet het meest recht
aan de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de verificatie van
gegevens. Daarmee wordt ook op een zo goed mogelijke wijze datgene
wat nodig is voor een rechtmatige uitvoering van de bijstandswet in
overeenstemming gebracht met de kaders van de WPr. Dit argument geldt
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in het bijzonder voor degenen die niet om bijstand vragen maar wel bij de
bijstandsverlening betrokken zijn (mogelijke partners, onderhoudsplich–
tigen).

Het kabinet is van oordeel dat gemeenten de eerste stap moeten zetten
voor het opvragen van gegevens bij derden. Zij kunnen immers beoor–
delen welke gegevens van belang zijn voor de bijstandsverlening. Voor de
gemeenten is het wel van belang om kennis te kunnen nemen van
eventuele mutaties in de gevraagde gegevens. Het kabinet acht het
derhalve wenselijk dat de betreffende instanties de bevoegdheid hebben
op eigen initatief dergelijke mutaties aan de gemeenten te verstrekken.
Voorkomen moet echter worden dat een ongecoördineerd gegevens–
verkeer gaat plaatsvinden. Daarom is in het vijfde en zesde lid bepaald dat
deze instanties op verzoek van de gemeente meewerken aan nadere
afspraken over de gegevensuitwisseling en dat door de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zonodig nadere regels worden gesteld
over vorm en inhoud van deze afspraken.

Voor de vaststelling van het vermogen of inkomen kan het noodzakelijk
zijn dat andere instanties– met name banken en verzekeringsinstellingen
- worden benaderd. Van belang is een indicatie te krijgen van de
mogelijke aanwezigheid van middelen van bestaan. Daarbij is niet aan de
orde dat door de verstrekkende instantie inzicht wordt verschaft over de
omvang van inkomsten en vermogen of de besteding ervan. Het bevragen
van die instanties heeft ten doel na te gaan of de betrokkene een volledig
inzicht heeft gegeven in zijn inkomens– en vermogensbestanddelen. Er
kunnen immers aanwijzingen zijn die een nader onderzoek op enkele
specifieke punten nodig maakt. De belanghebbende zal in zo'n geval zelf
de bescheiden hieromtrent moeten verstrekken. Indien hij niet aan dat
verzoek tegemoet wil komen, kan de rechtmatigheid van de uitkering niet
worden vastgesteld en volgt afwijzing van de aanvraag, rekening
houdende met een hersteltermijn voor de belanghebbende. Deze
hersteltermijn is verwoord in artikel 76, derde lid.

Het kabinet is van oordeel dat het bevragen van de laatstgenoemde
instanties - mede gezien de aard van de betreffende gegevens - tot een
minimum moet worden beperkt en in nader aan te geven situaties moet
worden omkleed met extra waarborgen over de persoon die gerechtigd
wordt om informatie op te vragen. De aanwijzing van de beperkte
inlichtingenplicht voor deze instanties zal worden vormgegeven bij
algemene maatregel van bestuur. Tevens zal hierin worden aangegeven
welke gegevens kunnen worden opgevraagd. Aan de toegang tot de
registraties van die instanties kan daarom in aangegeven gevallen de
restrictie worden aangebracht dat alleen ambtenaren met opsporings–
bevoegdheid gegevens en inlichtingen mogen opvragen. Deze kwalificatie
kan noodzakelijk zijn in die situaties waarin een dieper gravend onderzoek
nodig is, zonder dat sprake is van opsporingsactiviteiten in het kader van
een fraude-onderzoek. De aard van de te onderzoeken gegevens kan deze
extra waarborg voor een zorgvuldige behandeling ervan noodzakelijk
maken. Hierdoor wordt bevorderd dat slechts in uitzonderingsgevallen
bevraging plaatsvindt. Een dergelijke werkwijze wordt sinds 1 november
1993 gevolgd bij de gegevensuitwisseling met de Rijksdienst voor het
Wegverkeer.

Een en ander is nader vorm gegeven in het zevende en achtste lid van
artikel 128.

11. Uitvoeringsplan en –beleidsverslag

11.1. Redenen voor een planmatige aanpak

Voor een verbetering van de uitvoering van het bijstandsbeleid is het
noodzakelijk dat de gemeenten op planmatige wijze de hoofdpunten van
het lokale bijstandsbeleid vastleggen en daarover in een jaarlijks verslag
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verantwoording over de uitvoering ervan afleggen. Zeker voor een
effectieve aanpak van de fraudebestrijding en de uitstroombevordering is
een planmatige en gecoördineerde werkwijze noodzakelijk. Het rapport
van de Onderzoekscommissie toepassing ABW onderstreept op duidelijke
wijze het belang van het werken met beleidsplannen en –verslagen. In het
bijstandsakkoord is vastgelegd dat hieromtrent overeenstemming bestaat
tussen Rijk en gemeenten. Ten aanzien van de fraudebestrijding heeft de
Tweede Kamer deze opvatting bij motie onderschreven. In de motie
Bijleveld-Schouten wordt de regering verzocht er zorg voor te dragen dat
alle gemeenten zo spoedig mogelijk fraudebeleidsplannen zullen
opstellen en uitvoeren (Kamerstukken II, 1992/1993, 17 050, nr. 160).

Een meer planmatige aanpak van het gemeentelijke beleid op de hier
genoemde terreinen acht het kabinet om verschillende redenen noodza–
kelijk. De bijstandsverlening is de laatste jaren in complexiteittoege–
nomen, met name door de noodzaak van een verscherpt handhavings–
beleid en de uitbreiding van de gemeentelijke taken op het terrein van het
uitstroombeleid. Deze taken kunnen slechts effectief worden uitgevoerd
bij een actieve, doelgerichte en samenhangende aanpak van gemeenten.
Met de onderhavige nota van wijziging worden de gemeentelijke
verantwoordelijkheden voor deze terreinen verder vergroot en wordt het
belang daarvan nog meer verankerd in de wetgeving.

Een verhoging van de kwaliteit van de uitvoering vergt een actieve
betrokkenheid van het gemeentebestuur bij de bijstandsverlening. Dat is
niet alleen aan de orde bij de nadere invulling van het uitkeringsbeleid,
dat zijn neerslag dient te vinden in een door het gemeentebestuur vast te
stellen verordening, maar ook op de terreinen van fraudebestrijding en
uitstroombeleid. Het kabinet acht het derhalve noodzakelijk dat, evenals
dat het geval is ten aanzien van het lokale uitkeringsbeleid, het gemeente–
bestuur het uitvoeringsbeleid vaststelt en de uitvoering daarvan beoor–
deelt.

Een wettelijke verplichting voor de opstellen van uitvoeringsplannen ten
aanzien van de fraudebestrijding en uitstroombevordering geeft de
garantie dat de gemeenten daaraan inderdaad die aandacht en intensiteit
zullen geven die nodig zijn voor een verbetering van de kwaliteit van de
uitvoering en een beheersing van het volume bijstandsontvangers. In een
nieuw artikel 124a zullen de gemeenten dan ook de verplichting krijgen tot
opstelling van uitvoeringsplannen en verslagen ten aanzien van de
fraudebestrijding en het uitstroombeleid.

In de Gemeentewet is in artikel 110 bepaald dat de verplichting voor
gemeenten om voor een bepaald beleidsonderwerp een plan en een
beleidsverslag op te stellen, slechts kan worden gevorderd in bij wet te
bepalen gevallen. Die verplichting moet, zoals in artikel 111 van de
Gemeentewet bepaald, bovendien voortvloeien uit de noodzaak van
afstemming tussen gemeentelijk beleid en het beleid van de betrokken
provincie of het Rijk, of de ontwikkeling van beleid op een nieuw terrein.
Naar het oordeel van het kabinet noodzaakt de eerstgenoemde reden tot
het opleggen van de genoemde verplichting.

Uit artikel 110, derde lid, van de Gemeentewet vloeit reeds voort dat -
zonder afwijkende bepalingen - een planverplichting ten hoogste voor
vier jaren geldt. Op basis van de voorgenomen evaluatie na een periode
van vier jaar na inwerkingtreding van de herziene Abw zal het kabinet
bezien of een voortzetting van deze planverplichting noodzakelijk is.

11.2. Misbruik en oneigenlijk gebruik

Een belangrijke reden om te komen tot een planmatige aanpak is de
gebleken omvang van het misbruik en oneigenlijk gebruik van de bijstand.
Een planmatige aanpak kan hierbij niet gemist worden. Een goede
fraudebestrijding beslaat een breed en complex terrein waarbij aan de
orde komen gegevensuitwisseling tussen gemeenten en andere
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instanties, controle op de door de bijstandsaanvrager overgelegde
gegevens, het opleggen van sancties als de bijstandsontvanger zijn
verplichtingen niet is nagekomen, samenwerking met politie en Justitie
voor de opsporing en vervolging van fraude, contacten met de bedrijfsver–
enigingen voor fraude die zich niet tot de bijstand beperkt, enzovoorts. De
invulling van acties op de hier genoemde terreinen vereisen een gecoördi–
neerde en planmatige aanpak. Op gemeentelijk niveau kan hieraan
tegemoet worden gekomen door het te voeren beleid zichtbaar te maken
en door de mogelijkheden te scheppen om dit beleid periodiek in overleg
met betrokkenen bij te stellen.

Het kabinet acht het voor de hand liggen dat in het beleidsplan de
gemeenten tevens aangeven op welke wijze zij invulling aan de plicht om
daadwerkelijk gebruik te maken van de bestaande en nieuw te creëren
wettelijke mogelijkheden om uitkeringsfraude te bestrijden. Thans is de
verplichting om zorg te dragen voor een adequate controle en het doen
van aangifte bij het Openbaar Ministerie dan wel het opleggen van een
administratieve sanctie, met het van kracht worden van de Tijdelijke wet
stimulering sociale vernieuwing, opgenomen in de huidige Algemene
Bijstandswet en wel als artikel 30a. Deze verplichting gaat gepaard met
een intensivering van de middelen voor fraudebestrijding van 55,6 mln
thans tot 70 mln structureel vanaf 1995.

Doel van een dergelijke inspanningsverplichting is een waarborg te
scheppen voor en een versterking te realiseren van de activiteiten rondom
opsporing en afhandeling van fraude met uitkeringen. De nota «Aspecten
van rechtshandhaving op het gebied van de sociale zekerheid» van 5
december 1991 (Kamerstukken 11,1991/1992, 22 457, nrs.1-2) vermeldt een
aantal aandachtspunten op dit terrein, zoals de taak en plaats van de met
opsporing en bijzondere controle belaste functionarissen, de administra–
tieve afdoening na constatering van fraude, de registratie van de
fraudegevallen, het gebruik van tips, de bevordering van deskundigheid
en de stimulering van alertheid binnen de eigen organisatie ten aanzien
van fraude en het interne en externe voorlichtingsbeleid gericht op
preventie en bestrijding van fraude.

77.3. Relatie met toezicht

De uitvoeringsbeleidsplannen en –verslagen kunnen ook een nuttige rol
spelen in hettoezicht. In het jaarlijkse uitvoeringsbeleidsplan en in het
uitvoeringsbeleidsverslag geven gemeenten immers aan op welke wijze
zij invulling geven aan het lokale bijstandsbeleid. Door middel van de
plannen en verslagen wordt de feitelijke uitvoeringspraktijk in beeld
gebracht. Het plan en het verslag maken inzichtelijk welke keuzes er zijn
gemaakt, welke beleidsdoelen voor ogen stonden en welke resultaten zijn
behaald.

Het streven van het kabinet is dat - met de grotere beleids–
verantwoordelijkheid van de gemeenten - ook de eigen verantwoorde–
lijkheid wordt versterkt voor de invulling van het intern-gemeentelijk
toezicht op de uitvoering en voor de gemeentelijke zelfcontrole. Gemeen–
telijke plandocumenten zijn bij uitstek geschikt om de wijze waarop de
gemeente invulling en inhoud geeft aan de eigen verantwoordelijkheid
voor de controle op de uitvoering, zichtbaar te maken en te structureren.
Gemeentelijke plandocumenten zijn derhalve een belangrijk onderdeel
van de eerstelijnsuitvoeringscontrole, die bevorderen dat de eigen
toezichtsverantwoordelijkheid kan worden versterkt. In paragraaf 13 van
deze toelichting wordt daarop nader ingegaan.

Die toezichtsverantwoordelijkheid hoeft evenwel niet beperkt te blijven
tot de eerstelijnsuitvoeringscontrole. Als de plandocumenten vcldoende
inzicht bieden in de uitvoeringspraktijk en in de wijze waarop de gemeen–
telijke controleverantwoordelijkheid gestalte krijgt, kunnen ze worden
betrokken bij de oordeelsvorming door het rijkstoezicht. Samen met de
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andere gemeentelijke informatie - de accountantsverklaring en de daarop
betrekking hebbende rapportage voorop - kan de informatie uit de
plandocumenten voor het rijkstoezicht belangrijke waarborgen bieden dat
de gemeentelijke uitvoering beantwoordt aan de eisen die de wet daaraan
stelt. Door het raadplegen van deze documenten, kan in beginsel een
nader onderzoek ter plaatse door de tweedelijnstoezichthouder
achterwege blijven om vast te stellen of de uitvoeringspraktijk voldoet aan
de wettelijke eisen. Naarmate in de plannen en verslagen meertot
uitdrukking wordt gebracht op welke wijze de gemeenten invulling geven
aan hun bevoegdheden, wordt een terughoudender opzet van het toezicht
mogelijk en kan het dossieronderzoek vergaand worden teruggedrongen.
Nader (dossier)onderzoek door het rijkstoezicht vindt in beginsel alleen
plaats als de gemeentelijke documenten, waaronder de plannen en
verslagen, een onvoldoende basis bieden voor een adequaat oordeel over
de uitvoering of indien uit de documenten blijkt dat zich belangrijke
tekortkomingen voordoen in de uitvoering.

Door in de plannen en verslagen expliciet in te gaan op de invulling van
de controleverantwoordelijkheid, wordt ook de democratische aansturing
van en controle op de dagelijkse uitvoeringspraktijk verscherpt. De
plandocumenten worden immers door de gemeenteraad beoordeeld en
vastgesteld. Ook de grotere rol van de gemeenteraad bij de uitvoering
biedt belangrijke waarborgen voor een terughoudender toezicht in de
tweede lijn.

Om te bereiken dat hettweedelijnstoezicht zich inderdaad op de
plannen en verslagen kan baseren, dienen deze wel aan bepaalde
vereisten te voldoen. In het vijfde lid van artikel 124a is de mogelijkheid
opgenomen dat nadere regels kunnen worden gesteld voor het gebruik in
het toezicht van de uitvoeringsbeleidsplannen en verslagen. Deze regels
zijn niet verplichtend. Ze strekken er uitsluitend toe om de
plandocumenten te kunnen betrekken bij de oordeelsvorming door het
rijkstoezicht en om daarmee een afstandelijker toezicht mogelijk te maken.
De mogelijkheid om - overeenkomstig deze regels - plan en verslag voor
de tweedelijnsuitvoeringscontrole bruikbaarte maken, is een vrijheid van
gemeenten. Invulling door de gemeenten van het plan en het verslag
overeenkomstig deze regels, maken de plandocumenten wel geschikt
voor een afstandelijker en terughoudender rijkstoezicht. Indien een
gemeente de plandocumenten in het kader van het toezicht echter anders
wil inrichten of daarin geen aandacht besteedt aan de interne gemeente–
lijke uitvoeringscontrole, dan hebben de zij daartoe de vrijheid. Voor de
oordeelsvorming bij de tweedelijnsuitvoeringscontrole zal dan evenwel de
gemeentelijke informatie ontoereikend zijn om - zonder een nader
rechtstreeks onderzoek te verrichten bij desbetreffende gemeente - een
oordeel te kunnen vellen of de uitvoering aan de wettelijk gestelde eisen
voldoet.

12. De gemeentelijke uitvoeringsverantwoordelijkheid

Met deze nota van wijziging wordt de verantwoordelijkheid van de
gemeenten voor de uitvoering van de bijstand aanzienlijk vergroot. Met
de voorgestelde wijzigingen in de regelgeving verwacht het kabinet dat de
kwaliteit van de uitvoering en de handhaafbaarheid van de bijstandswet
aanzienlijk zal verbeteren. Daarmee zullen de door de Subcommissie
Bijstand en door de Onderzoekscommissie toepassing ABW geconsta–
teerde tekortkomingen in de uitvoeringspraktijk in belangrijke mate
kunnen worden ondervangen.

Juist met het oog op een betere uitvoeringskwaliteit is door de
Subcommissie Bijstand aanbevolen de gemeentelijke verantwoorde–
lijkheid voor de taken en functies die aan de uitvoering van de
bijstandswet zijn verbonden, duidelijker neer te leggen in de wet. Mede
ook gezien de grotere verantwoordelijkheden voor de bijstand die aan
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gemeenten worden toegekend, zijn in de nieuwe Algemene bijstandswet
de minimale eisen die aan gemeenten worden gesteld en de door hen te
vervullen uitvoeringsfuncties nauw omschreven.

De gemeentelijke verantwoordelijkheid omvat zowel de juiste
toepassing van het bij en krachtens deze wet bepaalde, als het zorgdragen
voor een lokale invulling van de door de wetgever aan de gemeente
toegekende beleidsruimte en discretionaire bevoegdheden. Meer in het
bijzonder zijn de daaraan te onderkennen en door de Subcommissie
Bijstand bepleite taken van gemeenten als volgt in het wetsvoorstel en in
de onderhavige nota van wijziging tot uitdrukking gebracht:

- de sanctioneringsfunctie (artikel 14);
- de zorgfunctie (artikel 18);
- de beslissingsfunctie (artikel 71, 75 en 76);
- de onderzoeks– en verificatiefunctie (artikel 74, 76,124 en 127 tot en

met 133);
- de activeringsfunctie (artikel 118 tot en met 122 en 124a);
- de fraudebestrijdingsfunctie (artikel 124a, 130 en 144);
- de controle– en verantwoordingsfunctie (artikelen 124 en 124a);
- de voorlichtingsfunctie (artikel 18, 118, eerste lid, en 125);
- de invorderingsfunctie (hoofdstuk VI, paragraaf 2, en hoofdstuk VII).
De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de uitvoering van de

bijstandswet houdt voorts in dat haar administratie toereikend moet zijn
om een getrouwe weergave van de uitvoering en van het uitvoerings–
proces te kunnen bieden. Hiertoe is onder andere een toereikende
dossiervorming door de gemeenten vereist. Dit komt in artikel 124tot
uiting.

13. Het toezicht op de uitvoering van de Abw

13.1. Nieuwe toezichtsverhouding

Complement van de in de nota van wijziging neergelegde - vergrote -
gemeentelijke verantwoordelijkheden voor de bijstandsverlening is de
daarmee verbonden verantwoordingsplicht ten opzichte van de toezicht–
houders, de gemeenteraad en de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

De bijstandswet wordt immers in medebewind uitgevoerd met publieke
middelen. Medebewind houdt geen volledige taakoverdracht in van het
Rijk naar de gemeenten, maar een zodanige bestuurlijke verhouding dat
gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor de nadere invulling van
het beleid binnen de wettelijke kaders. Het uitgangspunt is immers dat het
recht op bijstand door landelijke kaders is gegarandeerd en lokaal wordt
geëffectueerd. Aangezien zowel het Rijk als de gemeenten beleids–
verantwoordelijkheden voor de Algemene bijstandswet dragen, is ook het
toezicht op de uitvoering daarvan een verantwoordelijkheid van beiden.

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op de Abw
betreft een drietal aspecten:

- alle aspecten van de rechtmatigheid van de bijstandsuitgaven, die
worden gecontroleerd door de bij de gemeente fungerende accountant;

- de doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie en de uitvoerings–
processen;

- de doeltreffendheid van de wetsuitvoering (doelbereiking van de wet).
Naast het interne toezicht door de gemeente vindt er rechtmatigheids–

controle van de bijstandsuitgaven plaats door de bij de gemeente
fungerende accountant. De rechtmatigheidscontrole is een reguliere
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Deze is vastgelegd in de Gemeen–
tewet. De rechtmatigheidscontrole omvat op grond van de Gemeentewet
ook de wetmatigheid van de uitvoering. Deze houdt ondermeer in dat
wordt beoordeeld of de voorschriften zijn nageleefd die het Rijk heeft
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gesteld met het oog op de uitvoering van medebewindstaken en het
daarbij behorende financieel beheer.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk
voor een landelijk rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene
bijstandswet en grotendeels voor de financiering daarvan. Hij is niet
verantwoordelijk voor elke individuele uitkering. Daarnaast is hij tevens
medewetgever. Dit leidt tot het in de regelgeving vastleggen van een
taakopdracht voor het houden van toezicht. De toezichtstaak van de
minister heeft inhoudelijk enerzijds betrekking op de vaststelling van de
rechtmatigheid van de bijstandsuitvoering en de daaruit voortvloeiende
door de gemeenten bij het Rijk gedeclareerde vergoeding. Anderzijds op
de doelmatigheid van het functioneren van de uitvoering, waarbij de
aandacht gericht is op de mate waarin de door de wetgever beoogde
doelstellingen zijn bereikt (effectiviteit of doeltreffendheid als onderdeel
van de doelmatigheid).

Het toezicht op de rechtmatigheid betreft de vraag of de betalingen
overeenkomstig het bevoegd genomen besluit zijn genomen en of de
betalingen tot de juiste hoogte plaatsvinden, of de administratie aan
gestelde eisen voldoet, maar óók de vraag of toekenningsbeslissingen in
overeenstemming zijn met de geldende voorschriften, waaronder de
wettelijke bepalingen (wetstechnisch juiste uitvoering).

Waar het Rijkfinanciële verantwoordelijkheid draagt, geldt het
rechtmatigheidsregime van de Comptabiliteitswet. In artikel 22, eerste lid,
onderdeel a, en artikel 51, tweede en derde lid, van die wet is bepaald dat
de departementale uitgaven en ontvangsten dienen te voldoen aan de
daaraan te stellen eisen van rechtmatigheid en in overeenstemming
dienen te zijn met begrotingswetten en overige wettelijke regelingen.

Het doelmatigheidstoezicht richt zich op de effectiviteit van de door
gemeenten gegeven invulling aan het bijstandsbeleid bij detoepassing
van wettelijke bepalingen, die hetzij een gemeentelijke discretionaire
bevoegdheid regelen, dan wel van gemeenten bij de toepassing een
nadere invulling vergen. Toezicht op doelmatigheid richt zich derhalve op
de vraag of en in welke mate de doelen van de wet worden gerealiseerd
of bevorderd, ook voor dat deel van de bijstandsverlening waarvoor de
financiële verantwoordelijkheid reeds bij de gemeenten ligt of aan hen
wordt overgedragen.

Gegeven deze toezichtsverantwoordelijkheden van gemeenten en van
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gegeven de grotere
verantwoordelijkheden en grotere beleidsruimte van gemeenten die in
onderhavige nota van wijziging zijn neergelegd en op grond van de door
de Subcommissie Bijstand, de Algemene Rekenkamer en de door de
Onderzoekscommissie toepassing ABW geconstateerde problemen met
het sturend vermogen van het toezicht, is het kabinet van mening dat het
toezicht belangrijke veranderingen behoeft. De veranderingen in de wijze
van toezicht richten zich op een drietal hoofdelementen.

Ten eerste is het kabinet met de Subcommissie Bijstand en de
Onderzoekscommissie toepassing ABW van oordeel dat de positionering
van het toezicht wijziging behoeft. Een zekere verzelfstandiging van het
rijkstoezicht en een ontvlechting van het rijkstoezicht van een aantal thans
tot het toezicht gerekende taken, is wenselijk. De positionering van het
toezicht die het kabinet voor ogen staat, houdt in dat de toezichthoudende
taken die momenteel door rijksconsulent worden uitgeoefend, worden
afgezonderd van taken betreffende beleidsoverdracht en beleidsin–
formatie en wel in de vorm van een binnen het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid geplaatste inspectie. Het rijkstoezicht zal
jaarlijks aan de Tweede Kamer een landelijke rapportage uitbrengen, zoals
door de Onderzoekscommissie toepassing ABW en de Subcommissie
Bijstand is aanbevolen.
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Ten tweede is het kabinet van oordeel dat - in het licht van de grotere
gemeentelijke beleidsverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Abw
- ook de eigen rol van de gemeente in het uitoefenen van toezicht moet
worden versterkt. Hierbij gaat het niet alleen om de versterking van de
controle-processen in de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie zelf. Van
groot belang is dat de aansturende en controlerende rol van de gemeen–
teraad wordt vergroot. Met name de uitvoeringsbeleidsplannen en
verslagen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

In de derde plaats streeft het kabinet ernaar dat het toezicht en de
controle op de uitvoering in de toekomst op een tweetal niveaus plaats zal
vinden, namelijk een eerstelijns– en een tweedelijnsuitvoeringscontrole. In
die nieuwe toezichtsverhouding krijgt de gemeentelijke controle–
verantwoordelijkheid een evenwichtiger plaats dan in de huidige
toezichtsverhoudingen het geval is.

In de Beleidsbrief vernieuwing ABW zijn de uitgangspunten neergelegd
voor nieuwe toezichtsverhoudingen op basis van een eerste– en een
tweedelijnsuitvoeringscontrole. Het primaat van de gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de daaraan verbonden
complementaire toezichtsverantwoordelijkheid van de gemeente komt in
de eerstelijnsuitvoeringscontrole tot uitdrukking. Burgemeester en
wethouders zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid en werking van
interne controlemechanismen binnen de gemeente, waaronder begrepen
de processen gericht op een wetsconforme uitvoering en kwaliteits–
handhaving daarvan. De gemeenten zijn er verantwoordelijk voor deze
interne controlemechanismen worden versterkt. Uitvoeringsplannen en
–beleidsverslagen kunnen hierbij een centrale rol spelen.

Belangrijk doel van de eerstelijnsuitvoeringscontrole is een gefundeerd
oordeel te vormen over de rechtmatigheid van de bijstandsuitgaven. Met
inachtname van de op grond van artikel 213 van de Gemeentewet door de
raad gestelde regels controleert de bij de gemeente fungerende
accountant de administratie en het beheer op recht– en doelmatigheid. Dit
betekent dat ten opzichte van de huidige situatie de controle van de bij de
gemeente fungerende accountant op grond van de Gemeentewet is
uitgebreid met die op de de wetstechnische juistheid van de bijstands–
beslissingen, die hetzij aan de bij het Rijk gedeclareerde en verantwoorde
bijstandsuitgaven ten grondslag liggen dan wel financieel volledig ten
laste van de gemeente blijven. Het rechtmatigheidsbegrip in de Gemeen–
tewet omvat de volgende elementen (Kamerstukken II, 1989/1990, 19 403):

- de deugdelijkheid van de financiële verantwoording;
- de rechtmatigheid van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten;
- voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen;
- ordelijk en controleerbaar financieel beheer.
De departementale accountant houdt uit hoofde van zijn algemene

controletaak met betrekking tot de departementale rekening en verant–
woording bij de gemeentelijke accountants reviews, als bedoeld in artikel
182, tiende lid, van de Gemeentewet. Deze steekproefsgewijze reviews
dienen tevens als kwaliteitswaarborg voor de toereikendheid van de door
de gemeentelijke accountants uitgevoerde controles en voor de
afgegeven verklaring.

Bij de tweedelijnsuitvoeringscontrole beoordeelt het Rijk de rechtma–
tigheid van de wetsuitvoering en de doelmatigheid van het uitvoerings–
proces, voorzover dit voor de rechtmatigheid van de bij het Rijk gedecla–
reerde kosten van belang is, alsmede voor de doeltreffendheid van de
wetsuitvoering. Bij de tweedelijnsuitvoeringscontrole baseert het
Rijkstoezicht zich op bestuurlijke en verantwoordingsinformatie van de
gemeente, alsmede op de resultaten van de eerstelijnsuitvoerings–
controle, waaronder de verklaring en de bijbehorende controlerapportage
van de bij de gemeente fungerende accountant. Daarmee wordt in de
nieuwe toezichtsverhouding recht gedaan aan het principe van single
audit.
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Conform de Beleidsbrief vernieuwing Abw wordt de definitieve
vormgeving van de uitbreiding van de accountantscontrole met de
wetstechnische juistheid van de bijstandsbeslissingen onderzocht door
middel van een experiment. De bevindingen van het experiment zijn ten
aanzien van de bijstandsuitgaven bepalend voor het antwoord op de
vraag hoe, wanneer en onder welke voorwaarden landelijk kan worden
volstaan met uitsluitend de op grond van de artikelen 182 en 213 van de
Gemeentewet door de gemeentelijke accountant uit te voeren
rechtmatigheidscontrole.

De controle op de wetstechnische juistheid van de bijstandsbeslissingen
zal op de korte termijn nog plaatsvinden in het kader van de tweedelijns–
uitvoeringscontrole totdat - op grond van de resultaten van de experi–
menten - deze taak aan de eerstelijnsuitvoeringscontrole wordt overge–
dragen. Deze overdracht zal te zijner tijd worden geformaliseerd door
aanpassing van het accountantsprotocol op grond van de in artikel 14,
vierde lid, onderdeel b, geregelde ministeriële bevoegdheid tot het stellen
van nadere regels omtrent de inhoud en reikwijdte van het rapport en de
verklaring van de gemeentelijke accountant.

Indien de informatie uit de eerstelijnscontrole ontoereikend is voor de
oordeelsvorming bij de tweedelijnscontrole, zal de gemeente daarop
worden gewezen. Als de informatie desondanks ontoereikend blijft, zal in
laatste instantie onderzoek bij de desbetreffende gemeente mogelijk
moeten zijn. Het tweede lid van artikel 139 voorziet daarin.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hanteert de
resultaten van de eerste– en tweedelijns uitvoeringscontroles als basis
voor de vaststelling van de rijksvergoeding en, voor zover aan de orde bij
de besluitvorming, tot het eventueel treffen van een corrigerende
maatregel jegens een gemeente.

Het derde lid van artikel 139 en het vierde lid, onderdeel b, van artikel
141 strekken ertoe om bij nadere regelgeving zowel het structureel
beoogde toezichtsmodel en de daarbij te onderscheiden eerste en
tweedelijnsuitvoeringscontrole te kunnen formaliseren, alsmede om in de
daaraan voorafgaande periode - ook wanneer de heringerichte Abw al in
werking is getreden - het toezicht volgens de huidige opzet en taakver–
deling tussen de rijksconsulenten en de bij de gemeente fungerende
accountantte kunnen uitvoeren.

73.2. Toezicht op de toeslagen voor de algemene bestaanskosten

Voor de verlening van de toeslagen op de landelijk geregelde uitke–
ringen die in de onderhavige nota van wijziging wordt voorgesteld zijn de
gemeenten beleidsmatig - en na de overgangsperiode van drie jaar ook in
financiële zin - volledig verantwoordelijk. Na deze overgangsperiode
vervalt het rijkstoezicht op de financiële rechtmatigheid van deze
bijstandsuitgaven.

Wel blijft toezicht op het - in een verordening vastgelegde - gemeente–
lijke toeslagenbeleid bestaan. Daarin staat de vraag centraal of de
gemeentelijke verordening binnen het wettelijk kader is vastgesteld. Voor
zover blijkt dat deze verordening in strijd met het recht of het algemeen
belang is vastgesteld, kan de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid, gegeven zijn politieke verantwoordelijkheid voor de
wetshandhaving, met toepassing van artikel 265 Gemeentewet deze
verordening voor schorsing respectievelijk vernietiging door de Kroon
voordragen. Terughoudendheid in dezen is geboden, teneinde geen
afbreuk te doen aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de verordeningen.

Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel evenals bij de bestaande wet de
ministeriële aanwijzingsbevoegdheid gehandhaafd, waarin artikel 140
voorziet.
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Op de uitvoering door de gemeenten van de verordeningen is het in de
Gemeentewet geregelde toezicht van toepassing. Op grond daarvan
houdt de gemeenteraad toezicht op burgemeester en wethouders.
Oaarnaast zijn er de mogelijkheden tot schorsing en vernietiging van
gemeentelijke besluiten. Voorts is er het provinciaal toezicht op
gemeenten naar de administratie en het beheer als bedoeld in artikel 215
van de Gemeentewet.

73.3. Grondslag rijksvergoeding

Van de ten laste van de gemeente gebleven kosten van normbijstand
alsmede van die in de voorziening in bedrijfskapitaal komt in beginsel 90
procent voor rijksvergoeding in aanmerking. Gemeenten declareren de
kosten van bijstand bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid door middel van de kostenopgave als bedoeld in artikel 141,
derde lid.

Uitgangspunt voor de vergoeding is dat deze slechts wordt verleend
voorzover de bijstand is verleend in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften. Bij de beslissing omtrent de vaststelling van de toe te
kennen rijksvergoeding zal vooraf moeten vast staan dat deze kosten
verband houden met een wetsconforme uitvoering, dat wil zeggen dat
voldaan is aan de eisen van zowel rechtmatige als doelmatige
wetstoepassing.

In artikel 143, derde lid, is neergelegd waarop de rijksvergoeding wordt
afgestemd. Daaruit blijkt dat bij de beoordeling van de rijksvergoeding
zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de uitvoering van de
Algemene bijstandswet zal worden betrokken. Daarbij zal bijvoorbeeld
niet alleen worden beoordeeld of de gemeente op een juiste wijze
invulling geeft aan de wettelijke opdracht om te zorgen voor een goede
verificatie van de door de aanvrager om bijstand verstrekte gegevens,
maar ook of de gemeente de activeringsdoelstelling voldoende
waarmaakt.

Bij deze beoordeling baseert het ministerie zich op de bevindingen van
het eerste– en tweedelijnstoezicht. Voorzover daarbij onvolkomenheden in
de wetsuitvoering zijn vastgesteld, kan dat aanleiding zijn om voor de
daarmee gemoeide kosten geen rijksvergoeding te verlenen.

Uit hoofde van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is het van belang dat
vooraf openbaar wordt gemaakt wat in materiële zin de consequenties
voor gemeenten zijn van een uitvoering die niet in overeenstemming is
met de wettelijke voorschriften en welke normen daarvoor worden
gehanteerd. Op grond van artikel 143 kunnen daarvoor bij algemene
maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld.

73.4. Aspecten van informatievoorziening

Het is de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid om de kaders te creëren waarin een goed functione–
rende informatievoorziening en –uitwisseling tot stand kan komen, die
nodig is om ieders verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de
bijstandswet te kunnen waarmaken. Dit geldt in de eerste plaats voor het
Rijk en gemeente, die beide over volledige en betrouwbare informatie
moeten beschikken voor hun onderscheiden verantwoordelijkheden en
taken. Daarnaast is informatievoorziening en uitwisseling ook van belang
voor anderen die een bepaalde functie hebben bij de uitvoering van de
wet. Te denken valt aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, het Openbaar
Ministerie of de belastingdienst. Tussen de partijen die een bepaalde
verantwoordelijkheid hebben bij de uitvoering van de wet bestaat aldus
een netwerk van onderlinge relaties en informatiestromen.

Het belang van de verschillende actoren ten aanzien van het geheel van
informatievoorziening alsmede ten aanzien van de diverse aspecten
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daarvan is evident. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft, als coördinerend bewindspersoon voor de informatievoorziening op
het gebied van de sociale zekerheid, dan ook op tal van deelterreinen
overleg geëntameerd om een optimalisering van de informatiestromen te
bereiken.

Ten behoeve van de gegevensstandaardisatie is een de gemeentelijke
sociale diensten toe te passen functioneel ontwerp (GFO-GSD) tot stand
gekomen. Niet alleen heeft het Rijk meegewerkt aan de totstandkoming
van het GFO-GSD, maar ook is er een permanent overleg met de VNG ter
actualisering hiervan. Een nieuwe ontwikkeling is het voorstel tot het
instellen van een gezamenlijke projectgroep van alle bij de uitvoering van
de sociale zekerheid betrokken organisaties. Deze heeft als opdracht via
het opstellen van een functioneel ontwerp Arbeidstoeleiding te komen tot
eenduidige begripsomschrijving en hantering bij alle organisaties die bij
arbeidstoeleiding zijn betrokken. Dit voorstel zal - in navolging van het
GFO-GSD - door de overheidsdelegatie in het CBA worden ingebracht.

Op het terrein van de voor een efficiënte verificatie noodzakelijke
gegevensuitwisseling met derden heeft het Rijk, in overleg met Divosa,
bestuurlijk-organisatorische en technische afspraken gemaakt over
gegevensuitwisseling met onder andere de Belastingdienst en de
Informatie Beheer Groep. Met Divosa wordt een permanent overleg
gevoerd dat specifiek is gericht op de praktische problemen met
gegevensuitwisseling. Voorts is er een overleg van het Rijk met de VNG
en het CBS over de ABW-statistiek. Bij de afspraken over het gebruik van
gegevens zijn de beginselen voor het informatievoorzieningsbeleid
uitgangspunt, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit informatie–
voorziening in de Rijksdienst 1990.

Deze opsomming is niet uitputtend en bevat alleen de meer structurele
contacten tussen het Rijk en de actoren binnen het veld van de informatie–
voorziening op het terrein van de bijstand. Dit overleg en het streven naar
heldere en werkbare afspraken wordt voortgezet en voortdurend getoetst
op bruikbaarheid voor alle deelnemers. Een nieuwe ontwikkeling
voortkomend uit het bestuursaccoord is een regiegroep Rijk-VNG die,
aangevuld met deskundigen, de implementatie van de gegevens–
uitwisseling van gemeenten met derden op het terrein van de bijstand ter
hand zal nemen.

Om ervoor zorg te dragen dat het gehele informatiestelsel op het terrein
van de bijstand goed functioneert en kan blijven functioneren, is een
goede coördinatie van belang tussen de verschillende permanente en
tijdelijke overlegstructuren en werkgroepen die zich met de diverse
deelaspecten van informatievoorziening op hetterrein van de bijstand
bezighouden. Nader bezien zal worden of - conform het Besluit IVR - er
een overkoepelend coördinerend overleg moet worden ingesteld.

Het hierboven beschreven belang van een toereikende informatie–
voorziening op het terrein van de bijstand komt tot uitdrukking in een
nieuwe paragraaf Informatievoorziening in hoofdstuk IX van het
wetsvoorstel, waarin deze verantwoordelijkheid wordt onderscheiden van
de gegevens die benodigd zijn in het kader van de toezichtshoudende
functie. In het nieuwe artikel 140a wordt de informatieverstrekking
geregeld die - in onderscheid van het toezicht - benodigd is voor de
vervulling van de algemene beleidsverantwoordelijkheid van de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de bijstandsverlening. In
artikel 140b wordt - overeenkomend met artikel 135 van het huidige
wetsvoorstel - de statistische informatievoorziening geregeld.

De beleidsmatige verantwoordelijkheid van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid komt daarnaast in specifieke vorm tot
uitdrukking in de bij deze nota van wijziging opgenomen evaluatie–
bepaling van artikel 153a. Daarin wordt de minister opgedragen om
periodiek - eenmaal per vier jaar - aan de Staten Generaal een verslag uit
te brengen over de werking van de nieuwe Algemene bijstandswet in de
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praktijk. Een dergelijke periodieke evaluatie is ook geadviseerd door onder
andere de Algemene Rekenkamer en de Onderzoekscommissie
toepassing ABW. Deze bepaling staat er uiteraard niet aan in de weg dat,
indien daartoe aanleiding bestaat, naast deze periodieke evaluatie ander
onderzoek noodzakelijk kan zijn naar de toepassing of gevolgen van de
nieuwe wet.

14. Financiële verhouding en verdeelaspecten

14.7. Financiële verhouding

Naar het oordeel van het kabinet wordt een verbetering van de kwaliteit
van de uitvoering - en daarmee een grotere beheersbaarheid van de
bijstandsuitgaven - bereikt door de financiële verantwoordelijkheid van de
gemeenten voor de bijstandsverlening in evenwicht te brengen met de
vergrote gemeentelijke beleidsmatige verantwoordelijkheid.

Met de gemeenten is overeenstemming bereikt om de toeslagen geheel
ten laste van de gemeentelijke middelen te laten komen. De financiële
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de toeslagen is daarmee
afgestemd op de gemeentelijke beleidsmatige verantwoordelijkheid voor
deze nadere afstemming van de landelijk geregelde bijstand. De thans
nog landelijke geregelde toeslagen, zoals die voor woonkosten, zullen als
bijzondere bijstand eveneens geheel voor rekening van de gemeenten
komen evenals de aanvullende bijstand voor 18- tot 21-jarigen. Aangezien
voor de landelijk geregelde bijstand de huidige 90/10-verhouding
gehandhaafd blijft, neemt hiermee het gemeentelijk aandeel in de totale
bijstandsuitgaven aanzienlijk toe. De gemeentelijke verantwoordelijkheid
voor de toeslagverlening komt tot uitdrukking in de wijziging van artikel
141, eerste lid.

Met de gemeenten verwacht het kabinet dat deze grotere financiële
betrokkenheid een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verbetering van
de kwaliteit van de uitvoering van de bijstandswet. De gemeenten
verkrijgen immers een grotere financiële stimulans om te voorkomen dat
onnodig en onrechtmatig gebruik wordt gemaaktvan de bijstand. Dat
heeft niet alleen betrekking op de toeslagverlening, maar ook op het
landelijk geregelde deel van de bijstand. De combinatie van beieidsmatige
en financiële verantwoordelijkheid voor de toeslag spoort de gemeenten
aan om fraude ten aanzien van deze component te bestrijden. De in dat
kader verkregen informatie - met name over de woonomstandigheden
van de betrokkene - is ook van belang voor de vaststelling van het recht
op de normbijstand.

In het overleg met de gemeenten is overeengekomen dat gedurende de
eerste drie jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Algemene
bijstandswet de toeslagen volgens de huidige financiële verhouding voor
90 procent bij het Rijk kunnen worden gedeclareerd. Voor een dergelijk
overgangsregime is gekozen om de gemeenten de gelegenheid te geven
om ervaring op te doen met de nieuwe beleidsverantwoordelijkheden. Dit
overgangsregime zal worden geregeld bij nota van wijziging op de
Invoeringswet herinrichting ABW.

In het Bijstandsakkoord is opgenomen dat na deze drie jaar de
toeslagen worden gebudgetteerd en aan de gemeenten worden overge–
dragen. In beginsel wordt hierbij uitgegaan van een storting in het
Gemeentefonds. Bij het vaststellen van het budget dat zal worden
overgeheveld, zullen worden betrokken de ervaringen van de overgangs–
periode alsmede de taakstelling (380 mln), waartoe de gemeenten een
inspanningsverplichting op zich hebben genomen.

In overleg met de VNG is besloten tot een intensieve monitoring van de
financiële ontwikkelingen, vooral in de overgangsperiode van drie jaar na
inwerkingtreding van de nieuwe wet. Op grond van deze tussentijdse
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evaluaties kunnen zonodig aanvullende maatregelen worden getroffen
om de taakstelling tijdig te realiseren. Een onvoldoende of te trage
voortgang is in beginsel geen aanleiding om het naar de gemeenten over
te hevelen budget hoger vast te stellen.

Op de inwerkingtredingsdatum zullen de gemeenten wel direct de
volledige verantwoordelijkheid krijgen voor de uitbreiding van de
werkingssfeer van de bijzondere bijstand.

74.2. Verdeelaspecten

Met inachtneming van de aan deze nota van wijziging verbonden
budgettaire taakstelling zullen de gemeenten uiteraard een financiële
compensatie ontvangen voor de nieuwe financiële verantwoordelijk–
heden. Bij de inwerkingtreding van de wet betreft dat nog slechts de
hierboven genoemde uitbreiding van de werkingssfeer van de bijzondere
bijstand. De met deze uitbreiding gemoeide middelen zullen bij inwerking–
treding van deze wet direct naar het Gemeentefonds worden overge–
heveld.

Het kabinet en de gemeenten hebben overeenstemming over het
uitgangspunt dat de overdracht van de financiële middelen voor de
toeslagen in beginsel plaatsvindt met een storting in het Gemeentefonds.
Er vindt onderzoek plaats naar de gewenste methode van verdeling over
de gemeenten.

In de visie van het kabinet is het wenselijk dat onbedoelde herverdeel–
effecten zoveel mogelijk worden vermeden. De verdeelsystematiek moet
op adequate wijze aansluiten op de ontwikkeling in de kosten van bijstand
waarmee individuele gemeenten worden geconfronteerd, Tegelijkertijd
dienen voor gemeenten geen desincentives op te treden voor een
effectieve uitvoering van de bijstandswet, waartoe - met name als gevolg
van de verfijning sociale structuur - de huidige verdeelsystematiek van
het Gemeentefonds kan leiden. De verdeelsleutel zal op een evenwichtige
wijze recht moeten doen aan beide uitgangspunten.

Bij dit onderzoek zal tevens worden betrokken op welke wijze na afloop
van de overgangsperiode van drie jaar het ijkpunt voor de verdeelsleutel
moet worden gekozen. Voorkomen moet worden dat gemeenten die
tijdens de overgangsperiode door een verhoging van de kwaliteit van de
uitvoering een meer dan gemiddelde daling van de bijstandsuitgaven
weten te realiseren, daarmee in een slechtere uitgangspositie komen te
verkeren dan de gemeenten die daartoe minder inspanningen hebben
verricht. In dit verband spelen de monitoring van de gemeentelijke
inspanningsverplichtingen en de evaluatie van de wetsuitvoering
gedurende de overgangsperiode een belangrijke rol. De feitelijke
bijstandskosten na verloop van de overgangsperiode behoeven dus niet
noodzakelijkerwijs het uitgangspuntte vormen voor de middelen die in de
structurele situatie naar de betreffende gemeente worden overgeheveld.

De huidige, op de Financiële-verhoudingswet 1984 gebaseerde,
verdeelsystematiek van het Gemeentefonds voldoet niet aan de bovenge–
noemde maatstaven. De Financiële-verhoudingswet 1984 wordt
momenteel geëvalueerd. De in het kader van de bijstand te hanteren
verdeelmethode vormt daarvan een onderdeel.

74.3. Advisering door de Raad voor de Gemeentefinanciën

De beleidsvoornemens van het kabinet, zoals deze zijn vastgelegd in de
Beleidsbrief vernieuwing Algemene bijstandswet, zijn ten aanzien van de
financiële gevolgen daarvan voor de gemeenten ter advisering
voorgelegd aan de Raad voor de Gemeentefinanciën. De Raad heeft 28
januari jl. advies uitgebracht.1

1 Ter inzage geiegd bij de afdeiing Pariemen– De Raad onderschrijft, vanuit het uitgangspunt dat er een direct verband
taire Documentatie. dient te zijn tussen beleidsverantwoordelijkheid en financiële verantwoor–
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delijkheid, dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de
toekenning van de aanvullende toeslagen.

Eveneens acht de Raad het inderdaad verstandig dat deze toeslagen
gedurende de aanloopperiode van drie jaar voor 90 procent bij het Rijk
kunnen worden gedeclareerd, aangezien geen gegevens bestaan over de
besparingsmogelijkheden per gemeente. Gegeven de verwachte
besparingen kan de Raad vooralsnog instemmen met een verdeling via
het uitkeringspercentage van het - tijdens de overgangsperiode geldende
- gemeentelijk aandeel van 10 procent in de toeslagen.

Na de aanloopperiode gaat, zo constateert de Raad, de gemeentelijke
financiële verantwoordelijkheid omgeveer 25 procent van de uitkerings–
lasten beslaan. Naar de mening van de Raad is hierbij geen sprake van
een evenredige toename van de gemeentelijke beleidsvrijheid, mede
gezien het gegeven dat de gemeenten ook volledig de apparaatskosten
dragen. De Raad ziet hierin het mogelijke gevaar dat het Gemeentefonds
onevenredig dreigt te worden, hetgeen des te meer geldt voor gemeenten
met veel bijstandsgerechtigden. Een punt van aandacht is dat de
gemeenten gevoelig zullen blijven voor een plotselinge toename of
afname van het aantal bijstandsontvangers. Naar het oordeel van de Raad
is het financiële draagvlak van de gemeenten voor grote financiële
tegenvallers te gering.

Het kabinet onderkent volledig de door de Raad aan de orde gestelde
financiële risico's. Zoals hiervoor in paragraaf 14.2 vermeld, vindt dan ook
een onderzoek plaats naar de voor de structurele situatie gewenste
methode van verdeling over de gemeenten. Voor het kabinet is daarvoor
een uitgangspunt dat, zonder daarmee desincentives te creëren voor een
effectieve uitvoering van de bijstandswet, aansluiting wordt gevonden
met de ontwikkeling in bijstandsuitgaven waarmee individuele gemeenten
worden geconfronteerd. Daarnaast is er, zoals in het bijstandsakkoord
vastgelegd, de mogelijkheid van bestuurlijk overleg over de financiële
consequenties van een onvoorziene, niet door de gemeenten
beïnvloedbare omvangrijke stijging van het aantal bijstandsontvangers.

De Raad erkent dat vereenvoudiging van de regelgeving zal leiden tot
besparingen, zowel in de aanloopperiode als in de structurele situatie,
maar plaatst daarbij een aantal kanttekeningen. Zo constateert de Raad
dat er een limiet aan de mogelijke besparingsopbrengsten uit fraude–
beperking. De grote bedragen die worden ingeboekt als verwacht
resultaat van fraudebestrijding komen hem ongeloofwaardig over.

Het kabinet deelt de zienswijze van de Raad dat er een limiet is aan de
mogelijke besparingsopbrengsten uit fraudebestrijding. Het kabinet is
echter van mening dat, gezien de beschikbare informatie over de omvang
van de bijstandsfraude, de thans ingeboekte besparingen daadwerkelijk
kunnen worden gerealiseerd. Door combinatie van informatie uit diverse
bronnen is een raming gemaakt van de vermoedelijke omvang van de
bijstandsfraude in 1991. Op deze omvang zijn vervolgens de reeds voor
1992 en volgende jaren ingeboekte besparingen in mindering gebracht. In
overleg met de VNG is bezien welke aanvullende maatregelen noodza–
kelijk zijn om in 1994 en volgende jaren een effectiever fraudebeleid te
kunnen voeren. Op basis van de vermoedelijke omvang van de fraude na
realisatie van de reeds ingeboekte besparingen zijn ramingen gemaakt
van de verwachte financiële effecten van deze aanvullende maatregelen.
Over de thans ingeboekte besparingen bestaat overeenstemming met de
VNG.

Voorts is de Raad van oordeel dat de verwachte besparing een
ambivalente houding over de huidige ABW aantoont. Het is slechts
redelijk een besparing uit fraudebestrijding in te boeken als de huidige
bijstandswet niet goed uitvoerbaar is. Maar in dat geval acht de Raad het
niet redelijk om aan gemeenten een maatregel op te leggen omdat zij de
huidige wet niet goed uitvoeren.

Het kabinet is van oordeel dat deze bedenking van de Raad geen recht
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doet aan de uitvoeringspraktijk. Het gegeven dat de huidige bijstandswet
ingrijpend moet worden aangepast om de uitvoerbaarheid en handhaaf–
baarheid daarvan te vergroten, betekent niet dat met de huidige regel–
geving geen verbetering van de uitvoeringspraktijk mogelijk is. Er is dan
ook geen reden om af te zien van het opleggen van een maatregel als
gemeenten de huidige wet niet goed uitvoeren en de daarin aanwezige
mogelijkheden onvoldoende benutten.

Bij de berekeningen merkt de Raad tenslotte op dat geen rekening is
gehouden met de gedragsveranderingen die financiële gevolgen hebben
voor andere departementen.

Over de mogelijke weglekeffecten heeft binnen het kabinet overleg
plaatsgevonden. De conclusie daarvan is dat er geen aanleiding is om
ervan uitte gaan dat dergeüjke ongewenste gevolgen op betekenisvolle
schaal zullen optreden.

De Raad acht de uitgebreide aandacht voor de activerende werking van
de bijstand een goede zaak. Maatwerk lijkt hem de beste en meest
efficiënte wijze om die activerende werking tot resultaat te laten leiden.
Gelet op het door de gemeenten te leveren maatwerk, memoreert de Raad
een eerder positief advies over de decentralisatie van de vrijlatings–
bepalingen. Ook waardeert de Raad dat, overeenkomstig zijn eerder
advies, deze werking financieel ondersteund wordt met een extra bijdrage
in de apparaatskosten.

De Raad acht het op zich juist dat er een vorm van toezicht is op de
wijze waarop de gemeenten de bijstandswet uitvoeren. Over de manier
waarop dit toezicht wordt ingevuld heeft de Raad zijn bedenkingen. Meer
recht aan de medebewindstaak doet volgens hem een afstandelijker wijze
van toezicht. De Raad heeft overigens waardering voor de inspanningen
die worden verricht om te komen tot een single-audit beleid, die zal
bijdragen aan een doelmatige uitvoering en aan het vertrouwen tussen de
gemeenten en het Rijk.

Zoals elders in deze toelichting uitgebreid toegelicht, acht het kabinet
een toezicht op de uitvoering door de gemeenten noodzakelijk. De
onderhavige nota van wijziging bevat voorstellen om dittoezicht op een
meer afstandelijke wijze in te richten, waarbij het onderscheid tussen
eerste– en tweedelijnsuitvoeringscontrole de gemeenten een grotere
verantwoordelijkheid geeft.

De Raad meent dat het beter kan zijn om de gemeenten enige jaren de
tijd te geven de genomen maatregelen uit te voeren dan de gemeenten
steeds weer te dwingen zich voor te bereiden op en aan te passen aan
diverse aanvullende en volkomen nieuwe maatregelen. Deze overweging
speelt ook een rol bij de aanbeveling van de Raad om het nog
openstaande bedrag aan fraudetaakstellingen niet in te vullen met nieuwe
maatregelen.

Het kabinet beoogt met deze nota van wijziging de landelijke regel–
geving aanmerkelijk te vereenvoudigen. De noodzaak tot nieuwe
aanpassingen zal daarmee vanzelf verminderen. Hoewel een periode van
rust in de bijstandsregelgeving van belang is, die de Onderzoeks–
commissie toepassing ABW eveneens heeft bepleit, kunnen onverwachte
ontwikkelingen het noodzakelijk maken wijzigingen aante brengen in de
regelgeving om de wettelijke doelstellingen te kunnen blijven realiseren.
Bij een ingrijpende herziening van de regelgeving zoals met onderhavige
nota van wijziging plaatsvindt, kan bovendien blijken dat deze aanpas–
singen behoeft om de beoogde verbeterïng in de uitvoering te bereiken.
Het bij voorbaat achterwege laten daarvan zou niet in de laatste plaats ook
in het nadeel van de gemeenten zelf zijn. Ten aanzien van sommige
aspecten kan op voorhand reeds worden verwacht dat daarin op termijn
wijzigingen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de in deze nota van
wijziging opgenomen regeling nog slechts een voorlopig karakter draagt
of omdat deze expliciet nog aan een evaluatie zal worden onderworpen.
Het kabinet ziet vooralsnog geen aanleiding af te zien van invulling van de
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restant van de taakstelling. Rijk en VNG hebben ten aanzien van dit aspect
afgesproken samen te bezien of verdere besparingen met nieuwe,
additionele maatregelen mogelijk zijn.

15. Budgettaire aspecten

15.1. Inleiding

De financiële gevolgen van deze nota van wijziging kunnen slechts
nauwkeurig worden berekend op basis van volledig statistisch materiaal
over de omvang en samenstelling van de groepen bijstandsgerechtigden
die invloed van de maatregelen zullen ondergaan. Nadrukkelijkzij hier
gesteld dat zulk materiaal slechts op onderdelen voorhanden is. Op een
aantal belangrijke punten moesten derhalve noodgedwongen veronder–
stellingen worden gemaakt.

Belangrijke informatie waar wel over kon worden beschikt is de
Facettencode statistiek van het CBS over 1991 en 1992. Dit is een integrale
telling van het bestand bijstandsgerechtigden aan het einde van het jaar.
In deze statistiek is onder meer informatie beschikbaar over leeftijd,
woonsituatie en het uitkeringstype, die echter ook niet alle benodigde
informatie bevat. Zo ontbreken daarin bijvoorbeeld gegevens over het
aantal personen met een schoolverlatersuitkering, omdat deze regeling
pas op 1 januari 1993 is ingevoerd. Deze statistiek kan daarom ook niet
meer dan de basis vormen voor de berekeningen ten aanzien van de
effecten van de nieuwe landelijke normsystematiek en de gemeentelijke
toeslagen.

In de Beleidsbrief vernieuwing ABW is voor bepaalde gegevens nog
gebruik gemaakt van de Facettenkode statistiek over 1989. In januari 1994
is voor deze gegevens informatie uit 1991 beschikbaar gekomen. Deze zijn
gebruikt voor deze nota van wijziging, waardoor het cijfermatig beeld
afwijkt van de Beleidsbrief.

Ook over de kwantitatieve effecten van het aanvullende gemeentelijke
beleid moesten noodgedwongen veronderstellingen worden gemaakt. De
formulering en uitvoering van dit beleid moet immers nog plaatsvinden.
Hierdoor is het ook niet mogelijk om door aanvullend onderzoek de
ontbrekende gegevens te verzamelen.

De in de onderhavige berekeningen gehanteerde veronderstellingen zijn
tot stand gekomen in overleg met de VNG. In het navolgende wordt nog
nader ingegaan op deze veronderstellingen.

De financiële effecten in deze paragraaf zijn berekend op
100-procentsniveau, dat wil zeggen inclusief het gemeentelijk aandeel van
10 procent in de kosten van de bijstand. Vertrekpunt van de berekeningen
vormt daarbij de volumeontwikkeling en de financiële ontwikkeling zoals
opgenomen is in de meerjarenramingen in de begroting 1994. Hierbij is
ervan uitgegaan dat de wet op 1 oktober 1994 wordt ingevoerd en dat
voor degenen die reeds bijstand ontvangen de wijziging in de uitkerings–
situatie twaalf maanden na de inwerkingtredingsdatum zal plaatsvinden,
derhalve op 1 oktober 1995. In de nota van wijziging op de Invoeringswet
herinrichting ABW zal hierop nader worden ingegaan.

75.2. Normensystematiek voor personen van 18tot21 jaar

Het uitgangspunt voor de ramingen van de financiële effecten die zullen
voortvloeien uit de voorgestelde herziening van de normsystematiek voor
bijstandsgerechtigden van 18tot 21 jaar, is gevormd door het aantal
bijstandsgerechtigden in deze leeftijdscategorie zoals dat voor de
komende jaren wordt geraamd op basis van de realisaties in de afgelopen
jaren en op basis van de Facettenkodestatistiek (ultimo 1992). In de
afgelopen jaren zijn de aantallen gedaald. Ultimo 1990 bedroeg het aantal
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18- tot 21-jarige bijstandsontvangers nog ongeveer 22 000 personen;
ultimo 1992 was het aantal gedaald tot ongeveer 14 000. Naar
verwachting zal dit aantal in de loop van 1993 nog verder zijn gedaald
door het uitbreiden van de sluitende aanpak van de JWG.

In tabel 1 is het volume van de ABW en Rww ultimo 1992 weergegeven,
onderverdeeld naar uitkeringstype, zoals dat als uitgangspunt is gehan–
teerd bij de verdere berekeningen.

Tabel 1. Volume ABW en Rww (ultimo 1992; aantal personen x 1000)

ABW Rww totaal

echtpaar 0,3 1,6 1,9
alleenstaande ouder 1,5 0,2 1,7
alleenstaand 1,3 9,1 10,4

totaal 3,1 10,9 14,0

De raming bij ongewijzigd beleid van het volume ABW/Rww 18-21 jaar
in de jaren na 1992 is gebaseerd op bovenstaand volume en op de
geraamde ontwikkeling van het Activerend Arbeidsmarktbeleid voor
Jongeren (zie ooktabel 2). Voorts is hierbij rekening gehouden met het
recente wetsvoorstel JWG. Gezien de sluitende aanpak in de JWG zal nog
maar een beperkt aantal jongeren aanspraak hoeven te maken op
bijstand. Bij de huidige bijstandswet gaat het hierbij vooral om:

- degenen die door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om
deel te nemen aan de JWG, bijvoorbeeld jonge alleenstaande moeders en
drugsverslaafden;

- degenen die deelnemen aan de voorbereidingsfase JWG en een
aanvullende bijstandsuitkering ontvangen;

- degenen voor wie een verlengde zoekperiode in de JWG geldt en na
het eerste half jaar van werkloosheid in aanmerking komen voor bijstand;
en

- een diverse groep bijstandsontvangers met een arbeidsverplichting,
waarvan sommigen scholing met behoud van uitkering volgen.

De voorstellen in deze nota van wijziging leiden tot een belangrijke
daling van het aantal beneden-21-jarigen dat nog voor bijstandsverlening
in aanmerking komt, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt
tussen degenen die geen recht hebben op een landelijk genormeerde
uitkering, maar wel op bijzondere bijstand, en degenen die in het geheel
niet meer voor bijstand in aanmerking komen.

De 18- tot 21-jarigen die zijn opgenomen in de voorbereidingsfase van
de JWG, komen uitsluitend nog in aanmerking voor aanvullende
bijzondere bijstand. De landelijk geregelde bijstandsniveaus zijn immers
gelijk aan de voorgenomen beloning in de voorbereidingsfase van de
JWG.

Degenen met een verlengde zoektijd zullen bij realisatie van de
kabinetsvoornemens in recht geven op een AKW-uitkering en op die
grond zijn uitgesloten van het recht op bijstand. Tegenover een daling van
het aantal bijstandsgerechtigden, staan een toename van de
AKW-aanspraken.

De jongeren die thans nog een bijstandsuitkering met een arbeids–
verplichting ontvangen, zullen overeenkomstig de doelstelling van de
realisatie van de sluitende aanpak in de JWG in de laatstgenoemde
regeling worden opgenomen en geen aanspraak meer op algemene
bijstand behoeven te maken.

In onderstaande tabel is de volume-ontwikkeling voor de meerjarenra–
mingen samengevat, waarbij zowel de volumes bij ongewijzigd beleid
worden vermeld als de geraamde volumes bij invoering van de - met
deze nota van wijziging ingrijpend aangepaste - nieuwe Algemene
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bijstandswet.

Tabel 2. Volume ABW en Rww (ultimo 1994-structureal (1998) bij ongewijzigd baleid
an na de invoering nieuwe Algemana bijstandswat; aantal parsonan x 1000)

1994 1995 1996 1997 structureel

Volume bij ongewijzigd
beleid 11,4 12,4 12,7 12,7 12,9

daling volume
agv. intensivering JWG
agv. geen aanvulling
meer voor JWG-ers
agv. verlengde zoektijd
(AKWI

-1,6

-1,0

-0,4

-2,9

-1,0

-1,3

-3,9

-0,9

-1,7

-4,9

-0,9

-2,0

-5,1

-1,1

-1,9

Restant in ABW na Herin–
richting 8,5 7,3 6,2 4,8 4,9

De landelijk genormeerde bijstandsuitgaven zullen afnemen. Enerzijds
als gevolg van de afname van het volume van het aantal 18- tot 21-jarige
bijstandsgerechtigden; anderzijds als gevolg van de wijziging van de
hoogte van de landelijk genormeerde uitkeringen. Het hiermee correspon–
derende gemeentelijk aandeel van 10 procent zal worden uitgenomen uit
het Gemeentefonds, conform het Bestuursakkoord Rijk-VNG van 1990.
Ook de daling van de uitvoeringskosten, die gepaard gaat met deze
volumedaling, zal worden uitgenomen. Voor de berekening van deze
uitname wordt uitgegaan van de daling van het volume en het standaard–
vergoedingsbedrag voor uitvoeringskosten van f 1050 per uitkeringsge–
rechtigde.

Tegenover deze afname van kosten van de landelijk genormeerde
uitkering, staat een stijging van de uitgaven die voor gemeentelijke
verantwoordelijkheid komen. In de gevallen dat de betrokkene hogere
bestaanskosten heeft dan de landelijke norm, waarvoor hij geen beroep
op de ouders kan doen, kan hij recht doen gelden op aanvullende
bijstand. Deze aanvulling wordt als bijzondere bijstand verleend, die
geheel voor de financiële verantwoordelijkheid van de gemeenten komt.

Een nauwkeurige raming van de hiermee gemoeide uitgaven is niet
mogelijk. Voor de verlening van deze aanvulling worden immers criteria
van belang die in de huidige regelgeving nog geen rol spelen.

Bij de berekeningen is ervan uitgegaan, dat met name aan gehuwden
en alleenstaande ouders een aanvulling zal worden gegeven. Zij verkeren
immers relatief vaak in een situatie waarin door de gemeenten zal worden
geoordeeld dat zelfstandige huisvesting noodzakelijk is. Bijgevolg zullen
zij naar verwachting relatief vaak een beroep moeten doen op bijzondere
bijstand. Voor deze categorieën is dan ook uitgegaan van een hoog
beroep op de bijzondere bijstand, waarbij voor echtparen van een iets
hoger percentage is uitgegaan (zij wonen namelijk relatief vaker op
zichzelf). Voor echtparen is uitgegaan van een percentage van 85, dat een
beroep zal doen op de bijzondere bijstand, en voor eenoudergezinnen van
80. Voor de berekeningen is uitgegaan dat deze aanvulling tot het huidige
uitkeringsniveau wordt verstrekt.

Voor alleenstaanden is verondersteld, dat deze relatief vaak thuis
kunnen wonen, waardoor een beroep op de bijzondere bijstand minder
noodzakelijk zal zijn. Verondersteld is dat aan een-derde van de gevallen
een aanvulling tot het huidige uitkeringsniveau zal worden gegeven.

Benadrukt zij dat uitsluitend ten behoeve van de berekeningen is
verondersteld dat aan bovenstaande procentuele aantallen uitkeringsge–
rechtigden een aanvulling tot het huidige uitkeringsniveau zal worden
gegeven. Hiermee is geen norm gegeven over de wijze waarop het
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gemeentelijk beleid met gebruikmaking van het aldus becijferde budget
wordt ingevuld.

Per saldo zal in het kader van de bijzondere bijstand een bedrag,
oplopend van 4 mln in 1994 naar 33 mln structureel, aan het Gemeente–
fonds worden toegevoegd.

Naast extra kosten voor de bijzondere bijstand zullen ook extra kosten
ontstaan als gevolg van een toenemend beroep, zoals hierboven
beschreven, op de JWG en de AKW .

Het afschaffen van het recht op algemene bijstand voor jongeren van 18
tot 21 jaar in een inrichting zal leiden tot een structurele besparing op de
algemene bijstandsuitgaven van ongeveer 1,4 mln. Daar staat tegenover
dat de betrokken jongeren eventueel wel in aanmerking zullen komen
voor bijzondere bijstand. De te verstrekken bijzondere bijstand zal worden
afgestemd op de ouderlijke onderhoudsplicht. Dientengevolge zal het
bedrag dat aan bijzondere bijstand wordt verstrekt lager zijn, dan de
huidige uitgaven aan algemene bijstand. Verondersteld is dat de uitgaven
circa 20 procent lager zullen zijn.

Een overzicht van de financiële gevolgen voor 18- tot 21-jarigen is in
tabel 3 opgenomen.

Tabel 3. Financiële affecten voor ABW (18-21 jaar), AKW en JWG (100% bedragen x 1
mln)

1994 1995 1996 1997

totaal -2,1 -28,6 -57,7 -67,1

structureel

landelijk genormeerde
bijstandsuitgaven
uitvoeringskosten
toevoeging aan bijzonder
bijstand
JWG loonkosten
JWG uitvoeringskosten
AKW

-26,8
-3,1

4,0
20,8
2,6
0,4

-89,2
-5,4

30,3
28,6
4,1
3,0

-140,3
-6,8

43,1
34,5
5,3
6,5

-148,6
-8,3

34,1
41,1

6,6
8,0

-150,2
-8,4

34,1

47,5
7,1
7,3

-62,5

75.3. Normensystematiek voor personen van 21 jaar en ouder

Ten einde de budgettaire gevolgen te kunnen berekenen van de
normaanpassingen voor 21- jarigen en ouder (zie tabel 6) is allereerst
inzicht nodig in de omvang en samenstelling van bedoelde groep
bijstandsgerechtigden bij ongewijzigd beleid. In tabel 4 wordt een
dergelijk overzicht gegeven voor de situatie op 31 december 1992 en
wordt een raming gepresenteerd voor 1994 en de structurele situatie. In
de tabel is onderscheid gemaakt naar bijstandsontvangers met een
volledige norm (100, 90 en 70 procent) en uitkeringsgerechtigden met een
verlaging van de uitkering, bijvoorbeeld de aftrek voor woningdelers en
voor onderhuurders. In de tabel is geen rekening gehouden met een
verlaging van de uitkering op grond van verrekende inkomsten. Bij de
alleenstaanden met een 70-procentsuitkering is voorts de groep zichtbaar
gemaakt die kamerbewoner of kostganger is.

Tabel 4. Volume ABW/Rww 21 jaar, bij ongewijzigd beleid (realisatie ultimo 1992 en
raming 1994 en structureel (1998); aantal personen x 1000)

1992 1994 structureel

echtpaar; 100%-norm
echtpaar; met korting
eenoudergezin; 90%-norm

76
10

101

87
11

115

97
13

129
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totaal

1992 1994 structureel

eenoudergezin; met korting
alleenstaand; 70%-norm
wv. kamer/pension/bij ouders
alleenstaand; met korting

13
188
49
71

15
214
56
81

17
240
63
91

458 523 587

Op basis van dit volume zijn allereerst de effecten berekend voor de
landelijk genormeerde bijstandsuitgaven. De uitgaven dalen structureel
met ongeveer 2 mld.

Tegenover deze uitgavendaling staan uiteraard aanzienlijke uitgaven
voor het gemeentelijke toeslagenbeleid. Er is geen informatie beschikbaar
over het aantal toeslagen dat de gemeenten zullen gaan verstrekken. Het
beleid dient immers nog door de gemeenten te worden ontwikkeld en
toegepast. Dientengevolge is het onvermijdelijk dat de financiële raming
is gebaseerd op veronderstellingen. In overleg met de VNG zijn deze
veronderstellingen geformuleerd. Daarbij is onderscheid gemaakt naar
uitkeringstype.

Van de groep alleenstaanden die thans een 70-procentsuitkering
ontvangt, is– in overeenstemming met de doelstellingen van de nieuwe
uitkeringssytematiek– verondersteld dat een aantal van hen momenteel
ten onrechte een dergelijke uitkering ontvangen. Deels gaat het hierbij om
degenen die feitelijk een gezamenlijke huishouding voeren. Zij zullen
uiteraard in het geheel niet voor toeslagverlening in aanmerking komen.
Deels betreft het degenen die zich momenteel ten onrechte als onder–
huurder presenteren, maar feitelijk woningdeler zijn. Verwacht mag
worden dat de gemeenten hen een toeslag van minder dan 20 procent zal
verlenen. Daarnaast zijn er degenen die op grond van de huidige
regelgeving geheel rechtmatig een 70-procentsuitkering ontvangen, maar
geheel of gedeeltelijk hun kosten met een ander kunnen delen, zodat de
gemeente eveneens tot het oordeel komt dat een toeslag van minder dan
20 procent dient te worden verleend. Het gaat hierbij om onderhuurders
en kostgangers. Het aantal kostgangers en kamerbewoners is ca. 25
procent van het aantal alleenstaanden met een 70-procentsuitkering (zie
ooktabel 4).

Bovenstaande factoren kunnen niet worden herleid tot een hard
percentage uitkeringsgerechtigden, dat in aanmerking komt voor een
toeslag. Zo kan het aantal fraudegevallen dat met deze voorstellen extra
(rekening houdend met andere reeds ingeboekte maatregelen) wordt
bespaard, niet op voorhand worden aangegeven. Een percentage van
ongeveer 75 dat een toeslag zal krijgen, lijkt echter niet onaannemelijk.
Dat neemt niet weg dat dit percentage evenmin als elk ander percentage
aan objectieve gegevens kan worden gestaafd. Tenslotte is een en ander
ook afhankelijk van het dour de gemeenten - na inwerkingtreding van de
nieuwe wet-te voeren beleid.

Ook voor de alleenstaande ouders die thans een uitkering van 90
procent ontvangen, is verondersteld dat zij - om dezelfde redenen als bij
de genoemde alleenstaanden - niet allemaal een volledige toeslag zullen
ontvangen. Het aantal een-oudergezinnen, dat kamerbewoner of
kostganger is, is echter veel lager dan bij de alleenstaanden (namelijk
ongeveer 7 procent van hettotaal aantal een-oudergezinnen). Om die
reden is het veronderstelde percentage eenoudergezinnen, dat een
toeslag zal krijgen, hoger ingeschat op 90 procent.

Bij de laatste groepen, namelijk de alleenstaande ouders en alleen–
staanden met een lagere uitkering, met name vanwege woningdeling, is
sprake van een grote diversiteit van situaties, waarop de gemeenten in
hun beleid op verschillende wijze kunnen inspelen. Een aantal overwe–
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gingen hebben een rol gespeeld bij de vaststelling van de aangenomen
percentages van 70 en 65. Voor degenen die bij de ouders inwonen, biedt
de nieuwe uitkeringssytematiek grotere mogelijkheden om de bijstand af
te stemmen op de werkelijke bestaanskosten van de betrokkene. Met
name alleenstaande woningdelers wonen relatief vaak - namelijk in 50
procent van de gevallen - bij de ouders in. In de ramingen is daarmee
rekening gehouden. Naar verwachting zal bij alleenstaanden met de zorg
voor een of meer kinderen vaker aanleiding zijn voor een toeslag dan bij
alleenstaanden zonder kinderen. Ook dit is in de vaststelling van de
percentages meegenomen.

Tevens is bij deze veronderstellingen het fraude-element in
beschouwing genomen.

Ten overvloede zij er hier op gewezen dat deze percentages uitsluitend
zijn gehanteerd bij de vaststelling van het de gemeenten ter beschikking
te stellen budget en geenszins beogen een - normstellende - weergave te
zijn van hetfeitelijkte voeren gemeentelijke beleid. Dat komt met name
tot uitdrukking in het karakter van de genoemde percentages. Deze
veronderstellen dat bij de genoemde groepen een volledige toeslag tot
het huidige uitkeringsniveau zal worden gegeven en aan de resterende
groep in het geheel niet. Zoals hierboven vermeld, zullen de gemeenten
naar verwachting de hoogte toeslagen naar verwachting afstemmen op
verschillen in omstandigheden van de bijstandsontvanger, zodat in
werkelijkheid grotere groepen een toeslag zullen ontvangen.

In tabel 5 zijn de veronderstellingen omtrent de te verlenen toeslagen
weergegeven naar uitkeringstype. Daarbij istevens rekening gehouden
met het feit dat, naast bovenstaand onderscheid naar uitkeringstype, ook
per leeftijdscategorie verschillende percentages zijn worden gehanteerd.
Ook de woonsituatie verschilt namelijk naar leeftijd: jongere alleen–
staanden wonen bijvoorbeeld naar verwachting relatief vaker op kamers
dan oudere alleenstaanden. In onderstaande tabel zijn - niet afgerond - de
gewogen sommeringen aangegeven van deze naar leeftijd en
uitkeringstype gedifferentieerde ramingen.

Tabel 5. Veronderstellingen over het procentuele aantal uitkeringsgerechtigden dat
een toeslag van de gemeente zal ontvangen (in procenten van de desbetreffende cate–
gorie).

alleenstaand; 70%-norm 76%
eenoudergezin; 90%-norm 87%
eenoudergezin; met korting 70%
alleenstaand; met korting 63%

De financiële gevolgen voor de ABW (s21 jaar) zijn in tabel 6
weergegeven.

Tabel 6. Financiële gevolgen ABW 21 jaar (bedragen x 1 mln)

1994 1995 1996 1997 structureel

laridelijk genorm.
bijstandsuitgaven
toeslagen (algemene
bijstand)

- 126

103

-1155

937

-1992

1616

-2042

1655

-2023

1639

75.4. Bijzondere toeslagen

Een aantal nu nog landelijk genormeerde toeslagen, zoals de
woonkostentoeslag, zullen eveneens voor gemeentelijke beleidsmatige en
financiële verantwoordelijkheid komen door deze voortaan als bijzondere
bijstand aan te merken.
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De berekeningen van de financiële gevolgen voor de ABW zijn
gebaseerd op de laatst bekende gegevens van het C6S (1991) over het
aantal verstrekte toeslagen. Recentere informatie is op dit moment niet
voorhanden.

In onderstaande tabel staan de aantallen toeslagen, die in dat jaar voor
de verschillende categorieën zijn gerealiseerd.

Tabel 7. Aantallan verstrekte toeslagan (aantallen x 1000; 1989)

woonkostentoeslag 15,4
ziektekosten/arbeidsongeschiktheid 2,9
toeslag voorm. eenoudergezinnen 3,3

Met het vervallen van de toeslagen treedt in de structurele situatie voor
de landelijk genormeerde bijstand een besparing op van 47 mln, waarvan
90 procent - dat wil zeggen ca. 42 mln - bij het Rijk neerslaat. Dit laatste
bedrag zal ten goede komen aan de gemeenten. Het thans nog geldende
gerneentelijk aandeel blijft eveneens volledig beschikbaar voor de
gemeenten.

In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen weergegeven.

Tabel 8. Financiële gevolgen decentralisatie toeslagen (100%; bedragen x 1 mln)

1994 1995 1996 1997 structureel

Algemene bijstand (ABW/
Rww)

Bijzondere bijstand
-3

3
-28

28
-47

47
-47

47
-47

47

75.5. Intensivering van de fraudebestrijding en –preventie

Naast maatregelen die zijn gericht op een vermindering van de
fraudegevoeligheid van de regelgeving, krijgen gemeenten ook specifieke
bevoegdheden en instrumenten om het bijstandsvolume terug te dringen.
Aan deze maatregelen zijn ook budgettaire effecten verbonden, die in
tabel 8 zijn opgenomen.

Opgemerkt zij dat de in de tabel opgenomen bedragen in feite het
karakter van stelposten hebben, omdat er geen harde informatie bestaat
over de omvang van de fraude in de ABW en evenmin exact op voorhand
kan worden aangegeven hoeveel fraude-gevallen (en tegen welk
gemiddeld fraude-bedrag) met de maatregelen kan worden opgespoord.

Wel bestaan er indicaties over die omvang. De Onderzoekscommissie
toepassing ABW kwam tot een schatting van ongeveer 25 procent
fraudegevallen. Deze indicaties zijn bij het bepalen van de besparings–
bedragen betrokken en tevens is daarbij rekening gehouden met de
opgedane ervaringen bij berekeningen van eerder ingeboekte en
gerealiseerde fraudebestrijdingsmaatregelen. Daarnaast is bij de
berekening van de effecten van de diverse voorstellen rekening gehouden
met een aantal relevante gegevens.

Zo vindt op het gebied van de intensivering van de gestructureerde
gegevensuitwisseling onderzoek plaats naar de wijze waarop sneller dan
thans het geval is onterechte samenloop van bijstandsuitkering met
andere uitkeringen kan worden getraceerd. Experimenten vinden plaats
met o.a. ziekenfondsen, bedrijfsverenigingen, belastingdienst en lokale
administraties. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken zal
een meest optimale vorm van gegevensuitwisseling tot stand dienen te
komen. Uit het onderzoek Belastingsignalen is gebleken dat ongeveer 8
procent van de bijstandscliënten witte fraude heeft gepleegd. Hier is een
bedrag mee gemoeid van ongeveer 250 mln. In de huidige situatie kan
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een deel van het gefraudeerde bedrag niet worden teruggevorderd,
bijvoorbeeld wegens verjaring of onvermogen van de cliënten.

Met de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen voorstellen kan
worden voorkomen dat doordat fraude pas na enkele jaren wordt
opgespoord (via belastingsignalen), een belangrijk deel van het gefrau–
deerde bedrag niet kan worden teruggevorderd of anderszins geïnd.
Rekening houdend met de reeds ingeboekte besparingen voor gegevens–
uitwisseling is een stelpost van 60 mln aan additionele besparingen
ingeboekt.

Uit een experiment in een van de grote gemeenten bleek dat zo'n 2
procent van het bestand fraudeerde met vermogen en inkomsten uit
vermogen. Thans wordt voorgesteld om gegevens van de belastingdienst
te gebruiken voor de controle op het vermogen. Bij de berekening van de
besparing is het percentage van deze gemeente, vooralsnog, voor het
landelijke bestand gebruikt.

Voor de maatregel verbetering van de betrouwbaarheid van gegevens–
uitwisseling met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is de
opbrengst afhankelijk verondersteld van de ingezette middelen. Struc–
tureel is 20 mln voor de verbetering ingezet, waarbij een opbrengst wordt
verwacht van circa 40 mln. Hierbij is gebruik gemaakt van ervarings–
gegevens uit de evaluatie van de Bijdrageregeling bijzondere controle.

Ook voor de multidisciplinaire fraudeteams is de opbrengst afhankelijk
gesteld van de ingezette middelen. De ingezette middelen voor deze
fraudeteams zijn structureel 20 mln; de opbrengst is naar verwachting ca.
40 mln.

Uiteindelijk zijn, onder meer na overleg met de VNG, de in tabel 8
opgenomen besparingen en kosten van de maatregelen berekend. Het
betreft zowel de totale bruto besparing (100-procentsniveau) als de kosten
voor de gemeente. De gemeenten zullen voor deze kosten worden
gecompenseerd middels een toevoeging aan het Gemeentefonds. Omdat
nog niet alle besparingen worden ingeboekt (hierover zal nog nader met
de VNG over worden overlegd), worden de gemeenten ook nog niet
volledig gecompenseerd voor de kosten. Vooralsnog wordt aan de
gemeenten een bedrag oplopend van 51 mln in 1994 naar 84 mln
structureel ter beschikking gesteld als compensatie voor de kosten. In
tabel 10, waar een overzicht wordt gegeven van de totale in– en
uitvoeringskosten voor gemeenten in het kader van dit wetsvoorstel zijn
deze bedragen opnieuw opgenomen.

Tegenover deze toevoeging in verband met de kosten, zal, zoals
gebruikelijk, het gemeentelijk aandeel van de bruto besparing worden
uitgenomen.

Tabel 9. Overzicht financiële gevolgen intensivering fraude-bestrijding

Bruto besparingen 1994 1995 1996 1997 structureel

1. Verplichting voor
uitvoeringsplannen
2. Zorgplicht bijzondere
controle Soc. Vernieu–
wing
3. Verbeterde gegevens–
uitwisseling
4. Regionale fraude–
teams

Bruto totaal
Kosten totaal

130

13

22

10

175
51

200

13

76

40

329
89

200

13

106

40

359
93

200

36

106

40

382
108

200

36

106

40

382
172

Netto besparing 124 240 266 274 274
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Tabel 9. Overzicht financiële gevolgan intensivering fraude bestrijding

Bruto besparingen 1994 1995 1996 1997 structureel

waarvan reeds ingeboekt
voór van het Akkoord
waarvan ingeboekt in het
kader van het Akkoord
waarvan nog in te boeken

104

10
10

164

38
38

164

25
77

172

25
77

172

25
77

Per saldo leveren de maatregelen dus een netto-besparingsbedrag op
van 274 mln. Daarvan was reeds een bedrag van 172 mln ingeboekt,
omdat het kabinet al in een eerdere fase tot het nemen van een aantal
maatregelen had besloten, die nu met deze nota van wijziging nader
worden voorgeschreven. Daarnaast is bij de totstandkoming van het
onderhandelaarsakkoord met de VNG besloten tot nog enkele nadere
intensiveringen, die een besparingsopbrengst metzich moeten brengen
van 102 mln in de structurele situatie. Van dit bedrag is 25 mln inmiddels
ingeboekt ter compensatie van de extra beschikbaar gestelde apparaats–
kosten. Over de aanwending van het restantbedrag van 77 mln dient nog
nader overleg met de VNG plaats te vinden. Daarbij zal de inzet van het
kabinet zijn dat de restant-opbrengsten aan het Rijk toekomen.

75.6. Landelijke Veranderingsorganisatie (LVO)

Over de structuur van de LVO geeft momenteel nog geen definitieve
besluitvorming plaatsgevonden. Voor de kosten van deze organisatie is
vooralsnog voorzien in een stelpost van 3 mln.

75.7. Uitvoerings– en invoeringskosten

De voorstellen van de Herinrichting zullen enerzijds leiden tot hogere
uitvoeringskosten. Zo zal de controle aan de toegangspoort worden
verscherpt en zal de uitstroombevordering moeten worden versterkt.
Anderzijds zullen de uitvoeringskosten ook dalen. Zo zal een verscherpte
controle aan de toegangspoort leiden tot lagere uitvoeringskosten voor de
lopende gevallen. Ook zal de aanmerkelijke vereenvoudiging van de
landelijke regelgeving leiden tot verminderde uitvoeringslasten, terwijl de
gemeenten de mogelijkheden krijgen om het aanvullende beleid af te
stemmen op de lokale uitvoeringsmogelijkheden.

Per saldo zullen de uitvoeringskosten echter toenemen. In welke mate
dat het geval kan echter niet nauwkeurig worden aangegeven, mede
omdat deze afhankelijk zijn van de invulling die individuele gemeenten
geven aan de eigen beleidsverantwoordelijkheden.

Het Rijk en de VNG zijn overeengekomen dat voor de uitvoering van de
bijstandswet structureel 25 mln extra ter beschikking zal worden gesteld.
Dit bedrag komt bovenop de middelen, die in het kader van de intensi–
vering van de fraudebestrijding (zie hierboven de desbetreffende
paragraaf) ter beschikking worden gesteld aan de gemeenten (ad. 51 mln
in 1994 oplopend naar 84 mln).

De invoering op zich van de nieuwe Algemene bijstandswet zal –ten
opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel - voor de gemeenten
eveneens, zij het eenmaüg, leiden tot extra uitgaven. Deze kosten hebben
betrekking op een veelheid van aspecten van de invoering, zoals
wijzigingen van computerapparatuur, voorlichting van de cliënten,
opleiding van personeel en ontwikkeling van eigen beleid met betrekking
tot de toeslagen. In het kader van het akkoord over de bijstand zijn Rijk en
VNG overeengekomen dat hiervoor 50 mln aan de gemeenten ter
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beschikking zal worden gesteld. Deze middelen zullen worden toegevoegd
aan het Gemeentefonds.

Naast deze 50 mln wordt 4 mln door het Rijk ter beschikking gesteld ten
behoeve van en ter ondersteuning van innovatieve projecten van
gemeenten, verdeeld over de eerste twee jaren van invoering. Hierom–
trent zal nog nader overleg met de VNG plaatsvinden.

Tabel 10. Invoerings– en uitvoeringskosten ABW/Rww (bedragen x 1 mln)

invoenngskosten

uitvoeringskosten
intensivering fraude–
bestrijding
innovatieve projecten

1994

50

0

51
2

1995

0

25

69
2

1996

0

25

69
0

1997

0

25

84
0

structureel

0

25

84
0

totaal 103 96 94 109 109

75.8. Totaal overzicht/financiële effecten in relatie tot de taakstellingen

In tabel 11 wordt een samenvattend overzicht gegeven van alle
hierboven beschreven financiële effecten.

Tabel 11. Totaal overzicht financiële effecten Herinrichting ABW (100%-niveau;
bedragen x 1 mln)

1994 1995 1006 1997 structureel

landelijk genorm.
bijstandsuitgaven
opbrengst fraude–
bestrijding

overdracht middelen bijz.
bijstand
toeslagen iaigemene
bijstand)
extra invoeringskosten
apparaatskosten
innovatiekosten
JWG
AKW
LVO

-159

-10

7

103
30

0
2

23
0
3

-1278

-38

58

937
0

25
2

33
3
3

-2186

-25

90

1616
0

25
0

40
7
3

-2246

-25

81

1655
0

25
0

48
8
3

-2229

-25

81

1639
0

25
0

55
7
0

netto besparing maatre–
gelen -1 -255 -431 -451 -447

taakstelling norm–
systematiek 71 320 363 385 380

NB. Voor de extra invoeringskosten is in bovenstaande tabel 30 mln opgenomen, omdat in de
begroting 1992 reeds 20 mln aan het Gemeentefonds is toegevoegd.

De besparing van de voorstellen is per saldo ca. 1 mln in 1994 oplopend
naar ca. 447 mln in de structurele situatie.

Voor 1994 en 1995 is de taakstelling groter dan de behaalde bespa–
ringen. Voor de andere jaren is daarentegen de besparing groter. Voor het
grootste deel van het besparingsverlies in 1994 en 1995 is in de
begrotingsvoorbereiding 1994 compensatie geboden door middel van een
meevaller in de Rww. De geraamde volume-stijging van de Rww, als
gevolg van de stijgende werkloosheid, bleek zich nog niet in 1993 voor te
doen.Voor het restant van dit besparingsverlies zal bij de Voorjaarsnota
compensatie worden geboden.
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Het Rijk en VNG zijn overeengekomen dat de gemeenten een
inspanningsverplichting op zich nemen, die er toe moet bijdragen dat de
taakstelling zal worden gerealiseerd. Het verloop van de financiele
ontwikkelingen zal worden geëvalueerd en gemonitored. De uitkomsten
van deze periodieke evaluaties zullen in het bestuurlijk overleg met de
VNG worden ingebracht, op basis waarvan eventuele aanvullende
maatregelen kunnen worden genomen, die er op zijn gericht de
taakstelling tijdig te realiseren.

Naast de taakstelling die aan deze nota van wijziging is verbonden, zijn
er nog twee - nog niet met maatregelen ingevulde - taakstellingen. Deze
betreffen een 1%-cumulatieve korting en een taakstelling die voortvloeit
uit het feit dat de voorziene ombuiging in het kader van de zogenaamde
Decentralisatie-impuls WSW van 250 mln niet in 1994, doch pas in een
laterstadium kan worden gerealiseerd. Het kabinet heeft besloten om de
besparing, die resteert na verrekening met de taakstelling ter zake, in
mindering te brengen op de 1%-taakstelling. Het restant van deze
taakstelling (386 mln; zie tabel 12) zal moeten worden bereikt door verdere
terugdringing van de ruis uit het systeem en door een verdere intensi–
vering van de fraude bestrijding middels additioneie, nieuwe maatre–
gelen. Hierover zal nog nader bestuurlijk overleg plaatsvinden.

Mocht onverhoopt de invulling van de restant-taakstelling niet mogelijk
zijn, dan zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Tabel 12. Taakstellingen ABW (bedragen x 1 mln)

1994 1995 1996 1997 structureel

taakstelling norm–
systematiek
besparmg

besparing minus taakstel–
ling
compensatie

besparing totaal
ovenge taakstellingen

71
-1

70
-70

0
53

320
-255

65
-65

0
166

363
-431

-68
-64

-132
281

385
-451

-66
-64

-130
400

380
-477

-67
-64

-131
517

restanttaakstellingen 53 166 149 270 386

75.9. Evaluatie van de taakstelling normensystematiek

Bij de totstandkoming van het bijstandsakkoord hebben de gemeenten
een inspanningsverplichting op zich genomen om de genoemde
taakstelling te realiseren. Ten einde te kunnen nagaan of en in hoeverre
aan deze inspanningsverplichting is voldaan, is het noodzakelijk om reeds
tijdens de overgangsperiode van drie jaar via een evaluatie van de
feitelijke ontwikkelingen de financiële effecten van de voorgestelde
maatregelen te meten. Deze financiële effecten zijn vooral afhankelijk van
de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden naar uitkeringstype,
van het aantal bijstandsgerechtigden dat in aanmerking zal komen voor
een aanvullende toeslag en van de hoogte van deze toeslag. Zoals in het
begin van deze budgettaire paragraaf al is opgemerkt zijn de berekende
besparingen tot standgekomen via het hanteren van een aantal veronder–
steliingen. Alleen al uit dezen hoofde is het noodzakelijk de feitelijke
ontwikkelingen te evalueren.

In de overgangsperiode kunnen de gemeenten de uitgaven voor de
toeslagen tegen het gangbare percentage van 90 declareren bij het Rijk.
Hiervan zou een desincentive voor gemeenten kunnen uitgaan om in deze
jaren geen bijzondere inspanningen te plegen om de bijstandsuitgaven,
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waaronder de omvang van de toeslagen, te beheersen. Ook om hier de
vinger aan de pols te kunnen houden is een evaluatie onontbeerlijk.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de taakstelling is gerealiseerd,
zal in de evaluatie de besparing zowel ex ante als ex post moeten kunnen
worden gemeten. Complicerende factor daarbij is echter, dat na invoering
van de voorgestelde maatregelen de ex ante situatie niet meer zal worden
gecontinueerd, dus ook niet meer zal kunnen worden gemeten. Een
verder probleem wordt gevormd door het feit dat ook in de nieuwe
situatie een aantal externe factoren de omvang van de bijstandsuitgaven
zal beïnvloeden. Het beeld wordt namelijk verstoord door verschillende
exogene ontwikkelingen, die de gemeenten niet kunnen beïnvloeden,
zoals de algemene ontwikkeling van de werkloosheid. Voor dit soort
factoren zullen de berekeningen in de evaluatie moeten worden gecorri–
geerd. Alleen dan kan worden vastgesteld of de taakstelling en daarmee
ook de inspanningsverplichting door de gemeenten is gerealiseerd.

Het meest geschikte instrument voor de evaluatie is monitoring van het
toeslagenbudget. De toeslagen vormen immers de ruimte voor
gemeenten om ten aanzien van de uitkeringshoogte een eigen beleid te
voeren. Het voornemen bestaat om daarbij de gecalculeerde uitgaven van
de toeslagen te vergelijken met de feitelijk gedeclareerde uitgaven. De
belangrijkste veronderstelling is dan dat, indien de feitelijk gedeclareerde
uitgaven voor de toeslagen - uitgaande van de tussen VNG en Rijk
overeengekomen uitgangspunten - overeenstemmen met de gecalcu–
leerde uitgaven, de besparing is gerealiseerd.

Voor de onderhavige nota van wijziging zijn de uitgaven in het kader
van de toeslagen berekend op basis van veronderstellingen. Om een
goede en reële vergelijking met de feitelijk gedeclareerde uitgaven te
kunnen maken, zullen deze gecalculeerde uitgaven in de komende jaren
moeten worden herberekend . Dit herberekende toeslagenbudget kan
twee keer per jaar worden vergeleken met de door de gemeenten
gedeclareerde bedragen. Indien de gemeenten gezamenlijk meer
declareren dan op basis van de herberekening is geraamd, impliceert dit
dat de besparing niet is gehaald. Dit dient onverwijld in een bestuurlijk
overleg met de VNG aan de orde te komen.

Herberekening van het volume moet plaatsvinden, omdat in de
berekeningen ten behoeve van het bijstandsakkoord, rekening is
gehouden met de raming van het volume zoals opgenomen in de
begroting 1994. Dit zal onder meer moeten geschieden op basis van
wijzigingen in de werkloosheidsramingen (CPB) en op basis van realisatie–
gegevens (de exogene factoren). Ook kunnen deze volume-ramingen
worden aangepast voor een stijging/daling van het totaal aantal bijstands–
gerechtigden of voor een relatieve stijging van het aantal alleenstaanden
en alleenstaande ouders. Ook de gemiddelde toeslag zal in de komende
jaren wijzigen, in overeenstemming met de ontwikkeling van de landelijke
normen.

Naast dit cijfermatige deel bestaat behoefte aan achterliggende
informatie over de werking van de nieuwe normsystematiek, om
eventuele geconstateerde cijfermatige ontwikkelingen te kunnen
verklaren.

Voorgenomen wordt in de overgangsfase tweemaal een onderzoekte
verrichten. Deze onderzoeken dienen inzicht te geven in een drietal
aspecten:

- de inhoud van de verplichte gemeentelijke verordening;
- de uitvoering van de verordening;
- een aantal kengetallen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het

aantal alleenwonende alleenstaanden.
Op basis van deze informatie kunnen mogelijke verklaringen worden

aangereikt voor geconstateerde ontwikkelingen in de uitgaven ten
behoeve van toeslagen.
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

A (artikel 1)

Het laten vervallen van de omschrijving «rijksconsulent sociale
zekerheid» vloeit voort uit de wijziging van de inrichting van het toezicht.

B (artikel 3)

In dit onderdeel zijn de wijzigingen aangebracht die het kabinet
voorstelt om te komen tot een vereenvoudiging en vermindering van de
fraudegevoeligheid van het huidige partnerbegrip.

Het eerste en tweede lid zijn samengevoegd uit het oogpunt van
verheldering van de regelgeving. Uit de omschrijving van het begrip
«ongehuwde» is reeds duidelijk dat gehuwden die niet duurzaam
gescheiden leven, ook als zodanig worden aangemerkt. Onderdeel a van
het eerste lid van het wetsvoorstel is derhalve feitelijk overbodig en kan
komen te vervallen.

In de begripsomschrijving van de met gehuwden gelijkgestelde
personen, vervalt het criterium «duurzaam» evenals de aanduiding
«persoon van hetzelfde of het andere geslacht». De eerstgenoemde
wijziging heeft tot doel te voorkomen dat personen die feitelijk een
gezamenlijke huishouding voeren pas na verloop van enige tijd ook als
zodanig voor de bijstandsverlening worden aangemerkt. Het laten
vervallen van het duurzaamheidscriterium heeft niet tot gevolg dat een
kortdurend verblijf in de woning van een ander er al toe leidt dat de
betrokkenen worden geacht elkaars partners te zijn. Daartoe dient er
immers sprake van te zijn dat de betrokkenen het hoofdverblijf in dezelfde
woning hebben. Bij tijdelijk verblijf is daarvan geen sprake. Deze wijziging
kan derhalve niet leiden tot een onbedoelde uitbreiding van de groep
personen die als partners worden aangemerkt.

De wijzigingen in het tweede lid houden niet in dat aan de voorgestelde
omschrijving een andere betekenis moet worden toegekend dan aan de
huidige definitie. Zij hebben tot doel de bedoeling van de huidige
bepalingen te verduidelijken. De reeds ontwikkelde jurisprudentie terzake
blijft derhalve van betekenis.

De wijziging van het derde lid strekt ertoe te verduidelijken in welke
situaties sprake is van gezamenlijke huisvesting. Daarvoor is doorslag–
gevend of de betrokkenen feitelijk dezelfde woning bewonen. In de
nieuwe redactie wordt dit aangegeven door te spreken van «het hoofd–
verblijf hebben in dezelfde woning». Hiermee wordt voorkomen dat
bijvoorbeeld aan het loutere feit dat een van hen elders een eigen woning
heeft, ongeacht of deze daar feitelijk gehuisvest is, de conclusie wordt
verbonden dat er geen sprake kan zijn van een gezamenlijk gevoerde
huishouding. Het begrip «woning» is gekozen omdat dit aansluit bij de
Wet individuele huursubsidie. Dit is voor gemeenten ook in het kader van
de uitvoering van de Algemene bijstandswet een duidelijk en hanteerbaar
begrip.

In de uitvoering van de Wet individuele huursubsidie wordt onder een
woning een zelfstandige woning verstaan, dat wil zeggen een woning
voorzien van een eigen toegang, waarbij geen wezenlijke woonfuncties
zoals woon– en slaapruimte, was– en kookgelegenheid en toilet met
andere woningen worden gedeeld. Eigen toegang houdt in dat men de
woonruimte kan bereiken zonder daarbij vertrekken of gangen en
dergelijke te hoeven passeren waarover anderen zeggenschap hebben,
omdat zij huurder of eigenaar zijn.

Huurders van een woning in zogenoemde centraal-wonenprojecten
hebben meestal de beschikking over een geheel zelfstandige
wooneenheid. Daarnaast heeft men met andere bewoners de
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mogelijkheid om van gemeenschappelijke voorzieningen gebruikte
maken. Ondanks de aanwezigheid van die gemeenschappelijke voorzie–
ningen, is ingeval van een geheel zelfstandige wooneenheid toch sprake
van een woning.

In de praktijk worden gemeenten van tijd tot tijd geconfronteerd met
samenwonende partners die meedelen dat hun relatie er een is van
verhuurder en onderhuurder of kostgever en kostganger. Ook als de
betrokkenen documenten overleggen waaruit dat zou moeten worden
blijken, behoeft dat niet te betekenen dat de gemeente hen noodge–
dwongen als alleenstaanden rnoet aanmerken. De loutere aanwezigheid
van een contract of van bewijsstukken dat huur of kostgeld wordt betaald,
staat er immers niet aan in de weg dat de betrokkenen mogelijk in feite
een gezamenlijke huishouding voeren. Bij onderhuurders en kostgangers
is sprake van een zuiver zakelijke relatie. Daarvan is geen sprake als er een
mate van financiële verstrengeling aanwezig is die verder reikt dan de
betaling van de huur of het kostgeld en een wederzijdse verzorging die
niet beperkt blijft tot het onderhoud van de gehuurde kamer of de levering
van de overeengekomen diensten, zoals de maaltijden of de bewassing.
Zoals dat ook het geval is in andere situaties waarin de betrokkenen
beweren niet elkaars partners te zijn, dient de gemeente een onderzoek in
te stellen naar de feitelijke omstandigheden van de betrokkenen. Als
daaruit blijkt dat de betrokkenen in werkelijkheid een gezamenlijke
huishouding voeren, moet worden geconcludeerd dat de overgelegde
stukken een onjuiste weergave zijn van de feitelijke situatie en dat de
betrokkenen als partners dienen te worden aangemerkt.

Bij de beoordeling of sprake is van een gezamenlijke huishouding, kan
de gemeente steunen op de jurisprudentie die in de loop der jaren is
ontwikkeld. Een aantal elementen uit die jurisprudentie is uitgewerkt in de
notitie «Fraudegevoeligheid van de regelgeving met betrekking tot de
leefvormen in de bijstand» (Kamerstukken II, 1992/1993, 17 050, nr. 142).

In het derde lid worden de situaties aangegeven waarin de gemeenten
zonder nader onderzoek kan concluderen dat de betrokkenen een
gezamenlijke huishouding voeren. Uit de aanhef van dit lid blijkt dat deze
bepaling betrekking heeft op samenwonenden. Van een gezamenlijke
huishouding wordt derhalve uitgegaan als de betrokkenen én gezamenlijk
gehuisvest zijn én verkeren in een van de hier genoemde situaties.

Het derde lid, onderdeel a, ziet op de situatie van samenwonende
ex-echtgenoten en ex-partners. Met ex-partners worden diegenen bedoeld
die eerder in het kader van bijstandsverlening als gehuwden zijn
aangemerkt, dus reeds eerder een gezamenlijke huishouding hebben
gevoerd. Zowel de gezamenlijke huishouding in de zin van artikel 5a van
de huidige Algemene bijstandswet valt hieronder, als de gezamenlijke
huishouding in de zin van artikel 3 van de nieuwe Algemene bijstandswet.

Onderdeel b van hetzelfde lid duidt op de situatie dat een van de
betrokkenen het kind van de ander heeft erkend of, zonder een dergelijke
erkenning, uit de relatie van de betrokkenen kinderen zijn geboren. Dit
laatste is geen gegeven dat in de bevolkingsadministratie is opgenomen.
Handelingen of mededelingen van de betrokkenen kunnen echter
aanwijzing zijn dat hiervan sprake is, bijvoorbeeld dat de man aangifte
doet van de geboorte van het kind.

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels worden
gesteld omtrent de toepassing van onderdeel d van het derde lid. Daarin
wordt bepaald welke registraties ertoe leiden dat de betrokkenen, indien
zij gezamenlijk gehuisvest zijn, worden geacht een gezamenlijke
huishouding te voeren. In deze algemene maatregel van bestuur wordt
ook aangegeven gedurende welke termijn een dergelijke conclusie wordt
verbonden aan een registratie. In het derde lid, onderdeel d, is reeds
duidelijk omschreven welke registraties hierbij in het geding kunnen zijn.
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Daar is immers bepaald dat een dergelijk rechtsgevolg slechts wordt
verbonden aan een registratie als een gezamenlijke huishouding die naar
aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding in de zin
van de Algemene bijstandswet. Hiermee wordt derhalve een duidelijke
grens gesteld aan de reikwijdte van de registraties die bij algemene
maatregel van bestuur kunnen worden aangewezen.

In het vijfde lid is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur
regels kunnen worden gesteld ten aanzien van het criterium blijk geven
zorg te dragen voor elkaar. Het kan wenselijk zijn om algemene criteria die
in de jurisprudentie worden ontwikkeld, in de regelgeving zelf vast te
leggen.

C (artikel 4)

De begripsomschrijving van een alleenstaande en een alleenstaande
ouder is gewijzigd, om duidelijkerte maken dat men slechts een alleen–
staande of alleenstaande ouder in de zin van de Algemene bijstandswet
kan zijn, indien men niet met een ander een gezamenlijke huishouding
voert als bedoeld in artikel 3.

D en E (artikel 5 en 7)

In artikel 5, tweede tot en met zesde lid, van het wetsvoorstel wordt een
omschrijving gegeven van het begrip «schoolverlater». Met het voorge–
stelde uitkeringsregime is zo'n definitie niet meer nodig ten behoeve van
de landelijk geregelde uitkeringen voor de beneden-21-jarigen. Voor
personen vanaf 21 jaar speelt het begrip schoolverlater slechts een rol in
de bevoegdheid die de gemeenten wordt gegeven om de landelijke
bijstandsnorm of de aanvulling daarop voor hen lager vast te stellen.
Gezien de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een dergelijke nadere
afstemming van de bijstandsuitkering, kan een omschrijving tot enkele
hoofdlijnen beperkt blijven. Een sterk vereenvoudigde begrips–
omschrijving wordt in artikel 37 gegeven.

Het tweede lid strekt ertoe om te vermijden dat eventueel misver–
standen kunnen ontstaan in de situatie dat de belanghebbende een
woonwagen of woonschip bewoont en deze - gezien de hierboven
genoemde criteria die de Wet individuele huursubsidie daartoe ten
aanzien van een woning hanteert– inderdaad als een zelfstandige
woonruimte kan worden beschouwd. In het wetsvoorstel is deze definitie
opgenomen in artikel 7.

Het kabinet stelt voor de woonkostentoeslagen niet langer landelijk te
normeren en in de bijzondere bijstand onder te brengen. Hiermee is het
niet meer nodig om een wettelijke definitie te geven van wat onder
woonkosten wordt verstaan. De hierop betrekking hebbende onderdelen
van artikel 7 kunnen derhalve komen te vervallen.

F (artikel 10)

Zoals in het algemeen gedeelte is vermeld, acht het kabinet het in
overeenstemming met het voorgestelde uitkeringsregime voor de 18- tot
21-jarigen om voor het recht op bijstand uitsluitend als voorwaarde te
steilen dat voor de betrokkene geen recht op kinderbijslag kan bestaan.
Voor deze leeftijdsgroep wordt de aanspraak op kinderbijslag geregeld in
de overgangsbepaling van artikel 26 van de AKW. Door in onderdeel f van
het eerste lid niet te verwijzen naar de feitelijke aanspraak op kinder–
bijslag, maar naar de omschrijving die in dat artikel wordt gegeven van de
desbetreffende groepen kinderen, wordt bereikt dat geen recht op bijstand
ontstaat in de korte overgangssituaties waarin de aanspraak op kinder–
bijslag nog niet tot gelding kan worden gebracht doordat bij de uitvoering
van de AKW de situatie op de eerste dag van het kwartaal bepalend is.
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Zo'n overgangssituatie kan zich bijvoorbeeld voordoen na beëindiging
van het recht op studiefinanciering of na terugkeer uit het buitenland.
Deze uitsluiting heeft zowel betrekking op de - landelijk geregelde -
algemene bijstand als op de aanvulling daarop in de vorm van bijzondere
bijstand.

Het is onwenselijk dat werkloze schoolverlaters een beroep op bijstand
kunnen doen alvorens zij in aanmerking komen voor de Jeugdwerk–
garantiewet, ook als voor hen een verlengde zoekperiode geldt. Met de
wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet die in de nota van wijziging
op de Invoeringswet Herinrichting ABW wordt opgenomen, komen de
werkloze schoolverlaters gedurende de zoekperiode, en in voorkomende
gevallen ook gedurende de verlengde zoekperiode, in aanmerking voor
kinderbijslag.

De wijziging van het tweede lid houdt in dat degenen van 18, 19 of 20
jaar die in een inrichting verblijven, van het recht op algemene bijstand
zijn uitgesloten. De eventueel aan hen te verlenen bijstand wordt derhalve
geheel als bijzondere bijstand verstrekt, rekening houdend met de kosten
van de betrokkene en de mate waarin de ouders deze kosten voor hun
rekening kunnen nemen. Deze regeling is uiteraard alleen van belang voor
degenen op wie de algemene uitsluiting van het recht op bijstand niet van
toepassing is.

G (artikel 10a)

In dit nieuwe artikel wordt het recht op aanvullende bijstand voor de 18-
tot 21-jarigen geregeld. Deze aanvullende bijstand wordt als bijzondere
bijstand verleend. Zoals uit de redactie van dit artikel blijkt, is dat ook het
geval als een of beide partners jonger dan 21 jaar is of als alleenstaande
de zorg heeft voor een of meer kinderen.

Uit de samenhang van dit artikel met de bepalingen ten aanzien van de
bijzondere bijstand volgt dat voor de beantwoording van de vraag of
aanvullende bijstand dient te worden verstrekt, de gemeente eerst een
oordeel dient te vormen over de hoogte van de noodzakelijke bestaans–
kosten. Daarbij kan de gemeente onder andere in aanmerking nemen of
voor de betrokkene zelfstandige huisvesting noodzakelijk is.

In overeenstemming met de afstemming van de voor hen geldende
landelijke normbedragen op het niveau van de kinderbijslag, wordt deze
aanvullende bijstand slechts verleend voor zover de betrokkene voor die
noodzakelijke bestaanskosten geen beroep op de ouders kan doen.
Daartoe strekken de onderdelen a en b. Onderdeel a ziet op de omstan–
digheid dat de financiële draagkracht van de ouders ontoereikend is om te
voorzien in de noodzakelijke bestaanskosten van het kind. Op grond van
onderdeel b kan eveneens aanvullende bijstand worden verleend als de
ouders weliswaar financieel in staat zijn om de bestaanskosten van het
kind op zich te nemen, maar de betrokkene redelijkerwijs geen beroep op
de ouders kan doen. Daarbij gaat het vooral om situaties waarin de
onderlinge verhouding ernstig verstoord is. Met het begrip redelijkerwijs
wordt tot uitdrukking gebracht dat de gemeente van geval tot geval dient
te beoordelen of hiervan inderdaad in die mate sprake is dat de verlening
van bijstand gerechtvaardigd is. Om geen afbreuk te doen aan de
ouderlijke onderhoudsplicht, wordt in zon situatie de bijstand verhaald op
de ouders. Daartoe wordt artikel 100 aangepast.

H (artikel 14)

Zoals in artikel 77a, vierde lid, is vermeld moet de betrokkene, indien
voor hem een trajectplan is opgesteld, het aldus in de bijlage bij de
beschikking opgenomen plan voor gezien ondertekenen. Niet willen
ondertekenen is een grond om de bijstand geheel of gedeeltelijkte
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weigeren. Uiteraard dient de gemeente zich hierbij een oordeel te vormen
over de mate van verwijtbaarheid, zoals bepaald in het derde lid. Na de
opstelling van het trajectplan kan bijvoorbeeld de situatie van de
betrokkene zodanig gewijzigd zijn, dat de daarin opgenomen verplich–
tingen dienen te worden aangepast.

I (artikel 20)

Deze wijziging heeft een uitsluitend technisch karakter in verband met
de gewijzigde indeling van artikel 60, eerste lid.

J (artikel 22 en 23)

Deze wijzigingen strekken ertoe dat de gewijzigde uitkeringssystematiek
niet van invloed is op de beoordeling of de aan de zelfstandige verleende
bijstand wordt verleend als een bedrag om niet dan wel als een lening.
Onder de huidige regeling wordt daartoe diens inkomen vergeleken met
de bijstandsnorm, met inbegrip van de landelijk geregelde toeslagen
daarop, met name ten behoeve van een particuliere ziektekosten– en
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met deze nota van wijziging worden
deze vergoedingen niet langer landelijk genormeerd, maar naar de
bijzondere bijstand overgeheveld. Door ook de bijzondere bijstand te
betrekken bij deze inkomenstoets wordt voorkomen dat - uitsluitend ten
gevolge van deze overheveling - de verleende bijstand minder vaak als
een bedrag om niet kan worden verstrekt.

H (artikel 24a)

Hoofdstuk III heeft betrekking op de vorm van de bijstand. In een nieuw
artikel 24a is bepaald dat de bij wijze van voorschot verleende bijstand de
vorm heeft van een renteloze geldlening. Hierop is ingegaan in het
algemene deel van de toelichting.

L (artikel 25)

Dit artikel regelt op welke wijze de middelen van de betrokkene in
aanmerking worden genomen om het recht op algemene bijstand vast te
stellen. Deze middelentoets is evenzeer van toepassing op de toeslag
waarmee de bijstandsnorm wordt verhoogd als op de landelijk geregelde
bijstandsnormen. Ter voorkoming van eventuele misverstanden wordt dat
met deze wijziging nadrukkelijk bepaald.

De wijziging van het derde lid strekt ertoe dat het vakantiegeld ook
wordt berekend over de voor gemeentelijke verantwoordelijkheid
komende toeslag. Hiermee wordt bereikt dat er geen wijziging optreedt in
de maandelijks uit te betalen uitkering en het eenmaal per jaar over de
bijstand uit te betalen vakantiegeld.

M (artikel 29 tot en met 38)

Met deze onderdelen wordt de bestaande uitkeringssystematiek
vervangen door een structuur van een beperkt aantal landelijke normen
(artikel 29 tot en met 32) en een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor
nadere afstemming van deze normen op de omstandigheden van de
betrokkene (artikel 33 tot en met 38).

Artikel 29

Het nieuwe artikel 29 bevat de landelijk geregelde bijstandsnormen voor
personen van 18 tot 21 jaar, waaronder ook de echtparen worden
begrepen waarvan een of beide partners tot deze leeftijdscategorie
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behoort. De normen zijn afgeieid van de kinderbijslagbedragen die voor
deze leeftijdscategorie gelden. In de toelichting op onderdeel V wordt
ingegaan op de exacte wijze waarop deze afleiding plaatsvindt.

In deze landelijke normen vervalt het huidige onderscheid tussen
alleenstaanden en alleenstaande ouders. Gezien de diversiteit van
situaties die zich kunnen voordoen en de daaruit voortvloeiende
verschillen in noodzakelijke bestaanskosten kunnen de gemeenten in het
kader van de verlening van een aanvulling op deze normen rekening
houden met de eventuele extra, niet door de kinderbijslag vergoede
noodzakelijke kosten die voortvloeien uit de verzorging die de betreffende
jongere voor zijn kind of kinderen heeft.

Voor echtparen waarvan een of elk van de partners jonger dan 21 jaar
is, is de landelijke norm gelijk aan de som van de normen die voor elk van
hen als een alleenstaande zou hebben gegolden. Door het vervallen van
de huidige differentiaties is het, anders dan in de bestaande regelgeving,
mogelijk om de daaruit voortvloeiende uitkeringsbedragen direct in de
wet op te nemen.

Artikel 30

Het nieuwe artikel 30 bevat de landelijk geregelde uitkeringsbedragen
voor personen van 21 jaar of ouder. In de landelijke normering wordt nog
slechts een differentiatie naar leefvorm aangebracht. Daarbij komt de
nadere regeling, opgenomen in artikel 30, derde lid, van het wetsvoorstel
te vervallen voor de situatie dat de alleenstaande ouder niet gedurende de
gehele maand de zorg voor de kinderen heeft. Gezien de begrips–
omschrijving van artikel 4 kan de betrokkene in zo'n geval niet als een
alleenstaande ouder worden aangemerkt. Hij heeft immers niet de
volledige zorg voor de kinderen. Als landelijke norm geldt derhalve die
voor een alleenstaande. Als de betrokkene ten gevolge van de zorgplicht
hogere bestaanskosten heeft en deze daarvoor geen beroep kan doen op
de ex-echtgenoot, kan de gemeente de bijstandsnorm aanvullen met een
toeslag of - voor zover artikel 33 daartoe geen mogelijkheid biedt - met
bijzondere bijstand.

Artikel31

Dit artikel komt geheel overeen met het in het wetsvoorstel opgenomen
artikel 32, waarin de aparte uitkeringsniveaus voor personen in een
inrichting worden geregeld. In artikel 10, tweede lid, is bepaald dat voor
personen jonger dan 21 jaar die in een inrichting verblijven, geen recht op
algemene bijstand bestaat. Deze bijstandsnormen zijn derhalve alleen van
toepassing op degenen van 21 jaar of ouder.

Artikel 32

Dit artikel bevat een specifieke bepaling bevat voor de situatie dat
slechts een van de echtgenoten recht op bijstand heeft en komt geheel
overeen met artikel 33 van het wetsvoorstel.

Artikel 33

Het nieuwe artikel 33 regelt de verhoging van de landelijke
bijstandsnorm met een toeslag. Uit de aanhef volgt dat slechts alleen–
staanden en alleenstaande ouders daarvoor in aanmerking kunnen
komen. Daarbij wordt tevens een leeftijdsgrens van 21 jaar gehanteerd.
Hiermee wordt bereikt dat voor de beneden-21-jarigen een aanvulling als
bijzondere bijstand wordt verstrekt.

De in dit artikel gegeven rechtsgrond voor de toeslag sluit aan op de
wijze waarop de landelijke normen voor hen zijn vastgesteld: de reden
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voor een verhoging is dat de betrokkene, anders dan verondersteld bij de
landelijke normen, in het geheel niet of slechts ten dele algemeen
noodzakelijke kosten met een ander kan delen. Uit deze omschrijving
volgt dat alle extra algemeen noodzakelijke bestaanskosten in aanmerking
worden genomen die een alleenstaande kan hebben ten opzichte van
degene die met zijn partner een gezamenlijke huishouding voert. Het gaat
hierbij niet alleen om de woonkosten (in beperkte of uitgebreide zin),
maar ook om alle andere uitgaven waarbij partners een schaalvoordeel
hebben omdat zij alle kosten van huisvesting en huishouding gezamenlijk
opbrengen. Bij de relatief hogere kosten waarmee alleenstaanden in
beginsel worden geconfronteerd kan met name worden gedacht aan
duurzame gebruiksgoederen, zoals woninginrichting en huishoudelijke
apparatuur, maar ook aan vaste lasten, zoals abonnementen en kijk– en
luistergeld, en diverse andere kosten. De toeslag dient derhalve zodanig te
zijn dat de betrokkene daaruit op dezelfde wijze zijn algemene bestaans–
kosten kan voldoen als dat thans het geval is met de volledig landelijke
genormeerde algemene bijstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat degene die
in een inrichting of een gesubsidieerde woonvorm verblijft, een zodanige
bijstand dient te ontvangen dat deze daaruit, naast zijn algemene
bestaanskosten, ook een eventuele eigen bijdrage kan voldoen. Het is aan
de gemeente om te beoordelen of, gezien de noodzakelijke bestaans–
kosten van de betrokkene, naast de landelijk genormeerde bijstand en de
voor gemeentelijke verantwoordelijkheid komende toeslag nog aanvul–
lende bijzondere bijstand geboden is.

De verscheidenheid en aard van deze kosten brengt met zich mee dat
niet alleen in de landelijke regelgeving, maar ook in de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk een geconcretiseerde opsomming daarvan niet
mogelijk is. De in artikel 38 gegeven voorwaarde dat de verhoging op
categorale wijze wordt vastgesteld, sluit aan op de noodzaak om hierbij
een min of meer forfaitaire benadering te hanteren.

Uit de gegeven omschrijving vloeit tevens voort dat de gemeente voor
de toeslagverlening geen andere overwegingen kan laten gelden dan de
aan– of afwezigheid van bepaalde algemeen noodzakelijke bestaanskosten
ten gevolge van het kunnen delen daarvan met een ander. Naar het
oordeel van het kabinet zou de zekerheid van een toereikende bijstands–
verlening te zeer in het geding komen als de verlening een toeslag
bijvoorbeeld afhankelijk zou worden gesteld van de inspanningen die de
betrokkene levert om zelfstandig in het bestaan te voorzien. Daartoe
vormt de uitstroompremie of, indien van het tegenovergestelde sprake is,
de sanctie het aangewezen instrument. De artikelen 35, 36 en 37 bieden de
mogelijkheid om bij verordening te regelen dat de toeslag lager wordt
gesteld als de betrokkene in een van de daar benoemde situaties verkeert.
Overigens biedt slechts de individualiseringsbepaling van artikel 13,
eerste lid, de mogelijkheid om bij de beoordeling van de toeslag andere
overwegingen te laten gelden dan het al dan niet kunnen delen van
kosten.

Bij de beoordeling of de betrokkene inderdaad hogere bestaanskosten
heeft, is in voorkomende gevallen niet bepalend of deze ook feitelijk deze
kosten met een ander deelt, maar of het - gegeven diens omstandigheden
- redelijk is ervan uit te gaan dat deze kosten kunnen worden gedeeld. In
bijvoorbeeld de situatie dat een hoofdbewoner de woning met een ander
bewoont, zou een ongewenste gebruikersruimte ontstaan als de hoogte
van de toeslag ervan afhankelijk is of de medebewoner, hoewel deze
daartoe financieel in staat is, ook feitelijk een bijdrage levert in de
woonkosten. Gezien de consequenties voor de bijstandsuitkering zouden
de betrokkenen in onderling overleg tot een regeling kunnen besluiten
waarin de bijdrage wordt opgeschort tot het moment dat de hoofdbe–
woner weer een eigen inkomen verwerft en bijstand niet meer aan de
orde is. Hiertoe wordt gesproken van het «kunnen delen» van de kosten.
Met deze omschrijving beoogt het kabinet uitdrukkelijk niet aan te geven
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dat van de betrokkene kan worden gevergd dat deze bijvoorbeeld zijn
woonsituatie aanpast om zo met een lagere bijstandsuitkering te kunnen
volstaan.

In het tweede lid van dit artikel wordt bepaald dat de toeslag ten
hoogste 20 procent van de echtparennorm bedraagt. Bezien naar de
situatie op 1 januari 1992, betekent dat een maximum van f 361,65 per
maand. Als de individuele omstandigheden van de betrokkene aanleiding
zijn om diens bestaanskosten op een hoger bedrag te stellen, wordt het
meerdere als bijzondere bijstand verleend. In artikel 38 wordt de
gemeente de opdracht gegeven om voor de alleenstaanden en alleen–
staande ouders die alleen wonen, de toeslag op dit maximum vast te
stellen.

Artikel 34

Dit artikel ziet op de situatie waarin een echtpaar als gevolg van het
kunnen delen van bepaalde kosten lagere algemeen noodzakelijke
bestaanskosten heeft dan waarin de landelijke norm voorziet. Bij de
alleenstaanden en alleenstaande ouders kan de gemeente daarmee
rekening houden in het kader van de verhoging van de bijstandsnorm met
een toeslag. Bij echtparen is dat niet mogelijk. Voor hen geldt immers een
landelijke norm van 100 procent. Deze norm gaat ervan uit dat de
echtgenoten samen voor alle kosten moeten opkomen en deze niet met
een derde kunnen delen, bijvoorbeeld met een inwonend verdienend kind.

Teneinde een ten opzichte van alleenstaanden en alleenstaande ouders
evenwichtig beleid te kunnen voeren, is het wenselijk dat de gemeenten
ook bij echtparen rekening kunnen houden met de uit zo'n situatie
voortvloeiende noodzakelijke bestaanskosten. Om deze reden sluit de
redactie van deze bepaling geheel aan bij de toeslagbepaling van artikel
33. Reden tot verlaging is dat het echtpaar lagere algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan heeftten gevolge van het kunnen delen daarvan
met een ander. De gemeenten zijn niet verplicht om bij de verlening van
een toeslag rekening te houden met lagere bestaanskosten. Zij hebben op
zich de mogelijkheid om - binnen de gegeven budgettaire ruimte - alle
alleenstaanden en alleenstaande ouders, zonder nader onderscheid, de
maximale toeslag te verstrekken. Een evenwichtige benadering vergt
derhalve dat de gemeenten ook ten aanzien van de echtparen niet de
verplichting, maar een bevoegdheid hebben om tot een verlaging over te
gaan.

Artikel 35

Het nieuwe artikel 35 heeft betrekking op de situatie waarin de
betrokkene geen woonkosten heeft. In de huidige regelgeving, die in het
wetsvoorstel was overgenomen, geldt in zon situatie een verlaging van de
uitkering. Om met deze hieruit voortvloeiende lagere bestaanskosten
rekening te kunnen houden, wordt in artikel 35 een specifieke op het
ontbreken van woonkosten gerichte rechtsgrond geformuleerd. Artikel 33
en 34 bieden immers niet de mogelijkheid om hiermee rekening te
houden. De voor deze toeslag en verlaging geformuleerde rechtsgrond
heeft immers uitsluitend betrekking op het kunnen delen van de kosten
met een ander. Daarvan is in de situatie van het ontbreken van
woonkosten geen sprake.

Het tweede lid is opgenomen met het oog op de situatie waarin aan de
betrokkene als alleenstaande of alleenstaande ouder op grond van artikel
33 een toeslag wordt verleend. In verband met de rijksvergoeding dient er
geen enkel misverstand over te bestaan of in zo'n geval sprake is van een
lagere bijstandsnorm dan wel van een lager vastgestelde toeslag. Ook
voor de betrokkene is van belang dat volstrekte duidelijkheid bestaat over
de wijze waarop zijn uitkering tot stand is gekomen. Deze bepaling regelt
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ondubbelzinnig dat een verlaging op grond van het feit dat de betrokkene
geen woonkosten heeft, in eerste instantie leidt tot het lager vaststellen
van de toeslag. Als de verlaging groter is dan de te verlenen toeslag,
wordt het verschil derhalve op de bijstandsnorm in mindering gebracht.
Ingeval geen toeslag wordt verleend, zoals bij echtparen, vindt de
verlaging volledig plaats op de bijstandsnorm,

Artikel 36

Op grond van dit artikel heeft de gemeente de mogelijkheid om de
landelijke norm of de toeslag lager vast te stellen als de betrokkene recent
zijn scholing of beroepsopleiding heeft beëindigd. De bijstandsuitkering
ligt - veelal aanmerkelijk - hoger dan de bedragen voor levensonderhoud
die in het kader van de studiefinanciering gelden. Waar de betrokkene
tijdens de studieperiode de bestedingen heeft afgestemd op het beperkte
inkomen, nemen zijn noodzakelijke bestaanskosten niet onmiddellijk toe
als hij zijn studie beëindigt en als schoolverlater op bijstand aangewezen
raakt. Naar het oordeel van het kabinet is het wenselijk dat de gemeenten
de mogelijkheid hebben om de thans geldende landelijke regeling op dit
puntte kunnen voortzetten.

Overeenkomstig de huidige regelgeving geldt hierbij als uitgangspunt
dat slechts gedurende een periode van een half jaar een dergelijke
verlaging van de bijstandsuitkering kan plaatsvinden. Als de JWG zijn
structurele werking heeft, betekent dit doorgaans dat schoolverlaters een
inkomensverbetering realiseren door deel te nemen aan het arbeids–
proces, hetzij door in het eerste half jaar op eigen kracht uit te stromen
naar de arbeidsmarkt, hetzij door na een half jaar te worden opgenomen
indeJWG.

Voor degenen die gezien hun arbeidsmarktperspectieven een
verlenging van de zoekperiode krijgen, leidt deze beperking tot een half
jaar er echter toe dat ook gedurende de bijstandsperiode een inkomens–
verbetering ontstaat. Naar het oordeel van het kabinet doet dit afbreuk
aan het beginsel dat jongeren die daartoe in staat zijn, hun financiële
zelfstandigheid moeten verwerven door deel te nemen aan het arbeids–
proces. De inkomensverbetering wordt dan immers gerealiseerd terwijl
deze nog steeds een uitkering ontvangt. Dit ongewenste effect wordt
voorkomen door de gemeenten de bevoegdheid te geven om ook in de
verlengde zoekperiode de bijstand te kunnen afstemmen op de lagere
bestaanskosten van een schoolverlater. Als de omstandigheden - en de
daaruit voortvloeiende noodzakelijke bestaanskosten –van de betrokkene
niet gewijzigd zijn, is zo'n uitbreiding van de huidige regeling ook
gerechtvaardigd. De vervanging van dwingende landelijke regelgeving
door een gemeentelijke beleidsmatige verantwoordelijkheid biedt de
mogelijkheid om te beoordelen of daarvan inderdaad sprake is.

In hettweede lid wordt deze bevoegdheid geregeld om ook in het
tweede half jaar de bijstand af te stemmen op de lagere bestaanskosten
van de schoolverlater. Daaruit blijkt dat alleen tot deze verlenging kan
worden besloten als voor de betrokkene een verlengde zoekperiode op
grond van de JWG geldt.

Het kabinet acht het niet in overeenstemming met de gemeentelijke
beleidsmatige verantwoordelijkheid om ten aanzien van de lengte van de
periode gedurende welke voor schoolverlaters een lagere uitkering kan
gelden, de huidige nadere bepalingen op te nemen in geval van onder–
breking van de bijstandsverlening of hervatting van de studie. Het is een
gemeentelijke verantwoordelijkheid om hieraan zonodig nader invulling te
geven.

Het derde lid bevat dezelfde bepaling als het tweede lid van artikel 35.
Het lager vaststellen van de bijstand vindt in eerste instantie plaats door
de toeslag te verlagen. Als er geen toeslag wordt verleend, waarbij in het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 545, nr. 18



kader van dit artikel ook kan worden gedacht aan thuisinwonende
schoolverlaters, wordt de bijstandsnorm op een lager niveau gesteld.

Artikel 37

Dit artikel biedt tenslotte de mogelijkheid om de toeslag voor alleen–
staanden van 21 of 22 jaar lager te stellen. De huidige regelgeving, die in
het wetsvoorstel is gehandhaafd, kent voor deze categorieën lagere
uitkeringsbedragen in verband met het voor hen geldende
minimumjeugdloon. De gemeente heeft de bevoegdheid om op gelijke
wijze de uitkering op een lager niveau vast te stellen als zij van oordeel is
dat, gezien de hoogte van het minimumjeugdloon, de hoogte daarvan
zodanig is dat de uitstroom naar de arbeidsmarkt zou worden belemmerd.

Artikel 38

In dit artikel is bepaald dat het door de gemeente gevoerde beleid ten
aanzien van de verhoging of verlaging van de bijstandsnorm wordt
vastgelegd in een door het gemeentebestuur vast te stellen verordening.

Uit het eerste lid blijkt dat dit beleid een categoraal karakter dient te
dragen. Uit de verordening moet blijken voor welke categorieën er een
verhoging of verlaging van de landelijke bijstandsnormen plaatsvindt en
tevens op grond welke criteria het bedrag van die verhoging of verlaging
wordt vastgesteld. De verordening heeft derhalve een zodanig karakter
dat de belanghebbenden daaruit concreet kunnen aflezen welke
verhoging of verlaging in hun situatie geldt.

In het tweede lid wordt als voorwaarde voor die verordening gesteld dat
voor de verhoging voor alleenstaanden en alleenstaande ouders die
alleen wonen, wordt gesteld op het maximale bedrag van 20 procent dat
voor deze verhoging geldt. Gerekend naar de situatie op 1 januari 1992 is
dat een bedrag van f 361,65 per maand. Door de verwijzing naar dit
maximum wordt duidelijk dat de reden om voor deze groep de verhoging
op 20 procent te stellen is dat zij in een situatie verkeren waarin zij
doorgaans de algemeen noodzakelijke bestaanskosten in het geheel niet
met een ander kunnen delen.

Reden om voor de alleenwonende alleenstaande en alleenstaande
ouders wettelijk te bepalen dat de toeslag 20 procent bedraagt, is dat zij in
de regel niet in staat zijn om de bestaanskosten met een ander te delen. In
individuele situaties kan het desalniettemin voorkomen dat een ander
bepaalde kosten voor zijn rekening neemt. Hierbij kan worden gedacht
aan de situatie dat de ex-echtgenoot de woonlasten betaalt, veelal als
onderdeel van de alimentatieverplichtingen. Mede ondertoepassing van
artikel 51, eerste lid, kan hiermee rekening worden gehouden in het kader
van de inkomstenverrekening.

De gemeenten worden ook geconfronteerd met zogenaamde
LAT-relaties. Ten behoeve van de vaststelling van de toepasselijke
landelijk geregelde bijstandsnorm heeft de gemeente reeds de
woonsituatie beoordeeld. In zo'n geval kan de betrokkene slechts als een
alleenstaande worden beschouwd als de gemeente tot de conclusie
gekomen is dat deze zijn hoofdverblijf in de eigen woning heeft. Alsdan
voldoet de betrokkene aan de voorwaarde om voor de toeslag van 20
procent in aanmerking te komen. Over het algemeen is een dergelijk
uitkeringsbedrag ook benodigd. In een LAT-relatie worden weliswaar in
zekere mate kosten gedeeld, maar dat heeft over het algemeen niet als
gevolg dat de noodzakelijke bestaanskosten op een lager niveau kunnen
worden gesteld. Als de ander in belangrijke mate uitgaven van de
bijstandsontvanger voor zijn rekening neemt, waardoor diens bestaans–
kosten wel lager zijn, biedt artikel 46 de mogelijkheid om de bijstand
daarop af te stemmen. In andere situaties biedt de algemene
individualiseringsbevoegdheid de mogelijkheid om zonodig de bijstands–
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verlening in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie van de
betrokkene.

De verwijzing naar de artikelen 35, 36 en 37 strekt ertoe dat deze
wettelijke opdracht om een toeslag van 20 procent te verlenen, niet de in
deze artikelen gegeven bevoegdheden van de gemeente doorkruist om de
bijstandsnorm of toeslag lagertestellen. Ook in geval de betrokkene
alleen woont kan de gemeente dus besluiten geen of een lagere toeslag te
verlenen, aangezien de betrokkene tot een van deze categorieën behoort.

In het derde lid wordt verduidelijkt dat de bevoegdheid van de
gemeente om de bijstand op categorale wijze hoger of lager vast te stellen
beperkt blijft tot de in de voorafgaande artikelen genoemde situaties. In
het algemene gedeelte van deze toelichting is erop gewezen dat verder–
gaande categorale bevoegdheden afbreuk zouden doen aan de betekenis
van de wettelijke kaders om een toereikende bijstandsverlening te
garanderen.

De gemeenten behouden uiteraard de verantwoordelijkheid om de
algemene bijstand - dat wil zeggen de landelijk geregelde bijstandsnorm
en de bij gemeentelijke verordening geregelde verhogingen of verla–
gingen - afwijkend vast te stellen als de individuele omstandigheden van
de betrokkene daartoe aanleiding geven. Om mogelijke misverstanden
daaromtrent weg te nemen wordt in het vierde lid nadrukkelijk gewezen
op de betekenis van deze algemene individualiseringsbevoegdheid.

N (artikel 41, 42 en 43)

In dit onderdeel worden de bepalingen met betrekking tot de bijzondere
bijstand op onderdelen aangepast.

De wijziging van artikel 41 vloeit voort uit de gewijzigde uitkerings–
systematiek. Voor de beoordeling van de noodzaak om bijzondere bijstand
te verlenen geldt als maatstaf of de betrokkene de betreffende kosten niet
uit de algemene bijstand kan voldoen. Dat wil zeggen de bijstandsnorm
met inbegrip van een eventuele verhoging of verlaging daarvan op grond
van paragraaf 3 van afdeling 1.

Voor de bijzondere bijstand die aan 18- tot 21-jarigen wordt verleend,
wordt op grond van het nieuwe artikel lOa reeds de draagkracht van de
ouders in aanmerking genomen. De beoordeling of de betrokkene zelf
draagkracht heeft, vindt plaats op grond van artikel 41.

Artikel 42 wordt, naast een aanpassing aan de nieuwe uitkerings–
systematiek, gewijzigd met het oog op het laten vervallen van het
beginsel van draagkrachtmeting op jaarbasis. Hiermee krijgt de gemeente
de mogelijkheid om in alle gevallen de draagkrachtmeting af te stemmen
op de aard van de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt aange–
vraagd.

In het algemene gedeelte is ingegaan op de overwegingen om de
drempelbijdrage een facultatief karakter te geven. Hierdoor is het niet
meer nodig om voor te schrijven in welke gevallen deze drempel niet
wordt toegepast, zoals nu nog uitdrukkelijk bepaald in het derde lid van
artikel 43. Het in dit artikel genoemde bedrag f 183 gold op 1 januari 1992,
op welke datum alle in het wetsvoorstel opgenomen bedragen zijn
afgestemd. Dit bedrag zal bij inwerkingtreding van de wet worden
geactualiseerd.

O, Q en S (artikel 45, 50, 52 en 53)

Deze wijzigingen vloeien grotendeels voort uit de decentralisatie van de
huidige landelijk genormeerde vrijlating van arbeidsinkomsten.

De in het wetsvoorstel in artikel 52 en 53 opgenomen vrijlatings–
bepalingen komen te vervallen.

In artikel 45 wordt geregeld dat een premie die de betrokkene ontvangt
voor het behouden of aanvaarden van betaalde arbeid, tot een bedrag van
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f 3100 per jaar niet in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering.
Deze periode van een jaar wordt gerekend vanaf de ontvangst van de
eerste premie. De vrijlating van de scholingspremie - met een maximum
van f 2100 per jaar - was al in het wetsvoorstel opgenomen en wel in
onderdeel h van artikel 45, tweede lid. Uit het toegevoegde onderdeel i
volgt dat, als de betrokkene een of meerdere premies heeft ontvangen die
het voorgeschreven maximum te boven gaan, slechts het meerdere als
ontvangen inkomen in aanmerking wordt genomen.

Dergelijke premies kunnen ook door anderen dan gemeenten worden
verstrekt. Hierbij kan met name worden gedacht aan werkgevers in de
tuin– en akkerbouw die extra beloningen in de vorm van premies
verstrekken teneinde tijdelijke knelpunten met de personeelsvoorziening
op te lossen. Om te voorkomen dat werkgever en werknemer bij de
beloningsafspraken de volledige danwel een bovenmatig deel van de
beloning als premie uit betalen en daarmee het korten op de uitwerking
zouden kunnen ontduiken, is bepaald dat premies uitsluitend buiten
beschouwing kunnen worden gelaten als zij boven het rechtens geldende
loon worden verstrekt.

Ingeval van aanvaarding van additionele arbeid bestaat geen aanleiding
om premies buiten beschouwing te laten. In het kader van de Tijdelijke
wet stimulering sociale vernieuwing is dat momenteel geregeld voor
deelnemers aan een banenpool. Het vierde lid biedt de mogelijkheid om
een dergelijke uitzondering te regelen.

Teneinde een premie die het genoemde maximumbedrag overschrijdt,
als inkomen te kunnen aanmerken, wordt in artikel 50, eerste lid,
onderdeel a, bepaald dat - evenals de premie voor het voltooien van een
scholing of opleiding - zo'n premie in beginsel als inkomen in aanmerking
wordt genomen. Op grond van artikel 45, eerste lid, onderdeel i, blijft deze
premie vervolgens buiten beschouwing voor zover die een bedrag van
f 3100 niet overschrijdt.

Als gevolg van de gewijzigde uitkeringssystematiek voor de 18-tot
21-jarigen wordt in het nieuwe derde lid van artikel 45 geregeld dat de
door personen in deze leeftijdscategorie ontvangen ouderlijke onder–
houdsbijdrage buiten beschouwing blijft voor zover de gemeente
daarmee al rekening heeft gehouden bij beoordeling van de noodzaak om
aanvullende, bijzondere bijstand te verlenen. Zonder een dergelijke
bepaling zouden de wettelijke bepalingen voorschrijven dat deze bijdrage
volledig als inkomen op de landelijke norm in mindering moet worden
gebracht. Omdat de ouderlijke bijdrage in dergelijke gevallen al heeft
geleid tot het lager vaststellen van de bijzondere bijstand, zou de
betrokkene niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken indien deze
ook als inkomen wordt aangemerkt en op de uitkering in mindering wordt
gebracht. Daarvoor kan alleen aanleiding bestaan voor zover de bijdrage
een zodanige omvang heeft dat deze uitstijgt boven de extra noodzakelijke
bestaanskosten van de betrokkene jongere en de gemeente derhalve heeft
geoordeeld dat geen aanvullende bijzondere bijstand behoeft te worden
verleend. Slechts in zon geval kan de ouderlijke bijdrage voor het
meerdere als inkomen op de landelijke norm in vermindering worden
gebracht.

De wijziging van onderdeel c van het tweede lid houdt verband met het
vervallen van artikel 7, waarin een definitie was gegeven van het begrip
huursubsidie.

P (artikel 49)

Artikel 49 van het wetsontwerp bevatte bepalingen betreffende de aftrek
van buitengewone verwervingskosten in verband met arbei.d uit dienstbe–
trekking komen eveneens te vervallen. Het kabinet is van oordeel dat het
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in de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten
niet past om deze aftrek nog langer met centrale regelgeving te normeren.
Daarvoor zijn naar het oordeel van het kabinet de premies voor
werkaanvaarding en de bijzondere bijstand het aangewezen kader. Daarbij
kan immers rekening worden gehouden met alle financiële aspecten die
de aanvaarding van werk met zich brengt, derhalve ook met verwervings–
kosten waarmee de betrokkene wordt geconfronteerd. Ook de bijzondere
bijstand biedt de mogelijkheid om voor verwervingskosten een
vergoeding te verstrekken, als het kosten betreft die noodzakelijk zijn en
die niet uit een inkomen op bijstandsniveau voldaan kunnen worden. Met
de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing is de mogelijkheid om
bijzondere verwervingskosten op het inkomen in mindering te brengen,
dan ook vervallen. Deze wijziging sluit daarop aan.

R (artikel 51)

De thans voorgestelde normsystematiek noodzaakt tot een herziening
van de in het wetsvoorstel opgenomen regeling ingeval de betrokkene de
woning met een huurder, onderhuurder of kostganger bewoont. Het wordt
een eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid om, ingeval de betrokkene
de kosten met een ander kan delen, de hoogte van de bijstand daarop af
te stemmen. Het is dan niet meer passend om de huidige landelijke
forfaitaire regeling te handhaven voor de vaststelling van de hoogte van
de inkomsten uit onderhuur of kostgeverschap. Met het laten vervallen
van het derde en vierde lid van artikel 51 wordt bereikt dat de gemeenten
deze inkomensten kunnen afstemmen op de feitelijke omstandigheden
van de betrokkene.

Voor de vaststelling van de hoogte van deze inkomsten is verder van
belang dat in de voorgestelde nieuwe systematiek de gemeenten bij de
beoordeling van de toeslag op grond van artikel 33 of, waar het om
echtparen gaat, een verlaging op grond van artikel 34 reeds rekening
kunnen houden met de aanwezigheid van een huurder, onderhuurder of
kostganger. Deze inkomsten kunnen uiteraard slechts op de uitkering in
mindering worden gebracht voor zover de gemeente deze nog niet heeft
verdisconteerd in het kader van de toeslag of verlaging.

T (artikel 55)

Dit artikel is van belang voor de situatie dat een van de echtgenoten
geen recht op algemene bijstand heeft. Voor de vaststelling van de feitelijk
uit te betalen uitkering aan de rechthebbende echtgenoot wordt het
inkomen van de niet-rechthebbende echtgenoot slechts in aanmerking
genomen voor zover dat de voor hem geldende bijstandsnorm
overschrijdt. Voor de vaststelling daarvan dient niet alleen het landelijk
vastgestelde deel van de uitkering in beschouwing te worden genomen,
maar ook de uitkering voor zover deze voor gemeentelijke beleidsmatige
verantwoordelijkheid komt. Hiertoe strekt de wijziging van het tweede lid.

In het derde lid is in het wetsvoorstel bepaald dat voor de vaststelling
van deze bijstandsnorm degene die studie of opleiding volgt, gelijk wordt
gesteld aan een schoolverlater. Met de gewijzigde normsystematiek is het
een gemeentelijke verantwoordelijkheid of op dit punt een nadere
differentiatie wordt aangebracht. Dit wordt door uitdrukking gebracht
door de verwijziging naar het nieuwe artikel 36, waarin de gemeenten de
bevoegdheid hebben om voor schoolverlaters de uitkering of toeslag
lager vast te stellen.

Door de decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen dient in het vierde
lid geen verwijzing meer te worden opgenomen naar artikel 52, dat komt
te vervallen.
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U, V, W, X en Y (artikel 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 en 69)

De voorgestelde landelijke bijstandsnormen voor algemene bestaans–
kosten zijn hetzij afgestemd op het niveau van de kinderbijslag, hetzij
afgeleid van het netto minimumloon. Er is derhalve in het kader van de
indexeringsbepalingen geen behoefte meer aan een definitie van het
begrip netto minimumjeugdloon, zoals in het wetsvoorstel nog gegeven
in artikel 60.

Naast aanpassing aan andere wijzigingen, dient in artikel 61 te worden
geregeld dat de landelijke bedragen die het kader vormen voor de
toeslagverlening de ontwikkeling van het netto minimumloon volgen.

De bijstandsnormen voor personen jonger dan 21 jaar zijn afgeleid van
de kinderbijslag die voor een 18- tot 21-jarige wordt ontvangen. Zij geven
recht op kinderbijslag op grond van artikel 26, eerste lid, onderdeel b, van
de Algemene Kinderbijslagwet; in artikel 27, eerste lid, van die wet wordt
geregeld dat zo'n kind als twee telkinderen telt. Voor de indexering van
deze bedragen wordt in artikel 62 tevens vastgelegd dat de situatie
maatgevend is waarin de betrokkene voor de kinderbijslag als het eerste
kind telt. De verwijzing naar artikel 13a van de AKW dient ervoor duidelijk
te maken dat voor de vaststelling van de norm mede acht moet worden
geslagen op de verhoging in verband met de nominale ziekenfondspremie
(het zogeheten «Dekker-kopje»). Voor een echtpaar waarvan een
echtgenoot jonger dan 21 jaar en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder
is, is de bijstandsnorm gelijk aan de optelsom van de normen die voor
hen als alleenstaande zouden hebben gegolden.

Door de vervanging van de vrijlatingsbepalingen door een uitstroomin–
centive kunnen de huidige artikelen 62 en 64 vervallen.

De huidige woonkostentoeslagen komen als landelijk genormeerde
regeling te vervallen en komen voor de beleidsmatige verantwoorde–
lijkheid van de gemeenten in het kader van de bijzondere bijstand.
Daarmee vervalt de noodzaak van artikel 67, waarin de afstemming met
de ontwikkeling van de individuele huursubsidie was geregeld.

Aan de indexeringsbepaling van artikel 69 is evenmin behoefte als
gevolg van het vervallen van een wettelijke normering van de drempel in
het kader van de bijzondere bijstand.

Z (artikel 71 tot en met 77b)

De wijziging van Hoofdstuk V, betreffende het geldend maken van het
recht op bijstand, is tweeledig. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is op een
aantal punten inhoudelijk gewijzigd. Deze wijzigingen noopten ertoe de
gehele opzet van het hoofdstuk te herzien. De inhoudelijke wijzigingen
komen bij de afzonderlijke artikelen aan de orde.

De indeling van het hoofdstuk volgt in de gewijzigde opzet in grote
lijnen de indiening en behandeling van de aanvraag. Daardoor komen
eerst aan de orde de bepalingen die betrekking hebben op de gemeente
van bijstandverlening. Daarna bepalingen betreffende de inlichtingen–
verplichting van de belanghebbende en door de gemeente te verrichten
onderzoeken. Artikel 74, eerste en derde lid, hebben betrekking op alle
stadia van de bijstandverlening.

Vervolgens komt een paragraaf met de regels die specifiek bij de
aanvraag gelden, gevolgd door de regels inzake de opschorting van reeds
toegekende bijstand. Voorts wordt aangegeven dat een aantal verplich–
tingen die verbonden zijn aan het recht op bijstand, ten minste in de
beschikking moeten worden vermeld. Dit laat onverlet dat andere
elementen van het bijstandsbesluit op grond van het bestuursrecht in de
beschikking worden vermeld, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de
bijstand. Tenslotte is een delegatiebepaling opgenomen in de paragraaf
overige bepalingen.
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Artikel 71

Dit artikel komt overeen met artikel 72 van het oorspronkelijke
wetsvoorstel, behoudens een kleine wijziging waarmee de redactie in lijn
is gebracht met artikel 74, eerste lid van het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Artikel 72

In artikel 72 zijn van het oorspronkelijke wetsvoorstel samengevoegd de
artikelen 73 en 74 en van artikel 75, het vijfde lid.

Onder kosten van bijstand, als bedoeld in het vierde lid, worden mede
begrepen de voorschotten die met toepassing van artikel 80 zijn verleend.

Artikel 73

Dit artikel regelt de op het gehele bijstandsproces van toepassing zijnde
algemene inlichtingenverplichting van de belanghebbende.

Het eerste lid komt overeen met artikel 76, eerste lid, van het oorspron–
kelijke wetsvoorstel.

Op grond van het tweede lid is de belanghebbende verplicht de vereiste
gegevens te verstrekken op een daartoe door de gemeente vastgesteld
formulier.

In het derde lid wordt een algemene medewerkingsverplichting
geformuleerd. Deze formulering omvat eveneens de verplichting van de
betrokkene om medewerking te verlenen aan de verificatie van de door
hem verstrekte gegevens, bijvoorbeeld door middel van een huisbezoek,
indien dit naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk is. Wordt deze
verplichting niet nagekomen, dan kan op voet van het bepaalde in artikel
77, opschorting en beëindiging van de bijstand plaatsvinden.

In het vierde lid zijn regels gesteld zoals die in verband met de
inwerkingtreding van de Wet op de identificatieplicht per 1 juni 1994 ook
in de huidige bijstandswet van toepassing worden. Deze verplichtingen
zijn, evenals de medewerkingsverplichting, een ondersteuning van de
hoofdverplichting tot het verstrekken van relevante informatie, en dienen
om de juistheid van de verschafte informatie te kunnen verifiëren.

Artikel 74

In dit artikel zijn de algemene en specifieke onderzoeksverplichtingen
voor de gemeente verwoord.

In het eerste lid wordt tot uitdrukking gebracht dat de gemeente bepaalt
welke gegevens in ieder geval dienen te worden verstrekt met het oog op
de verlening van bijstand dan wel de voortzetting daarvan. Voorts stelt zij
per situatie vast welke bewijsstukken door de belanghebbende moeten
worden verstrekt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het
bijvoegen van het afschrift van een loonstrook ingeval er een arbeidsin–
komen aanwezig is.

Op grond van het tweede lid beoordeelt de gemeente op welke wijze en
op welk tijdstip de vereiste gegevens moeten worden verstrekt door de
belanghebbende.

Artikel 73, tweede lid, en nader te stellen ministeriële regels op basis
van artikel 77b, eerste lid, onderdeel a, brengen met zich mee dat de
gemeente een formulier en termijnen vaststelt voor de indiening van de
aanvraag, voor de periodieke verstrekking van inlichtingen over het
inkomen en dergelijke, ten behoeve van het uit te voeren heronderzoek,
enzovoorts. De belanghebbende is gehouden die gegevens op die wijze te
verstrekken. Dit formulier dient aan bepaalde, algemene eisen te voldoen,
die op basis van artikel 77b, tweede lid, onderdeel a, bij ministeriële
regeling kunnen worden geformuleerd. Hiermee kan enerzijds een zekere
uniformering in de uitvoeringspraktijk worden bereikt en kan anderzijds
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de kwaliteit en de voiledigheid van de formulieren worden verbeterd,
indien dat noodzakelijk zou zijn.

In het derde lid is de algemene onderzoeksverplichting voor de
gemeente opgenomen. Hierin is aangegeven dat deze verplichting zowel
geldt bij de aanvraag als bij de beoordeiing van het verdere recht op
bijstand. Burgemeester en wethouders behoeven alleen een nadere
beslissing te nemen indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft. Deze
bepaling heeft een algemene reikwijdte, en is ook van toepassing als het
heronderzoek als bedoeld in het vierde lid tot wijzigingen aanleiding geeft.
De onderzoeksverplichting ingevolge het derde lid beperkt zich, anders
dan bij het onderzoek naar aanleiding van de aanvraag of het integrale
heronderzoek in het vierde lid, in beginsel tot de verstrekte gegevens,
alsmede tot de gegevens die naar aanleiding van een verstrekt gegeven of
een tussentijds signaal van buitenaf eveneens dienen te worden onder–
zocht. Indien bijvoorbeeld de bijstandsgerechtigde op het inkomsten–
formulier opgeeft bepaalde inkomsten niet langer te ontvangen, is er geen
aanleiding voor een integraal onderzoek naar het geheel van zijn situatie,
maar kan het onderzoek zich beperken tot de omstandigheden die
hiermee in verband staan.

Bij het in het vierde lid geregelde onderzoek herbeoordeelt de gemeente
integraal het recht op bijstand, en beziet zij of de bijstand terecht is
verleend in de periode die sinds de aanvraag of sinds het vorige
heronderzoek is verstreken. Gegevens en bewijsstukken die op die
periode betrekking hebben, dienen desgevraagd te worden overgelegd.
Hierbij wordt uiteraard de aard van de gegevens betrokken: een statisch
gegeven als een kopie van het echtscheidingsvonnis behoeft natuurlijk
niet opnieuw te worden overgelegd. Wel moet in het bevolkingsregister
worden gecontroleerd of de burgerlijke staat van de belanghebbende nog
dezelfde is. Cruciaal is dat het onderzoek zich richt op de dynamische
gegevens, zodat er een zo actueel en volledig mogelijk beeld bestaat van
de belanghebbende en diens voor de bijstandsverlening relevante
omstandigheden.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van de belanghebbende om door
arbeid in dienstbetrekking zelfstandig in het bestaan te voorzien alsmede
de wijze waarop deze mogelijkheden kunnen worden vergroot, is van
groot belang en raakt de essentie van de bijstandswet. Dat onderzoek
dient dan ook regelmatig uitgevoerd te worden.

Het belang van deze onderzoeken wordt onderstreept in artikel 124a,
vierde lid, onder a. De gemeente zal in samenwerking met de Arbeids–
voorzieningsorganisatie moeten nagaan welke mogelijkheden de
belanghebbende heeft om deel te nemen aan betaalde arbeid. Deze
diagnosestelling moet voor iedereen die geen ontheffing van de arbeids–
verplichtingen verkrijgt, worden uitgevoerd. Het gaat hier om personen
voor wie de algemene arbeidsverplichtingen kunnen gelden en die dus
niet op grond van individuele omstandigheden een ontheffing hebben
verkregen ingevolge artikel 114. Het onderzoek zal doorgaans direct bij de
aanvraag mogelijk zijn maar kan ook in een later stadium - na toekenning
van de bijstand - plaatshebben. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen
indien er geen aanleiding meer is om tijdelijke ontheffing van de
arbeidsverplichting te verlenen omdat de belemmeringen van medische
of sociale aard zijn opgeheven. In dat geval zal een diagnosestelling
moeten piaatshebben.

Het beëindigingsonderzoek is, met uitzondering van de termijn, thans
geregeld in het zesde lid. Evenals met betrekking tot het heronderzoek en
het in het zevende lid geregelde debiteurenonderzoek, kan de termijn
worden geregeld mettoepassing van artikel 77b, eerste lid, onderdeel c.

Het voorschrift inzake het debiteurenonderzoek in het zevende lid wijkt
op twee punten af van het oorspronkelijke wetsvoorstel. De eerste
afwijking is dat de onderzoeksverplichting alleen geldt voor vorderingen
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die betrekking hebben op declarabele kosten van bijstand. Het kabinet
vindt het niet in de rede liggen om de minister de bevoegdheid te geven
aan de gemeente verplichtingen op te leggen, ten aanzien van
uitvoeringsaspecten die - ook financieel - volledig voor rekening van de
gemeenten komen.

De verplichting tot terugvordering zelf blijft overigens ook op de niet
declarabele kosten van bijstand onverminderd van toepassing. De tweede
afwijking is dat de verplichting voor gemeenten is vervallen om voor
iedere debiteur ten minste eenmaal per jaar de opgelegde betalings– en
aflossingsverplichtingen te heroverwegen op basis van een onderzoek
naar de financiële omstandigheden van de debiteur. Op dit terrein zal de
nadere regelgeving op basis van artikel 77b zodanig worden ingericht dat
de gemeente in de gelegenheid is de doeltreffendheid van haar
invorderingsbeleid te optimaliseren.

Uit de verwijzing naar artikel 141, eerste lid, onderdeel a, volgt dat met
betrekking tot bijstand ter voorziening in de behoeft aan bedrijfskapitaal
het onderzoek bedoeld in artikel 76, zevende lid, niet verplicht is voorge–
schreven. Het onderzoek bedoeld in artikel 76, zesde lid, dient in dit geval
uiteraard wel te worden verricht, namelijk na afloop van het boekjaar.

De op grond van artikel 23, eerste lid, aan een zelfstandige verstrekte
lening, is begrepen onder de algemene bijstand als bedoeld in artikel 141,
eerste lid, onderdeel a. De afwikkeling daarvan vindt plaats overeen–
komstig hettweede en derde lid van artikel 23.

Artikel 75

Dit artikel komt nagenoeg geheel overeen met artikel 71 van het
ingediende wetsvoorstel. Alleen het vierde lid van dat artikel is niet
overgenomen. De gemeente is vrij om te bepalen op welke wijze de dag
van ontvangst van de aanvraag wordt geregistreerd. De dag van
ontvangst behoeft niet noodzakelijkerwijs op het aanvraagformulier te
worden aangetekend, maar kan ook op andere wijze worden geregistreerd
indien de gemeente meent dat dit effectiever is. Uit artikel 76, eerste lid,
van dit wetsvoorstel en uit artikel 4:13 van de Awb vloeit voort dat een
beslissing op de aanvraag moet worden genomen binnen een zekere
periode na de ontvangst van de aanvraag. Over de vraag welke datum dat
is, mag dus geen twijfel bestaan.

Artikel 76

Artikel 76 ziet met name op de behandeling van de bijstandsaanvraag.
In dit artikel worden de beslistermijnen bepaald, en wordt het
uitgangspunt vastgelegd dat pas tottoekenning van bijstand kan worden
besloten, nadat het onderzoek is voltooid.

In het eerste en tweede lid worden de specifiek voor de Algemene
bijstandswet geldende beslistermijnen vastgesteld. Op grond van artikel
4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de beslistermijn
opgeschort met ingang van de dag waarop de aanvrager wordt uitge–
nodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is
aangevuld of de daarvoor gestelde termijn is verstreken. Hoewel deze
bepaling uiteraard ook op de Algemene bijstandswet van toepassing is, is
deze bepaling nochtans om twee redenen overgenomen in het derde lid
van artikel 76. Enerzijds maakt dit de regeling van de beslistermijn
inzichtelijker en begrijpelijker. Anderzijds zijn aan het verstrijken van de
beslistermijn in de Algemene bijstandswet belangrijke consequenties
verbonden. Hierdoor wordt het noodzakelijk dat de duur daarvan
rechtstreeks uit de Algemene bijstandswet zelf kan worden afgeleid. De
nieuwe redactie van de beslistermijn stelt buiten twijfel, dat door de
opschorting het verstrijken van de totale beslistermijn van vier plus vier
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weken (afwijkende termijnen indien het zelfstandige betreft), langer kan
duren dan een periode van acht weken na de aanvraag.

Tevens is geregeld dat de belanghebbende over de verlenging of
opschorting van deze beslistermijn door de gemeente wordt geïnfor–
meerd. Daarbij wordt hettijdstip vermeld waarop de beslistermijn zal
verstrijken. Deze bepaling is in het tweede en derde lid opgenomen,
gezien het belang van de vraag of de beslistermijn al dan niet verstreken
is, zowel voor de gemeente als voor de belanghebbende zelf.

Voor de gemeente is de beslistermijn van belang, omdat het daarvan
afhankelijk is wanneer het besluit over de aanvraag om bijstand moet
worden genomen en of op grond van artikel 80 nog een voorschot kan
worden verleend. Voor de belanghebbende is de beslistermijn van belang
omdat deze pas na het verstrijken van deze termijn bezwaar kan maken
tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Verder is de bevoegdheid van
de voorzitter van gedeputeerde staten om ingevolge artikel 149 over een
spoedvoorziening te besluiten dan wel van de president van de rechtbank
om op grond van artikel 8:81 Abw een voorlopige voorziening te treffen,
mede afhankelijk van de vraag of de beslistermijn al dan niet is
verstreken.

Degene die een beroep op bijstand doet, moet met het oog op de
rechtsbescherming kunnen vaststellen op welk moment de beslistermijn
verstrijkt. Aangezien de gemeente voor het eigen handelen daarvan reeds
aantekening moet maken, kan deze de belanghebbende daarvan
mededeling doen, zonder dat dit leidt tot bijkomende en belastende
administratieve handelingen.

Overigens is het evident dat in de beschikking wezenlijke elementen van
het bijstandsrecht moeten worden vastgesteld, zoals de hoogte van de
bijstand, de ingangsdatum en de vorm waarin deze wordt verleend. Deze
aspecten vormen immers de kern van het besluit. Mede gezien de
gevolgen van het niet nakomen daarvan, dienen de belanghebbende ook
kennis te kunnen nemen van de specifieke in het betrokken geval aan de
bijstand verbonden verplichtingen. Met het oog op de rechtszekerheid is
dan ook bepaald dat deze verplichtingen in het besluit behoren te worden
vermeld.

In artikel 4:5, eerste lid, van de Awb is bepaald dat het bestuursorgaan
kan besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen, als de aanvrager
onvoldoende gegevens heeft verstrekt. Het kabinet is van oordeel dat in
het kader van de bijstandsverlening inderdaad van deze bevoegdheid
gebruik moet worden gemaakt. In het vierde lid wordt dan ook voorge–
schreven dat in zo'n geval de aanvraag niet in behandeling wórdt
genomen. Dit komt de helderheid voor de aanvrager ten goede en
versterkt de druk op de aanvrager doordat deze een eigen belang krijgt bij
een adequate verstrekking van gegevens.

Het vijfde lid strekt ertoe in de wet als uitgangspunt vast te leggen dat
toekenning van bijstand pas aan de orde kan zijn nadat een grondig
onderzoek heeft plaatsgevonden naar de door de belanghebbende
verstrekte gegevens. Anderzijds vereist het beginsel van de rechtsze–
kerheid, dat de belanghebbende die aan zijn verplichtingen jegens de
gemeente heeft voldaan, binnen een redelijke periode een beschikking
tegemoet kan zien op de bijstandsaanvraag. Om die reden is in het zesde
lid de mogelijkheid het nemen van een besluit uit te stellen, begrensd tot
het moment waarop de beslistermijn verstrijkt.

Artikel 77

In artikel 77 wordt de opschorting van het recht op bijstand geregeld als
de algemene inlichtingen– en medewerkingsverplichting, bedoeld in
artikel 73, niet wordt nagekomen. In vergelijking met het oorspronkelijke
wetsvoorstel is de opschorting en de beëindiging inzichtelijker geformu–
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leerd. Het niet verstrekken van gevorderde bewijsstukken is op een lijn
gesteld met het niet inleveren van het inlichtingenformulier zelf.

Aangezien het recht op bijstand voortvloeit uit de wet en niet beheersd
wordt door discretionaire bevoegdheden van de gemeente, is imperatief
bepaald dat de gemeente het recht op bijstand opschort als de belangheb–
bende deze verplichtingen niet nakomt. De ingangsdatum van de
opschorting wordt in beginsel bepaald op de eerste dag van de periode
waarop het verzuim betrekking heeft. Een toelichting kan dit verduide–
lijken. Op grond van artikel 79 wordt de bijstand betaald aan het einde van
de kalendermaand. De inlichtingen over die maand kunnen niet eerder
verstrekt worden dan na het verstrijken daarvan. Het kan derhalve
voorkomen dat de betaling van de bijstand al heeft plaatsgevonden op het
moment dat de belanghebbende in verzuim is met het verstrekken van
gegevens. In een dergelijk geval is derhalve bijstand verleend over een
periode waarover achteraf blijkt dat het bijstandsrecht niet kan worden
vastgesteld, zodat dit recht ontbreekt. De bijstand dient als de betrokkene
in verzuim blijft met terugwerkende kracht te worden beëindigd, met
ingang van de eerste dag van de maand waarover informatie diende te
worden verstrekt.

Indien niet kan worden bepaald op welke periode het verzuim
betrekking heeft, geldt de dag van verzuim als ingangsdatum van de
opschorting. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de belanghebbende
onvoldoende medewerking verleent aan een door de gemeente uit te
voeren heronderzoek.

De gemeente bepaalt zelf de termijn, die de belanghebbende gegeven
wordt om het verzuim te herstellen. Deze periode zal niet zo lang mogen
zijn, dat het bijstandsrecht zolang onzeker is dat de rechtszekerheid van de
belanghebbende daardoor in ernstige mate zou worden geschaad. Ook in
het perspectief van handhaving van de regels bij de bijstandsverlening is
het ongewenst dat het recht op bijstand te lang blijft «zweven». Op grond
van artikel 77b, eerste lid, onderdeel b, zal de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid regels stellen over de periode die de opschorting van
de bijstand ten hoogste mag duren. Bij het bepalen van de termijn
waarbinnen het verzuim kan worden hersteld, moet de gemeente
uiteraard rekening houden met de maximale opschortingsperiode. Als de
betrokkene ook in de hersteltermijn niet adequaat reageert, zal de bijstand
worden beëindigd met ingang van de eerste dag van de opschorting. Dit
is een wijziging van de oude bepaling, waarin het tijdstip van beëindiging
werd vastgesteld op de dag van het verzuim. Uitgangspunt is dat de
bijstand wordt beëindigd en teruggevorderd vanaf het tijdstip van
opschorting. Deze wijze van beemdiging staat niet in de weg aan
terugvordering. De uitkering over de betreffende maand is immers
uitbetaald op grond van de Algemene bijstandswet. Dat blijft zo, ook als
nadien de bijstand over die maand alsnog wordt geweigerd. Op de ten
onrechte genoten uitkering zijn de terugvorderingsbepalingen van
toepassing, zodat het betreffende bedrag bij de gemeente kan terug–
komen.

Artikel 77a

Het eerste lid van artikel 77a komt goeddeels overeen met artikel 75,
zesde lid, van het wetsvoorstel. Toegevoegd is dat de verplichtingen ook
in een besluit tot voortzetting van de bijstand moeten worden vermeld.

Op grond van het nieuwe tweede lid behoeft bij een ongewijzigde
voortzetting van de bijstand niet altijd een beschikking te worden
verstuurd. Of dit dienstig kan zijn, kan worden beoordeeld aan de hand
van de concrete situatie. Een argument om opnieuw een beschikking te
zenden onder vermelding van de toepasselijke voorwaarden, kan zijn dat
het al heel lang is geleden dat aan de betrokkene de voorwaarden zijn
medegedeeld.
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Het derde en vierde lid hebben betrekking op de situatie dat voor de
belanghebbende een trajectplan wordt opgesteld. Het kabinet acht het,
zoals in de algemene toelichting vermeld, wenselijk dat het de betrokkene
volstrekt duidelijk is welke verplichtingen in dit verband aan de bijstands–
uitkering worden verbonden. Daartoe wordt in het derde lid bepaald dat in
zo'n geval bij de beschikking een bijlage wordt gevoegd waarin is
aangegeven welke specifieke verplichtingen voor de betrokkene gelden.

Uit het plan vloeit tevens voort welke voorzieningen de uitvoerings–
instanties ter beschikking zullen stellen om uitvoering van het plan
mogelijk te maken. Vandaar dat in het vierde lid is geregeld dat, naast de
belanghebbende, ook de gemeente en, daar waar onderdelen van het plan
hetter beschikking stellen van voorzieningen van de Arbeidsvoorzienings–
organisatie noodzakelijk maken, ook deze laatste instantie de bijlage mede
ondertekenen.

Artikel 77b

Het eerste lid van dit artikel biedt de mogelijkheid dat bij algemene
maatregel van bestuur regels gesteld kunnen worden met betrekking tot
de inlichtingenverplichting voor belanghebbende. Niet alleen voor wat
betreft welke gegevens, maar ook wat betreft de wijze en het tijdstip
waarop die gegevens moeten worden verstrekt en de bewijsstukken die
daarbij door de belanghebbende dienen te worden overgelegd. Verder
kunnen met betrekking tot de inhoud van de voor burgemeester en
wethouders geldende algemene verificatieplicht en de door het college uit
te voeren her–, beëindigings– en debiteurenonderzoeken nadere regels
worden gesteld, evenals over de termijn gedurende welke het recht op
bijstand wordt opgeschort en belanghebbende de gelegenheid wordt
geboden zijn verzuim te herstellen. In paragraaf 3 en 9.3 van de algemene
toelichting is aangegeven dat van deze mogelijkheid vooralsnog geen
gebruik zal worden gemaakt en welke overwegingen tot dit standpunt
hebben geleid.

Op grond van het tweede lid kan de ministertermijnen vaststellen
waarbinnen burgemeester en wethouders de her–, beëindigings– en
debiteurenonderzoeken moeten verrichten. De minister kan voorts
bepalen dat van de gestelde termijn kan worden afgeweken indien
voldaan wordt aan door hem te stellen voorwaarden. Ook kan de minister
bepalen in welke gevallen de verplichting tot het uitvoeren van een
debiteurenonderzoek niet van toepassing is.

Aa (artikel 80)

Artikel 80 geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om,
zonder voorafgaand onderzoek, bijstand te verlenen bij wijze van
voorschot. Deze bevoegdheid is beperkt tot situaties waarin de individuele
omstandigheden in een concreet geval voorschotverlening noodzakelijk
maken. In veel gevallen zal een voorschot, gezien de aanwezige reserves
op bijvoorbeeld een spaarrekening, niet behoeven te worden verleend.

De mogelijkheid van voorschotverlening kent een beperking in duur.
Deze sluit aan bij de in artikel 76 opgenomen termijn waarbinnen een
beslissing op de aanvraag dient te worden genomen. Uit het karakter van
de voorschotverlening volgt dat deze tot een zo kort mogelijke periode
beperkt dient te blijven. Over het recht op bijstand bestaat immers geen
zekerheid. Als het de belanghebbende verweten kan worden dat de
gemeente niet tijdig de beschikking heeft over bepaalde aanvullende
gegevens die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht op
bijstand, ligt het voor de hand dat hiermee bij de voorschotverlening
rekening wordt gehouden.

Het voorschot wordt verleend in de vorm van een renteloze geldlening,
zoals in het algemene deel van de toelichting vermeld. Indien na
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voltooiing van het onderzoek blijkt dat er recht op bijstand bestaat, dan
kan dit vanaf de aanvraagdatum worden toegekend. Artikel 81, derde lid,
voorziet erin dat de bijstand zonder machtiging van de belanghebbende
kan worden verrekend met het voorschot.

Indien de belanghebbende door de verrekening van het voorschot de
periode van de toekenning tot de eerste reguliere beta'mg niet kan
overbruggen, kan de gemeente hiervoor bijzondere bijstand verlenen. Het
is derhalve uitgesloten dat in een dergelijk geval verrekening van het
voorschot achterwege blijft.

Is het voorschot ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleend, dan
wordt dit van de belanghebbende teruggevorderd. De terugvordering kan
worden tenuitvoergelegd op alle vermogensbestanddelen van de
betrokkene (artikel 276 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek), dus niet alleen
op het inkomen, maar ook op andere vermogensbestanddelen, zoals
bijvoorbeeld een spaartegoed, zelfs als dit onder het bescheiden vrij te
laten vermogen ligt. Het vrij te laten vermogen wordt immers alleen bij de
beoordeling van het recht op bijstand buiten beschouwing gelaten, niet bij
de executie van terugvorderingsbeslissingen. Weliswaar is de noodzaak
tot verlening van een voorschot niet aan de orde, indien de betrokkene
beschikt over een financiële reserve, maar het is mogelijk dat die reserve
ten tijde van de voorschotverlening bij de gemeente niet bekend was. Het
is immers kenmerkend voor de situatie op het moment dat wordt besloten
tot voorschotverlening dat er geen compleet beeld van de relevante
gegevens en omstandigheden bestaat.

Bb (artikel 81, derde lid)

Hierin is uitdrukkelijk de verrekening van bijstand met het voorschot
geregeld, op een vergelijkbare wijze als bij de verrekening van
WW-uitkering en bijstand in het eerste lid.

Cc (artikel 83)

Thans is geregeld dat, naast de bijzondere bijstand, ook de woonkosten–
toeslag niet vatbaar is voor beslag. Door het onderbrengen van de
woonkostentoeslag in de bijzondere bijstand behoeft dit niet meer apart te
worden bepaald.

Ff (artikel 100)

In het algemene gedeelte van de toelichting is ingegaan op de situatie
waarin aan beneden-21-jarigen aanvullende bijstand wordt verleend
omdat de betrokkene noodzakelijke bestaanskosten heeft die de landelijke
norm te boven gaat en waarvoor hij geen beroep kan doen op de
ouderlijke onderhoudsplicht. Zon beslissing tot bijstandsverlening dient
geen afbreuk te doen aan de ouderlijke onderhoudsplicht. De aanvullende
bijstand dient in dit geval derhalve op de ouders te worden verhaald.
Gezien de afstemming van de landelijke bijstandsnormen op de
kinderbijslagniveaus, is er geen aanleiding tot verhaal van de algemene
bijstand. Het verhaal blijft derhalve beperkt tot de bijzondere bijstand.

Overigens heeft de gemeente op grond van artikel 99 de bevoegdheid
om, indien dringende redenen daartoe nopen, geheel of gedeeltelijk af te
zien van het verhalen van kosten van bijstand.

Gg (artikel 114)

In het algemene gedeelte van deze toelichting is ingegaan op de
overwegingen van het kabinet om de in artikel 114, tweede lid, genoemde
leeftijdsgrens van 12 jaar te vervangen door 5 jaar. Deze bepaling strekt
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ertoe dat bij de beoordeling van de verplichtingen die aan de bijstand
worden verbonden, de zorgverantwoordelijkheid voor kinderen in deze
leeftijdscategorie uitdrukkelijk door de gemeente dient te worden
betrokken. De gemeente zal derhalve expliciet moeten bezien in hoeverre
de zorg voor kinderen verenigbaar is met het opleggen van een of meer
verplichtingen gericht op de zelfstandige bestaansvoorziening.

In aansluiting op wat hierover in de toelichting op het huidige
wetsvoorstel is opgenomen, betekent dit niet dat, in geval van een
zorgtaak voor een kind in die leeftijdscategorie, arbeidsinschakeling of
andere verplichtingen, zoals het volgen van een opleiding, nooit kan
worden gevergd. Als er adequate mogelijkheden voor kinderopvang zijn
of als de zorgtaak met de partner kan worden gedeeld, kan beschikbaar–
stelling voor de arbeidsmarkt wel degelijk worden verlangd. Evenmin kan
uit deze bepaling worden afgeleid dat, indien de kinderen ouder dan 5 jaar
zijn, de gemeente zonder meer alle verplichtingen kan opleggen. Het
eerste lid geeft immers de algemene opdracht om de arbeids–
verplichtingen af te stemmen op de medische en sociale omstandigheden
van de betrokkene.

Hh (artikel 118)

Van groot belang ten behoeve van een effectieve aanpak van de
werkloosheid is dat de inspanningen van uitvoerende instanties, gericht
op uitstroom naar betaalde arbeid, op decentraal niveau op elkaar worden
afgestemd en gecoördineerd. Nu gemeenten via het Fonds sociale
vernieuwing een incentivebudget krijgen, wordt samenwerking tussen
gemeenten en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van
onderlinge beleidsafstemming en het verkrijgen van de vereiste coördi–
natie nog belangrijker, zodat het gerechtvaardigd is om een
samenwerkingsplicht tussen burgemeester en wethouders en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie voorte schrijven. Per regio kan optimaal
aangesloten worden op hetgeen rondom de samenwerking tussen
gemeenten en de regionale Arbeidsvoorzieningsorganisatie reeds tot
stand is gekomen of wordt ontwikkeld. De vormgeving en de inhoud van
de samenwerking behoren tot de verantwoordelijkheid van het gemeente–
bestuur en het Regionaal Bestuur van de Arbeidsvoorziening. Mocht
echter blijken dat gemeenten en Arbeidsvoorzieningsorganisatie er niet in
slagen om op adequate wijze invulling te geven aan de samenwerking,
dan zal een centrale aansturing nodig kunnen zijn. Daartoe is in het vierde
lid de bevoegdheid opgenomen tot het stellen van nadere regels. Zoals in
het algemene deel van de toelichting is aangegeven zal hiervan eerst
gebruik worden gemaakt nadat met het Centraal Bestuur Arbeidsvoor–
ziening is overlegd over de inhoud van de nadere voorschriften.

In het nieuwe derde lid worden gemeenten verplicht hun beleid met
betrekking tot het bieden van financiële stimulansen voor arbeids–
participatie van uitkeringsgerechtigden in een gemeentelijke verordening
neer te leggen. Zonder aantasting van de gemeentelijke beleidsruimte
wordt hiermee de rechtszekerheid voor uitkeringsgerechtigden gewaar–
borgd. Mede door de openbare behandeling van die verordening door de
gemeenteraad, wordt het gemeentelijk beleid terzake voldoende kenbaar
voor de burgers.

li (artikel 120)

Het nieuwe vijfde lid biedt de verplichting om bij algemene maatregel
van bestuur een nadere invulling te geven aan het begrip passende
arbeid, in overeenstemming met het voorgenomen regime in de WW,
IOAW en IOAZ. Zoals in de algemene toelichting vermeld, heeft deze
bevoegdheid tot doel om voor academici en schoolverlaters een breder
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begrip passende arbeid te laten gelden dan, gezien de jurisprudentie, de
huidige wetgeving toelaat.

Jj (artikel 124)

Voor een getrouwe weergave van de uitvoering en een effectief
uitvoeringsproces is mede een adequaat verficatieproces vereist van door
de belanghebbenden en derden verstrekte gegevens alsmede een
toereikende dossiervorming. De uitgevoerde verificaties dienen hun
neerslag te krijgen door verantwoording daarvan in de relevante dossiers.
De voorgestelde wijziging van dit artikel strekt er toe om de verantwoor–
delijkheid en verantwoording van burgemeester en wethouders voor deze
uitvoerïngsaspecten nader aan te geven. Het begrip administratie wordt
daartoe nader geconcretiseerd en verruimd. Niet alleen de relevante
beslissingen met betrekking tot de uitvoering van deze wet dienen in deze
administratie hun weerslag te vinden, maar ook de daarop betrekking
hebbende bescheiden. Dit omvat derhalve ook de neerslag van het
verificatieproces.

Kk (artikel 124a)

Uit het tweede lid van het nieuwe artikel 124a blijkt dat het beleidsplan
per jaar wordt opgesteld. De uitvoering van het plan zal zo jaarlijks
kunnen worden beoordeeld en zonodig worden bijgesteld. Hierna zal
opnieuw het plan, al dan niet gewijzigd, door het gemeentebestuur
worden vastgesteld. Deze beoordeling zal in de vorm van een beleids–
verslag als bedoeld in genoemd artikel 110 van de Gemeentewet, dienen
als grondslag voor bijstelling van het plan.

De periode waarop het uitvoeringsplan betrekking heeft kan door het
gemeentebestuur zelf worden bepaald. Gelet op de samenwerkings–
verplichting die de gemeente ten aanzien van het uitstroombeleid heeft
met de arbeidsvoorzieningsorganisatie, ligt het voor de hand dat voor dit
onderdeel afstemming plaatsvindt met de beleidsplannen van het RBA.
Op basis van deze afstemming en op basis van het beleidsverslag zullen
de uitvoeringsplannen jaarlijks geactualiseerd moeten worden.

In het derde lid wordt verwezen naar artikel 74, eerste tot en met vierde
lid. In het beleidsplan dient de gemeente derhalve uitwerking te geven
aan de in dit artikel neergelegde controletaak ten aanzien van de
volledigheid en juistheid van de verstrekte gegevens. Dat houdt niet
alleen in dat daarin wordt vermeld hoe de samenwerking en coördinatie
met andere instanties inhoud wordt gegeven, maar bijvoorbeeld ook in
welke gevallen een huisbezoek als middel voor controle en verificatie
wordt gehanteerd. Voor een effectieve inzet van de beschikbare middelen
is het raadzaam dat gemeenten vooraf aan de invulling van een
uitvoeringsbeleidsplan in kaart brengen en analyseren wie bijstand
ontvangen en op grond van welke omstandigheden. Een dergelijk
onderzoek kan worden beschouwd als een hulpmiddel om de eigen lokale
situatie goed in beeld krijgen en de uitkomsten daarvan aan te wenden
voor de vulling en opbouw van een uitvoeringsbeleidsplan. Deze
informatie zal gemeenten ook in staat stellen de inzet aan te laten sluiten
bij de omvang en samenstelling van het eigen bestand aan personen die
bijstand ontvangen.

De wijze waarop burgemeester en wethouders het (her-)onderzoek
verrichten behoort primairtot hun eigen verantwoordelijkheid. Anders
dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel kunnenhieromtrent alleen bij
algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld. Gelet op
het belang van (her-)onderzoek voor de bepaling van de rechtmatigheid
en doelmatigheid van de te verlenen of toegekende uitkering, acht het
kabinet het van belang dat in het uitvoeringsbeleidsplan ook de wijze
waarop burgemeester en wethouders uitvoering geven aan de
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heronderzoeksverplichting wordt aangegeven. Ofschoon het
beëindigingsonderzoek en debiteurenonderzoek ook de rechtmatigheid en
doelmatigheid van de uitvoering kunnen raken, staan zij in een minder
rechtstreeks verband met de doelen die - onder andere - met de
opstelling van een uitvoeringsbeleidsplan worden nagestreefd, namelijk
fraudebestrijding en uitstroombevordering. Gemeenten kunnen die
aspecten in het uitvoeringsbeleidsplan betrekken doch worden daartoe
niet verplicht. Omdat de gegevensverstrekking door belanghebbende, en
de controle daarop, en het onderzoek naar diens mogelijkheden om door
arbeid in dienstbetrekking zelfstandig in het bestaan te voorzien van van
essentieel belang zijn in het het kader van de fraudebestrijding en de
uitstroombevordering, dienen deze aspecten wel onderdeel uit te maken
van het uitvoeringsbeleidsplan.

In een uitvoeringsbeleidsplan zal ook moeten worden aangegeven hoe
de gemeente de zorgplicht voor de bestrijding van fraude inhoud geeft.
Om adequaat inhoud te kunnen geven aan deze zorgplicht dienen
gemeenten over de deskundigheid te beschikken die nodig is om fraude
met uitkeringen op te sporen en een adequate administratieve sanctie te
kunnen opleggen dan wel de zaak op een doelmatige manier over te
kunnen dragen aan het Openbaar Ministerie. Dan wordt gewaarborgd dat
de administratieve sancties of de aangifte bij het Openbaar Ministerie op
de juiste feiten berusten en dat vormfouten zoveel mogelijk worden
vermeden. Dat betekent tijdwinst en een geringer aantal beroeps–
procedures. Het kabinet is van mening dat daarvoor de zogeheten sociaal
rechercheurs de meest aangewezen functionarissen zijn.

Het vierde lid heeft betrekking op het beleidsplan voor zover dat de
bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening betreft. In artikel
118, tweede lid, wordt voorgesteld een samenwerkingsverplichting voor
de gemeente en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in de Algemene
bijstandswet op te nemen, ter bevordering van de afstemming en
stroomlijning van het lokale en regionale activerend arbeidsmarktbeleid
ten behoeve van langdurig werklozen. De feitelijke invulling van deze
samenwerkingsverplichting dient op decentraal niveau plaats te vinden in
overleg met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

In het vijfde lid van dit wetsartikel is aangegeven dat nadere regels
gesteld kunnen worden ten aanzien van de voorwaarden waaronder de
plannen en verslagen een functie kunnen vervullen in hettoezicht. Het zijn
openbare stukken, die derhalve ook kunnen worden gebruikt bij de
tweedelijnsuitvoeringscontrole. De aanwezigheid van plannen en
verslagen op zich geeft echter nog geen waarborg dat zij kunnen dienen
om een gefundeerd oordeel te vormen over de uitvoering, zowel in het
eerste– als het tweedelijnstoezicht. Om in het kader van het toezicht
uitspraken te kunnen doen over individuele gemeenten kan het nodig
blijken om voorschriften te geven omtrent vorm en inhoud van plannen
en beleidsverslagen.

Uit de redactie van dit vijfde lid volgt dat het tot de eigen verantwoorde–
lijkheid van het gemeentebestuur behoort of vorm en inhoud van het plan
en het beleidsverslag overeenkomstig deze nadere regels worden
ingericht. Consequentie van het niet volgen van deze nadere regels is dat
in de tweedelijnsuitvoeringscontrole beoordeeld moet worden of de
gemeentelijke informatie toereikend is of dat rechtstreeks onderzoek bij
desbetreffende gemeente noodzakelijk zal zijn.

Ll (artikel 127)

Het is wenselijk dat werkgevers de bevoegdheid hebben om uit eigen
beweging aan de sociale dienst gegevens te verstrekken over wijzigingen
in gegevens van zijn werknemers, als de gemeente reeds eerder om
dergelijke inlichtingen heeft gevraagd. Dit voorkomt het ontstaan van
stuwmeren bij zowel de werkgever als de gemeente. Immers, de
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gemeente zal in de overige gevallen genoodzaakt zijn periodiek gegevens
ter verificatie op te vragen. Juist in het verwerken van belastingsignalen
door gemeenten is gebleken dat een aantal werkgevers overstelpt worden
met vragen om nadere informatie. Dit geldt in het bijzonder voor de
uitzendbureaus. Kenmerkend voor werknemers in deze branche is een
wisselend arbeidsverloop waardoor voortdurend mutaties in de hoogte
van het inkomen plaatsvinden. Door de werkgever de bevoegdheid te
verlenen uit eigen beweging gegevens te verstrekken kan worden
voorkomen dat op een later tijdstip gemeenten massaal gegevens gaan
opvragen, waardoor de uitvoering van de eigen taak in gevaar kan komen
of de gevraagde informatie met grote achterstand wordt aangeleverd. Het
tijdig vaststellen van de hoogte van de uitkering wordt daardoor
belemmerd.

Mm (artikel 128)

Bij invoering van de wet Invoering sociaal-fiscaal nummer gemeenten -
op 1 september 1992 - is aan de gemeenten de mogelijkheid geboden
gegevens die van de belanghebbende zijn ontvangen bij andere instanties
te verifiëren op juistheid en volledigheid. Daartoe zijn een aantal
instanties aangegeven die desgevraagd informatieplichtig zijn aan
burgemeester en wethouders voor zover deze gegevens hebben gevraagd
die van belang zijn voor de uitvoering van de ABW, IOAW en IOAZ.

Bijstandsverlening is alleen toegestaan als niet op andere wijze in de
noodzakelijke kosten van het bestaan kan worden voorzien. Ingeval van
detentie kan daarom in het algemeen geen sprake zijn van bijstands–
verlening. Teneinde gemeenten in de gelegenheid te stellen te beoordelen
of tussentijds sprake is van detentie is het nodig de informatieverplichting
met betrekking tot deze gegevens uit te breiden. Hierin is voorzien onder
toevoeging van onderdeel h - de minister van Justitie - aan de lijst van
instanties die desgevraagd informatieplichtig zijn aan gemeenten.

De gegevens omtrent woon– en gezinssituatie en vermogen kunnen bij
deze instanties onvoldoende worden geverifieerd op juistheid en
volledigheid. Een uitbreiding van de informatieverplichting naar instanties
die hierover gegevens in hun bestand hebben opgeslagen is dan ook
nodig. Het gaat hierbij om water– en energiebedrijven, woningbouw–
verenigingen en andere huiseigenaren. Juist deze laatstgenoemde
instanties en personen dragen kennis van de bewoning van een pand en
door wie de kosten van de bewoning worden afgedragen. Zij worden in
de nieuwe onderdelen i en j van artikel 128, eerste lid, als informatieplich–
tigen toegevoegd.

Voor de controle op de gezinssituatie kunnen niet alleen de zieken–
fondsen - die nu al informatieplichtig zijn - een belangrijke rol spelen,
maar ook de particuliere ziektekostenverzekeraars en wel voor de gevallen
waarin arbeid is of wordt verricht die geen titel oplevert voor een
verplichte ziekenfondsverzekering. Deze uitbreiding wordt geregeld door
in onderdeel b van het eerste lid de term ziekenfondsen te vervangen door
zorgverzekeraars.

Naast de eventueel ontvangen studiefinanciering, is voor het recht op
bijstand van belang of de betrokkene een studie of opleiding volgt. In
onderdeel g worden daartoe ook gegevens met betrekking tot de Wet op
het hoger onderwijs voor de gemeenten toegankelijk gemaakt. De redactie
is overigens aangepast aan de tegenwoordige beheersstructuur van deze
gegevens.

Bij de beoordeling van de levensvatbaarheid van een bedrijf in de
agrarische sector is inzicht nodig in de omvang van de voor dat bedrijf
geldende produktiebeperkende maatregelen. Daarbij kan hetthansgaan
om het melkquotum, de mestproductierechten en dergelijke. Deze
gegevens kunnen worden verstrekt door de regionale diensten van de
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Directie Uitvoering Regelingen van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

Uit de huidige wetgeving blijkt onvoldoende duidelijk dat de informatie–
verplichting zich mede uitstrekt tot gegevens met betrekking tot degene
die in dezelfde woning woont als de aanvrager of ontvanger van bijstand.
Voor een effectieve bestrijding van de partnerfraude is het noodzakelijk
dat de gemeenten kunnen beschikken over gegevens met betrekking tot
deze personen. In het nieuwe derde lid wordt dit geregeld. Deze
informatieplicht heeft ook betrekking op degenen van wie de gemeente
een gegrond vermoeden heeft dat deze zijn hoofdverblijf heeft bij de
bijstandsontvanger. In het derde lid wordt tevens bepaald dat de
gemeente eveneens gegevens kan vergen met betrekking tot degene van
wie kosten van bijstand worden teruggevorderd en op degene waarop
deze worden verhaald. De bepaling strekt zich mede uit tot de personen
die dezelfde woning bewonen als de persoon van wie bijstand wordt
teruggevorderd of op wie bijstand wordt verhaald. Hiermee wordt bereikt
dat ook gegevens van de verzwegen partner kunnen worden opgevraagd
ter beoordeling van de eventuele terugvordering op die partner als
bedoeld in artikel 90, tweede lid.

Verificatie van gegevens is niet alleen van belang bij de aanvraag van
bijstand, maar ook gedurende de uitkeringsperiode. Het is daartoe
noodzakelijk dat de gemeenten in ieder geval wijzigingen in de inkomen
en woon– en gezinssituatie op de voet kunnen blijven volgen. Om dit
mogelijk te maken worden dat de in het eerste lid vermelde instanties -
met uitzondering van de verhuurders van woningen en de nutsbedrijven -
verplicht om desgevraagd afspraken te maken met de gemeenten over de
levering van deze gegevens. Hiertoe strekt het vijfde lid.

Het kabinet acht het wenselijk dat dergelijke afspraken gecoördineerd
kunnen worden gemaakt en zal dat bevorderen. Zonodig kunnen
hieromtrent nadere regels worden gesteld op grond van het nieuwe zesde
lid. Dit geldt in het bijzonder voor die gevallen waarin gegevens worden
gevraagd over personen die niet in een directe relatie staan tot de
gemeente.

Het opvragen van gegevens over eventuele partners vereist al de
nodige terughoudendheid van gemeenten. Echter, teneinde partnerfraude
te kunnen aantonen kan dat gegevensverkeer wel noodzakelijk zijn. Het
opvragen van gegevens over een eventuele partner ingeval van verhaal
vereist uiteraard een hoge mate van zorgvuldigheid bij gemeenten. Deze
partner is immers zelf niet bij het verhaal betrokken. Die gegevens, bij
voorbeeld het aandeel in bepaalde vaste lasten, kunnen echter wel van
invloed zijn op de hoogte van de verhaalsbijdrage.

Voor een effectieve verificatie dienen de gemeenten bijtijds te kunnen
beschikken over de gevraagde gegevens. Over het algemeen is een
termijn van vier weken daarvoor redelijk. Het nieuwe vierde lid strekt
ertoe om de gemeenten een wettelijke grondslag te geven voor een
dergelijk verzoek.

Het is noodzakelijk dat de gemeente in staat wordt gesteld om,
voorafgaand aan de beslissing tot bijstandsverlening, de gegevens
omtrent inkomen en vermogen te verifiëren. Naast de bevraging van de
instanties vermeld in het eerste lid kan het noodzakelijk zijn dat voor de
controle van de opgave van de aanvrager ook inlichtingen worden bij
andere instanties dan genoemd in artikel 127 en artikel 128, eerste lid.
Gezien de uitgebreidheid en de aard van de gegevens die bij deze andere
instanties beschikbaar zijn, is het kabinet van oordeel dat zorgvuldig dient
te worden geregeld welke inlichtingen de gemeente kan vergen.

De inlichtingenverplichting kan veelal worden beperkt tot indicaties over
de aan– of afwezigheid van inkomen of vermogen en behoeft zich niet uit
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te strekken tot de omvang, hoogte of besteding daarvan. Aan de belang–
hebbende kan immers worden gevraagd de bescheiden te overleggen
waaruit bijvoorbeeld de hoogte van een saldo op een bankrekening blijkt.
Deze beperking blijkt uit de aanhef van het nieuwe zevende lid, waarin
deze bevoegdheid wordt geregeld. Op welke instanties deze informatie–
verplichting gaat berusten, wordt bij algemene maatregel van bestuur
bepaald.

Zoals al is aangegeven in het algemene gedeelte van deze toelichting
wil het kabinet de gemeenten in staat stellen een diepgravender
onderzoek te verrichten als daarvoor aanleiding is. Wel meent het kabinet
dat informatieplichtigen van hun kant in bepaalde situaties extra
waarborgen mogen verlangen van gemeenten alvorens zij informatie
verstrekken. Daartoe kan worden bepaald dat de toegang tot dergelijke
gegevens in specifiek daarvoor aangewezen situaties alleen open staat
voor ambtenaren met opsporingsbevoegdheid. De mogelijkheid om
desgewenst deze nadere beperking aan het gegevensverkeerte kunnen
opleggen is opgenomen in het achtste lid. De geleverde informatie zal
vervolgens opgeslagen worden in de persoonsregistraties van de afdeling
bijzondere controle en als zodanig vallen onder het privacy-reglement van
deze afdeling. Hiermee wordt eveneens een extra waarborg gegeven dat
slechts daartoe bevoegden kennis nemen van de informatie.

In zijn algemeenheid is overigens bij het verstrekken van inlichtingen de
Wet persoonsregistratie van toepassing, waarin wordt aangegeven welke
waarborgen bestaan voor de bescherming van de persoonlijke levens–
sfeer bij gegevensverkeer. Hierbij is met name artikel 18 van toepassing,
op grond waarvan persoonsregistraties slechts gegevens dienen te
bevatten die voor het doel van die registratie noodzakelijk zijn. Het
verstrekken van deze gegevens aan andere instanties met een publiek–
rechtelijke taak kan slechts plaats vinden onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat die andere instanties de gegevens behoeven voor de
uitoefening van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregis–
treerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Voorts is in de
Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 2:5, een geheimhoudingsplicht
opgenomen voor een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak
van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens
met een vertrouwelijk karakter. Inbreuk op de geheimhoudingsplicht kan
slechts plaatsvinden indien een wettelijk voorschrift zulks voorschrijft of
uit de opgedragen taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Nn (artikel 132)

Deze wijziging houdt verband met het feit dat niet alle instanties voor
wie de verplichting geldt om inlichtingen aan de gemeente te verstrekken,
de bevoegdheid hebben om het sociaal-fiscaal-nummerte gebruiken.

Oo (artikel 135)

Dit artikel is verplaatst naar de nieuwe paragraaf 5, Beleidsinformatie.

Pp (artikel 139)

De voorgestelde wijziging van dit artikel strekt er toe om taak, inhoud en
reikwijdte van het toezicht op de uitvoering van deze wet meer dan
voorheen te expliciteren. De met de beleidsoverdracht en de beleidsin–
formatie verband houdende aspecten die tot dusverre deel uit maakte van
het toezicht zijn niet langer hieronder begrepen.

Het eerste lid regelt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het
toezicht. Deze betreft de rechtmatigheid en doelmatigheid van de
wetsuitvoering door de gemeenten, mede ter voldoening aan de in de
Comptabiliteitswet gestelde rechtmatigheidseisen (artikel 22, eerste lid.
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onderdeel a, en artikel 51, tweede en derde lid). Naast het bepaalde in
deze wet zijn uiteraard de terzake van rechtmatigheid en doelmatigheid
van de administratie en het beheer in de Gemeentewet gestelde
bepalingen van toepassing. De primaire verantwoordelijkheid voor de
controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering ligt bij
de gemeente. Die verantwoordelijkheid wordt als uitgangspunt genomen
voor het ministeriëel toezicht, dat wil zeggen het tweedelijnstoezicht. Bij
dit toezicht baseert het Rijk zich op de beschikbare resultaten en
documenten van de eerstelijnsuitvoeringscontrole. Indien deze ontoe–
reikend blijken te zijn, zal de gemeente hierop worden gewezen met een
gelijktijdig verzoektot correctie. In laatste instantie zal inzage in de
gemeentelijke administratie mogelijk moeten zijn. Daartoe voorziet het
tweede lid.

De taak, werkwijze en bevoegdheden van het met de uitvoering van het
toezicht belaste ambtelijk apparaat zullen door de in het derde lid
bedoelde nadere regels een wettelijke verankering krijgen, hetgeen mede
bijdraagt aan een heldere en zuivere toezichtsverhouding.

Qq (artikel 14Oa en 140b)

Met deze wijziging wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, waarin de
informatievoorziening ten behoeve van de beleidsvorming is opgenomen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de
vorming en evaluatie van het bijstandsbeleid. Voorts heeft hij een
politieke verantwoordingsplicht jegens het parlement, andere ministeries
en internationale organisaties. Hiertoe dient hij te kunnen beschikken over
kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de bijstandsverlening.

De zorg voor de aanwezigheid van voldoende en adequate informatie is
een verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid. Bij de invulling van de informatiebehoefte kan hij uiteraard
gebruik maken van de gegevens die gemeenten in het kader van het
toezicht en de financiële verantwoording aan hem verstrekken. Het betreft
hier bijvoorbeeld de gemeentelijke plannen en beleidsverslagen, als
bedoeld in artikel 124a, die overigens op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur openbaar zijn en waarvoor derhalve geen verstrekkingsplicht
in deze wet hoeft te worden opgenomen. Voorts kan de minister
beschikken over de door de gemeente in te zenden kostenopgaven als
bedoeld in artikel 141, derde lid, en de op grond van artikel 140b verza–
melde statistische informatie.

De minister heeft, in aanvulling op de hiervoor genoemde informatie,
evenwel ook behoefte aan andere, specifiek voor het bijstandsbeleid
relevante informatie. Het nieuwe artikel 140a verschaft hem de
bevoegdheid tot het opvragen van deze informatie en regelt tevens de
verplichting die burgemeester en wethouders hebben tot het verstrekken
van de gevraagde informatie.

De informatievoorziening op grond van artikel 140a zal voor een
belangrijk deel plaats gaan vinden in de vorm van een regelmatige, via
een vaste structuur verlopende gegevensverstrekking. Bij de bepaling van
de door de gemeenten te verstrekken gegevens zal zo veel mogelijk
worden aangesloten bij de door de gemeenten bij de uitvoering van deze
wet te verzamelen en vast te leggen gegevens. Daartoe zal in voorko–
mende gevallen met de gemeenten overleg worden gevoerd.

Het eerste lid van artikel 140a regelt de verplichting van burgemeester
en wethouders aan de minister de door hem gevraagde inlichtingen te
verstrekken. Daaronder is tevens begrepen het hem ten dienste staande
ambtelijk apparaat, alsmede door hem ingeschakelde instanties. Het
begrip inlichtingen dient breed te worden opgevat. Hiertoe worden zowel
kwantitatieve als kwalitatieve gegevens gerekend. Voorts betreft het zowel
systematische, periodieke gegevensverstrekkingen als eenmalige ad–
hoc-verstrekkingen.
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Het tweede lid verschaft de bevoegdheid om bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur nadere regelen te stellen. Daarin zal op hoofdlijnen
worden vastgelegd welke gegevens worden verstrekt en op welke wijze
en onder welke condities dit gebeurt.

Het nieuwe artikel 140b regelt, evenals artikel 135 van het wetsvoorstel,
de verstrekking door gemeenten van gegevens ten behoeve van de
statistiek. Daarmee wordt invulling gegeven aan de meer algemene
maatschappelijke informatiebehoefte met betrekking tot ontwikkelingen
op het terrein van de bijstandswet. Bij het CBS zal, evenals dat nu het
geval is, de uitvoerende verantwoordelijkheid berusten voor de periodieke
oplevering van de overeenkomstig de door de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid gestelde regels op te stellen bijstandsstatistieken.

Rr (artikei 141)

Deze bepaling regelt allereerst dat de toeslag en de bij wijze van
voorschot verleende bijstand volledig voor financiële verantwoorde–
lijkheid van de gemeente komen. In het eerste lid is derhalve bepaald dat
voor de vergoeding de algemene bijstand buiten beschouwing blijft voor
zover die is verstrekt als een toeslag op grond van artikel 33 of als een
voorschot op grond van artikel 80.

Voor de vaststelling van hetgeen als declarabele normbijstand wordt
aangemerkt, is van belang dat, in de situatie waarin zowel sprake is van
toekenning van een toeslag op grond van artikel 33 als een verlaging van
de uitkering op grond van artikel 35 of 36, de verlaging bij voorrang in
mindering wordt gebracht op de toeslag. In de desbetreffende bepalingen
is dat reeds geregeld. In het wetsvoorstel wordt de bijstandsuitkering
vastgesteld met inbegrip van de aanspraak op vakantiegeld. Daaruit volgt
dat het uit te betalen vakantiegeld over de landelijk genormeerde bijstand
eveneens voor rijksvergoeding in aanmerking komt.

Door deze materie in hetzelfde lid te regelen wordt duidelijk dat de over
de bijstand verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en
ziekenfondspremie alleen kunnen worden gedeclareerd voor zover deze
betrekking hebben op de declarabele bijstand. Voor de vaststelling van de
verschuldigde loonbelasting en premies - en derhalve voor het moment
waarop deze bij het Rijk worden gedeclareerd - is het feitelijke moment
van uitbetaling van de uitkering doorslaggevend, ongeacht hettijdstip
waarop de belasting en premies worden afgedragen en ongeacht de
periode waarop de betreffende uitbetaling betrekking heeft.

Voor de vaststelling van de declarabele algemene bijstand worden de
eventuele inkomsten van de belanghebbende naar evenredigheid
toegerekend aan de bijstandsnorm en de toeslag. Deze systematiek wordt
in het tweede lid tot uitdrukking gebracht. Voor de vaststelling van deze
verhouding is mede van belang hetgeen hiervoor is opgemerkt over de
verlaging van de uitkering die bij voorrang plaatsvindt op de eventueel
verleende toeslag. Gezien het hieraan ten grondslag liggende
uitgangspunt dat de bijstandsnorm en de toeslag samen de algemene
bijstand vormen, ligt het voor de hand dat ook een verlaging van de
uitkering op grond van een sanctie eveneens op deze wijze wordt
toegerekend aan de landelijk geregelde norm en de door de gemeente
verleende toeslag. Uit de samenhang tussen het eerste en tweede lid blijkt
dat de aldus vastgestelde algemene bijstand ook bepalend is voor de
belasting en premies die bij het Rijk kunnen worden gedeclareerd. Op
dezelfde wijze is in het tweede lid tevens geregeld dat alle andere
ontvangsten van de gemeente die bepalend zijn voor de ten laste
blijvende kosten van algemene bijstand op deze wijze worden toege–
rekend naar de landelijk genormeerde bijstand en de gemeentelijke
toeslag. Daarbij gaat het om uitgaven zoals de over de bijstand verschul–
digde belasting en premies en om ontvangsten zoals de bijstand die op
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een onderhoudsplichtige is verhaald, de aflossing van de bijstand die in
de vorm van een krediethypotheek is verstrekt dan wel als lening aan een
zelfstandige of een eventuele schadevergoeding die aan de gemeente
wordt toegekend wegens ten onrechte ontvangen bijstand.

Deze toerekening tussen landelijk geregelde bijstand en gemeentelijke
toeslag is uitsluitend van belang voor het financiële verkeer tussen Rijk en
gemeenten. Voor de feitelijk aan de betrokkene verleende algemene
bijstand maakt het geen verschil op welk deel van de algemene bijstand
de inkomsten in mindering worden gebracht. Deze inkomenstoerekening
zal, met het oog op de regeling in de structurele fase, worden geëva–
lueerd.

De hieruit voortvloeiende administratieve handelingen voor de
gemeenten sluiten direct aan op de nieuwe uitkeringssystematiek. Om de
uitkering te kunnen vaststellen zal de gemeente immers dienen na te gaan
welke landelijke norm op de betrokkene van toepassing is en welke
toeslag of verlaging geldt op grond van de gemeentelijke regelgeving. De
feitelijke uitkering wordt immers berekend door op de som van deze twee
bestanddelen de inkomsten van de betrokkenen in mindering te brengen
dan wel in voorkomende gevallen de uitkering te verlagen met een
sanctie.

Het voorschot dat de gemeente, lopende de beslissingstermijn, kan
verstrekken, wordt als renteloze geldlening verstrekt. Deze komt, evenmin
ais dat thans het geval is, voor rijksvergoeding in aanmerking. Na de
beslissing op de aanvraag kan deze immers direct worden verrekend met
de bijstandsuitkering of, als de gemeente een afwijzend besluit treft, van
de betrokkene worden teruggevorderd.

Ss (artikel 143)

Door aan het derde lid, onderdeel b, een verwijzing naar de artikelen
118 en 124a toe te voegen wordt bereikt dat de wijze waarop de
gemeenten uitvoering geven aan het activerings– en handhavingsbeleid
mede wordt betrokken bij de vaststelling van de rijksvergoeding.

De in de oorspronkelijke tekst van dit onderdeel opgenomen verwij–
zingen naar artikel 141, vierde lid, en in onderdeel d naar artikel 141, derde
lid, zijn komen te vervallen. Het niet voldoen aan de betreffende
bepalingen vormt op grond van het eerste en tweede lid van artikel 143
reeds een grond om de vergoeding afwijkend vast te stellen.

Het toegevoegde vierde lid voorziet in het stellen van nadere regels
betreffende de criteria en normen welke toegepast dienen te worden bij
de vaststelling van de rijksvergoeding. In de algemene toelichting is
hierop ingegaan.

Tt (artikel 149, derde lid)

Dit artikel is aangepast aan het gegeven dat het voorschot als renteloze
geldlening wordt verstrekt.

Vv (artikel 152)

De strafsanctie van artikel 152 is momenteel beperkt tot degenen die op
grond van artikel 127 verplicht zijn aan de gemeente inlichtingen te
verstrekken, doch hieraan medewerking weigeren. Deze sanctie geldt niet
voor de in artikel 128 genoemde instanties. Reden daarvoor is dat deze
instanties alle een publiekrechtelijk karakter dragen en derhalve tegenover
een gemeente in het algemeen bereid zullen zijn de gevraagde informatie
te verstrekken.

Met de uitbreiding van de in artikel 128 inlichtingenverplichting, heeft
deze ook betrekking op natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke
organen. Het ligt voor de hand om bij niet-nakoming van de verplichting
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om desgevraagd gegevens te verstrekken voor hen dezelfde sanctie te
laten gelden die van toepassing is op de in artikel 127 genoemde
personen.

Ww(artikel 153a)

In lijn met het algemene uitgangspunt dat ingrijpende wetswijzigingen
een evaluatie behoeven, wordt in dit artikel de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid opgedragen om de nieuwe bijstandswet binnen vier
jaar na inwerkingtreding te evalueren. De plaats en functie van de bijstand
brengt met zich mee dat niet kan worden volstaan met een eenmalige
evaluatie. In dit artikel wordt dan ook voorgesteld een dergelijke evaluatie
periodiek - eenmaal per vier jaar - te laten plaatsvinden.

In de bewoordingen wordttot uitdrukking gebracht dat deze evaluaties
niet telkenmale de wet in al zijn aspecten behoeven te omvatten. In
verband met gebleken uitvoeringsproblemen of effecten van bepaalde
onderdelen in de praktijk, kan de evaluatie zich daarop toespitsen. Naast
deze evaluaties zal er uiteraard behoefte blijven bestaan aan specifiek
onderzoek naar de toepassing of gevolgen van de bijstandswet.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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