
Stenograf ïsch verslag van een
wetgevingsoverleg van de
vaste Commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid1

Maandag 31 oktober 1994

Aanvang 11.15 uur

Voorzitter: De Jong

Aanwezig zijn 12 leden der Kamer, te
weten:

Bogaard, Van Middelkoop,
Scheltema-de Nie, Doelman-Pel,
Rosenmöller, Van Hoof, Kalsbeek–
Jasperse, Van der Vlies, Essers, Van
Dijke, Noorman-den Uyl en De Jong,

alsmede de heer Melkert, minister
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid, die vergezeld is van enige
ambtenaren van zijn ministerie.
Aan de orde is de behandehng van
de wetsvoorstellen:

- Herinrichting van de Alge–
mene Bijstandswet (Algemene
bijstandswet) (22 545);

- Invoering van een nieuwe
Algemene Bijstandswet
(Invoeringswet herinrichting
Algemene Bijstandswet (22 614).

Eerste termijn van de zijde van
de commissie

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Mijnheer de voorzitter! In 1989
verscheen een interim-advies van de
SER over de bijstandswet. Het is nu
oktober 1994. In de tussenliggende
periode zijn adviezen uitgebracht,
onderzoeken verschenen en zijn er
op allerlei niveaus in de samenleving
discussies gevoerd over de bijstand
die geldt als het laatste vangnet m
de sociale zekerheid, een bestaans–
voorziening waarop men terecht
aanspraak moet kunnen maken als
men niet in het eigen onderhoud kan
voorzien.

Met deze heringerichte ABW
hopen wij dat een nieuwe start
gemaakt kan worden. Hoewel, een
aantal veranderingen is al in gang
gezet. Bij de beoordeling van deze

wet zijn voor de CDA-fractie de
belangrijkste punten dat arbeid gaat
voor inkomen en dat de wet
participatiebevorderend moet zijn. Er
dient rekening gehouden te worden
met de draagkracht van de leefeen–
heid. Ongelijke gevallen zijn niet
gelijk te behandelen. Enerzijds gaat
het om rechtsbescherming.
Anderzijds moet rekening worden
gehouden met de omstandigheden
van aanvragers. Juist ter bescher–
ming van mensen die zijn aangewe–
zen op de bijstand dient misbruik of
oneigenlijk gebruik te worden
teruggedrongen. Na alle discussies
rest ons nog een bijdrage op een
aantal hoofdthema's.

Ik begin met de toegang tot de
ABW. De aanvraag in het kader van
de bijstandsverlening is voor de
CDA-fractie van groot belang.
Mensen zijn in de eerste plaats zelf
verantwoordelijk voor hun eigen
leven en hun inkomen. Als men
echter niet in staat is om in het eigen
onderhoud te voorzien, ontstaat een
afhankelijkheidsrelatie met de
overheid. Juist vanwege de
legitimiteit van de bijstandsverlening
is het belangrijk dat slechts die
mensen een uitkering ontvangen die
daar ook recht op hebben. Men
behoort dus niet te beschikken over
eigen middelen van bestaan, van
zichzelf of van een ander. Daarom
onderschrijven wij ook het uitgangs–
punt dat bij de aanvraag moet
worden aangetoond dat een
bijstandsuitkermg op haar plaats is.
In feite geldt: geen goede papieren,
dan ook geen uitkering. Het klinkt vrij
hard, maar juist in het belang van
mensen die echt op de bijstand zijn
aangewezen, moet bij aanvang
duidelijk worden wie niet in de
bijstand thuishoort.

De juiste papieren overleggen
vraagt echter wel om helderheid
naar de aanvrager. Duidelijk moet
zijn welke bewijsstukken moeten
worden overlegd. Tegelijkertijd geldt
de validering door de sociale dienst.
Het gaat erom dat de gegevens juist
zijn. De registraties moeten nog
worden opgezet. Met de banken
vindt overleg plaats etcetera. Het
blijft van groot belang dat de
gemeente over het instrumentarium
beschikt om de gegevens te kunnen
verifiëren. De gemeentelijke
basisadministratie is één van de
belangrijke bestanden die geraad–
pleegd worden en moet dan ook op
orde zijn. Waar heeft iemand zijn of
haar domicilie? Postadressen moeten
eigenlijk worden voorkomen. Lukt
het om de registratie op tijd op te
zetten?

Eenmaal in de bijstand betekent
niet dat de controle stopt. ledere
uitkeringsgerechtigde zal alle
informatie moeten blijven verschaf–
fen die noodzakelijk is, zodat kan
worden nagegaan of de uitkering
mag voortbestaan. De hercontrole is
een gericht instrument om mensen
te controleren op hun omstandighe–
den en kan tevens gebruikt worden
voor de persoonlijke noot, juist als
men lang op de bijstand is aangewe–
zen. De CDA-fractie kan zich
voorstellen dat de mate van
hercontrole mede afhankelijk is van
het individuele traject dat is
afgesproken met een cliënt. Ook in
de fase van de bijstandsverlening
kan externe controle van bestands–
raadpleging, bijvoorbeeld bij de
studiefinanciering of bij de belasting–
dienst, nuttig en noodzakelijk blijken
te zijn. Controle is niet alleen een
zaak van de dienst en de cliënt, maar
dat is ook een zaak van het
ministerie in zijn relatie tot de
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diensten. Controle op afstand heeft
onze instemming. Immers, het gaat
in feite om een soort inspectie van
de diensten en controle is geen
beleidsoverdracht.

Voorzitter! Bij de normen–
systematiek komt het duidelijkst de
spanning tussen rechtszekerheid, het
rekening houden met leefvormen, de
draagkracht en het belang van
eenvoudige regelgeving tot
uitdrukking. Als je met je beleid aan
alle uitgangspunten in dit verband
wilt voldoen, accepteer je dat
maatwerk het beste voor de
gebruiker is. De uitvoering wordt
daardoor echter niet gemakkelijker.

Het CDA heeft gezocht naar
evenwicht tussen maatwerk en
rechtsbescherming. Wij vinden dat
dit evenwicht redelijk is gevonden in
de 50+ benadering. De echt
alleenwonende, die met niemand
anders de kosten kan delen, moet de
bescherming inhouden van de 50% +
20%. De gehuwden - het huwelijk is
nog steeds de meest herkenbare
vorm van het samenleven - krijgen
50 plus 50. Je zou kunnen zeggen:
tussen de 50+ en de 100 speelt zich
alles af.

De sociale diensten staan voor de
beoordeling van de leef– en de
woonsituatie van de aanvragers.
Immers, daarmee hangt samen de
hoogte van de uitkering. Zoals ik al
eerder opmerkte, moeten de sociale
diensten over voldoende instrumen–
ten kunnen beschikken om de
gegevens te kunnen controleren ten
einde tot een goede beoordeling te
kunnen komen. De aanvrager moet
kunnen aantonen, dat hij niet in staat
is om in eigen onderhoud te kunnen
voorzien en moet kunnen aangeven
hoe de leefsituatie is. De gemeenten
beoordelen en kennen de uitkering
toe. De vraag spitst zich toe op de
spanning tussen de aantoonlast en
de bewijslast. De sociale diensten
zijn van mening, dat voor een goede
uitvoering bij samenwoners de
bewijslast zou moeten liggen. De
minister is van mening, dat van
mensen niet het onredelijke
gevraagd kan worden. De tegenvraag
is vervolgens: mag dat dan wel van
een sociale dienst gevraagd worden?
De SER heeft ook geadviseerd om
vooral de bewijslast bij de aanvra–
gers te leggen. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag wordt
gesteld, dat gemeenten nadere
regels kunnen stellen ten aanzien
van de aantoonlast. Waar liggen de

grenzen dan bij het stellen van die
regels?

De definitie van samenwoners
blijft de gemoederen bezighouden,
maar juist in een wet die de laatste
inkomensvoorziening biedt, moet
recht gedaan kunnen worden aan de
verschillende omstandigheden. Het
toeslagenbeleid zal dan ook geen
willekeurig beleid mogen zijn. Het zal
een traceerbaar beleid moeten zijn
door bij de vaststelling van de
uitkering uit te gaan van objectieve
criteria. In de wet zijn er enkele
vastgelegd. Zo is het al dan niet
hebben van woonlasten een
meetbaar begrip, maar het al dan
niet kunnen delen van vaste lasten
als men met zijn drieën een huis
bewoont, lijkt mij ook iets zeer
meetbaar. De vraag blijft of naast de
in de wet genoemde categorieën er
nog nieuwe objectieve criteria zullen
ontstaan. Is dat mogelijk? Is dat
denkbaar? En: is dat aanvaardbaar?

Zo blijft de norm een all-in-norm.
Dat betekent dat mensen moeten
kunnen voorzien in alle noodzakelijke
kosten van het bestaan. Dat wil
echter niet zeggen, dat de woonlas–
ten in alle delen van het land gelijk
zijn en dat alle mensen in feite
kunnen beschikken over hetzelfde
netto-inkomen. Uiteraard speelt het
kwijtscheldingsbeleid daarbij ook een
grote rol. De afsplitsing van de
huurvariant iijkt nog steeds
aantrekkelijk. Wil de minister in dit
debat nog eens aangeven wat vooral
de begrote bezwaren zijn om die
huurvariant niet af te splitsen?

In grote lijnen onderschrijft het
CDA het beleid ten aanzien van de
normsystematiek, ook wat de
jongeren betreft, inclusief de
ouderafhankelijkheid tot 21 jaar. Het
is echter wel belangrijk te weten hoe
het kinderbijslagbeleid zich zal
ontwikkelen.

Ook voor de alleenstaande ouder
onder de 21 jaar gaan wij uit van de
medeverantwoordelijkheid van de
ouders. Bij de beoordeling moet
echter het objectieve criterium van
het hebben van en het zorgdragen
voor een kind onzes inziens toch
beschouwd worden als iets dat hoort
tot de algemeen noodzakelijke kosten
van bestaan. Het bevreemdt ons dan
ook, dat de toeslag in dat verband
gedekt zou moeten worden met
gelden uit de bijzondere bijstand.
Daarom heb ik op dit artikel ook een
amendement ingediend. Het lijkt mij
namelijk dat het hebben van een
kind allereerst een objectief criterium

is. Daarnaast vind ik dat van een
ouder niet verwacht mag worden dat
die, door zorg te dragen voor het
kind, automatisch ook zorg zou
rnoeten dragen voor het kleinkind.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Ik heb het
amendement van mevrouw
Doelman-Pel gezien en ik heb de
neiging te veronderstellen dat het
indienen van dat amendement is
ingegeven door de zorg die ook mij
ertoe gebracht heeft een amende–
ment in te dienen. Ook ik verkeerde
in de veronderstelling dat die jonge
ouders niet voldoende financiële
middelen hadden. In het amende–
ment wordt echter alleen een
verschuiving van bijzondere bijstand
naar algemene bijstand voorgesteld.
Het etiket wordt als het ware
gewijzigd. Maar daarmee wordt de
hoogte van de uitkering nog niet
gewijzigd.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
heb mij later ook gerealiseerd dat dit
amendement tot evenveel onduide–
lijkheid kan leiden. Ik wilde echter
zoeken naar een vorm die niet tot
een nieuw regeltje of nieuwe
normensystematiek in de wet zou
leiden. Als het kind daardoor echter
niet als een objectief criterium wordt
aanvaard, dan moet je inderdaad in
de wet vastleggen dat de toeslag
voor dat kind ƒ 361 moet bedragen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Daaruit leid ik af dat u
waarschijnlijk wel met enige
sympathie naar ons amendement op
dat punt zult kijken. Het gaat er
tenslotte om dat de uitkering voor
die kleine groep omhoog gaat.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Uiteraard. Ik heb uw amendement
evenwel nog niet gezien. Het laatste
stapeltje post heeft mij op vrijdag
bereikt en daar zat dat amendement
nog niet bij. Ik ben dit weekend
evenwel niet in Hoogezand geweest,
dus het is goed denkbaar dat het nog
in Groningen ligt. Ik kan niet op twee
plaatsen tegelijk zijn. Maar goed, ik
sta open voor discussie over de
invulling van het amendement. Het
moet duidelijk zijn wat mijn
grondhouding is ten opzichte van dat
amendement.

Als je kijkt naar de normen–
systematiek, dan kun je niet
voorbijgaan aan de bijzondere
bijstand. De verlening van bijzondere
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bijstand is nu een volledig gedecen–
traliseerde taak die bij de gemeente
thuishoort. Dit betekent dat een
divers beleid ontstaat, ook een beleid
dat soms vragen oproept. Zo is het
de vraag of wel voldoende zicht
bestaat op de verlening van
bijzondere bijstand. Ik heb de indruk
dat dit soms niet het geval is. Uit
onderzoek blijkt ook dat er een
diverse behandeling is van aanvra–
gen. Daarnaast blijkt dat juist de
draagkrachtberekening vragen
oproept. Kunnen de gemeenten niet
tot onderlinge afstemming komen?
Wij moeten namelijk helaas
constateren dat door de verschillen
in draagkrachtberekening de ene
burger in Nederland heel wat
slechter af is dan de andere. Uit
onderzoek blijkt overigens ook dat
ouders met kinderen en langdurig
bijstandsgerechtigden het meest in
de knel komen. Zou de bijzondere
bijstand daarbij niet een helpende
hand moeten bieden, juist ter
voorkoming van schulden? Ik heb
gezien dat de heer Rosenmöller
hierover een amendement heeft
ingediend.

De heer Rosenmöller (GroenLmks):
Ik heb dat amendement van de heer
Rosenmöller ook gezien. Mag ik uit
deze bescheiden passage in uw
eerste termijn afleiden dat u dit
amendement met welwillende
sympathie bejegent?

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Dat
mag u doen. Bij de artikelsgewijze
behandelmg wil ik nog met de
minister praten over zijn uitleg van
een bepaalde regel. Naar mijn idee
kan men uit de desbetreffende regel
afleiden dat daarmee duurzame
goederen kunnen en mogen worden
aangeschaft, juist voor deze groep
bijstandsgerechtigden. Ik ben daar
evenwel nog niet zeker van. Het
hangt dus af van de uitleg van de
minister, ook over een aantal andere
zaken. Dit lijkt mij evenwel erg
belangrijk.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Goed, dan incasseer ik dat voorlopig.
Wij komen er inderdaad zeker nog
op terug bij de artikelsgewijze
behandeling.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Naast
de bijzondere bijstand, zijn er meer
regelingen met als oogmerk om
mensen op het minimumniveau
bescherming te bieden. Een

cnderlinge afstemming is zeker
gewenst. De gemeenten hebben
daartoe niet altijd de mogelijkheid.
Maar na de evaluatie van de WVG
kan eens nader worden gedacht over
het samenbrengen van inkomensaf–
hankelijke regelingen. Zo kent de
gemeente een aantal inkomensafhan–
kelijke regelingen waaraan zij thans
vorm geeft. Ik denk dan aan
schoolgeldregelingen, de WVG–
liitvoering en de woonkostentoeslag
in het kader van de bijstandswet. Je
vraagt je soms af of dat niet wat
efficiënter bij elkaar kan worden
gebracht. Het is mij opgevallen dat
ook de sociale raadslieden daarvoor
pleiten in hun laatste advies.

In dit kader wil ik nog enkele
opmerkingen maken over de
schuldenpositie van bijstands–
gerechtigden. Ik hoop dat de minister
naar aanleiding van het rapport–
Boorsma, dat over die schulden gaat,
snel zal komen met een advies,
mede ten aanzien van de
Faillissementswet. Vooral mensen
die langdurig op de bijstand zijn
aangewezen, blijken zo vast te lopen
dat schulden moeten worden
gemaakt. Ik begrijp dat 60% van de
bijstandscliënten in Rotterdam op dit
ogenblik in een schuldenpositie
verkeert. Voorkomen is uiteraard
beter; dat is altijd het beste, maar
hulp is ook noodzakelijk. Wat die
schuldpositie betreft, willen wij
weten of het in de toekomst mogelijk
zal zijn dat een sociale dienst zelf
schulden kwijt scheldt. Als je
iedereen vraagt om schulden kwijt te
schelden, blijft het een belangrijke
vraag of een sociale dienst dat kan.

Ik was wat verbaasd over het
artikel over de borgstellmg, daar
worden alleen kredietbanken
genoemd in het kader van de
schuldhulpbemiddeling. Bekend is
immers dat er ook gemeentelijke
sociale diensten zijn die contracten
hebben met andere banken, vooral
op het platteland. Om die reden heb
ik ook een amendement ter zake
mgediend. Sommige kredietbanken
blijken zich ook op de commerciële
markt te begeven. Dat zou er dus ook
voor pleiten om andere banken de
mogelijkheid te bieden om op die
schuldhulpbemiddeling in te spelen.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Heeft mevrouw Doelman kennis
genomen van de fax die...?

Mevrouw Doelman-Pe! (CDA):
Zeker, vandaar dat ik die laatste zin
nog even aan mijn tekst toevoegde.

De heer Van Dijke (RPF): Zou u daar
dan ook op willen reageren om
duidelijk te maken wat uw standpunt
daarover is? De gemeentelijke
verzekeraars, de gemeentelijke
kredietbanken, zeggen dat zij de
gemeenten kunnen behoeden voor
grote stroppen, dit in tegenstelling
tot andere banken.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
heb dat ook gelezen. Wij weten
echter ook dat de kredietbanken zich
niet alleen beperken tot schuldhulp–
bemiddeling, maar dat zij zich ook op
andere markten begeven. Wat dat
betreft, zitten er toch ook risico's in
voor de gemeenten en de gemeente–
lijke boekhouding. Ik heb er dus
grote twijfels over of het alleen de
Volkskredietbank moet zijn, ook al
omdat er goede ervaringen zijn
opgedaan met andere banken. Ik sta
evenwel open voor een discussie
hierover.

Voorzitter! In het kader van de
bijzondere bijstand zou er nog een
notitie moeten komen over de
samenloop van eigen–
bijdrageregelingen. Ook moet
bekeken worden wat hiervan de
effecten zijn. Ik vind het belangrijk
dat de minister daarbij bekijkt wat dit
betekent voor de brief die nu door de
gemeenten gehanteerd wordt in het
kader van het sociale-minimabeleid.
Een belangrijke vraag is tot slot of de
bijzondere bijstand straks wel of niet
in de gemeentelijke verordening
thuishoort. Ergens staat duidelijk dat
het alleen gaat om beleidsbepaling.
Wij zien dat het incentive-beleid wel
in de verordening thuishoort. Het is
belangnjk dat wij nu horen of de
bijzondere bijstand al of niet in de
verordening thuishoort.

Ik kom op het arbeidsmarktdeel.
Als je de groep uitkeringsgerechtig–
den bekijkt, moet je constateren dat
die zeer divers is. Zij bestaat uit
mensen met goede vooruitzichten,
mensen met mindere vooruitzichten
en mensen met soms bijna helemaal
geen vooruitzicht meer om inkomen
uit arbeid te verkrijgen. Om voor
deze groep een op de persoon
toegesneden contract te maken, is
een goede samenwerking nodig met
arbeidsvoorziening. Wij zijn voor die
verplichte samenwerking, maar
constateren tegelijkertijd dat die
samenwerking nu in feite eenzijdig

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 22 545 en 22 614, nr. 48



een verplichting oplegt aan de
sociale diensten. Wij gaan uit van de
bereidheid van arbeidsvoorziening
tot goede samenwerking. Wij gaan er
tevens vanuit dat arbeidsvoorziening
de noodzaak onderschrijft van goede
individuele afspraken, ook als het
gaat om langdurige werklozen.
Afschrijven van groepen kan en mag
niet. Er moet een goede individuele
beoordeling komen met een goede
inschatting van kansen en mogelijk–
heden en de daarbij behorende
verplichtingen, ook in een eventueel
voortraject.

Een persoonlijke beoordeling
vraagt van de diensten en het
individu een goede inschatting van
mogelijkheden en onmogelijkheden.
Een groepsbenadering voor alleen
alleenstaande ouders met kinderen
buiten de leerplichtige leeftijd is in
feite al eerder aanvaard. Dit
impliceert niet dat voor ouders met
kinderen in deze leeftijdscategorie
niet gekozen kan worden voor een
individuele benadering. Ook al heeft
men kleine kinderen, men moet zelf
toch kunnen kiezen voor de
arbeidsmarkt. Dat mag niet
belemmerd worden. Als je een groep
volledig uitsluit door bij wijze van
spreken te zeggen dat men geen
plicht tot sollicitatie heeft, moet het
toch mogelijk zijn dat men zelfstan–
dig deelneemt aan arbeid en dat
men dan ook bemiddeling ontvangt
van arbeidsvoorziening. Dit past
uiteraard in die individuele beoorde–
ling.

Bij het individuele traject is het
van groot belang dat zowel de
uitkeringsgerechtigden als de
uitvoerders zich verplicht voelen tot
uitvoering van de afspraken die zijn
gemaakt tussen de verschillende
partijen. Zo past ook helderheid over
het begrip passende arbeid.
Verruiming van dat begrip heeft onze
instemming. Dat betekent vooral dat
voor alle personen die nog niet aan
het arbeidsproces hebben deelgeno–
men op basis van een afgeronde
opleiding, alle arbeid als passend
kan worden aangemerkt. Ook in het
kader van aanvaarding van passende
arbeid kan het incentive-beleid
behulpzaam en stimulerend zijn. De
uitvoering van het incentive-beleid is,
naar ik kan waarnemen, nog niet in
alle gemeenten goed uitgekristalli–
seerd en vormgegeven. In mijn
inbreng in het eindverslag heb ik niet
gepleit voor de handhaving van de
bijverdienregeling zoals die er nu is,
maar voor de mogelijke instandhou–

ding, als dat mensen stimuleert tot
het aanvaarden van werk, en op die
manier een opstap is tot het verlaten
van de bijstand. Verwacht de
minister wat het aanvaarden van
passende arbeid betreft spanning
tussen de arbeidsvoorziening en de
sociale dienst? In mijn waarneming
zouden de arbeidsvoorziening en de
sociale dienst als het gaat om het
begrip "passende arbeid" wel eens
uit de pas kunnen lopen.

Op het laatst is in het kader van de
arbeidsparticipatie het
experimenteerartikel opgenomen.
Het gaat om het niet-participeren in
de maatschappij, met alle negatieve
gevolgen voor de mens zelf van
vereenzaming tot het zich uitgesloten
voelen, en eventueel het uiteindelijk
verliezen van contact met de
arbeidsmarkt. Het gaat om een goed
artikel. De doelstelling van de ABW
om mensen allereerst aan te spreken
op hun eigen onderhoud, rechtvaar–
digt mede dit artikel om expetïmen–
ten mogelijk te maken. Toch is het
weer een nieuwe loot aan de stam
van de additionele arbeid. Er zijn er
vele, en uiteraard kun je nu al niet
zeggen dat deze vorm niet gestart
moet worden, maar uiteindelijk zal er
toch een afgewogen oordeel moeten
komen over alle vormen van
additionele arbeid. Dat is niet alleen
in het belang van de uitvoerders,
maar ook in dat van de mensen die
eraan deelnemen. Concurrentie op
die markt zou juist wel eens funest
kunnen zijn voor de gebruikers.

Tot nu toe weten we vooral
informeel dat er veel belangstelling
is voor deze experimenten. Zijn er al
veel experimenten gestart en zo ja,
onder welke voorwaarden? Liggen er
op het ministerie al aanvragen - ik
denk van wel - en zijn dat er veel?
Worden deze nu getoetst aan de
nieuwe voorwaarden, of worden ze
getoetst aan de nieuwe procedure,
en moeten er derhalve opnieuw
aanvragen worden ingediend? Voor
uitvoerders en gebruikers is het van
uitermate groot belang dat de
toetsingscriteria helder zijn, en dat
daaraan voldaan wordt. Gebeurt de
aanvraag voor dit experimenteer–
artikel op basis van vrijwilligheid?
Kan men zich melden, of stimuleert
de minister dit experimenteerartikel?
Ik denk dat het belangrijk is om
spreiding over Nederland te
bewerkstelligen. Hoewel de grote
steden daarin best een voorrangs–
positie kunnen hebben vanwege de
geweldige problematiek van alle

bijstandsgerechtigden, is het voor
het verkrijgen van een goed inzicht
in de vormgeving daarvan goed dat
er een spreiding van experimenten
over het land plaatsvindt van grote
naar kleine gemeenten. Moeten de
gemeenten iets in hun verordenin–
gen opnemen over de vormgeving,
of blijft het echt experimenteren?
Dan rijzen toch vragen over de
gebruikers. Is men verplicht om
daaraan deel te nemen? Hoe wordt
er geselecteerd? Mag men weigeren?
Staat er op weigering een sanctie?
Het zijn vragen waarvoor geldt dat
vooral de gebruikers van de bijstand
recht hebben op antwoord. Wat zijn
de rechten en plichten in het kader
van het experimenteerartikel?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik denk dat u volstrekt gelijk heeft als
u deze vragen stelt, en zegt dat de
bijstandsgerechtigden recht hebben
op een antwoord. De minister zal
ongetwijfeld in eerste termijn een
antwoord geven. Maar heeft de
CDA-fractie al een voorlopig oordeel
over de rnogelijkheid om mensen op
experimentele basis te verplichten
tot het doen van vrijwilligerswerk, op
straffe van een sanctie? Dat is
namelijk één van de kernelementen
in deze discussie.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
heb de neiging om te zeggen: begin
met de groepen die het meest
kwetsbaar zijn en heel langdurig
werkloos zijn. Probeer ze te
stimuleren tot deelname aan
projecten, met name door het
aangeven van de zin daarvan. Dat
hangt echter ook af van de inhoud
van de projecten. Ik zou pas als
laatste mogelijkheid kiezen voor de
verplichting. Daardoor loop je
namelijk het risico dat een oneven–
wichtigheid ontstaat, want je bent
toch aan het experimenteren. Ik kan
mij voorstellen, al klinkt dat
misschien een beetje dubbelzinnig,
dat sommige mensen over de brug
geholpen moeten worden. Wellicht
kan dat gebeuren door het maken
van een goede afspraak over een
onkostenvergoeding en een
beoordeling van de vraag of het voor
de desbetreffende persoon al of niet
zinvol is. De persoon in kwestie mag
dat uiteraard zelf ook mee beoorde–
len. Ik heb de neiging om daarmee te
beginnen, ook omdat sprake is van
een experimenteerartikel. Ik heb er
geen bezwaar tegen als sociale
diensten gebruik maken van lichte
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dwang om te komen tot aanvaar–
ding. Om gebruik te maken van een
sanctie als men echt niet mee doet,
moet duidelijkheid bestaan over de
uitsluitingsgronden en de reden van
weigering. Er kan wat mij betreft in
ieder geval niet zo maar van een
sanctie gebruik worden gemaakt.

Oe heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Ik probeer dit antwoord
op mij te laten inwerken. Ik vond de
bijstandswet zelf al vrij ingewikkeld,
de herziening ook, maar een simpele
vraag kan blijkbaar ook worden
voorzien van een vnj ingewikkeld
antwoord. Dit is overigens geheel in
lijn met de manier waarop dit debat
zal verlopen.

Mevrouw Doelman zegt dus:
Liever vnjwillig, alhoewel ik een
verplichting niet uitsluit, maar met
sancties heb ik moeite. Dat lijkt mij
heel slecht te rijmen. Als je kiest
voor de verplichting, dan zit daar een
sanctie aan vast. Dat lijkt mij logisch.
Ik sta daar overigens niet achter,
omdat vrijwilligerswerk tot op dit
moment altijd zeer laag gewaardeerd
is. Als iemand vrijwilligerswerk deed,
dan moest hij daarmee stoppen als
hij een baan kon krijgen. Dat kon je
echter op goede gronden verdedi–
gen. Wat dit betreft is het van
tweeën één: of je kiest, zoals wij
doen, voor de politieke lijn van het
over de brug helpen van mensen,
wat wel degelijk met vrijwilligers–
werk kan - dat moet vrijwillig
gebeuren, zonder dat sprake is van
een sanctie - of je houdt de
mogelijkheid van een verplichte
vorm van vrijwilligerswerk open, met
een sanctie. Ik vind dus dat mevrouw
Doelman moet kiezen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Echt
vrijwilligerswerk kun je niet
verplichten. Ik vind daar twee
soorten werk in zitten. Het echte
vrijwilligerswerk kenmerkt zich door
het feit dat het vrijwillig gebeurt. Dat
heeft zijn eigen dynamiek. Als je dat
zou gaan verplichten, dan haal je dat
type vrijwilligerswerk onderuit. Dat
wil ik niet. Dat werk kun je niet
verplichten. Het probleem is dat ik
niet weet welke nieuwe vormen van
werk zullen ontstaan. De toelichting
is op dat punt niet geheel duidelijk.
Er wordt gepraat over het geven van
een soort toeslag en het werken voor
de uitkering, maar dat is wat anders
dan het verrichten van vrijwilligers–
werk. Daar zit dus de spanning, ook
in de wettekst. Je kunt iemand niet

verplichten om vrijwilligerswerk te
doen, want vrijwilligerswerk is
vrijwilligerswerk. Ik ga er vooralsnog
van uit dat er nieuwe soorten van
werk worden gecreëerd, met het oog
op de uitkering. Gezien iemands
opleidmg en mogelijkheden is het in
dat kader wel denkbaar om daaraan
deel te nemen.

De heer Rosenmölter (GroenLinks):
Het essentiële verschil tussen
vrijwilligerswerk en betaald werk is
dit: öf je kunt je uitkering continue–
ren gedurende een bepaalde periode
en daar stel je maatschappelijk nuttig
werk op vrijwillige basis tegenover,
in de bejaardenzorg bijvoorbeeld,
maar het kunnen ook andere takken
van "sport" zijn, of je wordt
bemiddeld naar een vorm van
additioneel werk waar een beloning
tegenover staat. Dat kan in de
huidige situatie worden verplicht. Dat
heldere onderscheid moet je maken.
Als mevrouw Doelman namens haar
fractie zegt dat zij vrijwilligerswerk
niet wil verplichten, dan is dat een
helder antwoord.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ja.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Daar houd ik het dan even bij.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Wij
hebben die kwestie ook duidelijk
besproken in het kader van onze
rapportage. Ik zou het betreuren als
vaders en moeders die als vr i jwi l l i–
gers zeer enthousiast deelnemen aan
het werk in het sportgebeuren
worden vervangen door mensen met
een uitkering. Dit lijkt mij niet de
bedoeling.

Het experimenteerartikel roept op
zichzelf een aantal vragen op. Ik ben
zeer benieuwd naar het antwoord op
de vragen over het eventueel
ontstaan van rechtsongelijkheid.

Oe discussie over decentralisatie
blijft de betrokkenen bezighouden.
De gemeenten vinden dat zij meer
bevoegdheden moeten krijgen,
terwijl een aantal bijstands–
gerechtigden van mening is dat er
op dat gebied al te veel is gedaan.
Zij zijn bevreesd voor de decentrali–
satie.

Voorzitter! De regering gaat ervan
uit dat invoering binnen zes
maanden haalbaar is. Als je nagaat
wat er in die tijd allemaal tot stand
moet worden gebracht, kun je daar
vraagtekens bij plaatsen. Het gaat
niet alleen om praktische regelingen.

maar vooral ook om de inhoudelijke
vormgeving en die zal veel tijd
vergen. De onderscheiden processen
verlopen niet gelijktijdig, maar
volgen elkaar vaak op. De raad zal
een verordening moeten vaststellen
en wij weten uit ervaring dat men in
de politieke besluitvorming niet altijd
even snel tot een afgewogen oordeel
kan komen. De samenwerking met
de arbeidsvoorziening moet vorm
krijgen. De bestanden moeten
kunnen worden geraadpleegd en er
moet soft-ware worden ontwikkeld.
Ik weet wel dat niet iedere sociale
dienst opnieuw het wiel behoeft uit
te vinden - de VNG en DIVOSA
zullen, naast het ministerie, zeer
behulpzaam zijn - maar desondanks
blijft het voor de werkers en de
cliënten een ingrijpend proces.

Juist omdat de CDA-fractie ervan
uitgaat dat aan een goede voorlich–
ting, een zorgvuldige intake, een
goede administratie en een adequate
uitvoeringsorganisatie en een verslag
aan de raad inhoud gegeven moet
worden, moet er voldoende tijd zijn.

Er zijn in de wet zeer veel
bepalingen opgenomen die
uitnodigen tot nadere regelgeving.
De CDA-fractie vindt dat daar zeer
terughoudend mee moet worden
omgegaan en daarom ben ik ook blij
met de laatste nota van wijziging.
Gemeenten krijgen meer verantwoor–
delijkheid en ik hoop dat nadere
regelgeving niet noodzakelijk blijkt te
zijn, ook na verloop van tijd.

De invoering gaat gepaard met
een bezuinigingstaakstelling. Je zou
ook kunnen zeggen dat door de
veranderde regelgeving een nieuwe
financiële verdeling tot stand komt.
De CDA-fractie heeft daar in dit huis
al eerder voor gepleit.

De CDA-fractie is blij met het
evaluatie-artikel. Een wet die in
gedeelde verantwoordelijkheid wordt
uitgevoerd, die niet eenvoudig is en
waarbij rekening moet worden
gehouden met bijzondere omstandig–
heden van betrokkenen, vraagt om
een regelmatige kritische blik.
Daardoor is verantwoorde bijstelling
mogelijk.

Ook al vinden nu na een langdurig
wetgevingsproces de afrondende
besprekingen plaats, toch kan ik mij
niet aan de indruk onttrekken dat de
discussie over de bijstandswet wordt
voortgezet. Zij gaat over samenwer–
king, decentralisatie, participatie,
vorm en doelgroep. Die discussie
kunnen wij niet uit de weg gaan,
maar ik ben er ook van overtuigd dat
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het binnen de huidige context goed
is, deze stap in de bijstandswet te
zetten.

De voorzitter: Mij heeft het bericht
bereikt dat de SP vandaag verhin–
derd is. Ik geef graag het woord aan
mevrouw Kalsbeek van de PvdA.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Die dat gemis kan goedma–
ken, voorzitter!

Hoewel dit wetgevingsoverleg de
naam heeft technisch van aard te
zijn, heb ik er toch behoefte aan
enige algemene opmerkingen te
maken over het belang van de
herziening van de bijstandswet. Er
zijn vele jaren van voorbereiding,
van externe en parlementaire
rapporten en van overleg met
betrokkenen aan vooraf gegaan. Het
lijkt nu eindelijk zo ver te zijn dat
deze bijstandswet op voldoende
politiek en bestuurlijk draagvlak kan
rekenen. Het wetsvoorstel heeft een
voorgeschiedenis die bepaald
moeilijke momenten kende. Soms
leek het er zelfs op dat argwaan en
achterdocht tussen centrale en
decentrale overheden de overhand
zouden krijgen. Maar gelukkig is dat
verleden tijd. Natuurlijk zijn er hier
en daar nog wel accentverschillen,
maar de principiële bereidheid om
aan de slag te gaan is bij iedereen
groot. Gelukkig maar, vooral voor
degenen die afhankelijk zijn van de
bijstand.

Het gaat om de laatste voorziening
waar mensen op terug kunnen vallen
als zij in financiële nood zitten.
Daarom is de bijstand in zekere zin
misschien wel het belangrijkste
onderdeel van onze sociale
zekerheid. Bijstand is in dubbel
opzicht geen luxe. Het is geen luxe
voor de mensen die erop aangewe–
zen zijn en het is geen luxe voor de
samenleving; was de bijstand er niet,
dan zouden een half miljoen mensen
letterlijk niet weten hoe ze in leven
moesten blijven.

De PvdA-fractie heeft bij de
beoordeling van de diverse versies
van de herziene bijstandswet steeds
bezien of het sociaal minimum
overeind blijft voor die mensen die
echt op bijstand aangewezen zijn.
Dat was en is voor de Partij van de
Arbeid cruciaal.

Er is door ons ook steeds gekeken
naar de fraudebestendigheid en de
uitvoerbaarheid. Juist omdat de
bijstand zo nodig is voor degenen
die niets anders hebben, mag er niet

gefraudeerd worden. Fraude holt het
draagvlak uit.

En last but not least: toetspunt
was ook steeds of alles uit de kast
werd gehaald om mensen weer uit
de bijstand te krijgen. "Activeren" is
het slagwoord. Ik kom hier straks op
terug.

Er ligt nu een wetsvoorstel met
een invoeringswet dat op steun van
de PvdA-fractie kan rekenen. Tot het
laatst toe zijn er in onze ogen
belangrijke wijzigingen aangebracht.
Hier en daar zullen wij echter ook
nog voorstellen tot verbetering doen.
En verder moet er hier en daar nog
wat worden toegelicht.

Zo vraagt allereerst de laatste brief
van de VNG om enige verheldering.
Ik breng nog even de voorgeschiede–
nis in herinnering. Naar aanleiding
van een brief die de VNG in april
jongstleden naar het kabinet stuurde,
is de indruk ontstaan dat de VNG het
bestuursakkoord met het kabinet
inzake de herziening van de
Algemene bijstandswet had
opgezegd. Dit feit heeft geleid tot
nieuw bestuurlijk overleg. Dit
bestuurlijke overleg heeft gelukkig
tot bevredigende uitkomsten geleid
met betrekking tot de financiële
taakstelling.

Afgesproken is ook dat er een
"monitoring-system" zal worden
ontwikkeld, waarmee tussentijds
nagegaan wordt of deze financiële
doelstelling realistisch is. Deze
benadering lijkt de PvdA-fractie een
politiek en bestuurlijk verstandige
handelwijze. Ik wil hierbij het grote
belang van de monitoring benadruk–
ken en ik zou graag zien dat de
Kamer regelmatig wordt geïnfor–
meerd over de opzet van deze
monitoring en de tussentijdse
resultaten.

Voorzitter, ik stel overigens met
tevredenheid vast dat zowel de VNG
als de minister de bereidheid hebben
getoond in goed overleg te zoeken
naar oplossingen. Ik stel dit zeer op
prijs en complimenteer hen daarmee,
niet alleen omdat ik hecht aan goed
overleg, maar ook omdat het voor
het medebewind dat de ABW vereist
essentieel is dat partijen "on
speaking terms" blijven, hoe moeilijk
de problematiek ook is.

En nu we het toch over de VNG
hebben, vermeld ik maar meteen het
andere zorgpunt. De VNG maakt zich
zorgen over de krappe invoeringster–
mijn. Er is nu een termijn van een
half jaar overeengekomen, dat wil

zeggen 1 juli 1995. Dit is inderdaad
krap.

Er lijkt weinig gewonnen als de
gemeenten door grote haast fouten
gaan maken of bijvoorbeeld op zich
goede fraudebestrijdingsprojecten
moeten gaan afbreken. Met andere
woorden, waarom beslissen we
vandaag niet dat de nieuwe ABW per
1 januari 1996 in werking zal treden?

Of een variant: waarom wordt aan
gemeenten die aantoonbaar grote
moeilijkheden hebben, niet de
mogelijkheid geboden tot een
enigszins afwijkend maar wel uiterst
serieus invoeringstraject?

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Mag ik hieruit begrijpen
dat mevrouw Kalsbeek een differen–
tiatie per gemeente voorstelt voor
het invoeringstraject? En zou dit te
billijken zijn vanuit gelijke behande–
ling, rechtvaardigheid etcetera? Het
gaat natuurlijk niet alleen om het
invoeren van overigens gelijke
dingen; er is ook een eigen
beleidsruimte. Je zou dan tot een
enorme divergentie kunnen komen,
ook in de tijd.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik pleit niet voor: we
rommelen maar wat aan. Een half
jaar lijkt mij te krap. Ik heb het
gevoel dat veel mensen het hierover
eens zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld
voor iedereen een termijn van een
jaar hanteren. Dit heeft aan de ene
kant het voordeel van de helderheid,
maar aan de andere kant het nadeel
dat gemeenten die het sneller
kunnen ook een vol jaar de tijd
krijgen. Dat is misschien niet nodig.
Je zou je daarom dus kunnen
voorstellen dat je aan een paar
gemeenten die echt aantoonbaar
kunnen maken dat zij het niet redden
met een half jaar, een langere
termijn toestaat op basis van een
goed uitgewerkt uitvoeringstraject.
Het is een onderwerp om over te
debatteren. Wat wil je? Een
categorale opschuifvariant of alleen
toestemming voor die gemeenten
die aantoonbaar moeilijkheden
hebben om de korte termijn te
halen?

Een volgend punt is het partner–
begrip. De VNG vindt het partner–
begrip nog niet je-van-het. Het
kabinet en de VNG zien het nu
opgenomen partnerbegrip als een
eerste belangrijke stap op weg naar
terugdringing van de partnerfraude.
De ervaringen met de uitvoering van
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de wet zullen tot verdere aanscher–
pingen kunnen leiden. Ook dit is
volgens de PvdA-fractie vanuit
bestuurlijk oogpunt een goede
benadering. Bedacht moet wel
worden, dat de fractie van de Partij
van de Arbeid er altijd nogal aan
gehecht heeft, onderscheid te blijven
maken tussen partners enerzijds en
mensen die een woning delen
anderzijds. Dat onderscheid niet
maken, zou de uitvoering vanzelf–
sprekend zeer vereenvoudigen. Dat
zou echter tevens tot gevolg hebben
dat mensen die geen relatie met
elkaar hebben, althans geen partners
zijn, toch een wederzijdse onder–
houdsplicht hebben. Als men immers
een partner heeft met inkomen, dan
heeft men geen recht op bijstand
omdat de partner geacht wordt in
het onderhoud van de ander te
voorzien.

Tot slot van dit onderdeel over de
Vereniging van Nederlandse
gemeenten vraag ik de minister naar
het resultaat van het laatste overleg
met de VNG op 25 oktober 1994,
voor zover dat niet is vertaald in de
laatste nota van wijziging, die wij
vrijdag gekregen hebben.

Ik kom dan op de uitkerings–
systematiek. Daarbij ga ik eerst in op
de alleenwonende alleenstaanden.
Zij krijgen bovenop hun basis–
uitkering van 50%, of van 70% als er
kinderen zijn, een toeslag van 20%.
Deze toeslag moeten de gemeenten
geven als de aanvrager van bijstand
genoegzaam heeft aangetoond alleen
te wonen. Welke gegevens en
bewijsstukken men moet overleggen,
zal worden vastgelegd in een
gemeentelijke verordening. Dat kan
dus per gemeente verschillen. En dat
zal het ook, gegeven het feit dat
Amsterdam iets anders is dan
Appelscha. Controle kan door
huisbezoek plaatsvinden. De
gemeente kan in vier in de wet
aangegeven gevallen de toeslag van
20% verlagen. Dat heeft betrekking
op woningdelers, krakers, schoolver–
laters en alleenstaanden van 21 en
22 jaar. De laatsten worden hierbij
betrokken in verband met de hoogte
van het minimumloon. Tenzij het
gaat om krakers, mag de toeslag dus
niet verlaagd worden omdat de
feitelijke woonkosten lager zouden
zijn dan gemiddeld. Daar zijn wij het
van harte mee eens. Het kabinet
vindt terecht dat het sociaal
minimum landelijk behoort te
worden vastgesteld.

Door te kiezen voor deze
systematiek, heeft het kabinet
volgens de Partij van de Arbeid het
goede midden gevonden tussen
rechtszekerheid voor de burger en
vergrote controlemogelijkheden voor
de uitvoerder. De toeslag van 20% is
overigens een maximum. Als er
meer nodig is, moet dat via de
bijzondere bijstand worden geregeld.
Ook met dat prmcipe zijn wij het
eens, zij het dat ik op een onderdeel
een vraag heb. Stel nu dat iemand
noodgedwongen in een te dure
woning woont, bijvoorbeeld omdat
meteen na de echtscheiding een huis
nodig was, maar er gewoon niets
goedkopers beschikbaar was. De
huursubsidie kent een grens. Men
kan dan toch echt in financiële
problemen komen. Zou het dan niet
goed zijn om zeer tijdelijk via de
bijzondere bijstand een bijdrage te
leveren voor deze te hoge woon–
kosten?

Dan de jongeren. Leidende
gedachte is, dat jongeren of leren of
aan het werk zijn. De sluitende
aanpak van het JWG moet voorko–
men dat dit anders is. Voor zover een
beurs of het minimumjeugdloon te
weinig is om rond te komen, geldt
de ouderlijke onderhoudsplicht.
Belangrijker nog is het recht op
bijstand voor die 18- tot 21-jarigen
wier ouders tot nu toe recht op
kinderbijslag gehad zouden hebben.
Dit recht op kinderbijslag komt in de
toekomst te vervallen. Dat betekent
dat de jongeren die onder de
wachttijd RWW vallen of te maken
hebben met een verlengde zoek–
periode in het kader van de JWG,
geen voorliggende bestaans–
voorziening meer hebben. Nu ik deze
zin voorlees, realiseer ik mij
overigens hoeveel Haags daarin zit.
Voorzltter! Vandaar dus dat het recht
op bijstand voor een beperkte groep
jongeren noodzakelijk blijft. Een
andere categorie jongeren die recht
op bijstand nodig heeft, is de
categorie jongeren die tussen wal en
schip valt. Denk bijvoorbeeld aan
drugsverslaafde jongeren of aan
jongeren die feitelijk geen contact
hebben met hun ouders. Dit alles
heeft ertoe geleid dat het vorige
kabinet alsnog, vooral op aandringen
van de fractie van de Partij van de
Arbeid, heeft besloten dat het recht
op bijstand blijft bestaan voor 18- tot
21-jarigen.

Éen jongere heeft alleen recht op
bijzondere bijstand ter aanvulling als
de noodzakelijke kosten van het

bestaan uitgaan boven de toepasse–
lijke bijstandsnorm en die jongere
voor deze kosten geen beroep op zijn
ouders kan doen omdat de middelen
van de ouders daartoe niet toerei–
kend zijn of als die jongere zijn
onderhoudsrecht jegens zijn ouders
redelijkerwijs niet te gelde kan
maken. Hoe dit concreet zal
uitwerken, is aan de gemeenten ter
beoordeling. Ook dat klinkt Haags,
maar het zal geen eenvoudige
opdracht zijn. Want enerzijds heeft
de jongere die echt en letterhjk niet
meer met zijn ouders door een deur
kan, recht op een aanvulling, maar
anderzijds moet worden voorkomen
dat ouders zich onttrekken aan hun
verplichtingen jegens hun kinderen.
Echt maatwerk dus. Dat moet in
leder geval op gemeentelijk niveau
plaatsvinden. Dat maatwerk dient
echter binnen de grenzen te vallen
die ik zojuist aangaf. Is de minister
het daarmee eens?

Een groep waarvoor de problemen
mijns inziens klemmend zijn, is de
groep van ouders jonger dan 21. Ook
voor deze groep geldt dat zij slechts
ƒ 360 krijgen plus kinderbijslag voor
de baby. De veronderstelling is dan
dat de jonge alleenstaande moeder
bij haar ouders blijft wonen, die haar
dan zullen moeten onderhouden. Als
deze jonge aileenstaande ouder
zelfstandig gaat wonen, gelden
dezelfde strenge eisen als voor
andere jongeren: alleen een uitkering
als er geen beroep op de ouders kan
worden gedaan. Ondanks aandringen
onzerzijds houdt het kabinet in dit
geval vast aan zijn standpunt. Het
argument is dat de situatie van de
jonge alleenstaande ouder niet
wezenlijk afwijkt van die van andere
jongeren.

De fractie van de Partij van de
Arbeid deelt die opvatting niet. Een
jongere die zelf een kind heeft,
neemt een wezenlijk andere positie
in ten opzichte van haar ouders. Ook
het belang van de baby is hierbij
trouwens in het geding. De kosten
van een baby bedragen volgens het
NIBUD tussen de ƒ 320 en ƒ 360 per
maand, afhankelijk van het inkomen
van de ouders. De kinderbijslag
bedraagt voor de baby ƒ 93 per
maand. Eerlijk gezegd, vindt de
fractie van de Partij van de Arbeid
dat er geen steekhoudende
argumenten zijn om deze kleine
groep jonge ouders - het gaat om
ongeveer 1700 alleenstaande meiden
en 500 paren - zo financieel klem te
zetten.
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Alles overwegende heb ik met
collega Scheltema een amendement
ingediend, dat bepaalt dat jongeren
van 18 tot 21 jaar met een kind in
principe gelijk worden behandeld als
andere ouders, zij het dat voor de
berekening van hun uitkering het
minimumjeugdloon als uitgangspunt
wordt genomen en niet het
minimumloon voor volwassenen.
Jongeren met een kind lijken wat
hun leefsituatie betreft meer op
ouderen met een kind dan op
jongeren zonder kind. Overigens
moet dit amendement technisch
verbeterd worden, zo is mij
meegedeeld door de ambtenaren
van Sociale Zaken die ik had
gevraagd mij te helpen met de
voorbereiding. Van dit amendement
zal een herziene versie worden
uitgereikt.

Dan kom ik nu toe aan de
bijzondere bijstand. Uit onderzoek
blijkt dat drie groepen mensen
moeite hebben met het rondkomen
van een bijstandsuitkering: mensen
met kinderen, mensen die al lang in
de bijstand zitten en mensen met
zeer hoge woonkosten. De laatste
groep noemde ik al. Dat is merk–
waardig als je tegelijkertijd weet dat
de gemeenten elk jaar overhouden
van het budget dat zij krijgen voor
bijzondere bijstand. Het begrip
bijzondere bijstand wordt kennelijk
eng geïnterpreteerd. Nu is alles wat
met bijzondere bijstand te maken
heeft, gedecentraliseerd. De
gemeenten bepalen wie hoeveel
krijgt. Het Rijk past dus terughou–
dendheid. Toch is het misschien
goed, eens een paar voorbeelden te
noemen van noodzakelijke kosten die
in aanmerking komen voor bijzon–
dere bijstand.

Een kind moet een bril hebben
met dure glazen. De betreffende
voorziening, het ziekenfonds,
vergoedt die bril niet. Op basis van
artikel 17, lid 2, zou men tot de
conclusie kunnen komen dat er ook
geen recht bestaat op vergoeding
door de bijzondere bijstand. Dat lijkt
dus niet wenselijk. Wil de minister
bevestigen dat dit niet de bedoeling
kan zijn?

Een ander voorbeeld. Een kind
maakt een groeispurt door en heeft
niet genoeg aan het ene paar
schoenen per halfjaar dat anders wel
genoeg is, gewoon omdat hij eruit
gegroeid is. Schoenen worden
natuurlijk geacht in de all-in-norm te
zinen. Maar geldt dat ook in dit
geval? Het lijkt mij dat deze kosten

uit de bijzondere bijstand vergoed
zouden kunnen worden.

Dan de merisen die lang in de
bijstand zitten. Daarvan zegt het
kabinet zelf dat die groep eerder
voor bijzondere bijstand in aanmer–
king zal komen. Dat geldt overigens
ook voor andere mensen die lang op
het sociaal minimum zitten. Mag
bijvoorbeeld de bejaarde vrouw met
alleen AOW die geconfronteerd
wordt met uitzonderlijk hoge
reiskosten, doordat zij nogal wat
broers en zussen en eigen kinderen
heeft die zeer ver uiteen wonen en
die zij een keer per jaar wil bezoeken,
op een gewillig oor rekenen bij de
gemeente? Dat lijkt mij dus wel. Ik
hoor graag de reactie van de
minister.

De heer Rosenmöller (Groenünks):
Het pleidooi dat mevrouw Kalsbeek
houdt, komt mij sympathiek voor. Is
zij van mening dat er voor de regels
voor bijzondere bijstand iets anders
moet worden afgesproken? Tot nu
toe kent de bijzondere bijstand die
regels niet. Zij kent de diversiteit met
betrekking tot de uitvoering van de
bijzondere bijstand. Je kunt je daarbij
ook nog de vraag stellen of die
decentralisatie wel altijd zo gelukkig
is uitgevallen, maar dat staat los van
mijn opmerking. Ik heb een
amendement gemaakt om langdurig
bijstandsgerechtigden de mogelijk–
heid te geven, duurzame gebruiks–
goederen te laten financieren door
de bijzondere bijstand. Vindt de
fractie van de PvdA dergelijke
wijzigingsvoorstellen op de wet
sympathiek of zegt zij dat dit niet
geregeld behoeft te worden?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Neen. In het wetsvoorstel tot
herziening van de bijstandswet is
principieel gekozen voor een
gedecentraliseerde aanpak.
Overigens is dat voor de bijzondere
bijstand niet nieuw. Gekozen is voor
een aanpak op gemeentelijk niveau.
Aan het loket, aan de balie kan het
best beoordeeld worden wat deze
mijnheer of deze mevrouw in deze
omstandigheden extra nodig heeft.
Met dat principe zijn wij het eens. Ik
ben er niet voor om dat beleid te
doorkruisen door centraal allerlei
regels te stellen. De gemeenten zijn
wel gebonden aan de noodzakelijke
kosten voor het bestaan. Maar wat
verstaan wij daaronder precies?
Daarom heb ik dat voorbeeld van die
bril genoemd. Als er geen betref–

fende voorziening voor is, kunnen
die kosten voor die bril niet uit de
bijstand vergoed worden. Dat lijkt
mij typisch zo'n geval waarover
duidelijkheid moet bestaan. Je hoeft
dit allemaal niet in regels vast te
leggen, maar er moet wel helderheid
zijn over wat ongeveer het kader is
van de noodzakelijke kosten van het
bestaan. Daarover wil ik dus graag
wat meer helderheid van de minister
hebben.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Je kunt die helderheid op dit
mornent niet krijgen op basis van de
wijze waarop de wet nu functioneert.
De decentralisatie van de bijzondere
bijstand betekent per definitie dat de
gemeenten daarin een grote mate
van beleidsvrijheid hebben. De
conclusie na een jaar of twee
functioneren van dit onderdeel is dat
het in ieder geval een zeer divers
beeld oplevert. Hierbij refereer ik aan
de conclusies van de werkgroep–
Doelman-Pel. Het hele rijtje sprekers
vanaf mevrouw Kalsbeek was daar
lid van. Die werkgroep stelde
unaniem vast dat mensen die
langdurig in de bijstand zitten ook
via de bijzondere bijstand in
aanmerking moet kunnen komen
voor duurzame gebruiksgoederen.
Als je dat wilt, moet je dat regelen!
Je kunt niet zeggen dat je vindt dat
het een zaak is die op dit moment
aan de gemeenten zou moeten
worden verteld en het toch niet
willen regelen. Het is één van de
twee: öf je geeft de gemeenten
beleidsvrijheid öf je regelt het. Wij
willen voor het laatste kiezen. Het
gaat op dit moment immers echt om
een omissie.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Het gevaar met het regelen
van een uit de aard der zaak zo
diverse kwestie als de bijstand is dat
je schijnzekerheden schept. Je zult
de zaak in heel algemene termen
moeten vastleggen om vervolgens
toch weer naar elke concrete situatie
te kijken. Wat ik nu doe, geheel in
lijn met de werkgroep-Doelman-Pel,
is verkennen waar de noodzakelijke
kosten van bestaan nu precies uit
bestaan. Daar heb ik een aantal
voorbeelden van gegeven. Als je een
en ander centraal zou gaan regelen,
verhoog je gewoon de normale
bijstand. Dat is niet de bedoeling.
Inherent en essentieel aan bijzondere
bijstand is dat zij decentraal wordt
uitgekeerd en dat in een situatie
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decentraal wordt bezien aan wie
welke aanvullende uitkering moet
worden verstrekt.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dat ben ik niet met mevrouw
Kalsbeek eens. Op het moment dat je
de mogelijkheden voor bijzondere
bijstand verruimt, ook in de wet, ben
je niet bezig om de bijstandsnorm te
verhogen. Essentieel aan de
bijzondere bijstand is inderdaad dat
het bovenop de norm komt.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Verhoging is wel de
consequentie!

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dat is niet de consequentie. Wij
moeten kijken of wij elkaar in het
debat kunnen vinden op, bijvoor–
beeld, het element van de duurzame
gebruiksgoederen bij een AOW'er,
AOW'ster of welke bijstands–
gerechtigde dan ook. Dat is de
essentie. Het gaat om de mensen
met een basispensioen die na
verloop van jaren de ijskast of de
wasmachine moeten vervangen. Valt
dit verhaal nu binnen de definitie van
de algemene kosten van bestaan?
Tot nu toe niet. Wij kunnen hier over
de hoofden van de minister en het
publiek heen zeggen dat de
gemeenten daar rekening mee
zouden moeten houden. Als de
gemeenten daar lak aan hebben -
dat is in ieder geval op dit moment
de beleidslijn - is het geen oplossing
van een vraagstuk waarvan wij
vinden dat het opgelost moet
worden.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik heb toch wat moeite met
uw benadering. Ik blijf herhalen wat
ik heb gezegd. Je decentraliseert een
belangrijk deel van de bijstand
omdat je de overtuiging hebt dat je
individuele gevallen het beste op
gemeentelijk niveau kunt bekijken.
Een gemeente is niet een of ander
verdacht orgaan. Bij de gemeente
staat een democratisch gekozen
gemeenteraad. Die gemeenteraad
heeft een beleid uitgestippeld en
daarin staat aangegeven wat wel en
wat niet kan. De noodzakelijke kosten
van bestaan wil ik hier in algemene
zin verkennen. Dat is het kader
waarbinnen de bijzondere bijstand
gegeven moet worden. Het lijkt mij
schijnzekerheden bieden als je
probeert om dit wettelijk dicht te
timmeren.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik wil
graag duidelijk horen van mevrouw
Kalsbeek of zij nu spreekt over de
noodzakelijke kosten van bestaan of
de bijzondere kosten van bestaan.
Daar spitst het zich immers op toe. In
de bijstandswet staat dat de bijstand
er is voor de bijzondere kosten in het
kader van de noodzakelijke kosten.
Dit is heel essentieel. U zegt dat
ouderen gebruik moeten kunnen
maken van de bijstandswet omdat zij
veel bezoek afleggen en daardoor
een hoger uitgavenpatroon hebben.
Zo kan iedereen om zijn of haar
redenen een ander soort uitgaven–
patroon hebben. Het gaat hier echter
wel om de bijzondere kosten. Uit het
onderzoek \s gebleken dat er
aanwijsbaar twee groepen zijn die
echt in de problemen komen. Dat zijn
de mensen die heel langdurig in de
bijstand zitten en de mensen met
kinderen. Wij kunnen hier met elkaar
natuurlijk allerlei nieuwe voorbeel–
den bedenken waarbij wij vinden dat
er sprake is van bijzondere kosten.
Als mevrouw Kalsbeek vindt dat het
niet vastgelegd moet worden, gaat
het slechts om een voorbeelden van
wat gemeenten zouden kunnen
doen. Daarnaast zijn er legio andere
voorbeelden te noemen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Het bijzondere bij de
bijzondere bijstand zit daarin dat het
een bijzonder geval is, afwijkend van
wat min of meer standaard is, of dat
het incidenteel is, in de zin van niet
altijd of elke maand opnieuw. Dat
zijn de twee interpretaties van
"bijzonder". Zo heb ik het ook
opgevat. De voorbeelden zijn
daarmee ook in lijn. Mijn tegenvraag
is of u er voorstander van bent om
het in de wet te regelen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Nee,
daar ben ik een tegenstander van. Je
moet daarvoor de ruimte bij de
gemeenten creëren. Nu heb ik
evenwel het idee dat de brieven over
het sociaal-minimabeleid de
uitvoering belemmeren van de
bijzondere bijstand. Misschien
moeten wij daarover praten. Wellicht
is er in het verleden iets dichtge–
schroefd wat wel mocht, waardoor
sociale diensten wel eens een beetje
krampachtig hebben gereageerd op
bepaalde situaties. Wij kunnen
nagaan of dat al dan niet zo is. Het
gaat ook om de vraag of gemeenten
vrij zijn om al die categorieën toe te
voegen aan de bijzondere bijstand.

Inderdaad, alles wat je aangaande de
bijzondere bijstand vastlegt in de
wet, maakt dit onmogelijk. Vandaar
dat ik de heer Rosenmöller zojuist
geantwoord heb dat de wet de
mogelijkheden bevat. Bij de
behandeling van het artikel moeten
wij daar dan ook nog eens goed naar
kijken.

Mevrouw Scheltema de Nie (D66):
Ook ik ben van mening dat het
bijzonder belangrijk is dat de
gemeenten in dit opzicht ruimte
krijgen. De rijksoverheid moet dan
ook niet dingen gaan dichttimmeren.
De heer Rosenmöller gaf een
voorbeeld van iets wat onder de
bijzondere bijstand zou kunnen
vallen.

Je kunt zeggen: in het verleden
ging het zo slecht met de toepassing
van de bijzondere bijstand. Wij
weten ook allemaal dat er sprake van
onderuitputting is. De vraag aan
mevrouw Kalsbeek is of dat ineens
zal veranderen. Volgens mij is dat
wel degelijk mogelijk. Nu is uit de
wet geschrapt dat de gemeenten
eraan gehouden zijn om een
basisbedrag van ƒ 183 buiten
beschouwing te laten. Ik beschouw
dat als een aanwijzmg van de
wetgever aan de gemeenten in die
zin dat zij totaal vrij zijn om dit
onderdeel goed en verantwoord in te
vullen. Deze discussie is mijns
inziens uitermate belangrijk voor de
wetsgeschiedenis. De gemeenten
weten dan namelijk dat wij er veel
van verwachten. Ik zie dus een
aanwijzing in het schrappen van die
ƒ 183. Ervaart mevrouw Kalsbeek dat
ook zo?

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Er viel mij iets op. U zei dat
het zo slecht ging bij de gemeenten
wat de bijzondere bijstand betreft.
Dat lijkt mij echter een conclusie die
een beetje kort door de bocht is.
Volgens mij wordt het budget van de
gemeenten voor de bijzondere
bijstand niet opgemaakt. Dit is dus
iets anders dan de conclusie dat het
zo slecht gaat. In het algemeen geldt
dat naarmate je gemeenten meer
verantwoordeiijkheden en meer
vrijheden geeft, zij zich geroepen
zullen voelen om heel serieus te
kijken naar de individuele gevallen.
Daar heeft ook de / 183 mee te
maken. Je mag dus aannemen dat er
in een dergelijke situatie veel
gerichter ingezet wordt.
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Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mevrouw Kalsbeek heeft deze
opmerkingen terecht gemaakt. Maar
toen ik mijn vraag stelde, dacht ik
aan het staatje waarin grote
verschillen tussen de gemeenten zijn
te constateren. De ene gemeente
geeft ƒ 151 per bijstandsgezin uit en
de andere gemeente gemiddeld
ƒ 700. Die verschillen zijn te groot.
De gemeenten zouden er zich dan
ook meer van bewust moeten zijn
dat de behoefte aan bijzondere
bijstand heel duidelijk aanwezig is bij
deze categorie.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Na de hoogte van
de uitkering kom ik te spreken over
de beschikbaarheid voor werk. Het
kabinet heeft er terecht voor gekozen
geen categorale uitzonderingen in de
wet op te nemen. De
beschikbaarheidseis geldt in principe
voor iedereen. Daar is echter één
uitzondering op: ouders met een kind
jonger dan vijf jaar. Het rapport van
de commissie-Doelman-Pel
adviseerde voor deze groep ouders
geen arbeidsplicht in de wet vast te
leggen maar een recht op (bemidde–
ling voor) werk.

Na aanvankelijke aarzeling is dit
punt nu overgenomen door het
huidige kabinet. De PvdA-fractie is
daar tevreden over. Wij steunden de
motie-Schutte waarin deze aanbeve–
ling van de commissie-Doelman-Pel
was neergelegd. Gevolg daarvan is
mijns inziens dan wel dat een stad
als Den Bosch haar voorgenomen
beleid om voor alle ouders, ook
alleenstaanden met jonge kinderen,
een arbeidsplicht te effectueren, zal
moeten mitigeren, niet wat betreft
haar lofwaardig streven om vrouwen
actief te ondersteunen om uit de
bijstand te komen, maar wel waar
het gaat om de sanctioneerbare
sollicitatieplicht voor vrouwen met
een kind onder de vijf jaar. Ik neem
aan dat de minister dit zal bevesti–
gen.

Op deze ene categorale uitzonde–
ring na is de herziening van de
Algemene bijstandswet erop gericht,
rechten en plichten voor bijstands–
gerechtigden en gemeente duidelij–
ker te formuleren. Een individueel
trajectplan moet daarbij een
belangrijke rol spelen. Daarin moeten
de afspraken worden vastgelegd die
ertoe leiden, dat iemand weer aan de
slag kan of zijn kansen daartoe
zoveel mogelijk vergroot. De
PvdA-fractie stelt zich voor dat dit

een van de belangrijkste wijzigingen
is van de bijstandswet.

Wil deze aanpak slagen, dan is een
intensievr samenwerking nodig
tussen de gemeenten en de
Arbeidsvoorziening. Helaas bereiken
ons daarover niet louter positieve
berichten en dan zeg ik het nogal
hoffelijk. Opvallend is overigens hoe
de een de ander de schuld geeft: niet
bevorderlijk voor veel slagkracht.
Hopelijk kan de Landelijke
veranderingsorganisatie hier ook een
rol spelen. In ieder geval vindt de
PvdA-fractie dat de samenwerking
tussen gemeenten en RBA nauwlet–
tend gevolgd en geëvalueerd moet
worden.

De trajectplannen zullen een
intensief volgen en begeleiden van
de bijstandsgerechtigde vragen. Toch
zal niet voor iedereen, zelfs niet na
lang proberen, een baan zijn
weggelegd. In die wetenschap is
door de commissie-Doelman-Pel
gepleit voor de mogelijkheid om van
gemeentewege over te gaan tot
"vermindering van de begeleiding".
Als er geen zicht op werk is en ook
de bijscholingsmogelijkheden zijn
uitgeput, dan kan het om redenen
van efficiency en zorgvuldigheid
jegens de cliënt de voorkeur
verdienen om tijdelijk over te gaan
tot vermindering van de begeleiding.
Het kabinet is er wat onhelder over
wat het daarvan vindt. Graag zou de
PvdA-fractie daar alsnog meer
duidelijkheid over willen hebben.

Het kabinet onderkent overigens
wel dat voor een bepaalde groep -
natuurlijk zo beperkt mogelijk en
zoveel mogelijk tijdelijk - geen reëel
arbeidsperspectief bestaat. Maar dat
betekent niet en mag niet betekenen,
dat deze mensen naar de rand van
de samenleving worden gedrukt en
sociaal uitgesloten raken. Hoe dit
precies moet worden voorkomen,
zou uitgebreider besproken moeten
worden dan in het kader van deze
wetsbehandeling kan. De eerste
goede gelegenheid lijkt mij bij een
snel te houden overleg over de
additionele arbeid en alles wat
daarbij komt. Daarop vooruitlopend
geef ik nu toch alvast de gedachten
weer, zoals die binnen de PvdA–
fractie leven op dit punt.

Tegenover het recht op bijstand
staat als tegenprestatie dat je
beschikbaar bent voor werk en al
datgene doet dat maakt dat je weer
perspectief op werk krijgt. Afspraken
daarover worden vastgelegd in een
individueel trajectplan. Het tijdelijk

verrichten van vrijwilligerswerk kan
in zo'n traject een bepaalde fase zijn,
bijvoorbeeld om enige ervaring op te
doen of om kennis te maken met een
werksoort. "Het doorbreken van
maatschappelijk isolement" alléén
kan in deze visie dus géén reden
voor een gemeente zijn om
vrijwilligerswerk van iemand te
verlangen. Het doorbreken van
isolement was, is en blijft uiteraard
wel een taak voor andere sectoren,
maar ik denk dan veel eerder aan de
hulpverlening of het sociaal-culturee!
werk.

Vooral ook om gemeenten de
mogelijkheid te bieden tot experi–
menteren met het uitstroombeleid
voor mensen die langdurig in de
bijstand zitten, is een experimenteer–
artikel in de wet opgenomen.
Daarvoor hulde, want wij hadden er
nadrukkelijk om gevraagd.

Het experimenteerartikel zoals dit
nu in de wet is opgenomen, roept
echter wel wat vragen op. Waarom is
het allemaal zo vreselijk pietepeute–
rig geregeld? Eerlijk gezegd, zou de
PvdA-fractie een tamelijk eenvoudig
artikel willen, waarin staat dat een
beperkt aantal experimenten zijn
toegestaan, om de uitstroom te
bevorderen. De minister beoordeelt
de daartoe uitgewerkte plannen van
de gemeenten. Randvoorwaarden
zijn eigenlijk alleen, wat ons betreft,
dat de gemeente binnen de
financiële taakstelling blijft, dat de
normuitkering van de bijstands–
gerechtigden niet wordt aangetast en
dat aan de cliënten geen andere
eisen worden gesteld dan die te
maken hebben met werk.

Het moet wel duidelijk om
experimenten gaan. Het is dus niet
de bedoeling dat gemeenten onder
het mom van een experiment geheel
hun gang kunnen gaan en een soort
algemene regelvrijheid weten te
organiseren. Van belang is de
experimenten goed te evalueren en
er wat van te leren. Waarom
overigens de grote steden voorrang
zouden moeten krijgen, is voor ons
een vraag. Gemeenten als Groningen
en Deventer staan al jaren te
trappelen om te kunnen experimen–
teren. Graag verkrijg ik hierop een
reactie.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Vindt
u niet dat een van de belangrijkste
voorwaarden bijvoorbeeld zou
moeten zijn het al of niet
concurrentievervalsend bezig zijn?
Immers, als je begint met te
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experimenteren en mensen voor hun
uitkering wilt laten werken, dan moet
je toch ook zorgen dat je geen ander
werk verdrijft? Dat is ook een
basisuitgangspunt, maar u noemt het
niet bij uw basisuitgangspunten.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat klopt, want ik denk dat,
waar het gaat om alles dat te maken
heeft met additioneel werk - werk en
uitkeringsgeld; dat hele scala aan
mogelijkheden - je daar heel lang
over kunt debatteren en dat dit niet
kan in het kader van deze wets–
behandeling. Ik zou over de verdere
invulling daarvan, in de richting van
de mensen om wie het gaat, met de
minister willen spreken en uiteraard
met de Kamer, met de collega's. Ik
stel mij daarbij, zoals ik al zei, een
algemeen overleg voor, binnenkort te
houden, over additionele arbeid en
alles wat daarbij komt. Dan kun je
daar wat preciezer over zijn. Ik geef
nu wat grove grenzen aan, waaraan,
wat de PvdA-fractie betreft, de
gemeenten zullen moeten voldoen,
als zij willen gaan experimenteren.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Over
de grenzen voor de arbeid zegt u:
daarover wil ik later praten. Het lijkt
mij dat er een zekere spanning is. U
geeft wel de grenzen aan voor het
inkomen en het al of niet deelnemen.
U geeft echter niet de grenzen aan
voor de arbeid. Dan kan een
gemeente daar heel moeilijk goed
vorm aan geven. Daarover zullen
afspraken gemaakt moeten worden.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Als u dat zo in een paar
zinnen zegt, heb ik de neiging om
het met u eens te zijn. Maar ik vind
het te kort doen aan het onderwerp
om het nu even af te concluderen.
Wij hebben het over experimenten in
het kader van de bijstandswet. Wat
moet er in de bijstandswet worden
geregeld? En waar mag je in elk
geval niet aankomen? De relatie
tussen werk en uitkering moet
worden meegenomen bij de
discussie over additionele arbeid.
Dan moet er uitgebreider over
worden gesproken. Het verdringings–
aspect is dan natuurlijk een heel
belangrijk punt.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Toch lijkt het erop dat via
dit experimenteerartikel - dat op
zichzelf natuurlijk een goede zaak is -
wel degelijk al een aantal zaken

wordt geregeld. Mevrouw Jasperse
ging aan het begin van haar bijdrage
in op dit hoofdstukje. Heb ik goed
begrepen dat zij meent dat tijdelijk
vrijwilligerswerk verplicht mag
worden als het een bijdrage is in de
richting van betaald werk?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ja. Dat klopt.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Hoe beoordeel je dat dan?

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Dat beoordeelt de gemeente
natuurlijk. Maar het moet zijn
ingebed in een traject richting werk.
Ik kan mij het volgende goed
voorstellen. Stel dat mensen heel
lang zonder werk zijn. Zij moeten
weer wennen aan het omgaan met
collega's, aan het werkritme. Wellicht
kan dan de afspraak worden gemaakt
dat betrokkenen met behoud van
uitkering voor halve dagen ergens
vrijwilligerswerk doen c.q. stage
lopen. Dat moet dan gebeuren in het
kader van het weer aan de slag
komen. Dat moet niet gebeuren
omdat een goedwillende ambtenaar
van sociale zaken zegt: die mevrouw
zit te verkommeren, die moeten wij
uit haar huis halen. Dat is een
hulpverleningsargument. Ik vind dat
dan geen goed argument om iemand
vrijwilligerswerk te laten doen. Het
moet gericht zijn op werk.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Maar zoiets is toch - over Haagse
termen gesproken - multi–
interpretabel! U wilt het één niet en
het ander wel. Dan moet u ontzet–
tend goed uitkijken wat u wilt
regelen. Op het moment dat u het
vanuit hulpverleningsoogpunt niet en
vanuit activeringsoogpunt wel
acceptabel vindt, vraag ik mij af hoe
u dat wilt regelen. Ik ben van mening
dat vrijwilligerswerk inderdaad
vrijwillig werk hoort te zijn. Daarmee
kan een bijdrage worden geleverd
om mensen de stap naar de
arbeidsmarkt te laten maken. Maar u
zei dat het een traject naar betaald
werk zou moeten zijn. Betekent dit
dat er aan het einde van het traject
vrijwilligerswerk, dat gekoppeld is
aan een bepaalde periode, werk voor
betrokkenen wacht? Er is natuurlijk
meer vrijwilligerswerk dan betaald
werk. Dat weet u ook.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Het zou heel prettig zijn als

dat kon. Maar ik denk dat het niet
altijd kan worden gegarandeerd.
Toch moet worden geprobeerd -
zoals ook bij om– en herscholing
gebeurt - om mensen zo goed
mogelijk toe te rusten voor een
betaalde baan als die daar is. Als
men afhankelijk wordt van financiële
bijstand, staan daar plichten
tegenover.

De heer Rosenmöiler (GroenLinks):
Sollicitaties.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ja. Maar die plichten zijn wat
de PvdA betreft gerelateerd aan
werk. Dit betekent niet dat zij louter
beperkt zijn tot werk. Alles wat de
kansen op de arbeidsmarkt vergroot,
kan daartoe behoren. Men wordt
echter geen onderhorige van sociale
zaken. Men kan niet alles van deze
mensen vragen omdat zij toevallig
een uitkering krijgen. Zo is het niet.
Het gaat erom dat de kansen op de
arbeidsmarkt worden vergroot. Werk
moet dichterbij komen. De kansen op
het voorzien in eigen onderhoud
moeten worden vergroot.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Maar die stap is natuurlijk nog maar
een heel kleine stap. Op het moment
dat de gemeente vindt dat alles of
nagenoeg alles van betrokkenen kan
worden gevraagd als bijdrage in de
richting van betaald werk, heeft u
geen enkel kader of handvat meer
om te zeggen: stop, tot hier en niet
verder. Dat is er dan niet meer.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Natuurlijk wel. Als ik deze
koppeling leg, moet de gemeente
motiveren waarom een bepaald type
vrijwilligerswerk of een bepaalde
cursus voor een bepaalde cliënt
wordt gevraagd. Dat is wat anders
dan goed bedoelde overwegingen
als: het is beter voor deze mevrouw
dat zij weer eens onder de mensen
komt. Dat is echt wat anders. Ik denk
dat het heel goed kan. U doet met
uw interrupties een poging om deze
hele zaak op landelijk niveau te
regelen. Dat gaat niet, mijnheer
Rosenmöller. Het gaat om maatwerk.
Je moet naar individuele gevallen,
naar individuele situaties ter plekke
kijken. Dan pas kun je goede
afspraken maken. Het kader dat de
PvdA-fractie daarvoor wenselijk
vmdt, heb ik zojuist geprobeerd aan
te geven.
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De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Dat is niet waar. Ik
probeer met mijn interrupties te
bewerkstelligen dat een helder
onderscheid wordt gehandhaafd
tussen vrijwilligerswerk en ander
werk. Ik vind het overigens prima als
bijstandsgerechtigden dat werk doen.
Mogelijkerwijs kan het doen van dat
werk ook bijdragen aan het kunnen
aanvaarden van betaald werk. Wel
zie ik het grote probleem dat er maar
voor een beperkt aantal bijstands–
gerechtigden betaald werk is. Maar
goed, die discussie krijgen we nog
wel. Nu wil ik echter een helder
onderscheid maken tussen de
verplichting die je zou kunnen laten
gelden met betrekking tot solliciteren
en het aanvaarden van betaald werk
en het aangaan van vrijwilligerswerk.
Dat laatste zou je niet moeten
kunnen verplichten. Naar mijn
mening gaat het daarbij namelijk om
een andere categorie. Je mag wel
mensen stimuleren tot het aangaan
van vrijwilligerswerk, maar daarmee
houdt het voor mij op. Voor
mevrouw Kalsbeek houdt het
daarmee echter niet op, maar ik wijs
erop, dat als je in dezen de grens
niet scherp trekt, je al het ware
terechtkomt op een plank die
ingewreven is met groene zeep. Het
zou namelijk al gauw gemakkelijk te
motiveren zijn dat je iemand ergens
toe moet dwingen. Ik wil natuurlijk
niet de gemeenten in een kwaad
daglicht stellen en zeggen dat zij dat
zomaar zullen doen. Maar als je de
grens niet scherp trekt, bestaat het
gevaar dat je een bijstands–
gerechtigde bijna alles kunt opleggen
en dan is het einde zoek.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Stel dat het gaat
om iemand die twintig jaar niet meer
in de bejaardenzorg actief is
geweest. De persoon heeft te maken
gehad met een scheiding en zij moet
weer aan de slag. Wat gaan we dan
doen? Bijscholing is nodig, maar het
is ook nodig na te gaan of de
desbetreffende persoon nog wel
geschikt is voor het werk en of zij het
nog wel aan kan, gelet ook op de
veranderende populatie in de
bejaardenoorden. Is het dan zo mal
om van iemand te vragen: gaat u
eerst eens een maand of een paar
maanden halve dagen in het
bejaardenoord als vrijwilliger
meedraaien, dan kunt u zien of het u
ligt en dan zien we daarna wel
verder? Na afloop van die paar

maanden zou men voor de betrok–
kene een bijscholingstraject kunnen
uitstippelen. Daardoor zou de kans
op werk in dat bejaardenoord veel
groter worden. Acht de heer
Rosenmöller zoiets uitgesloten?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Het stellen van die vraag
is prima. Het gaat mij echter om iets
anders en ik denk nu wat wij
jarenlang gedaan hebben. Dat is de
activering in het kader van de
bijstandswet verwaarlozen. Vervol–
gens gaan we nu ineens mensen die
jarenlang van die bijstand afhankelijk
zijn geweest, mogelijkevrwijs dwingen
tót het doen van vrijwilligerswerk.
Dan zeg ik: als wij dat doen slaan wij
door naar de ene kant. Je kun
iemand die twintig jaar geleden
bejaardenwerk gedaan heeft
inderdaad vragen te proberen of hij
in een dergelijke instelling weer kan
aarden en of hij daar een aantal uren
per week wil werken. Daarmee heb ik
geen probleem. Het is echter
mogelijk dat de betrokkene zegt: ja
maar, dat ga ik niet op vrijwillige
basis doen. In dat geval krijgen wij te
maken met de grens waarop ik
doelde. En die moet helder zijn: de
cliënt moet dan inderdaad kunnen
besluiten dat werk niet aan te nemen
en de gemeente kan dan dus niet op
straffe van een sanctie de betrokkene
verplichten dat vrijwilligerswerk te
doen. Daar ligt het onderscheid
tussen vrijwilligerswerk en betaald
werk.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Ik vind dit een
verhelderende discussie. Op dit punt
scheiden onze wegen zich namelijk.
Ik vind wel dat je de cliënt kunt
vragen vrijwilligerswerk te doen in
het kader van de poging om hem of
haar weer geschikt te maken voor de
arbeidsmarkt en ook om teleurstellin–
gen voor de cliënt zelf te voorkomen.
Stel dat men eerst een scholings–
traject doorloopt en dat bij nader
inzien blijkt dat het werk niet datgene
was wat men verondersteld had. Dan
is het volgen van die opleiding toch
vreselijk zonde geweest. Ik vind het
dus goed dat het in een dergelijk
geval, zij het nauw omschreven en
niet met willekeur, mogelijk moet zijn
zoiets te doen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Volgens mij moeten wij
dan iets anders doen. Als wij een
dergelijke persoon ervaring willen

laten opdoen met het werk dat hij
jaren geleden heeft gedaan, zouden
wij of een banenpoolplaats of een
werkervaringsplaats in die sector
moeten creëren. In zo'n geval
hebben wij het namelijk over 6f
additioneel werk öf betaald werk.
Met het voorstel van mevrouw
Kalsbeek zouden wij echter
concurrentie introduceren tussen
vrijwilligerswerk en het additionele
werk en ik vind dat als wij de zaak
fundamenteel bekijken wij er spijt
van zouden kunnen krijgen als wij
het additionele werk laten verdringen
door vrijwilligerswerk. Daarop wilde
ik wijzen en naar mijn idee heeft
mevrouw Kalsbeek hierover nog
onvoldoende nagedacht.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat bestrijd ik natuurlijk. U
geeft nu een voorbeeld waaruit blijkt
dat het betere de vijand is van het
goede. Natuurlijk zijn banen–
poolplaatsen en werkervarings–
plaatsen ook prima. Als je die kunt
creëren is dat uitstekend.

Oe heer Rosenmöller (Groenünks):
Maar ze komen er niet meer op het
moment je de mensen kunt
verplichten in dit soort sectoren
vrijwilligerswerk te doen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Het is natuurlijk heel goed
mogelijk, dat je in een individueel
geval geen werkervaringsplaats bij
de hand hebt en dat die ook
helemaal niet nodig is, terwijl het
wel van belang is dat iemand op
vrijwillige basis even kijkt of hij in
een bepaalde sector nog kan aarden.
Daar zou hij achter kunnen komen
door als vrijwilliger te werken.
Daarop lijkt mij niets tegen. Dat er
daarnaast nog werkervaringsplaatsen
moeten zijn en dat de banenpools
uitgebreid moeten worden, is ook
waar.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Als wij in Den Haag eens
nagaan hoe de praktijk is, dan zien
wij dat het überhaupt moeilijk is om
banenpoolplaatsen in de zorgsector
te creëren. De minister weet dat. Wij
weten dat wij met het halen van
onze taakstelling voor werkervarings–
plaatsen achterblijven. Als wij nu een
beleid gaan introduceren waarmee
het mogelijk is bijstandsgerechtigden
te verplichten in dit soort bedrijfstak–
ken of sectoren vrijwilligerswerk te
gaan verrichten, zal het realiseren
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van additioneel werk, op welke
manier dan ook, in die sectoren
alleen maar moeilijker worden en het
additioneel werk dat er is, zal dan
verdrongen worden.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
krijg steeds meer het gevoel dat de
begrippen additioneel werk en
vrijwilligerswerk door elkaar gaan
lopen. Bij haar voorbeeld zei
mevrouw Kalsbeek: het was een
beroepsopleiding van iemand, laat
iemand eens stage doen, laat iemand
werken met behoud van uitkering. Zij
wil toetsen of dat nog werk is dat
men weer kan gaan doen. Vrijwilli–
gerswerk heeft echter, als het goed
is, een meerwaarde ten opzichte van
ander werk dat gedaan wordt. Je
kunt dat ook niet vrijblijvend
uitoefenen, omdat er een zekere
continuïteit moet zijn. Als wij het op
deze manier gebruiken, dan zou dat
om een periode van een of twee
maanden gaan. Dat zou genoeg
kunnen zijn, maar het vraagt wel wat
van het vrijwilligerswerk. Ik heb het
idee dat, als wij straks over
additionele arbeid spreken, wij dan
ook goed moeten definiëren wat wij
onder vrijwilligerswerk verstaan. Het
voorbeeld van mevrouw Kalsbeek zie
ik meer als een stage of het werken
met behoud van uitkering dan als
vrijwilligerswerk. Zij geeft immers
duidelijk aan dat het aan de persoon
gerelateerd is. Dat is toch even iets
anders.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Met het noemen van dit
voorbeeld heb ik niet gezegd dat dit
het voorbeeld is en dat er geen
andere mogelijkheden zijn. Er is
volgens mij een scala aan mogelijk–
heden. Het essentiële verschil met
additioneel werk is dat dit vrijwilli–
gerswerk als het ware gebonden is
aan de cliënt. Bij additioneel werk
kijk je ook naar de behoefte in de
samenleving. Bij het vrijwilligerswerk
uit mijn voorbeeld, waarop natuurlijk
tal van varianten zijn te bedenken,
gaat het om de vraag wat deze cliënt
in deze omstandigheden kan doen
om het werk dichterbij te krijgen. Bij
additioneel werk gaat het sterk om
werk dat in maatschappelijk opzicht
nodig is. In die zin ben ik ook
helemaal niet beducht voor de
verdringingseffecten die de heer
Rosenmöller in schrille kleuren heeft
geschetst. Dit is namelijk veel meer
gericht op de mensen om wie het
uiteindelijk gaat, die wij zo graag uit

de bijstand willen hebben. Zij
moeten weer zelf aan de slag.

De heer Van Hoof (VVD): Bij het
lijstje van mevrouw Kalsbeek heb ik
de concurrentievervalsing en het
verdringen van regulier werk niet
gehoord. Zij wil daar later over
discussiëren. Ik neem evenwel aan
dat zij daarover nu ook al een
standpunt heeft en dat zij ook vindt
dat de activiteiten in het kader van
de experimenten niet mogen leiden
tot concurrentievervalsing of
verdringing van regulier werk.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Je kunt een trits mogelijkhe–
den noemen. Het onderwerp verdient
een veel bredere bespreking dan nu
in de marge van deze wets–
behandeling mogelijk is. In de eerste
plaats denk ik aan de uitdaging voor
het kabinet om nieuwe banen te
scheppen. Ik noem het 40.000-
banenplan. Er ligt werk op straat,
letterlijk en figuurlijk. De mensen
moeten gewoon aan het werk
worden gezet. Deze eerste variant
heeft onze grootste voorkeur.

De tweede variant is dat met de
enorme pot met uitkeringsgelden
ook andere dingen kunnen worden
gedaan, bijvoorbeeld mensen aan de
slag helpen.

De derde variant is het werken
met behoud van uitkering. Bij deze
variant heb ik de meeste aarzelingen,
want daarbij kom je voor lastige
afwegingen te staan. Het is evident
dat de verdringing daarbij een rol
speelt.

De beste variant is om nieuwe
banen te scheppen. Het zou de
slechtste variant zijn als je iemand in
een gewone baan ontslaat en
daarvoor iemand in de plaats zet die
dit werk met behoud van uitkering
doet. Een dergelijk verdringingseffect
lijkt mij niet wenselijk.

Ook de nieuwe vrijlatingsregeling
kan overigens door gemeenten
worden aangewend om heel gericht
mensen te stimuleren weer aan de
slag te gaan. Het is de vraag of de
gemeenten weten dat de tekst van
de Tijdelijke wet stimulering sociale
vernieuwing in het mondeling
overleg daarover is verbreed en de
premie dus mogelijk is voor zowel
het aanvaarden als het behoud van
arbeid. In ieder geval zijn niet alle
gemeenten zich daarvan bewust, zo
is ons gebleken. Heeft de minister
die indruk ook en kan hij dan de

kennis op dit punt bij de gemeenten
vergroten?

De wijze waarop de vrijlating moet
worden uitgevoerd, geeft wel
problemen. Terwijl het hele inkomen
op de uitkering wordt gekort, moet
de bijstandsgerechtigde de verwer–
vingskosten van dat inkomen zelf
betalen of er bijzondere bijstand voor
vragen, met uiteraard het drempel–
bedrag. Wanneer betrokkene geen
premie krijgt van de gemeente, gaat
hij of zij er dus in inkomen op
achteruit door de arbeidsmarkt weer
te betreden. Dat is bepaald geen
stimulans; gemeenten zouden meer
ruimte moeten krijgen, de verwer–
vingskosten af te trekken van de
inkomsten alvorens de uitkering te
korten.

Voor ik nog iets zeg over toezicht
en de landelijke veranderings–
organisatie, heb ik nog wat vragen
over een paar bijzondere groepen.
Allereerst betreft dat de schoolverla–
ters. In de nota naar aanleiding van
het eindverslag zit een inconsistentie
met betrekking tot de eisen die
schoolverlaters of hoge–
schoolverlaters kunnen stellen aan
passend werk. Dat moet verduidelijkt
worden. Wij vonden steeds dat
degenen die geen relevant arbeids–
verleden hebben, waaronder
schoolverlaters, geen eisen kunnen
stellen met betrekking tot de
passendheid van het werk. Deelt de
minister die opvatting?

Ik kom dan op de daklozen:
mensen zonder vaste woon– of
verblijfplaats. Het CAD-ümburg
meldt ons - er zijn ongetwijfeld meer
voorbeelden - dat gemeenten nogal
eens weigeren om deze mensen
bijstand te verlenen met als gevolg
dat betrokkenen weer terugvallen op
hun problematische gedrag, terwijl
de hulpverlening juist met moeite
enig succes boekte op dat punt.
Formeel is de zaak geregeld: de
gemeente waar men de meeste
nachten doorbrengt, is bij–
standsplichtig. Dat levert problemen
op voor gemeenten - zij kunnen daar
immers nauwelijks enige controle op
uitoefenen - nu zwervers, anders dan
tot voor kort, steeds mobieler en
anoniemer blijken te worden.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik wil mevrouw Kalsbeek
nog een vraag stellen over die
kosten van verwerving. Ik schrok hier
een beetje van: worden die nu echt
in mindering gebracht op het
inkomen van de bijstandsgerechtigde
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die gaat werken? Ik heb de indruk
dat de wet zelf al zegt dat die
verwervingskosten niet meegeteld
worden bij de middelen Ik heb dus
eigenlijk de indruk dat het al zo is en
dat de kosten van verwerving
inderdaad niet worden afgetrokken.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Het is allemaal bere–
ingewikkeld Daarom vraag ik het ook
nog eens. Volgens mij is de vrijlating
nu geheel vrij; de gemeenten mogen
dat dus zelf bepalen. Verder is het zo
dat de inkomsten in mindering
gebracht worden op de uitkering. De
verwervingskosten moeten echter
eerst van de inkomsten afgetrokken
worden, anders zak je te laag en
houd je minder over. Men kan via de
bijzondere bijstand wel weer
compensatie vragen voor de
verwervingskosten, maar dat is wel
buitensporig ingewikkeld, als het
althans zo is. Ik acht het namelijk
bepaald niet uitgesloten dat ik mij
vergis; daarom vraag ik het ook nog
maar eens aan de minister. Als het
zo is, gelieve het dan iets eenvoudi–
ger te regelen, want dit lijkt wel heel
omslachtig.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik heb de indruk dat de verwervings–
kosten al bij de inkomsten buiten
beschouwing worden gelaten en
verder dus niet meer meetellen. Ik
hoor het echter ook graag van de
minister, want het is natuurlijk wel
belangrijk.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat is dan een leuke
tentamenvraag.

De voorzitter: Voor mevrouw
Kalsbeek haar betoog vervolgt, wijs
ik haar erop dat zij nog vier minuten
heeft.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat haal ik dan precies.

Ik zeg nog iets over het toezicht.
De nota naar aanleiding van het
eindverslag meldde dat er "een
zelfstandig organisatie-onderdeel tot
stand zal komen dat verantwoordelijk
is voor het toezicht op ..." De
minister doet verder twee toezeggin–
gen. De eerste is dat deze Kamer
jaarlijks geïnformeerd zal worden. De
tweede is dat er geen AMvB zal
komen met nadere regels voor taken
en bevoegdheden van het toezicht en
de wijze waarop het toezicht wordt
uitgeoefend. De minister komt

hiermee tegemoet aan kritiek van
gemeenten. Denkt de minister
hiermee de jaarlijkse goedkeuring
van de Algemene Rekenkamer
binnen te kunnen halen? Wil de
minister overwegen om ter
verlichting van de administratieve
lastendruk van de gemeenten bij de
circulaires ook de software voor de
zes gangbare systemen te leveren?
Waarschijnlijk kunnen wijzigingen
dan ook sneller worden ingevoerd en
kan er dus eerder worden bespaard.

Ik maak nog een korte opmerking
over de landelijke veranderings–
organisatie. Ik acht dit een goede
zaak. Ik wi! wel benadrukken dat de
LVO geen permanente organisatie
mag worden of zich onmisbaar mag
maken door een vaste plaats in te
nemen in het adviescircuit ronde
bijstandswet.

Tot slot nog een vraag over de
cliëntenraden. Veel gemeenten, zeker
de grote, kennen die. Ik meen zelfs
dat zij een wettelijke basis hadden.
Nu zijn die cliëntenraden buiten
beeld of in ieder geval buiten de wet
geraakt. Klopt dat? Laat dit de
mogelijkheid onverlet dat gemeenten
zelf vrijwillig cliëntenraden in het
leven roepen?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! De discussie over de
herziening van de Algemene
bijstandswet gaat terug naar de
discussie over een aantal belangnjke
doelstellingen die rond die wet
geformuleerd zijn. Ik roep in
herinnering de discussie over de
verhouding tussen gemeenten en het
Rijk, de discussie over de fraude–
bestrijding en de discussie over
activermg als doelstelling. Dit moet
allemaal leiden tot 380 mln. aan
bezuinigingen.

In het wetsvoorstel is eigenlijk vrij
weinig aandacht besteed aan de
armoedebestrijding: een punt waar ik
mee wil beginnen. De bijstand blijft
in relatieve zin achter bij het
inkomen van werkenden. De
koopkracht van bijstands–
gerechtigden is ook in relatieve zin
gedaald. Daar waar de bijstand is
afgestemd op de noodzakelijke
kosten van bestaan, moet de
conclusie getrokken worden dat dit
op zijn minst een rekbaar begrip is
geworden in de loop van de achter
ons liggende jaren. Vandaar dat de
fractie van GroenLinks ook in haar
verkiezingsprogramma gezegd heeft
dat bijstandsgerechtigden gekoppeld
moeten worden aan de algemene

welvaartsontwikkeling. Wij vinden
dat een essentieel punt. Aan de
andere kant zou je toch ook moeten
erkennen dat er bepaalde groepen
bijstandsgerechtigden zijn, die met
het huidige bijstandsniveau niet of
nauwelijks meer uit de voeten
kunnen. Ik denk aan de mensen die
langdurig van een bijstandsuitkering
rond moeten komen. Voor die
mensen zouden wij de bijstandsuit–
kering, tegen de verdrukking in,
willen verhogen. Wij spreken dan
over de "blijvers", waarover we ook
in de commissie-Doelman-Pel
uitgebreid hebben gesproken. Mijn
vraag aan de minister is, wat de
regering doet voor die groep. Erkent
hij het verschijnsel van de moderne
armoede, en hoe kijkt hij aan tegen
pleidooien van de kerken en
berekeningen van consumenten–
organisaties, dat dit soort groepen in
structurele zin feitelijk onder de in
Nederland geaccepteerde armoede–
grens leven? Het minste wat je voor
deze groep naar mijn idee zou
kunnen doen, is verruiming van de
bijzondere bijstand. Dat betekent niet
dat, als we dat overlaten aan de
gemeenten - dat zeg ik nog eens
tegen mevrouw Kaisbeek - daarmee
de gemeenten een verdacht orgaan
zijn. Nee, als wij dat signaleren als
een belangrijk minpunt, zou de
Tweede Kamer een verdacht orgaan
zijn als ze dat niet regelt. Zo zal het
op ons teruggeworpen worden, als
we geen consequenties verbinden
aan de uitspraken op dit punt van de
commissie-Doelman-Pel. Vandaar
mijn amendement op dit punt.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): U wilt dat allemaal zo precies
geregeld hebben, maar waarom
dient u dan alleen een amendement
in voor die hoge woonlasten, en niet
voor andere vormen van bijzondere
bijstand? Dat begrijp ik niet.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Misschien heeft u mijn amendement
nog niet gekregen, maar dat gaat
over duurzame gebruiksgoederen,
wat volledig in overeenstemming is...

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik haal twee dingen door
elkaar, maar voor het principe maakt
dat niets uit. U zondert dus één vorm
van noodzakelijke bestaanskosten uit,
regelt die wettelijk en de rest niet.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Nee.
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Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ja.

De heer Rosenmöller (Groenünks):
In artikel 41 gaat het om de
noodzakelijke kosten van bestaan.
Dat is de essentie van het punt, waar
het de algemene bijstand betreft.
Wat nu uitvoeringspraktijk is
geworden - misschien kunnen we in
de discussie op dat punt een stap
verder komen - is dat bijvoorbeeld
duurzame gebruiksgoederen niet
worden gezien als een element dat je
via de bijzondere bijstand kunt
financieren. We zijn daar ook in de
commissie tegenaan gelopen, en we
wilden dat rechttrekken. Ik wil dat
wettelijk doen, omdat ik een
uitvoeringspraktijk niet langer wil
continueren, die aanloopt tegen het
probleem dat de gemeentes
misschien wel willen dat duurzame
gebruiksgoederen via de bijzondere
bijstand worden gefinancierd, maar
het niet mogen vanwege het Rijk.
Dat is het punt dat we hier moeten
oplossen. ik denk dat dat het
meningsverschil is dat we met elkaar
hebben: u wilt dat niet regelen en ik
wil het wel regelen. Als je het niet
regelt, continueer je een uitvoerings–
praktijk, waarbij de gemeenten
waarschijnlijk in veel gevallen wel
iets willen doen voor deze groep
bijstandsgerechtigden, maar
aanlopen tegen het probleem dat het
niet mag. Als we er in de discussie
uit kunnen komen dat dat een
blokkade is voor de gemeenten,
moet je er iets aan doen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voor de helderheid nog even
het volgende. In het rapport–
Doelman-Pel is niet gepleit voor
wettelijke regeling, maar voor
harmonisering van de uitgaven voor
bijzondere bijstand. We hebben
daarvoor drie varianten genoemd,
die ik in mijn betoog ook heb
aangestipt: mensen die lang in de
bijstand zitten, waarvoor duurzame
gebruiksgoederen soms een
probleem blijken te zijn, extreem
hoge woonlasten en gezinnen met
kinderen. Voor een onderdeeltje van
één van de drie, namelijk de
duurzame gebruiksgoederen, wilt u
dat nu regelen, en voor de rest niet.
Ik vind het allemaal prima, maar u
moet het niet doen voorkomen alsof
u de bijzondere bijstand hier
nationaal wettelijk regelt, want dat is
niet zo. U doet het voor één
onderdeeltje.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik had al het idee dat uw interpretatie
van mijn interrupties verkeerd was,
door te suggereren dat ik alles met
betrekking tot de bijzondere bijstand
landelijk wil regelen. Dat is niet zo.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Het is dus alleen maar dit
onderdeeltje, de duurzame gebruiks–
goederen?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Wat ik een verbetering van de
huidige bijstandswet zou vinden, is
als langdurig bijstandsgerechtigden -
u moet mijn amendement goed
lezen, want dan is het misverstand
per ommegaand opgelost - ook voor
de duurzame gebruiksgoederen in
aanmerking kunnen komen voor
bijzondere bijstand. That's it. Niet
meer en niet minder. Dat is de portee
van mijn amendement, en als ik
daarmee op iets meer sympathie van
uw fractie kan rekenen, prijs ik mij
gelukkig.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): In uw interrupties in mijn
betoog wekte u aldoor de indruk dat
u de bijzondere bijstand wettelijk zou
willen vastleggen. Op zichzelf vind ik
dat een legitiem standpunt, dat ik
overigens niet deel. Wat u nu zelf
doet, is één onderdeeltje dat voor
bijzondere bijstand in aanmerking
komt wettelijk regelen, en de rest
niet. Ook daar heb ik niets tegen,
maar ik wil het wel helder gesteld
hebben.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Mevrouw Kalsbeek heeft
er niets op tegen om één onderdeel–
tje eruit te lichten. Ik heb daar wel
iets op tegen. Als je de duurzame
gebruiksgoederen als element in de
bijzondere bijstand invoert, dan kan
dat in die zin worden uitgelegd dat
het daarmee basta is. Alles wat niet
is genoemd - dat is de a contrario–
redenering - valt dan niet onder de
bijzondere bijstand. Dat risico lijkt
mij heel erg groot. Dat is mijns
inziens niet de bedoeling van de heer
Rosenmöller. Hij wil de bijzondere
bijstand wat breder inzetten. Daarbij
noemt hij de duurzame gebruiksgoe–
deren als voorbeeld. Het lijkt mij
uitermate onredelijk om het
vervolgens alleen maar bij die
duurzame gebruiksgoederen te laten,
want dan roep je het gevaar op dat
de andere zaken er niet onder
worden gerekend.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Ik sta open voor kritiek op
de wijze waarop ik het heb geregeld.
Als wij het op een andere manier
kunnen regelen, dan vind ik dat
prima. Het gaat mij alleen maar om
de materie, de substantie. Wij lopen
aan tegen het probleem dat
gemeenten op basis van de huidige
regelgeving uit de pot voor
bijzondere bijstand geen kosten
mogen financieren die te maken
hebben met duurzame gebruiksgoe–
deren. Wij moeten dat probleem
oplossen. Als wij het daarover eens
zijn, dan ben ik in voor de vraag hoe
wij dat probleem gaan oplossen. Als
men mijn amendement in die zin niet
ziet zitten, dan ben ik bereid om mee
te denken over een andere oplos–
sing. Dan moet de discussie echter
niet worden beperkt tot het schieten
van pijlen op mijn amendement. Het
probleem moet worden erkend,
zodat vervolgens antwoord kan
worden gegeven op de vraag hoe die
kwestie moet worden geregeld.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Akkoord.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Dan kom ik op de
verlaging van de uitkering voor de
jongeren. Gelet op de wijzigingen in
de kinderbijslag kan niet meer
worden gezegd dat slechts in
incidentele gevallen gesproken zal
worden over het verlenen van
bijstand aan jongeren. Dat zal
voortaan veel vaker het geval zijn,
vaker dan in het verleden werd
gedacht. Het gaat ook niet altijd om
jongeren met koopkrachtige ouders.
Wat dat betreft is het probleem
groter dan in het verleden werd
aangenomen. Als deze jongeren
waar het gaat om de verlening van
bijzondere bijstand worden
overgeleverd aan de goedwillend–
heid van de gemeenten, dan wordt
een nieuw probleem geïntroduceerd.
Ik heb kennis genomen van het
amendement van de collega's van
PvdA en D66 over de jongere ouders.
Wij steunen dat amendement,
alhoewel sprake is van een beperkte
verbetering, want er zijn natuurlijk
meer problemen wat betreft de
financiële positie van bijstands–
gerechtigden.

De normensystematiek is de meest
in het oog lopende wijziging. Voor
alleenstaanden en alleenstaande
ouders wordt de basis 50%, c.q. 70%.
De mogelijkheid van een toeslag
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door de gemeente bedraagt
maximaal 20%. In het rapport van de
commissie-Doelman-Pel werd een
stap verder gegaan. De commissie
was van mening dat voor alleen–
staanden en alleenstaande ouders de
norm van 70% en 90%, zoals die nu
in de wet is vastgelegd, ook in de
nieuwe wet zou moeten worden
vastgelegd. Alleen de fractie van de
VVD had toen een ander standpunt.
Splitsing van de uitkeringen, zoals
door dit en door het vorige kabinet is
voorgesteld, beoogt de gemeenten
beter in staat te stellen om fraude te
bestrijden, zonder de rechten van de
alleenwonende alleenstaanden en de
alleenwonende alleenstaande ouders
aan te tasten. De vraag is of dat lukt.
De hoogte van de uitkeringen is
vanuit het oogpunt van rechtsgelijk–
heid en bescherming van het
minimumniveau een rijks–
aangelegenheid. De splitsing kan dat
doorbreken. Ik heb op dat punt een
amendement ingediend, waardoor
de situatie met betrekking tot de
artikelen 33 en 34 in ieder geval
wordt verduidelijkt. Ik stel mij voor
dat wij de inhoudelijke discussie
daarover in het kader van de
artikelsgewijze behandeling voeren.

Het lijkt mij nog steeds een illusie
om te veronderstellen dat je via de
splitsing van de uitkeringen de
fraude beter kunt aanpakken. Ik heb
dat een– en andermaal in de Kamer
en in de commissie betoogd. Ik heb
daar nog steeds geen helder en wat
mij betreft afdoend antwoord op. Zo
lang het nog steeds aantrekkelijker is
om je voor te doen als alleen–
staande, terwijl je dat niet bent, is de
fraude rond de leèfvormen heel
moei l i jk te bestrijden.

De bezuiniging van 380 mln. De
VNG rekent voor dat ongeveer 20%
van de uitkeringsgerechtigden er
20% op achteruit moet gaan om de
deze bezuiniging te realiseren. Dat
komt erop neer dat alle woningdelers
fors moeten inleveren en dat de druk
op de gemeenten om zeer zuinig om
te gaan met het verstrekken van de
toeslag alleen maar zal toenemen,
zeker als het budget na drie jaar
wordt overgeheveld naar de
gemeenten. Ik denk dat de bezuini–
ging van 380 mln. op drijfzand
berust, als er tenminste recht wordt
gedaan aan de essentie van de
bijstandswet, namelijk het voorzien
in noodzakelijke kosten van bestaan.
Ik vraag de minister op welke wijze
hij denkt deze bezuiniging te

realiseren, gelet op de kritische
benadering van de VNG.

Voorzitter! Fraudebestrijding is
belangrijk. Wij moeten een onder–
scheid maken tussen witte, zwarte en
leefvormfraude. Met het bestrijden
van witte fraude - men ontvangt een
uitkering en verricht daarnaast werk
waar belasting en premies voor
worden afgedragen - kom je via de
koppeling van de bestanden een heel
eind. Zwart werk is moeilijker te
bestrijden. De werkgevers moeten
hard worden aangepakt, de lasten op
arbeid moeten worden verlaagd en
misschien moeten de vrijlatings–
bepalingen worden verhoogd. Dit is
een ingewikkeld probleem. De
leefvormfraude is misschien nog wel
het moeilijkst te bestrijden. In dit
verband is de procedure bij het
aanvragen van een uitkering van
groot belang, de zogenaamde
poortwachtersfunctie. Ik heb een jaar
geleden stage gelopen bij een
gemeentelijke sociale dienst en toen
is mij gebleken dat een intake–
gesprek een routineklus is waarvoor
slechts 20 minuten wordt uitgetrok–
ken. Er moet veel meer aandacht aan
het intake-gesprek worden besteed.
Dit gesprek kan een sterke preven–
tieve werking hebben. Bij het
bestrijden van de leefvormfraude is
een uitgebreide intake essentieel.
Daarbij zijn de onderbouwing van de
aanvraag met schriftelijk bewijs–
materiaal en de regelmatige controle
van de gegevens van groot belang.

Zolang de bijstandsuitkering niet is
geïndividualiseerd, blijft de regelmg
fraudegevoelig. Dit geldt ook voor
het nieuwe partnerbegrip. Je kunt
goochelen met definities wat je wilt,
maar ik heb niet het idee dat dit veel
zal uithalen. Uit de definitie van het
begrip "economische eenheid" is nu
het criterium "duurzaamheid"
verdwenen. Dit leidt alleen maar tot
onduidelijkheid. Hoe kun je
niet-duurzaam samenwonen? De
duurzaamheid is een wezenskenmerk
van de economische eenheid. Meent
de minister werkelijk dat de
administratieve rechter met de
nieuwe omschrijving uit de voeten
kan? Wat is het verschil tussen het
leveren van een bijdrage in de
kosten van de huishouding in de nu
voorgestelde definitie en het
gezamenlijk voorzien in huisvesting
uit de oude wet? Ik krijg de indruk
dat woningdelers nu al snel als
economische eenheid zullen worden
gezien. Zijn twee kamerbewoners in
het vervoig een stel als zij er een

huisrekening op na houden voor de
betaling van vaste lasten of rnoet je
toch echt iets meer met elkaar
hebben? Ik zie graag dat de minister
nog eens uitvoerig aangeeft welke
gevolgen de wijziging van het
partnerbegrip in de praktijk kan
hebben.

Ik spreek niet lichtzinnig over
fraude, hoewel ik erken dat er meer
maatregelen zijn. Op één punt schiet
men echter door met het wetsvoor–
stel en dat is het onaangekondigd
huisbezoek als er niet redelijkerwijze
sprake is van een strafbaar feit. Elke
keer moet er een evenwicht worden
gevonden tussen het onaangekon–
digd huisbezoek en het garanderen
van het huisrecht uit artikel 12 van
de Grondwet; de waarborg voor de
privacy.

Activering is een belangrijk
onderwerp. Van vangnet naar
trampoline is het versleten cliché in
dit verband. Essentieel is de
samenwerking tussen de gemeente
en de arbeidsvoorzienings–
organisatie. De gemeenten zullen
worden verplicht tot samenwerking.
Maar wat gebeurt er als de
arbeidsvoorzieningsorganisatie
daartoe niet bereid is? Hoe is dit te
plaatsen, gelet op de achterliggende
discussie die wij vorige maand
gevoerd hebben over het beleid van
de arbeidsvoorziening met betrek–
king tot de zeer langdurig werklozen
die nauweiijks of geen perspectief
hebben? Wat moet er in dit licht
verwacht worden van de contracten
tussen de cliënt enerzijds en de
Arbvo– en de GSD-organisatie
anderzijds? Mijn fractie is absoluut
geen tegenstander van contracten,
maar wij moeten voorzichtig zijn.
lllusies moeten voorkomen worden.
Als er met alle betrokkenen een
contract wordt afgesloten, wordt de
verwachting gewekt dat aan de
horizon betaald werk gloort. In veel
gevallen zal dit echter niet het geval
zijn. Als de hoeveelheid werk zelfs
nog licht daalt en we niet in staat zijn
om deze curve om te buigen, dan zal
natuurlijk het aantal bijstands–
gerechtigden fors groeien, evenals
het aantal mensen dat een sollicita–
tieplicht krijgt. Ik denk bijvoorbeeld
aan de mensen die ouder zijn en
geen kinderen onder de vijf jaar
meer hebben. Het gaat om meer dan
100.000 mensen die sollicitatieplich–
tig zullen worden. Ik denk ook aan de
gevolgen van de aanscherping van
de WW en aan het beleid met
betrekking tot de WAO. Dit zal leiden
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tot meer mensen in de bijstand. Hoe
verhoudt zich dit tot de contract–
gedachte? Hoe verhoudt zich dat tot
het creëren van een perspectief? Hoe
verhoudt zich dit tot de benadering
van activering, waarbij de
arbeidsvoorzieningsorganisatie zo
noodzakelijk is?

Voorzitter! Dan de toelichting op
het experimenteerartikel. Ik ben
duidelijk geweest als het gaat om de
positie van mijn fractie met
betrekking tot het vrijwilligerswerk.
Het is nu aan de minister om hier
enige verduidelijking te verschaffen
en te kijken hoe ver we in het debat
kunnen komen.

Voorzitter! Het wetsvoorstel
beoogt meer gemeentelijke
beleidsvrijheid. Toch staan er nog
veel delegatiebepalingen in, waarin
van regeringszijde de zaken tot in de
kleinste details worden geregeld en
de gemeentes weinig of te weinig
ruimte krijgen. Dit leidt niet alleen tot
irritatie bij de gemeentes, het kan
ook tot problemen leiden. Ik noem
een voorbeeld, namelijk het
onomkeerbare rechtsvermoeden dat
bepaalde categorieën hoe dan ook
als economische eenheid worden
gezien. Zo'n regel wordt voorgesteld
omdat de regering heeft bedacht dat
ze hiermee de leefvormfraude een
flinke slag kan toebrengen. leder
willekeurige bijstands–
maatschappelijk werker kan echter
vertellen dat de onomkeerbare
rechtsvermoedens een oplossing
bieden voor een probleem dat er
eigenlijk niet is. Als twee
ex-echtgenoten weer een woning
gaan delen, worden ze nu ook al als
een economische eenheid
beschouwd. In de praktijk zul je
natuurlijk altijd zien dat er uitzonde–
ringen zijn, maar voor deze
uitzonderingen biedt de regeling van
de onomkeerbare rechtsvermoedens
juist geen of te weinig ruimte.
Hiermee tast je het vangnetkarakter
van de bijstand aan.

Hetzelfde geldt voor de sanctie–
bepaling van artikel 14. Gemeentes
zijn verplicht een sanctie op te
leggen als iemand te weinig
solliciteert of onjuiste informatie
verstrekt, maar er zijn legio gevallen
denkbaar waarin er geen sprake is
van verwijtbaarheid. Dit zou dan toch
ook gehonoreerd moeten kunnen
worden.

Voorzitter! Een goede uitvoering
van de ABW kan wat ons betreft niet
zonder een bepaling over de
inspraak van de cliënten zelf. We

vinden het te betreuren, dat het
kabinet - dat emancipatie hoog in
het vaandel heeft staan - geen
regeling heeft ontworpen en
voorgesteld voor cliëntenparticipatie.
Wij hebben via een amendement
trachten te voorzien in deze omissie.

Een laatste opmerking betreft de
invoeringsdatum, waarmee ik ook
deels reageer op de opmerkingen
van collega Kalsbeek. Ik ken de
verhalen uit de praktijk ook. Laat
ruimte voor een goede uitvoering. Ik
denk dan ook aan de invoering per 1
januari 1996. Het lijkt me dat je je,
als je wilt gaan differentiëren, veel
problemen op de nek haalt en dat je
deze beter via een algemene iets
verlate invoering kunt oplossen.

De vergadering wordt van 13.00 uur
tot 13.45 uur geschorst.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Om wille van de tijd zal ik de
algemene beschouwingen over de
voorgeschiedenis, de doelstellingen
en het karakter van de ABW
achterwege laten.

Ik noteer wel dat er voor de
gemeenten in de toekomst sprake zal
zijn van medebewind inzake de ABW.
In de visie van de fractie van de WD
heeft dat altijd betekend mede–
verantwoordelijkheid en medebeleid.
Dat houdt een nauwere betrokken–
heid in van het lokale bestuur in de
vorm van beleidsplannen en
beleidsrapportages. Dat alles is mede
gericht op een betere, slagvaardiger,
doelgerichter en zakelijker uitvoering
en op meer samenhang. Minder
controle, minder regels en een
andere controle zijn dan nodig. Een
andere cultuur bij de uitvoerings–
instanties is echter ook nodig. De
gemeenten zullen daar in feite nu al
aandacht aan moeten geven bij
opleidingen, trainingen,
managementwijzigingen en wat dies
meer zij. Die cultuuromslag is voor
de fractie van de VVD een punt van
zorg. Ik hoef alleen maar te verwijzen
naar het voorbeeld dat de heer
Rosenmöller gaf over de intakege–
sprekken en het routinematige
karakter dat daaraan vastzit. Er zal
dus het een en ander moeten
gebeuren en naar mijn mening kan
de landelijke veranderingsorganisatie
daarbij een heel goede functie
bekleden. Daar zal ook tijd voor
nodig zijn.

Dit brengt mij op het tweede
onderwerp, de voorbereidingstijd die
nodig is om de nieuwe bijstandswet

in te voeren. Is die voorbereidingstijd
voldoende? Het VNG waarschuwt
voor een valse start. In hoeverre zijn
er volgens de minister mogelijkhe–
den voor een verder uitstel? De
oorspronkelijke invoeringstermijn
van drie maanden is inmiddels
opgerekt tot zes maanden. Is het nog
mogelijk om daaraan bijvoorbeeld
drie maanden toe te voegen?

De vereenvoudiging van regelge–
ving is een van de belangrijke
onderdelen van dit wetsvoorstel. Zij
bevordert de uitvoerbaarheid en
vermindert fraudegevoeligheid en is
dus van het allergrootste belang. Als
je ziet wat in het wetsvoorstel aan
mogelijke nadere regelgeving wordt
aangekondigd, dan blijkt dat dit toch
nog twee pagina's op A4-formaat
beslaat. Dat is erg veel. Overigens
zijn het voor een belangrijk deel wel
facultatieve aankondigingen, maar
dat neemt niet weg dat er nog steeds
heel veel regelgeving te voorschijn
kan komen. En die nadere regelge–
ving kan al snel in strijd komen met
de grotere beleidsruimte voor de
gemeenten.

Gelukkig zijn wij nog in het
weekeinde verrast door een vierde
nota van wijziging. Daaruit blijkt dat
de besprekingen met de Vereniging
van Nederlandse gemeenten weer
enige vermindering van regels
hebben opgeleverd. Dit neemt niet
weg dat van de twee bladzijden
waarover ik sprak, nog het een en
ander overblijft. Bestaat er met de
Vereniging van Nederlandse
gemeenten op dit punt nu overeen–
stemming? Als dat niet zo is, is de
minister dan bereid daarover nog
een gesprek met de VNG te voeren?
Ik heb indicaties dat nog niet alle
onderwerpen tot in detail zijn
besproken.

Een ander belangrijk aspect van de
nieuwe bijstandswet is de intensive–
ring van de fraudebestrijding. Zij is
van belang als algemeen uitgangs–
punt van beleid. Bovendien draagt zij
ertoe bij het draagvlak voor de
sociale zekerheid in stand te houden.
Van belang is fraudebestrijding ook
om financiële redenen. Vooral de
discussie over partnerfraude en het
begrip "partner" is belangrijk. In de
stukken ter voorbereiding van dit
overleg is door het kabinet gesteld
dat een definitie van het begrip
"partner" die fraude uitsluit, niet
mogelijk is zonder afbreuk te doen
aan wettelijke waarborgen van de
bijstandsaanvrager. Dat is natuurlijk
waar. De vraag is echter hoever je
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bereid bent te gaan, terwijl je weet
dat veel afhangt van de manier
waarop de gemeenten invulling
zullen geven aan de controle op
partnerfraude en aanverwante zaken.
Als inhoudelijke criteria voor het
partnerbegrip voornamelijk een
aangelegenheid van de gemeenten
zijn, wordt volgens het kabinet de
rechtsgelijkheid geweld aangedaan.
Mijn vraag aan de minister is of de
verschillen in uitvoering bij de
invulling van het partnerbegrip niet
inherent zijn aan decentralisatie. Zijn
zij niet ook inherent aan het begrip
medebewind, dat ik in het begin van
mijn betoog noemde? Het blijft een
afweging tussen enerzijds fraude–
bestrijding en het vergemakkelijken
daarvan en anderzijds de centraal
gegarandeerde rechtsgelijkheid. Wil
de minister nog eens aangeven
waarom hij meer tendeert in de
richting van rechtsgelijkheid en iets
minder in de richting van bestrijding
van de partnerfraude. Ik vraag een
nadere toelichting, omdat de
verschillen tussen het departement
aan de ene kant en de VNG en
Divosa aan de andere kant zich lijken
toe te spitsen op een verschil van
inzicht over het begrip gezamenlijke
huishouding. Die terminologie is in
ieder geval fraudegevoelig en
misschien zelfs subjectief.

Voor alle duidelijkheid zeg ik erbij
dat de VVD-fractie nog geen keuze
heeft gemaakt voor de ene partner–
definitie of de andere, omdat wij de
toelichting van de minister daarbij
willen betrekken. Interessant is de
vraag wat ik mij in dat kader moet
voorstellen bij de afspraak met de
VNG, namelijk dat de ervaringen op
dat punt die de komende tijd worden
opgedaan, aanleiding kunnen zijn
voor aanpassingen in de wet. Wat
stelt de minister zich daarbij voor?
Wat zijn de grenzen en de mogelijk–
heden?

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Is de heer Van Hoof nog
steeds in voor een hele nieuwe
definitie van het begrip partner? Wil
hij terug naar de definitie waarover
wij hebben gediscussieerd in de
onderzoekscommissie, toen wij
hebben gezegd dat partners
samenwoners zijn die beiden 60%
ontvangen?

De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter!
Ik heb verwezen naar de discussie
tussen VNG en Divosa. In die
discussie beperkte men zich tot

mensen die samenwonen. Verder
heb ik verwezen naar de definitie in
het wetsvoorstel. Voor beide is wat
te zeggen. De VVD-fractie zal haar
definitieve standpunt laten afhangen
van hetgeen de minister daarover
vandaag nog wil zeggen.

De discussie rond het partner–
begrip kan ook met los worden
gezien van de vernieuwing in de
financiële verhouding en de daarmee
gemoeid zijnde besparingen van 380
mln. alsmede de normensystematiek.
De WD-fractie heeft geen behoefte
aan nadere opmerkingen over de
nieuwe financiële verhoudingen.

Het is interessant dat het kabinet
over die 380 mln. zegt dat het de
ontwikkelingen rond de bezuinigin–
gen de komende jaren zorgvuldig wil
analyseren en periodiek wil toetsen.
Mij lijkt dat inderdaad verstandig.
Vervolgens zegt het kabinet
eventueel aanvullende maatregelen
te willen nemen. Hoe zal dat in de
praktijk gerealiseerd worden? Ik
vraag dit omdat de technische
uitwerking erg moeilijk is. Er is
bijvoorbeeld geen nulmeting.
Bovendien zijn de besparingen uit de
normsystematiek moeilijk te
onderscheiden van besparingen door
intensivering van fraudebestrijding
en van uitstroomvergroting. Met de
VNG is ook nog een afspraak
gemaakt over de realisatie van dat
bedrag van 380 mln. Die realisatie zal
niet alleen gerelateerd zijn aan de
toeslagensystematiek. Andere
besparingen, bijvoorbeeld door
volumedaling, zullen daarin een rol
kunnen spelen. Hoe denkt de
minister dat alles in het vat te
gieten?

Het derde deel van het drieluik
betreft de normensystematiek. Ik wijs
op de toeslag van maximaal 20% die
nu wettelijk is vastgelegd. Men
ontvangt deze toeslag als men
werkelijk alleen woont en de kosten
niet met een ander kan delen. In alle
overige gevallen is de beoordeling
aan de gemeente. Wij hebben als
VVD-fractie op dit punt steeds een
verband gezien tussen de toeslag en
de beleidsruimte van de gemeente.
Daarbij horen ook de omvang van
die beleidsruimte en de voorwaarden
om die financiële taakstelling te
kunnen realiseren. Wij hadden
daarover wat twijfels. Wij stellen
echter vast dat ook de VNG akkoord
is gegaan met de gevonden formule,
hoewel dat alles te maken heeft met
het ruimere bezuinigingsterrein. Naar
aanleiding daarvan wil ik de minister

het volgende vragen. Mag ik,
ondanks de verruiming van het
bezuinigingsterrein, ervan uitgaan
dat het uitgangspunt van het
regeerakkoord, dat voor gemiddeld
twee van de drie alleenstaanden de
maximale toeslag van 20% zal
worden toegekend, ook zal worden
gerealiseerd? De VVD-fractie gaat
daar in ieder geval wel van uit.
Daarom en ook omdat er in de
huidige regelgeving de mogelijkheid
is om in individuele gevallen af te
wijken van algemeen geldende
regels - die mogelijkheid blijft ook
bestaan - geven wij op dit punt het
wetsvoorstel, waar ik gesproken heb
van twijfels, het voordeel van de
twijfel.

Dit alles leidt overigens wel tot de
gedachte dat er bij de afspraak, dat
de 380 mln. alleen uit de toeslagen–
systematiek bespaard had moeten
worden, meer besparingsmogelijk–
heden zouden zijn geweest in
verband met volume en in verband
met nadere fraudebestrijding. Met
een andere partnerdefinitie zouden
voor de gemeente misschien zelfs
wat meer mogelijkheden hebben
bestaan. De vraag die dan opkomt, is
in hoeverre er wat meer ruimte voor
besparingen in de bijstand aanwezig
zou zijn geweest.

De heer Van Middelkoop (GPV).
Mag ik aannemen dat de heer Van
Hoof klaar is met zijn opmerkingen
over de normsystematiek?

De heer Van Hoof (VVD): Ik wil nog
één zin uitspreken. De VVD-fractie wil
de overgangsperiode van drie jaar
afwachten en vervolgens het
partnerbegrip, de bezuinigingstaak–
stelling en de normsystematiek al
geheel opnieuw beschouwen om te
bekijken of de beoogde effecten,
taakstellingen en doelstellingen
inderdaad haalbaar blijken.

De heer Van Middelkoop (GPV): Het
zal de heer Van Hoof bekend zijn dat
bij het rapport van de subcommissie
een minderheidsstandpunt van,
destijds, collega Linschoten was
gevoegd. Daarin stelde hij voor om
op de gewone bijstand als regel 10%
te korten en uit te gaan van een
bijverdiencapaciteit van de bijstands–
ontvangers. Mocht die er niet zijn,
dan kon inderdaad de norm–
systematiek worden gehandhaafd die
nu ook in het wetsvoorstel gevonden
kan worden. Mag ik aannemen dat
het minderheidsstandpunt van
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destijds thans niet het standpunt van
de WD-fractie is? Ik heb de heer Van
Hoof niet horen spreken over de hele
gedachte van de bijverdiencapaciteit.
Hij kan zich voorstellen dat daarover
in de subcommissie destijds zeer
uitvoerig is gesproken.

De heer Van Hoof (VVD): Het
standpunt dat in de subcommissie is
neergelegd en dat daarna rond het
hoofdlijnendebat door de WD-fractie
is verwoord, was een standpunt dat
enerzijds uitging van de filosofie dat
het bijstandsniveau een basis–
zekerheid moest geven en anderzijds
van de idee dat er een aantal
mogelijkheden waren die aan de ene
kant gedefinieerd werden door de
bijverdienmogelijkheid van het
individu en aan de andere kant de
ruimere mogelijkheden van
gemeenten om binnen een grotere
beleidsvrijheid invullingen en
aanvullingen tot stand te doen
komen. Dat was de gedachte die
daaraan ten grondsiag heeft gelegen.
Ik heb al aangegeven dat de
VVD-fractie nog steeds hecht aan een
maximale beleidsvrijheid bij de
gemeenten om tegemoet te komen
aan de mogelijkheden die er in de
lokale situatie zijn, aan de specifieke
omstandigheden van betrokkenen en
aan allerlei individuele omstandighe–
den. Wij hebben dit standpunt nog
eens gehouden tegen hetgeen er
vervolgens over de "50/20"-discussie
en de eigen verdiencapaciteit
ontwikkeld is. Ook hebben wij het
standpunt bezien tegen de achter–
grond van de afspraak in het
regeerakkoord over de ontwikkeling
van de toeslag. Wij hebben
vervolgens de keuze gemaakt die ik
net verwoord heb. Wij staan
inmiddels achter die keuze, zij het
dat daarin geen 10% aan eigen
verdiencapaciteit is opgenomen. Die
constatering van de heer Van
Middelkoop is juist.

De heer Van Middelkoop (GPV): Dat
is de stand van zaken voor het
moment. Is zijn fractie voornemens
om de komende drie jaar dit
fundamentele punt eventueel
opnieuw ter discussie te stellen?

De heer Van Hoof (VVD): Wanneer
je verstandig bent, leg je je niet
vandaag op een standpunt vast om
dat verder niet meer ter discussie te
willen stellen. Dat geldt ook in de
politiek. Als je vandaag een keuze
maakt, moet je dat in volie verant–

woordelijkheid doen. Je rnoet daarbij
echter niet uitsluiten dat je op een
bepaald moment tot de conclusie
komt dat die keuze misschien niet zo
erg goed is geweest. Als u mij vraagt
wanneer het zo ver zal zijn en wat ik
dan ga zeggen, kan ik geen antwoord
geven. Ik heb namelijk gezegd dat
wij met de huidige verhoudingen de
overgangsperiode van drie jaar
afwachten. Daarna wordt het geheel
in totaliteit en in samenhang
beschouwd.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
De vraag van collega Van Middel–
koop was zeer begrijpelijk. Maar in
het regeerakkoord staat ook dat er in
de zomer van 1996 een meer
fundamentele discussie gevoerd
wordt over de toekomst van de
sociale zekerheid en dat alles open
is, als de volume-ontwikkelingen
tegenvallen. Dit is Haags jargon
voor: als er meer mensen dan nu
een uitkering hebben. Als die situatie
zich onverhoopt voordoet, is de
VVD-fractie van mening dat men
moet terugvallen op de positie die
coilega Linschoten bijvoorbeeld in de
subcommissie heeft ingenomen en
die de partij in haar verkiezingspro–
gramma heeft verwoord? Of is de
redenering dan de volgende? Je gaat
niet eind 1994, begin 1995 op 1
januari 1996 een wet laten ingaan
om de uitkeringshoogte daarin
mogelijkerwijs medio 1996 te
torpederen. Dit is een essentieel punt
in de wet.

De heer Van Hoof (VVD): Ik heb in
het regeerakkoord gebladerd om de
formulering te vinden over 1 januari
1996 en over de bijstand. Ik zal
echter niet flauw doen en heel
duidelijk zijn. Wanneer je met elkaar
afspreekt dat er een moment komt
waarop wordt gewogen of de
doelstellingen gehaald worden en
dat, als je ziet aankomen dat dit niet
lukt, je bereid bent tot het nemen
van andere maatregelen, staat dat in
volle omvang overeind. Dit betekent
dat je niet op voorhand moet gaan
bedenken wat je dan wel en niet zult
doen. Het betekent ook dat je niet op
voorhand moet zeggen dat je iets
uitsluit. Voor de WD-fractie geldt
dat, wanneer wordt afgesproken dat
er per 1 januari 1996 opnieuw
getoetst wordt en dat de mogelijk–
heid voor aanvullende maatregelen
wordt opengehouden, alles open is.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dit houdt in dat wij er rekening mee
moeten houden dat er op 1 januari
1996 waarschijnlijk de vernieuwde
Algemene bijstandswet in werking
treedt met een wat andere systema–
tiek voor de hoogte van de uitkering.
Daarbij komt het feit dat de WW en
de WAO aangescherpt worden en er
dus meer mensen in de bijstand
komen. Bovendien krijgen ouders
met kinderen niet jonger dan vijf jaar
een sollicitatieplicht. Uit dien hoofde
worden er meer mensen aan de
aanbodkant van de arbeidsmarkt
zichtbaar. Tegen die achtergrond
moeten wij er rekening mee houden
dat de VVD-fractie een halfjaar later,
en wel in de zomer van 1996,
terugvalt op opnieuw een fundamen–
tele discussie over de hoogte van de
uitkering en mogelijkerwijs een
pleidooi houdt voor het verlagen van
de uitkering. Eerlijk gezegd, is dat
van grote politieke waarde. Het
relativeert ook enigszins de betekenis
van wat wij hier vandaag doen.

De heer Van Hoof (WD): Onder
anderen de heer Rosenmöller moet
rekening houden met het regeerak–
koord. Dat hebben wij afgesproken.
Daarin wordt met nadruk aangege–
ven dat de ontwikkelingen worden
getoetst aan de doelstellingen en dat
afhankelijk van de uitkomsten er al
dan niet tot aanvullende maatregelen
besloten wordt. Daarmee kan men
rekening houden. En meer kan ik
daarover op dit moment niet zeggen.
Ik weet namelijk niet wat de
ontwikkelingen zijn. Bovendien ken ik
de omstandigheden dan niet. Ook
weet ik niet waar er dan aanvullende
mogelijkheden gevonden kunnen
worden en welke keuzen dan
gemaakt moeten worden. Ik begrijp
heel goed dat de heer Rosenmöller
daar erg nieuwsgierig naar is, maar
ik kan waarschijnlijk tot zijn
teleurstelling die nieuwsgierigheid
nu niet bevredigen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Daar hebt u geen gelijk in. U hebt
namelijk een volkomen helder
antwoord gegeven op mijn vraag.
Wij moeten overigens geen rekening
houden met het regeerakkoord, maar
wel met het regeerakkoord dat u
gesloten hebt en de interpretatie die
u eraan geeft. Het hoofdstuk bijstand
is een onderdeel van de sociale
zekerheid. In het regeerakkoord staat
dat daarover in de zomer fundamen–
teel gediscussieerd wordt als er

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 22 545 en 22 614, nr. 48 21



tegenvallende volume–
ontwikkelingen zijn. Welnu, u hebt
voor uw fractie een heldere positie
geschetst. Het betekent dat de
discussie die wij hier hebben over de
hoogte van de uitkering, mogelijker–
wijze een halfjaar vraagt en dat wij
dan de zaak opnieuw zullen moeten
en kunnen bespreken. U zult dan
terugvallen op uw eigen positie. Dat
is helder, maar het geeft aan dat de
discussie over de bijstandswet
voorlopig nog voort zal gaan.

De heer Van Hoof (WD): Ik ben blij
dat de heer Rosenmöller het helder
vindt. Overigens ga ik er voorlopig
nog maar van uit dat de tegenvallers
die hij kennelijk inboekt, geen
werkelijkheid zullen worden en dat
zal blijken dat de doelstellingen,
zoals wij die met elkaar hebben
gesteld, ook zullen worden gehaald.

Oe heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik hoop dat u daarin gelijk heeft,
maar dat is ook het enige dat ons
bindt in deze discussie.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! De heer Rosen–
möller doet het nu voorkomen alsof
hij een geweldig punt te pakken
heeft, terwijl ik aldoor denk: waar
doelt hij toch op? Immers, per 1
januari gaat de nieuwe bijstandswet
in en in de loop van 1996 moet
getoetst worden of in de sociale
zekerheid in zijn algemeenheid de
doelstellingen gehaald worden. Het
is in mijn opvatting dan uitgesloten
dat je, pakweg, in juli 1996 al kunt
beoordelen of je met de bijstandswet
die doelstellingen haalt. Immers,
deze doelstellingen zijn op een veel
langere termijn geplaatst. Als de
heer Van Hoof dit met mij eens is,
dan lijkt het mij dat hier een wat
ander licht op de zaak komt te vallen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Hieruit blijkt onomwonden, nog
scherper dan uit het interruptiedebat
met collega Van Hoof, dat ik een flink
punt te pakken hebt, want u verschilt
van mening...

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Nee.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Roer nu niet in het potje, jongen!

De heer Rosenmöller (Groenünks):
Nu, mevrouw Scheltema doet ook
nog een duit in het zakje; dat is

alleen maar interessant voor de
discussie. Hiermee komt onomwon–
den vast te staan, dat de PvdA-fractie
zegt: wij moeten eerst een tijdje
kijken hoe deze bijstandswet
uitwerkt. Met betrekking tot de
discussie in de zomer, die is
aangekondigd in het regeerakkoord -
dat niet mij, maar u bindt –, geeft de
VVD-fractie bij monde van de heer
Van Hoof een heldere interpretatie
van wat de WD vindt dat dan moet
gebeuren. Ik roer niet in het potje; ik
constateer slechts, op basis van een
enkele voorzichtige vraag die ik af en
toe stel.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Ik begrijp dat de heer Rosenmöller
niet in het potje zit te roeren, maar
het neemt niet weg dat hij toch forse
armbewegingen maakt. Hij probeert
allerlei interpretaties tegenover
elkaar te zetten en daar constaterin–
gen aan te verbinden als zouden er
grote verschillen zijn. Ik denk dat hij
wat dat betreft maar één ding moet
doen en wel blz. 8 van het regeerak–
koord raadplegen. Daar staat in de
voorlaatste alinea precies wat wij
afgesproken hebben. Dat is hetgeen
in de zomer van 1996 zal gebeuren,
want dat is precies de termijn die
genoemd is.

Voorzitter! Doorgaande met mijn
reactie op de Algemene bijstandswet
wijd ik een paar woorden aan de
normen voor jongeren. Dat kan heel
kort, omdat wij als VVD-fractie het
eens zijn met de opzet en de
opvattingen van het kabinet. In
beginsel is er sprake van werken/
JWG öf studie; bovendien is er de
wettelijke onderhoudsplicht van de
ouders. Waar het gaat om de
thuiswonende alleenstaande ouder,
is ook de WD-fractie van mening dat
de bijstandsuitkering, in de zin van
de kinderbijslag plus de kinderbijslag
voor het "kleinkind", onvoldoende
kan zijn. Maar ook hier geldt weer de
benadering dat wij maximale ruimte
willen laten voor maatwerk door de
gemeenten. Bovendien hechten wij
eraan de systematiek die wij nu met
elkaar zo eenvoudig hebben
gemaakt, niet te gaan verbijzonde–
ren. De keuze van het kabinet volgen
wij in dezen.

Ik kom aan de versterking van de
activering toe, voorzitter. Het zal
duidelijk zijn dat wij als VVD-fractie
die versterking van de activerende
werking van de bijstandswet
toejuichen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
heb nog een vraag over het vorige
punt. Wij hebben hier vanmorgen
een hele discussie met elkaar gehad
over speciale kosten die onder de
bijzondere bijstand vallen. Vindt u
dat het hebben van een kind iets is
dat onder de bijzondere bijstand
valt?

De heer Van Hoof (WD): Als ik zeg
dat wij als VVD-fractie met het
kabinet van mening zijn, dat in die
situaties bedragen aan extra kosten
voor deze bijstandsgerechtigden
door de gemeenten kunnen worden
aangevuld uit de bijzondere bijstand,
dan zeg ik daar niet mee dat het
hebben van een kind iets is voor de
bijzondere bijstand. Wel zeg ik ermee
dat extra kosten in die individuele
situatie vanuit de bijzondere bijstand
gefinancierd kunnen worden. Dat is
precies waar de bijzondere bijstand
voor is: deze is ook voor die
individuele situaties.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Maar
het hebben van een kind is toch de
basis waarop de bijzondere kosten
ontstaan. Het is een duidelijk
criterium. Het is aanwijsbaar dat er
extra kosten zijn. Er kan dus
bijzondere bijstand worden gegeven
voor het hebben van kinderen. Ik
neem aan dat dit volgens de heer
Van Hoof dan ook in andere gevallen
kan.

De heer Van Hoof (WD): Als je het
generaal en generiek benadert, ga je
voorbij aan de principiële gedachten
die ten grondslag liggen aan hetgeen
het kabinet in het wetsvoorstel heeft
neergelegd. Er is niet alleen sprake
van verantwoordelijkheid van de
ouders, maar er moet ook rekening
worden gehouden met de individuele
omstandigheden. De kosten zijn per
individu verschillend. Dat hangt af
van het gezin waarin men woont,
wellicht van de gemeente waarin
men woont. Vanuit de filosofie dat
de bijstand de laatste opvang is, lijkt
het het beste om de gemeenten de
ruimte te geven om in voorkomende
gevallen een tegemoetkoming te
bieden. Dat kan dan langs de weg
van de bijzondere bijstand, want de
gewone bijstand biedt hiertoe geen
mogelijkheid. Dat moet dan wel
gebeuren in de vorm van maatwerk.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Even
doorredenerend: een oudere
alleenstaande ouder kan in iets
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gunstiger omstandigheden verkeren.
Dan is de toeslag vanwege een kind
niet noodzakelijk. Onlangs verscheen
in de pers het bericht dat kinderen
van rijkere ouders geen recht zouden
moeten hebben op bijstand. Zegt de
heer Van Hoof dan dat zelfs de
basisnorm afhankelijk moet worden
gesteld en onder de bijzondere
bijstand moet worden gebracht?

De heer Van Hoof (VVD): Dat
hebben wij niet gedaan.

Mevrouw Doelman Pel (CDA): Ik
vraag wat u ervan vindt.

De heer Van Hoof (VVD): Het
kabinet heeft in het wetsvoorstel
aangegeven dat er een bijzondere
positie is voor jongeren beneden de
21 jaar die thuis wonen. Dat
uitgangspunt is gekozen. Daarom
mag u de vergelijking van de oudere
met het kind niet maken, mevrouw
Doelman. Voor de jongeren beneden
de 21 jaar is het uitgangspunt niet
alleen "werken of JWG". Volgens het
Burgerlijk Wetboek is er de verant–
woordelijkheid van de ouders tot het
kind 21 jaar is. Dat is het essentiële
en wezenlijke verschil. Om die reden
is men voor de jongeren tot een
geheel andere bijstandsnorm
gekomen. Het gaat nu om de
alleenstaande ouder met een
thuiswonend kind dat jonger is dan
21 jaar. In aansluiting op de keuze
die is gemaakt met betrekking tot de
jongeren in het algemeen is de vraag
aan de orde of via de bijstandswet
de norm moet worden aangepast
voor het feit dat er een "kleinkind"
is. Moet daarvoor wel worden
gekozen, gelet op het feit dat de
omstandigheden heel verschillend
kunnen zijn? Is het niet beter om de
gemeente mogelijkheden te geven in
de vorm van bijzondere bijstand? Wij
hebben voor het laatste gekozen,
evenals de minister.

Voorzitter! Dan kom ik bij de
activerende werking en het belang
daarvan. De samenwerking tussen de
arbeidsvoorziening en de gemeente–
lijke sociale dienst is al meermalen
aan de orde geweest. In artikel 118
staat dat burgemeester en wethou–
ders en de arbeidsvoorziening zullen
samenwerken. De vraag is hoe
wederzijds verplichtend dat artikel is.
In hoeverre zal ook door de
arbeidsvoorziening daaraan invulling
worden gegeven? Is er op dit punt
nog overleg geweest met het
Centraal bestuur voor de arbeids–

voorziening? Wat is de uitkomst
daarvan? En wat is de positie van de
mensen uit categorie 4? Dat zijn de
langdurig werklozen die niet
bemiddelbaar zijn. In hoeverre is in
dat verband gesproken over
financiële middelen, behorend bij de
extra zorgverlening van de kant van
de gemeenten?

Over stimulansen tot deelname
aan betaalde arbeid en uitstroom–
premies via het fonds sociale
vernieuwing wil ik het volgende
opmerken. De eerste vraag is in
hoeverre dergelijke uitstroompremies
relevant zijn. Maar veel belangrijker
is dat langzamerhand duidelijk wordt
dat er veel meer regelingen naast
elkaar komen, zoals de Algemene
bijstandswet en het fonds sociale
vernieuwing. Vorige week hebben wij
in het kader van het grote–
stedenbeleid besproken dat er in
ieder geval bij een zeventiental
gemeenten extra aandacht is voor
werk en werktoegeleiding. De vraag
aan de minister is in hoeverre we
ook hier bezig zijn met het creëren
van een soort kerstboom, met het
creëren van allerlei regels en
geldstromen, terwijl die geldstromen
op een ongecoördineerde manier
langs elkaar lopen. Zou het niet beter
zijn de geldstromen plus de gelden
voor de bijzondere controle, die nu
ook via het fonds voor de sociale
vernieuwing beschikbaar komen,
onder te brengen in één geldstroom
waarmee men iets aan die activering
zou kunnen doen?

Voorzitter! Wat over het punt van
de passende arbeid in de schriftelijke
voorbereiding is gezegd, vind ik niet
altijd even duidelijk. Aan de ene kant
hebben we te maken met de richtlijn
uit 1992, waarin wordt bepaald dat
na een halfjaar werk van lager
niveau moet worden geaccepteerd.
Aan de andere kant wordt verwezen
naar het ILO-verdrag dat aanpassin–
gen in de weg zou staan. Mijn fractie
zou het verstandig vinden als aan het
begrip "passende arbeid" nog eens
heel nadrukkelijk en kritisch aandacht
werd besteed. Aan de ene kant
praten wij over passende arbeid voor
mensen die onder de WW en de
bijstandswet vallen en aan de andere
kant over gangbare arbeid voor
mensen die onder arbeidsongeschikt–
heidsregelingen vallen. In de
schriftelijke voorbereiding wordt
gezegd, dat de verschillende
begrippen niet uitwisselbaar zijn en
dat zij niet dezelfde functie hebben.
Dat neemt niet weg dat het heel

moeilijk is om tegenover schoolverla–
ters, academici en gedeeltelijk
arbeidsongeschikten wel van
gangbare arbeid te kunnen spreken
en tegenover "gewone" werklozen
niet. Het lijkt mij daarom de moeite
waard aan dit punt nog eens kritisch
aandacht te besteden.

Voorzitter! Wat de experimenten
betreft, neem ik voorlopig kennis van
de plannen om in het kader van de
Wet bijzondere bepalingen de
provincie Rotterdam meer coördine–
rende en sturingsmogelijkheden te
geven. Ik ben niet echt overtuigd van
de wenselijkheid en de noodzaak
hiertoe, maar wij zullen hierover
verder spreken op het moment dat
die wet aan de orde is.

Het klinkt heel positief dat er
experimenten worden gedaan met
activiteiten die gericht zijn op de
vergroting van de kans op zelfstan–
dig werk of werk in loondienst. Als
het gaat om de verplichting tot het
verlenen van een tegenprestatie voor
de uitkering en die tegenprestatie
zou moeten bestaan uit het
verrichten van arbeid die toetreding
tot de arbeidsmarkt zou vergroten,
rijzen bij ons vraagtekens. Hierover
zijn vanochtend al verschillende
discussies geweest. De vraag die
hierbij rijst is, wat je je bij de
bewuste zinsnede moet voorstellen.
Misschien kan de minister daarop
een toelichting geven.

Voorzitter! Voor die experimenten
moeten nog allerlei criteria aangege–
ven worden. Met betrekking tot de
aanvraag zouden nadere eisen
geformuleerd kunnen worden. Wij
hebben echter nog niet te horen
gekregen wat die eisen zouden
kunnen zijn. Er zouden ook nadere
voorwaarden gesteld kunnen
worden. Verder gelden randvoor–
waarden met betrekking tot de
doelgroep en gelden waarborgen
tegen onaanvaardbare verdringing
van reguliere arbeid, vooral in de
marktsector. Overigens: is er dan ook
aanvaardbare verdringing? En: mag
die zich in de overheidssector wel
voordoen? Volgens een a contrario–
redenering rijzen deze vragen
namelijk bij lezing van de bewuste
zinsnede. Er gelden nog een groot
aantal andere voorwaarden.

Laat je het gestelde op je
inwerken, dan stel je vast dat aan de
ene kant de nadere eisen en criteria
nog niet geheel zijn ingevuld en dat
aan de andere kant de vraag geldt
welke projecten wel of niet mogelijk
zijn. Van de minister krijg ik graag de
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toezegging dat, alvorens met de
experimenten wordt gestart, duidelijk
zal worden gemaakt wat de nadere
criteria en eisen zijn en dat de Kamer
daar in ieder geval tijdig kennis van
kan nemen. Mogelijkerwijs kunnen
wij daarover dan nog met elkaar van
gedachten wisselen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Betekent dit dat het
gedeelte met dit element van de wet
niet door wordt gestuurd naar de
andere zijde van het Binnenhof?
Naar ik heb begrepen is het de
bedoeling in de Tweede Kamer in
een week tot een afronding te
komen Als vervoigens dan de Eerste
Kamer ook met de wet instemt, gaat
alles door. Hoe wil de heer Van Hoof
dit punt daarom praktisch regelen?
Heeft hij er geen behoefte aan om
volgende week of over een paar
weken uitgebreider over de
uitwerking van dit punt te spreken?
En wil hij niet dat in later stadium de
Eerste Kamer haar oordeel zal
vellen?

De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter!
Met betrekking tot deze experimen–
ten en de additionele arbeid die
daarbij in beeld komt, heb ik
proberen aan te geven, dat binnen
de WD-fractie de nodige terughou–
dendheid aanwezig is. Wat ons
betreft moet de randvoorwaarde
gelden dat geen concurrentieverval–
sing plaatsvindt en dat er ook geen
sprake zal zijn van verdringing.
Verder wijs ik erop dat door de
minister nog een groot aantal zaken
is aangekondigd en daarmee doel ik
op nog nader in te vullen criteria en
regelgeving. Tegelijkertijd is de vraag
aan de orde wat je wel en wat je niet
kunt doen in het kader van dit soort
experimenten. Wanneer worden de
randvoorwaarden te beperkend en
welke mogelijkheden moet je open
laten? Om dat uit te vinden kun je
bijna niet anders dan de experimen–
ten toestaan. Die weg wil de
VVD-fractie dan ook volgen. Gelet op
onze terughoudendheid, willen wij in
de praktijk voorzichtig toetsen wat
wel en niet kan en welke risico's al
dan niet zullen optreden. Om onze
onzekerheid zoveel mogelijk weg te
nemen, vragen wij de minister om
met ons van gedachten te wisselen
als hij toe is aan de invulling van de
door hem aangekondigde criteria.
Daarin kunnen wij dan misschien
wijzigingen aanbrengen, althans als
dat in onze visie nodig is. De

wetgevmgsprocedure kan dan
gewoon voortgaan.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): In de
memorie van toelichting bij de derde
nota van wijziging zijn de criteria met
betrekking tot het experimenteer–
artikel duidelijk verwoord. Ik wil ook
graag spreken over het
experimenteerartikel, maar dan wel
op basis van de uitgangspunten die
in de memorie van toelichting zijn
vermeld. Als ik de heer Van Hoof
echter goed begrijp, dan wil hij dat
eventueel kunnen terugdraaien. Dat
lijkt mij moeilijk. Op dat punt sluit ik
mij bij de heer Rosenmöller aan,
want dan stel je een wet vast
waarvan al bij voorbaat vaststaat dat
je haar wilt wijzigen.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Het is niet mijn bedoeling om de wet
of het experimenteerartikel op enig
moment terug te draaien. Ik stel vast
dat in de door mevrouw Doelman
aangehaalde memorie van toelich–
ting wordt gesteld dat de minister
experimenten zal selecteren aan de
hand van nadere criteria. De vraag is
dan, welke criteria dat zijn. Voorts
wordt gezegd dat de inhoud van de
aanvraag aan nadere eisen kan
worden onderworpen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Op
blz. 14 staat een groot aantal
voorwaarden genoemd.

De heer Van Hoof (VVD): Die
voorwaarden zijn inderdaad
toegevoegd. Ik heb evenwel niet het
gevoel dat daarmee een invulling
gegeven is aan de nadere criteria,
eisen en voorwaarden die de
minister elders in de toelichting
aankondigt. In die zm ben ik
benieuwd naar de nadere invulling.

Een aantal delen van de wet kan
van de experimenten worden
uitgezonderd. Dat is een van de
doelstellingen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om startende onderne–
mers en een afwijkende wijze van
uitbetalen. Wij kunnen ons daarin
vinden. Als het gaat om het college
van B en W dat een andere
dienstverlening kan toepassen, komt
de vraag naar voren of burgemeester
en wethouders in het kader van de
bijstandswet en de activering niet in
zijn algemeenheid gebruik kunnen
maken van uitzendbureaus. Daar
gaat het immers om. Ik zou het
vreemd vinden als dat niet zo was.

Verder wordt gesproken van het
verlenen van premies voor het
voltooien van een opleiding of
scholing of premies voor het
aanvaarden of behouden van werk.
Ik ben zeer benieuwd naar de
toelichting van de minister op deze
twee mogelijkheden. Ik kan mij
nauwelijks voorstellen dat hier wordt
bedoeld dat iemand die gezond en in
staat is om een opleiding te volgen
of werk te aanvaarden respectievelijk
te behouden, daartoe via een soort
incentive moet worden gepusht. Als
je gezond en in staat bent om te
werken of een opleiding te volgen,
dan vind ik het normaal dat je dat
ook gewoon doet. Ik krijg dus graag
een nadere toelichting op wat de
diepere achtergrond is van deze
uitzonderingsmogelijkheden.

Ik sluit mijn betoog af met de
constatering dat een periodieke
evaluatie van de wet is aangekon–
digd. Ik sluit mij aan bij de intentie
om dat te gaan doen.

De heer Boogaard (AOV): Mijnheer
de voorzitter! Het AOV heeft met
belangstelling kennis genomen van
het wetsvoorstel herinrichting
Algemene bijstandswet, dat nu ter
tafel ligt. Het AOV heeft pas in de
laatste fase van de bespreking van
dit wetsvoorstel aan de discussies in
de Kamer kunnen deelnemen. Het
onderschnjft de door het kabinet
gekozen uitgangspunten welke aan
de herinrichting van de ABW ten
grondslag liggen. Een van deze
uitgangspunten is een duidelijke
verdeling van verantwoordelijkheden
tussen de centrale en de lokale
overheid.

De uitgangspunten geven
duidelijkheid over het aanvullend
karakter van de bijstand. Het AOV is
echter wel van mening dat de
heringerichte ABW niet tot doel mag
hebben de uitkeringen te verlagen.
Ja, wij zijn zelfs van mening, zoals
wij ook in het AOV-programma
hebben gesteld, dat de uitkeringen
weer gekoppeld dienen te worden
aan de lonen.

Voorts dient de nieuwe wet een
verbetering van de kwaliteit van de
uitvoering te garanderen. Hieronder
verstaan wij een bijstandswet die
duidelijk, eenvoudig en dus minder
gereglementeerd is. Het streven zal
erop gericht dienen te zijn, de
nieuwe bijstandswet fraudebestendig
te maken. Wij zijn van mening dat de
hier genoemde parameters nauw
met elkaar zijn verbonden.
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Teneinde voornoemde uitgangs–
punten en karaktenstieken van de
heringerichte ABW in de toekomst te
kunnen realiseren, is het van
eminent belang dat het model van
gedeelde verantwoordelijkheden
tussen de centrale en de lokale
overheid vooraf zodanig is ingevuld
en dat er door beide partijen geen
principiële vragen meer behoeven te
worden beantwoord. Ik doel hier op
het bijstandsakkoord tussen het Rijk
en de VNG. Na het lezen van stukken
die daarop betrekking hebben, doet
zich de vraag voor of er op dit
moment wel sprake is van een
dergelijk akkoord. Ik verwijs naar de
brief van de VNG van 12 oktober
1994. Zonder op dit moment al in te
gaan op de details van deze brief,
moet ik zeggen dat het AOV zich niet
aan de indruk kan onttrekken dat de
centrale en de lokale overheid nog
niet gereed zijn om de heringerichte
ABW op tijd in te voeren. Deelt de
minister deze indruk en, zo ja,
hoeveel tijd denkt hij ervoor nodig te
hebben om met de VNG op dezelfde
golflengte te komen? Gehoord de
discussie van hedenmorgen, kan ik
zeggen dat het AOV zich zou kunnen
vinden in de datum van 1 januari
1996.

Het AOV kan een gevoel van
ongerustheid hierover niet geheel
onderdrukken. Per slot van rekening
gaat het bij de herinrichting van de
ABW en het verdelen en invoeren
van de nieuwe verantwoordelijkhe–
den om een gigantische operatie
welke sinds de invoering van de
ABW in 1965 niet meer is voorgeko–
men. De heringerichte ABW is
evenals de oorspronkelijke ABW het
laatste sociale vangnet voor helaas
te veel burgers die zonder inkomen
dreigen te geraken. Immers, een half
miljoen bijstandsontvangers en
degenen die van hen afhankelijk zijn,
zullen onder het regime van deze
nieuwe ABW vallen. In dit verband is
het mijns inziens goed te wijzen op
de cijfers van de Katholieke
universiteit Tilburg, die aangeven dat
eind jaren tachtig bijna 6% van de
Nederlandse bevolking onder de
armoedegrens leefde. Ik ben bang
dat dit percentage momenteel zeker
niet lager zal zijn. Het AOV stelt dan
ook met grote nadruk dat er bij de
invoering van de heringerichte ABW
geen calamiteiten mogen ontstaan
die tot grote onrust zouden kunnen
leiden. Het AOV hecht daarom grote
waarde aan de zorgvuldigheid die bij
de invoering van de nieuwe

bijstandswet dient te worden
betracht. Wij zijn dan ook van
mening dat de datum van invoering
in goed overleg en gezamenlijk met
de VNG dient te worden vastgesteld.
Zoals ik al zei: het AOV zou er
voorstander van zijn om die datum
te stellen op 1 januari 1996. Een en
ander komt dan ook meer overeen
met de gekozen structuur van
gedeelde verantwoordelijkheden
voor de financiermg en de uitvoering
van de nieuwe wet. Kan de minister
zich met dit standpunt verenigen en,
zo ja, dit standpunt nader onderbou–
wen?

Voor de bepaling van zijn
standpunt wil ik de minister graag
nog wijzen op de herverdeel–
problematiek, zoals die naar voren is
gebracht door de gemeente Almelo
in de bijlage bij haar brief van 17
oktober jongstleden. De minister
heeft deze ongetwijfeld gelezen. Aan
de herverdeelproblematiek van de
bijstandsgemeenten Almelo,
Arnhem, 's-Hertogenbosch,
Groningen, Helmond en Nijmegen
zal het AOV nadere aandacht
besteden bij de aanstaande
behandeling van de rijksbegroting
1995 van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

Voorzitter! De structuur van de
nieuwe ABW geeft aan dat de
gemeenten verantwoordelijkheid
dragen voor de rechtmatigheid en
doelmatigheid van het uitvoerings–
proces. Het nieuwe wetsvoorstel
bevat evenwel een veelheid aan
voorschriften voor de uitvoering en
legio procedures welke daarbij
dienen te worden gevolgd. Waarom
heeft de minister ervoor gekozen om
de relatie met de lokale overheid zo
vergaand gedetailleerd in de nieuwe
wet vast te leggen in plaats van te
volstaan met een algemeen kader
waarbinnen de uitvoering door de
gemeenten efficiënt, doelmatig en
rechtmatig kan plaatsvinden? Het
AOV zou er voorstander van zijn dat
na de experimentele periode van drie
jaar de minister in overleg met de
VNG de uitvoeringsvoorschriften,
waar nodig, laat optimaliseren. Nu
dringt zich de vraag op of de lokale
overheid wel genoeg bewegings–
ruimte krijgt om haar taken uit te
voeren, te meer ook daar door de
gemeentelijke administraties in de
overgangsperiode een dubbele
boekhouding moet worden gevoerd.
Door de minister is toegezegd dat
het kabinet nog voor de behandeling
van het wetsvoorstel in de Tweede

Kamer met zijn conclusies over de
mogelijkheden voor vermindering
van uitvoeringsvoorschriften zou
komen. Zijn deze conclusies reeds
beschikbaar en, zo ja, kan de
minister mededelen of deze
conclusies worden gedeeld door de
VNG?

Voorzitter! Er is nog een ander
aspect, dat behoort tot de infrastruc–
tuur voor de invoering van de
heringerichte ABW. Dit aspect, dat de
directe dienstverlening aan en
ondersteuning van bijstands–
ontvangers betreft, is tot dusverre
maar zijdelings in de Kamer ter
sprake gekomen. Cliënten van de
ABW en straks dus ook van de
heringerichte ABW zijn veelal niet in
staat gebleken, aanvraagformulieren
voor deze voorziening zelf in te
vullen. Zij maken hiervoor, alsmede
voor alle andere zaken en problemen
welke uit hun contacten met de
gemeentelijke sociale diensten
voortkomen, veelvuldig gebruik van
de bureaus van sociaal raadslieden
in de stad of de regio waar zij
wonen. Deze maatschappelijke
dienstverlening door sociaal
raadslieden blijkt doorgaans het
laatste steunpunt te zijn voor
personen, die zichzelf niet of niet
meer kunnen helpen. Het AOV is zich
bewust van de belangrijkheid van dit
stuk infrastructuur, ter ondersteuning
van enkele honderdduizenden
mensen, die zelf de weg niet zien of
niet de moed hebben, zelf naar de
gemeentelijke sociale dienst te gaan.
Het hoeft geen betoog, dat de
problemen welke lokale overheden
zullen ontmoeten bij de uitvoermg
van de nieuwe wet, van een geheel
andere orde zijn dan die van hun
cliënten.

In dit verband heeft het AOV met
belangstelling kennisgenomen van
het amendement op stuk nr. 34 van
het lid Rosenmöller, inzake het
instellen van een cliëntenraad. Het
AOV zou een dergelijke raad graag
ontwikkeld willen zien binnen de
LVSR, de Landelijke vereniging van
instituten voor sociaal raadslieden–
werk. Derhalve zullen wij het
genoemde amendement op stuk nr.
34 in dit kader van harte steunen.

Ten aanzien van de LVSR wil het
AOV dan ook graag van de minister
vernemen, of hij mogelijkheden ziet,
deze bijzondere tak van de infrastruc–
tuur rond de heringerichte ABW te
behouden en eventueel te verster–
ken. Ja, ook te versterken, in die
gevallen waarin lokale overheden
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ertoe overgaan, onder de financiële
druk der omstandigheden op de
bureaus van sociaal raadslieden te
bezuinigen. In dit verband wijst het
AOV de minister ook op de
voorgenomen maatregel van zijn
collega van Justitie met betrekking
tot het verlagen van de drempel voor
gratis rechtsbijstand. Ook deze
maatregel zal ongetwijfeld het
beroep op de sociaal raadslieden
doen toenemen.

Voorzitter! Een en ander gebeurt
op een moment, dat de toeloop naar
de bureaus van sociaal raadslieden
steeds groter wordt, mede ten
gevolge van het toenemende
verleggen van verantwoordelijkhe–
den naar de lokale overheid. Als
voorbeelden noem ik hier de
uitvoering van de Jeugdwerk–
garantiewet, de Wet voorzieningen
gehandicapten, de huidige Algemene
bijstandswet, het toekennen van
bijzondere bijstand en straks ook de
heringerichte algemene bijstand.

Hier en nu wil ik mij een opmer–
king veroorloven over de bijzondere
bijstand, en wel de volgende. Er is
mij gebleken dat de door het Rijk ter
beschikking gestelde financiële
middelen ten behoeve van de
bijzondere bijstand niet in alle
gevallen als zodanig worden
besteed, maar terugvloeien naar de
algemene middelen van de
gemeente. Voorts is de voorlichting
omtrent de beschikbaarheid van
bijzondere bijstand niet optimaal. Ik
laat het gaarne aan de minister over,
of hij op deze opmerking wenst te
reageren.

De informatie over het functione–
ren van gemeentelijke sociale
diensten aan cliënten en vice versa is
interessante bestuurlijke informatie,
omdat daaruit ook doorgaans is af te
leiden, op welke wijze en hoe
efficiënt de aanvragen van cliënten
worden behandeld. Het AOV stelt
aan de minister voor, de LVSR uit te
nodigen, vanaf de datum van
invoering van de nieuwe ABW en in
ieder geval tot na de proefperiode
van drie jaar, haar bevindingen over
de uitvoering van de heringerichte
ABW via de voorgestelde cliënten–
raad aan de minister en de Kamer
kenbaar te maken. Gaarne vernemen
wij de reactie van de minister op dit
voorstel.

Voorzitter! Nog een ander
belangrijk onderdeel van de
infrastructuur rond de nieuwe ABW
is de samenwerking die tot stand
dient te worden gebracht tussen de

lokale overheden en de regionale
bureaus van arbeidsvoorziening Het
AOV heeft begrepen dat deze
samenwerking een belangrijk
instrument is om de uitstroom van
uitkeringsontvangers naar de
arbeidsmarkt te bevorderen. In dit
verband is het mteressant, te lezen
wat staat in de aanbevelmg voor de
World summit for social develop–
ment van het Platform social
summit, een in maart 1995 door de
Verenigde Naties in Kopenhagen te
houden conferentie. Onder nummer
47 van deze aanbeveling staat. "Om
de toegang tot betaalde arbeid te
vergroten voor mensen waarvoor
een extra drempel is opgeworpen,
zoals vrouwen, minderheden,
gehandicapten en chronisch zieken,
dienen positieve-actieprogramma's
te worden opgesteld. De actie–
programma's zijn zowel gericht op
het vergroten van de mogelijkheden
van de werknemer als op het
slechten van drempels bij werkge–
vers, zowel door een positieve
honorering van gewenste activiteiten
als door sancties." Dit geciteerd
hebbende, zou het AOV graag de
reactie van de minister vernemen op
de inhoud van de brief van de
Stichting trajectplan van 25 oktober
jongstleden. Deze brief is mede–
ondertekend door Vrouwen in de
bijstand Utrecht, de Werklozenbond
en het Jonge uitkeringsgerechtigden–
collectief. Moewel deze brief is
ingediend door drie in Utrecht
gevestigde organisaties zal de door
hen geschetste situatie in de rest van
Nederland nauwelijks afwijkend zijn.
Daarom zien wij de reactie van de
minister met belangstelling
tegemoet.

In kamerstuk 22614, nr. 8, de nota
naar aanleiding van het eindverslag,
zegt de minister: "Van bijzonder
belang hierbij is de in het concept–
LMBK 1995-2000" –da t i she t
landelijk meerjarig beleidskader -
"aangekondigde ontwikkeling van
een systeem van interne bedrijfsvoe–
ring, waarbij door de bemiddelings–
consulent per individu de afstand tot
de arbeidsmarkt wordt vastgesteld
met een daaraan gekoppelde
dienstverlening." Het AOV gaat
ervan uit dat dit kader in de jaren
tussen 1995 en 2000 zal worden
ontwikkeld. De brief van de VNG van
12 oktober 1994 is op dit punt nogal
sceptisch. Oeze bedenkingen worden
nog onderstreept door de eerder
aangehaalde brief van de gemeente
Almelo. In de brief van de VNG staat

namelijk onder meer: "Het centraal
bestuur voor de arbeidsvoorziening
blijkt zich meer en meer te willen
richten op de kansrijken onder de
werklozen en dreigt zijn beleidsma–
tige en financiële betrokkenheid bij
de echte onderkant van de arbeids–
markt te gaan verminderen." Als het
juist is wat verder op dezelfde pagina
van genoemde brief wordt geconclu–
deerd, dan is er reden tot ongerust–
heid. Ook hierop ontvangt het AOV
gaarne een reactie van de minister.
Heeft de minister voor zichzelf een
tijdpad uitgezet met daarop die
aandachtspunten die moeten worden
gerealiseerd om de uitstroom van
uitkeringsontvangers direct te
kunnen bevorderen? In welk jaar
moet dit onderdeel van de nieuwe
wet in werking treden bij de
regionale bureaus voor de arbeids–
voorziening en bij de gemeentelijke
sociale diensten?

Het AOV is van mening dat de
heringerichte ABW op het moment
dat zij in werking treedt, in ieder
geval op de kernpunten van het
kabinetsbeleid startklaar dient te zijn,
vooral gelet op de mensen die van
deze voorziening gebruik maken of
gebruik gaan maken. Er mag niet de
verkeerde indruk ontstaan dat alleen
die onderdelen van de nieuwe wet
gaan functioneren die de hoogte van
de uitkering bepalen, terwijl dat niet
geldt voor het onderdeel dat hen aan
nieuwe mogelijkheden van bestaan
moet helpen. Het AOV is voorts niet
geheel gerust over de positie van
jongeren tussen de 18 en 21 jaar in
de nieuwe wet. Deze groep jongeren
die toch ook het recht heeft om op
eigen benen te staan, wordt nu
gedwongen om terug te gaan naar
ouder of ouders voor een bijdrage in
de kosten van hun levensonderhoud.
Teneinde deze kwetsbare groep
jongeren te beschermen, heeft het
AOV amendement nr. 35 ingediend.
Dat is inmiddels enigszins aangepast.

In hoeverre ziet de minister op
onderdelen van het nieuwe
wetsvoorstel nog relaties met de
voorstellen van de commissie voor
de toetsing van wetgeving inzake
leefvormen, ook wel de commissie–
Kortmann genoemd? De laatstge–
noemde voorstellen zijn nog niet
door de Kamer behandeld. Kan de
minister de Kamer hierover een korte
notitie doen toekomen?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Een nieuwe Algemene
bijstandswet lijkt nu binnen
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handbereik. Wat mijn fractie betreft
gaat die ook langer werken dan de
negen maanden waarover collega
Rosenmöller het had.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik had het over zes maanden.

Mevrouw Scheltema-de Nie (066):
Naar het oordeel van mijn fractie zou
de wet op zijn minst vier jaar moeten
werken. Dan is de eerste evaluatie
voorzien.

In de wet wordt geregeld dat
mensen die op bijstand zijn
aangewezen die bijstand daadwerke–
lijk krijgen, op een redelijk niveau. De
wet bemoeilijkt oneigenlijk gebruik.
De wet probeert verder om mensen
zoveel mogelijk te richten op de
inschakeling van arbeid. Dat zijn
doelstellingen die mijn fractie
onderschrijft.

Het mag haast een wetgevings–
wonder heten dat wij nu over dit
wetsvoorstel praten. Het werd op 12
maart 1992 ingediend, maar pas
door de in maart 1994 ingediende
nota van wijziging kreeg het
wetsvoorstel zijn huidige vorm. In de
tussentijd is er veel gebeurd. De
commissies Doelman-Pel en Van der
Zwan hebben hun effect niet gemist.
Veel van de aanbevelingen zijn
overgenomen door de regering.

Ik betreur dat de wet zelf niet
korter is geworden. Nu zijn er 155
bepalingen terwijl de oude wet er
nog 107 kende. Maar ik hoop dat de
wet wel duidelijker is geworden. Ik
hoop ook dat zij in de praktijk minder
ingewikkeld zal blijken en uiteindelijk
ook minder aanleiding zal geven tot
uitgebreide uitvoeringsregels. Echter,
er is geen absolute zekerheid dat dit
ook zo zal uitwerken.

De hoeveelheid nadere regelge–
ving blijft aanzienlijk, ondanks de
reducties die bij de laatste nota van
wijziging zijn aangebracht. Vrijwel op
alle punten kan de minister nadere
regels stellen en soms moet hij dat
zelfs. Mij is niet duidelijk waarom al
die bijzondere bepalingen nodig zijn,
naast de algemene uitsmijter in
artikel 153, eerste lid. Daarin staat
dat de minister nadere regels kan
treffen die nodig zijn voor de
uitvoering van deze wet. Naar mijn
gevoel is dit al buitengewoon ruim
geformuleerd. Graag een reactie op
dit punt. De minister zegt dat hij zo
min mogelijk gebruik zal maken van
zijn bevoegdheid om nadere regels
te stellen en ik geloof hem graag. Ik

kan mij echter voorstellen dat de
praktijk sterker is dan de wil.

De nadere regelgeving duidt op
enige dubbelhartigheid. Enerzijds
wordt veel aan de gemeenten
overgelaten en anderzijds gebeurt dit
toch weer niet. Ik krijg graag de
garantie dat wij in de toekomst niet
met een centraal gereguleerde ABW
te maken krijgen. Is de minister
bereid, toe te zeggen dat hij de
Kamer op de hoogte brengt als hij
gebruik wil maken van zijn bevoegd–
heid tot nadere regelgeving? Op die
wijze kunnen wij er een beetje zicht
op houden.

De normsystematiek is het meest
kwetsbare onderdeel. Dit betreft de
hoogte van de uitkeringen. Het
systeem van de ABW wordt door de
nieuwe normsystematiek aanzienlijk
vereenvoudigd; geen 26 categorieën
bijstandsgerechtigden meer, maar
nog slechts 5. Dit zijn: de echt
alleenwonende alleenstaanden, de
overige alleenstaanden, de een–
oudergezinnen, de al dan niet
gehuwd samenwonenden en de
jongeren. Aan de gemeenten wordt
het overgelaten om met name voor
de diffuse groep "overige alleen–
staanden" via een toeslagenbeleid
een op de concrete situatie toegesne–
den bijstandsverlening te realiseren.

Het is voor mijn fractie een
bijzonder belangrijk gegeven dat via
de weg van toeslagen uiteindelijk de
verhouding van respectievelijk 70%,
90%, 100% van het minimumloon
gehandhaafd wordt. Een en ander is
gebaseerd op de wettelijke garantie
in artikel 33, tweede lid, in combina–
tie met artikel 38, tweede lid.
Daaraan zijn de gemeenten duidelijk
gehouden. De marge zit vooral in de
categorieën niet-alleenwonende
alleenstaanden en jongeren.

BIJ de jongerennormen valt op dat
er nu sprake is van een recht op
bijstand. Dat is winst vergeleken met
het verleden toen de bijstand voor
deze groep een gunst dreigde te
worden. Verder wordt er geen
onderscheid gemaakt tussen
alleenstaanden en een–
oudergezinnen. Beide categorieën
worden onder het toch al lage
basisbedrag van ƒ 321 gebracht. Mijn
fractie - met de PvdA-fractie
overigens - ziet daar de redelijkheid
niet van in. Je kunt ouders nog wel
verplichten, zorg te dragen voor hun
eigen kinderen, maar niet voor hun
kindskinderen. Daarbij komt dat het
bij een kindouder vrijwel altijd zal
gaan om een jonge moeder met een

of meer kinderen beneden de vijf
jaar. Voor haar geldt op grond van
het gewijzigde artikel 114, tweede lid,
dat zij niet tot scholing of werk
gedwongen kan worden. En dat
betekent met zoveel woorden dat de
achter de lage jeugdnormen liggende
gedachte, dat iedere jongere toch
eigenlijk hoe dan ook moet werken,
in deze situatie geen opgeld doet.
Als je hier ook nog eens de zowel
door het CBS als het NIBUD
gehanteerde gegevens naast legt,
waaruit bhjkt dat in ieder gezin, of
het rijk of arm is, aan het eerste kind
ten minste 17% van het inkomen
wordt besteed, aan twee kmderen
25% en aan drie 32%, dan is duidelijk
dat een gelijkstelling met een
alleenstaande jongere ver van de
werkelijkheid afstaat. Wat ons betreft
te ver.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Waarom geldt de onderhoudspiicht
van de ouders wèl als het kind geen
kinderen heeft en niet als het kind
wel kinderen heeft? Wat is in
principieel opzicht het verschil
precies?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
De achterliggende gedachte van de
lage jeugdnormen is dat jongeren
tussen 18 en 21 jaar in staat moeten
zijn om te gaan werken. Hiervoor zijn
allerlei trajecten, zoals bijvoorbeeld
het JWG. Ik hoef ze hier niet allemaal
op te sommen. Men kan gaan
werken en als men dat niet kan en
toch op de bijstand is aangewezen,
kan men er nog wel eens iets naast
doen. Dit idee gaat volledig met op
bij de jonge moeder die met een
klein kind zit en krachtens de wet
alleen al niet gehouden kan worden
om aan het werk te gaan. Dit is een
extra argument om voor deze jonge
moeder een uitzonderingspositie in
te lassen. Overigens sluit deze
uitzonderingspositie aan bij die voor
oudere moeders, dus moeders boven
de 21 jaar; een wel heel speciale
definitie: oudere moeders.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Mevrouw Scheltema vindt
dus dat er onderscheid gemaakt
moet worden tussen een jonge
moeder van 18, 19 of 20 jaar? Ik heb
intussen het amendement gelezen. Ik
ga er in mijn idee van uit dat er voor
alle 18-, 19- en 20-jarigen gewoon
een toeslag komt per kind. Deze
toeslag wordt vastgesteld op
ƒ 361 zoals die ook bij alleenstaande
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ouders boven de 21 jaar geldt.
Mevrouw Scheltema verhoogt echter
ook de onderliggende norm nog. Dat
is niet mijn bedoeling. Ik begrijp ook
niet precies welke redenering hieraan
ten grondslag ügt.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mevrouw Doelman heeft het juist
geschetst. Wij handhaven aan de ene
kant de toeslag. Aan de andere kant
is, net als bij de oudere jongere
moeder, de gedachte geweest dat je
voor een een-oudergezin op de 70%
van het minimumloon moet gaan
zitten. Omdat wij voor jongeren nog
een minimumjeugdloon kennen,
hebben we voor de jongeren het
minimumjeugdloon aangehouden.
Dit heeft twee redenen. De eerste
reden is dat het niet zo moet zijn dat
de uitkering van een jongere moeder,
als zij gelijkgesteld zou worden met
de oudere jongere moeder, hoger
zou zijn dan wanneer ze aan het
werk zou gaan. Als ze aan het werk
zou gaan, zou ze het minimumjeugd–
loon krijgen. Ze kan nu niet aan het
werk gaan. Ze kan hier niet toe
gehouden worden krachtens de wet
zelf, omdat ze kinderen beneden de 5
jaar heeft. Het is dan realistisch om
haar, net als de andere eenouder–
gezinnen met kinderen beneden de 5
jaar, ook op 70% van het minimum–
loon te zetten dat voor haar geldt. Dit
is dus 70% van het minimumjeugd–
loon voor respectievelijk 18, 19 of 20
jaar.

Daarbij vind ik dat de toeslag van
ƒ 361 die in artikel 33 wordt
gegeven, niet toereikend is om een
kind te onderhouden. Dat betekent
dat je voor de jongere moeder iets
extra's zult moeten doen, omdat je
van de ouders van de jongere
moeder niet kunt vergen dat zij de
zorg voor hun kind en tevens nog
een stukje zorg voor het kleinkind op
zich nemen. Dat is de dieperliggende
gedachte, van waaruit collega
Kalsbeek en ik tot het voorstel zijn
gekomen, zoals we dit hebben
neergelegd in ons amendement.
Hierbij krijgt de jongere moeder -
vader mag ook, maar ik denk dat het
redelijk in overeenstemming met de
praktijk is wanneer ik over moeder
spreek - 70% van het minimumjeugd–
loon plus de toeslag van ƒ 361 die
alle anderen ook krijgen.

De heer Rosenmöller kan een ding
tegenwerpen, namelijk dat je een
extra categorie toevoegt. Dat is waar,
maar de situatie is serieus genoeg
om deze ene extra categorie erbij te

nemen. Het worden er dan 6 en dat
is nog te doen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Als ik
het uitreken, kom ik op een ander
bedrag. Wordt het bedrag voor
18 jarigen op / 510 gesteld en het
bedrag voor 18-jarigen met een kind
vervolgens op ƒ 714, dan hebben zij
zelfs geen toeslag gekregen van
ƒ 361. Ik zal het graag nog eens
narekenen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dat is de 70%-norm. Daarbovenop
komt nog ƒ 360. Het is doordacht.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Dat
hoop ik.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
En het is aantrekkelijk om heel jong
ouder te worden.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Daar zal ik niet op ingaan, dat is
flauw. Daar doe je het natuurlijk niet
om. Een kind heb je langer dan vijf
jaar.

Wat gebeurt er met jongeren van
18 jaar en ouder die zojuist de school
hebben verlaten, op het JWG zijn
aangewezen en daarop nog moeten
wachten? Tot nu toe krijgen zij
kinderbijslag, maar dat zal verande–
ren. En wat dan? Komen zij dan in
een vacuüm terecht, of wordt dan
het recht op bijstand naar voren
gehaald? Ontstaat dan weer een
grotere instroom in de Algemene
bijstandswet? Graag heb ik hierover
wat meer duidelijkheid.

Vervolgens ga ik in op het begrip
gezamenlijke huishouding en het
partnerbegrip, dat in artikel 3 is
neergelegd. Het is het ingewikkeldste
en het fraudegevoeligste onderdeel
van de normensystematiek. Het blijft
helaas bestaan, maar na al hetgeen
op dit punt is onderzocht, zie ik toch
geen echt sluitende oplossing. Ik ben
er dan ook toe geneigd, mij bij de
grote lijnen van de voorliggende
tekst neer te leggen.

De suggestie van de VNG en van
Divosa dat samenwonen op zichzelf
al tot een vermoeden van partner–
schap moet leiden en dat de cliënt
maar moet aantonen dat dit niet zo
is, de zogenaamde omkering van de
bewijslast, heeft het voordeel van de
eenvoud. Het pakt wel uiterst
ongelukkig uit voor de cliënt die
maar moet aantonen, dat hij wel
achter die zelfde voordeur woont,
maar niet met een partner. Negatieve

bewijsvoering is altijd uiterst
moeilijk. Ik meen dan ook, dat wij
daar niet toe moeten overgaan en
het wetsvoorstel moeten handhaven
zoals het er nu ligt.

Mijn fractie houdt moeite met het
feit dat in het derde lid van artikel 3
rekening wordt gehouden met een
aantal ficties of onweerlegbare
vermoedens. In het artikel wordt
gesteld dat een gezamenlijke
huishouding wordt geacht te bestaan
als ..., enz. Daarna wordt daar in het
artikel nader op ingegaan. In de
stukken heb ik al vermeld dat dit
soort onweerlegbare vermoedens in
de wet niet wenselijk zijn. Als een
van deze situaties zich voordoet, en
uiteindelijk blijkt dat een en ander
ten onrechte is aangenomen omdat
een bestand vervuild is, kan zo'n
vermoeden dan toch worden
hersteld? Ik hoop dat de minister mij
daarvan kan overtuigen. Dat kan
immers voorkomen. Bijvoorbeeld kan
een registratie vervuild zijn. Als toch
hersteld kan worden, is er geen
tegenbewijsclausule nodig. Als het
niet mogelijk is dat vermoeden te
herstellen, moeten wij zo'n clausule
door amendering alsnog aanbren–
gen, maar ik hoop dat dit niet nodig
is.

De D66-fractie vindt het goed dat
de eerstegraads familieleden met
instemming van de wetgever niet
meer zullen worden bestempeld als
partners. Uitbreiding naar tweede–
graads familieleden, zoals de heer
Rosenmöller bepleit, achten wij
echter niet nodig. Ook zusters en
broers kunnen duurzaam samenwo–
nen. Er is geen reden hen anders te
behandelen dan andere samenwo–
nenden.

Mijn fractie blijft het pijniijk vinden
dat de dag– en nachtverzorging van
een hulpbehoevende zo gemakkelijk
onder de begripsomschrijving
"gezamenlijke huishouding" lijkt te
kunnen worden gebracht. Ik geef als
voorbeeld de situatie waarin een
bijstandsgerechtigde patiënt een
oud-verpleegster, een zuster of een
nichtje bereid vindt hem of haar
tegen een al dan niet geringe
betaling dag en nacht te verzorgen.
In zulke situaties moet het mijns
inziens mogelijk zijn te concluderen
dat er geen sprake is van een
gezamenlijke huishouding in de zin
der wet. Is wederkerigheid van de
verzorging misschien het element in
de wet waardoor wordt voorkomen
dat zulke situaties als gezamenlijke
huishouding worden uitgelegd? Of is
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het mogelijk dit op een andere
manier te voorkomen? Graag krijg ik
hierover meer duidelijkheid. Het lijkt
mij van belang voor de wets–
geschiedenis en de toepassing van
de wet.

Ik kom te spreken over de
bijzondere bijstand. Onder andere
voor jongere bijstandsgerechtigden
blijft de bijzondere bijstandsverlening
een belangrijk gegeven. Het doet mij
pijn dat veel gemeenten zo weinig
gebruik maken van de bijzondere
bijstand en dat er bovendien zulke
verschillen tussen gemeenten
optreden. Juist in situaties waarin
sprake is van langdurige bijstands–
verlening of in gezinnen met
kinderen kan extra bijstand weleens
noodzakelijk zijn.

De heer Boogaard (AOV): Denkt
mevrouw Scheltema ook niet dat er
iets schort aan de voorlichting door
de gemeenten over de mogelijkhe–
den voor bijzondere bijstand? Als zij
daarop prijs stelt, kan ik haar
daarvan voorbeelden geven.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Die voorbeelden ken ik ook. Om die
reden wil ik de minister een verzoek
doen. Voorlichting is inderdaad een
belangrijk punt.

De heer Boogaard (AOV): Nu
vloeien de gelden terug naar de
algemene middelen. Ik heb iemand
van de Partij van de Arbeid horen
zeggen dat deze gelden besteed
worden aan de sociale vernieuwing.
Mijns inziens zijn wij dan verkeerd
bezig.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Met sociale vernieuwing kun je soms
erg sociale dingen doen. Belangrijk is
dat meer dan tot nu toe van het
middel bijzondere bijstand gebruik
gemaakt wordt door alle gemeenten
voor hun bijstandsgerechtigden. Die
bijzondere bijstand kan ook worden
gebruikt voor verschillende soorten
kosten. In een interruptiedebat
hebben wij al gesproken over de
kosten voor bijzondere gebruiksgoe–
deren. Ik denk ook aan kinderopvang.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Daarover hebben wij al een hele
discussie gehad. De kosten voor
kinderopvang zouden eronder vallen,
zodra zij een instrument zijn om in
eigen onderhoud te voorzien.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Precies. Ik zou het nog ruimer
gedefinieerd willen zien. Ik noemde
dit voorbeeld, maar zo zijn er meer
zaken die onder de bijzondere
bijstand gebracht zouden kunnen
worden. Mevrouw Kalsbeek noemde
de bril met dure glazen. Je kunt van
alles bedenken. Relevant is echter
dat gemeenten de ruimte krijgen
datgene te doen wat nodig is voor
bijstandsgerechtigden. Zij moeten
dat via de bijzondere bijstand kunnen
versleutelen en niet meer aan
grenzen gebonden worden. Ik heb al
eerder gezegd het belangrijk te
vinden dat de ondergrens van
ƒ 183 wordt geschrapt.

Voorzitter! Daarnaast speelt het
punt van de kwijtschelding. Ik wil
daarop nu niet ingaan omdat het
slechts een verwijderd verband heeft
met de bijstandswet. Het is wel een
belangrijk punt omdat de gemeente–
lijke lasten blijven toenemen. Deze
beïnvloeden wel degelijk de situatie
van de individuele bijstands–
gerechtigde. Het lijkt mij daarom
uitermate belangrijk dat de ruimte
voor de kwijtschelding wordt
vergroot. Ik meen te weten dat
staatssecretaris Vermeend daaraan
werkt. Ik kan mij voorstellen dat een
steuntje in de rug van deze minister
nuttig kan zijn.

Ik kom vervolgens toe aan de
activering, een belangrijk onderdeel
en het hart van de nieuwe wet.
Mensen moeten zoveel mogelijk
worden toegerust, aangespoord en
zo nodig geholpen om weer de
arbeidsmarkt op te gaan. Een goede
samenwerking tussen cliënt, GSD en
RBA lijkt mij hierbij een eerste
vereiste. In de wettelijke
samenwerkingsverplichting tussen
GSD en RBA komt dit reeds tot
uitdrukking alsmede in het feit dat
afspraken door betrokkenen in een
bijlage worden ondertekend,
Betekent dit nu ook dat de bijstands–
gerechtigde aanspraak kan maken op
datgene wat GSD of RBA hebben
beloofd? Mij lijkt dat belangrijk. Het
moet niet zo zijn dat de bijstands–
gerechtigde zeif alle inspanning waar
maakt en het RBA zijn inspannings–
verplichting niet nakomt. Zou een
hardere norm over afspraken,
bijvoorbeeld via het middel
overeenkomst, wenselijk zijn?

Wat gebeurt er als de cliënt niet
tot de RBA-doelgroep wordt
gerekend? Met dat punt zullen wij de
komende tijd meer te maken krijgen
nu het ernaar uit ziet dat in het

meerjarig beleidskader een groep
buiten de prijzen zal gaan vallen.

De heer Van Dijke (RPF): Aan welke
categorie denkt mevrouw Schel–
tema? ledereen die wil toetreden tot
de arbeidsmarkt lijkt mij te behoren
tot de doelgroep van het RBA.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dat denkt de heer Van Dijke. De
discussie gaat op dit moment over
de vraag of dat allemaal wel kan: er
lijkt een groep mensen te zijn
waarvoor het RBA voor zichzelf geen
taak meer weggelegd ziet. Dat is de
groep waarop ik doel. Als de RBA's
daarvoor geen taak meer zien, dan
zou dat betekenen dat die groep bij
de GSD terecht komt. Anders
gezegd: wij krijgen dan een situatie
waarbij de RBA's zich beperken tot
de kansrijken en de GSD's moeten
maar zien wat te regelen voor de
kansarmen. Mij lijkt dat een moeilijke
situatie. Voor de GSD's zal de situatie
dan ook erg veranderen.

Een ander probleem is het
volgende. Wij weten het allemaal,
maar ik wil het hier toch naar voren
brengen. Ik doel op het probleem dat
de cliënt tot de doelgroep behoort en
ook wordt bemiddeld, maar dat er
geen werk is, ondanks een injectie
van 40.000 banen waar dit kabinet
zich terecht sterk voor maakt. In dat
soort situaties vraag ik mij af of het
voortdurend scholen en prikkelen tot
werk wel zin kan blijven hebben. D66
vindt dat in die situaties een tijdelijk
terughoudender opstelling weleens
aangewezen kan worden geacht. Ik
denk echter ook dat wij dit aan de
gemeenten moeten overlaten.

Ik kom te spreken over de
bijstandsmoeders. Het moet naar
mijn mening in de wet zelf onbetwist
duidelijk zijn dat een alleenstaande
ouder met kinderen beneden de vijf
jaar niet tot werk gedwongen mag
worden. Dat is wat de motie-Schutte
stelde en dat is wat bij de laatste
nota van wijziging heel duidelijk in
de wet is vastgelegd. Mijn vraag aan
de minister is wat hij, dat zo zijnde,
doet met initiatieven als die in Den
Bosch. Aan het initiatief in Den
Bosch zitten overigens ook goede
kanten. Het houdt echter mede in dat
iedere bijstandsgerechtigde moeder,
ook als zij kinderen beneden de vijf
jaar heeft, tot werk wordt aangezet.
Ik denk dat het goed is als in Den
Bosch een signaal aankomt dat deze
wet anders in elkaar zit en dat een
arbeidsverplichting voor moeders
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met kinderen beneden de 5 jaar niet
de taedoeling is.

Voor het overige zal er bij
aanwezigheid van kinderen van geval
tot geval geoordeeld moeten
worden. Van geval tot geval moet
worden bekeken of gevergd kan
worden dat aan het arbeidsproces
wordt deelgenomen of niet. Dan
moet niet alleen gekeken worden
naar de aanwezigheid van kinderop–
vang. Ook andere omstandigheden
kunnen meetellen.

Dit brengt mij bij het amendement
van de heren Van Dijke en Van
Middelkoop. Zij stellen dat bij
kinderen beneden de 12 jaar het
verzorgingselement ook moet
meetellen. Ik denk echter dat dit ook
bij oudere kinderen in bijzondere
situaties het geval kan zijn. Men doet
er dus onverstandig aan om een
grens bij 12 jaar te trekken. Ik denk
dat de verzorging van kinderen in het
algemeen een element is dat in de
beoordeling van de individuele
situatie van de bijstandsgerechtigde
mee moet spelen.

De heer Van Dijke (RPF); Met alle
respect, maar daar geeft de wet toch
al ruimte voor? Ik kan mij voorstellen
dat er bijvoorbeeld in een situatie
met gehandicapte kinderen of
anderszins problemen kunnen
ontstaan waarbij de bijstands–
gerechtigde termen aanwezig vindt
om niet aan het arbeidsproces deel
te nemen. De wet biedt voldoende
ruimte om aan die persoon de plicht
tot arbeidsparticipatie te onthouden.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit een
aspect kan zijn waarop u bezwaar
kan maken tegen het door mij
ingediende amendement.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik zeg dat de keuze die u maakt met
de invoering van een grens bij 12
jaar onverstandig is. Als je zegt dat
de verzorging een element is dat in
de beoordeling meespeelt, is het
afhankelijk van de leeftijd maken
daarvan een beperking die ik niet
verstandig vind.

De heer Van Dijke (RPF): Het gaat
erom dat wij aan de zorgplicht wat
meer gewicht toekennen naarmate
het kind jonger is. Het lijkt mij dan
verdedigbaar om kinderen beneden
de 12 jaar anders te beoordelen dan
kinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Moet ik uw amendement zo
uitleggen dat beneden de 12 jaar de
eis van arbeid eigenlijk niet mag
worden gesteld?

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
wil rnijn collega even bijvallen. Wij
hebben het amendement samen
ingediend. Mevrouw Scheltema legt
nu bedoelingen in het amendement
die er niet inzitten. De vraag is wel
interessant. Ik kijk hierbij ook even
naar de minister. Wij hebben het
amendement ingediend omdat wij
dachten dat er een omissie had
plaatsgevonden. Wij dachten dat wat
aanvankelijk in het wetsvoorstel
stond door het "gerommel" met de
motie-Schutte - tenslotte is dat toch
goed geregeld - eruit was gevallen.
Als de exegese van mevrouw
Scheltema juist is, namelijk dat het
systeem van de wet zo is dat ook in
het geval van kinderen ouder dan 12
jaar eventueel van de sollicitatie–
plicht mag worden afgezien, is dat
een lezing van de wet die wij nog
niet zijn tegengekomen. Dan ligt de
situatie anders. Ik kijk nu even naar
de minister. Zit het zo in de wet?
Onze gedachte was dat er iets uit de
wet gevallen was, dat het er wel in
thuis hoorde.

Mevrouw Scheltema de Nie (D66):
De minister kijkt ondoorgrondelijk. Ik
vrees dat u nog even op antwoord
moet wachten. Dat zal ik ook doen.
Wij kunnen er dan in tweede termijn
op doorpraten.

Ik kom te spreken over het
experimenteerartikel. Recent is een
experimenteerartikel ingevoerd dat
het de gemeente mogelijk maakt om
met minder orthodoxe maatregelen
te proberen deelname aan het
arbeidsproces te bevorderen dan wel
mensen sociaal te activeren. Zo kan
het starten van een bedrijf vergemak–
kelijkt worden. Banenpools bieden
ook mogelijkheden. Op die manier
kan werken gestimuleerd worden.
Mijn fractie vindt dat het in het
belang van de werkgelegenheid
mogelijk moet zijn om mensen in de
aanloopfase naar werk in zowel de
marktsector als de openbare sector
op deze wijze te helpen.

In verschillende gemeenten is
onder andere in het kader van de
sociale vernieuwing al heel wat
ervaring opgedaan en zijn experi–
menten ook daadwerkelijk levensvat–
baar gebleken. Soms blijven het
banenpoolplaatsen, soms groeit een

startend bedrijf tot een levensvatbaar
bedrijf uit. Kortom, de problematiek
is te weerbarstig om dit in algemene
regelgeving onder te brengen. Een
experimenteerartikel als het
onderhavige is dan ook juist zo
geschikt om meer vat op die materie
te krijgen.

Wel vraag ik mij met collega Van
Hoof af of de gemeenten soms niet
horendol worden van alle experi–
menten. Ik wijs op die in het kader
van sociale vernieuwing, grote–
stedenbeleid en vervolgens de ABW.
En alle experimenten zijn ongetwij–
feld gelardeerd met eigen regeltjes
en verplichtingen.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Om misverstanden te
voorkomen: ze hoeven dat toch niet
te doen? Het experimenteerartikel is
er voor de gemeenten die dat willen
toepassen en die er mogelijkheden
toe zien. Zij kunnen aan de hand
daarvan een uitgewerkt plan
indienen dat na goedkeuring
uitgevoerd kan worden. Nogmaals,
zij hoeven dat toch niet te doen?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Nee, zij hoeven dat ook niet. Maar
het is wel dezelfde categorie
gemeenten die bij alles in de prijzen
valt. Zo is het grote-stedenbeleid op
de vier grote steden gericht. Dit geidt
in eerste instantie ook voor de
ABW-experimenten. Het sociaal
vernieuwingsbeleid slaat op een wat
ruimere categorie gemeenten.
Volgens mij heeft dit experimenteer–
artikel ook betrekking op de grote
steden. Al dit soort beleid richt zich
op die gemeenten die problemen
hebben in de sociale structuur.
Daardoor komt dit soort prikkels
eigenlijk altijd bij dezelfde gemeen–
ten terecht. Mevrouw Kalsbeek zegt
terecht dat zij niet "hoeven". Toch zal
een soort afstemming tussen de
verschillende initiatieven nuttig zijn.
Begrijpt u mij goed, ik zeg absoluut
niet dat hiertoe niet moet worden
overgegaan.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Maar de toonzetting was niet
helemaal gelukkig: zij worden
horendol van de experimenten en zij
vallen elke keer in de prijzen. Het
aardige van een experimenteerartikel
is dat het van de gemeenten zelf
afhangt of zij al dan niet in de prijzen
vallen en of zij zich al dan niet
horendol laten maken. Zij hoeven
namelijk helemaal niets; zij kunnen
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ook gewoon de wet uitvoeren. Dan is
het ook prima. Maar als zij denken
dat zij meer ruimte nodig hebben
voor eeri experiment naar aanleiding
van een goed idee, wordt daarvoor
via dit artikel een basis geboden Ik
wil dus een verkeerde beeldvorming
tegengaan.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
U hebt gelijk als u zegt dat verkeerde
beeldvorming slecht is. Mij gaat het
erorn duidelijk te maken dat zowel in
het kader van de sociale vernieu–
wing, het grote-stedenbeleid als van
de Algemene bijstandswet wordt
geprobeerd om mensen aan het
werk te helpen of te activeren aan
het werk te gaan. De verschillende
initiatieven moeten dan toch wel zo
georganiseerd worden dat die elkaar
niet bijten. Dat is volgens mij echt
belangrijk. De vraag is dan ook min
of meer of de bewindslieden een
beetje in de gaten willen houden dat
er geen fricties ontstaan en dat de
verschillende beleidsterreinen elkaar
niet frustreren. Dit is een belangrijk
punt.

Voorzitter! Het moet mij nog van
het hart dat met de voorzichtige
formulering, de vele nadere
regelgeving en de sterk geclausu–
leerde aanwijzingen de minister de
indruk wekt dat hij de experimenten
ook een beetje griezelig vindt.
Waarom toch? Wat mij betreft zou er
best ruimte mogen zijn om een goed
plan dat misschien ook ontheffing
van andere bepalingen vraagt, te
honoreren. Nu kan dat niet. De
bepaling ter zake zit namelijk echt
behoorlijk dicht. Waarom?

Op grond van ontheffing
ingevolge de artikelen 120 en 122
kunnen meer activiteiten op het
terrein van vrijwilligerswerk worden
gevraagd. Op zich is mijn fractie
bereid hieraan mee te werken. Ook
mag er wat ons betreft best enige
activiteit van bijstandsgerechtigden
in de sfeer van vrijwilligerswerk
worden gevraagd, dat alles in het
kader van het op te stellen traject–
plan. Maar het mag ook niet zo
worden dat in experimenteer–
gemeenten vrijwilligerswerk gaat
worden tot een soort arbeids–
verplichtmg Dat is de andere kant.
Daar tussenin zit een heel moeizaam
in kaart te brengen gebied dat gaat
van banenpools, via het werken met
behoud van uitkering naar vrijwilli–
gerswerk. Ik denk dat wij gezamen–
lijk, via die experimenten, moeten
trachten daarop wat meer vat te

krijgen en er wat meer helderheid
over te krijgen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Over helderheid gespro–
ken: toen collega Scheltema in het
begin sprak over het vrijwilligerswerk
in het kader van het experimenteer–
artikel, leek het mij duidelijk. Maar
toen zij vervolgens zei dat vrijwilli–
gerswerk nu ook weer niet een soort
arbeidsverplichting mag worden,
dacht ik: nu dingt zij weer af op haar
eerste zin. Omdat wij het principiële
debat al bij interruptie gevoerd
hadden, voelde ik er weinig voor om
dat over te doen, maar nu zou ik
toch meer precies de stelling van de
fractie van D66 willen weten. Vindt
mevrouw Scheltema dat vrijwilligers–
werk verplicht mag worden of zegt
zij dat vrijwilligerswerk geen
arbeidsverplichting mag zijn? Het is
immers van tweeën één.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik geef beide aan. Ik zeg dat in het
kader van een trajectplan van een
bijstandsgerechtigde wel eens
gevraagd mag worden om, in de
aanloop naar echt werk, alvast wat
vrijwilligerswerk te doen. Dat moet
gestimuleerd worden, enz. Ik sluit
zelfs niet uit dat, als het een redelijke
vraag is en een bijstandsgerechtigde
zegt: "je kunt het schudden; ik doe
het niet", dan gezegd wordt: "zo
gaan we niet met elkaar om", en er
een lichte strafkorting wordt
toegepast. Zelfs dat accepteer ik. Ik
denk dat er enige dwang mag zijn,
maar wel binnen grenzen, binnen het
kader van het trajectplan, en niet
zover gaand dat het volledige
vrijwilligerswerk om zeep wordt
geholpen. Dat zou ook haaks staan
op de definitie van vrijwilligerswerk.

De heer Boogaard (AOV): Mag ik u
vragen of wij dan niet beter tot een
andere definitie van vrijwilligerswerk
kunnen komen? Immers, een
vnjwilliger is iemand die het werk uit
vrije wil doet. Wij zouden hier dan
moeten spreken van een soort
verplichte werkzaamheden. Voor mij
is een vrijwilliger iemand die om niet
en uit eigen vrije wil arbeid verricht
ten behoeve van de gemeenschap.
Wanneer wij nu gaan zeggen dat er
een verplichting achter zit en dat, als
betrokkene het niet doet, er een
korting plaatsvindt, dan vind ik dat
wij verkeerd bezig zijn. Dan heeft het
niets meer met het begrip "vrijwilli–
ger" te maken.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Kijk, het vrijwilligerswerk in zijn
bekende vorm blijft bestaan. Nu kan
het zijn dat iemand die jarenlang niet
gewerkt heeft, toegeleid moet
worden naar de werksfeer. Zo
iemand moet via het tijdelijk
inschakelen in een vrijwilligers–
betrekking op weg geholpen worden.
Ik kan mij voorstellen dat daarbij
enige dwang wordt uitgeoefend,
maar in beperkte mate, in het kader
van een trajectplan en niet meer dan
dat, en ook niet tot in lengte van
dagen.

De heer Boogaard (AOV): Maar laten
wij dan niet tot een begripsverwar–
ring komen en het liever werk–
stimulansprogramma of iets
dergelijks noemen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
What's in a name, zou ik zeggen.

De heer Boogaard (AOV): Ik hecht
eraan, vanuit mijn eigen ervaring,
om vrijwilligerswerk "vrijwilligers–
werk" te blijven noemen en het niet
te vertroebelen met andere zaken.

De voorzitter Ik denk dat de
argumenten over en weer hiermee
duidelijk zijn.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! De nieuwe wet zal heel
wat gemeentelijke inspanning
vragen. Mijn fractie vindt het daarom
niet onredelijk, als tot een wat
langere voorbereidingstijd zou
worden besloten, bijvoorbeeld tot
negen maanden, zoals de VNG
vraagt. Dit betekent waarschijnlijk dat
het nieuwe regime pas op 1 januari
1996 van kracht zal worden.

Ik kom bij de financiën. De VNG
acht het niet onmogelijk - maar wel
moeilijk - dat gemeenten de in het
regeerakkoord vastgelegde bezuini–
ging van 380 mln. in 1998 zullen
realiseren, mits het niet alleen uit de
gewijzigde normsystematiek moet
komen. Het lijkt me realistisch om
een ruimere uitleg te accepteren. De
minister heeft dit, naar ik heb
begrepen, ook gedaan. Maar mij is
nog niet precies duidelijk wat nu wel
mag worden meegerekend en wat
niet. Begrijp ik het goed dat de wmst
uit een strakkere instroom niet wordt
meegerekend? Wel voorzie ik
behoorlijke problemen bij de
uiteindelijke verdeling van de in het
Gemeentefonds te storten gelden
voor de toeslagverlening. Typische
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bijstandgemeenten - zoals Almelo,
Den Bosch, Groningen en Arnhem -
verwachten volop problemen. En ik
kan deze gemeenten geen ongelijk
geven, ook al wordt de verdeling van
de Financiële-verhoudingswet nu al
meer toegesneden op de sociale
structuur en gaat ook het over te
dragen fonds sociale vernieuwing
daar een heel eind in. Aan een
bijzondere verfijningsmaatstaf zal op
den duur waarschijnlijk niet te
ontkomen zijn. Graag verneem ik een
reactie van de minister.

De voorzitter: U heeft nog twee
minuten spreektijd, mevrouw
Scheltema.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Misschien houd ik daar nog een
minuutje van over, voorzitter.

Het gaat om een betere, meer
fraudebestendige ABW, een wet ook
die het mogelijk maakt instroom
beter te controleren, beter te
activeren en de uitstroom te
bevorderen. Maar hoe mooi ook, het
kan zijn dat er fouten worden
gemaakt. Mensen worden soms ten
onrechte ervan beticht te hebben
gefraudeerd. In dat soort situaties
verdient het initiatief van Alphen aan
den Rijn, tot stand gekomen in
overleg met de Alphense cliënten–
raad, navolging. Daar worden
mensen op grond van een gemeen–
telijke verordening gerehabiliteerd.
Zo nodig wordt geleden schade
vergoed. Wil de minister een reactie
geven op dit initiatief? Het lijkt zinvol
als meer gemeenten dit initiatief
opvolgen. Dit voorbeeld toont aan
hoe nuttig een cliëntenraad kan zijn.
Als ik goed heb gestudeerd, spreekt
het wetsvoorstel niet over cliënten–
raden. Ik denk hierbij ook aan het
amendement van collega Rosenmöl–
ler. Zouden die cliëntenraden toch
niet wenselijk zijn? Mijn vraag is of
dit in de wet moet worden opgeno–
men. Of moet dit nu typisch aan de
gemeenten en de cliënten zelf
worden overgelaten? Ik verneem
graag een reactie van de minister.

Ik rond af. Is hetgeen de gezamen–
lijke rechtshulp instanties suggereren
waar, namelijk dat de verhaals–
regeling in strijd met het EVRM
dreigt te komen omdat de gemeente
geen procureur hoeft te stellen noch
griffierechten hoeft te betalen? Graag
verkrijg ik meer duidelijkheid. Als dat
namelijk echt het geval is, moet dat
vuiltje worden weggehaald.

De heer Van Dijke (RPF): Mijnheer
de voorzitter! Welhaast iedereen is
het erover eens dat er meer dan
voldoende aanleiding bestond om de
huidige wet op de schop te nemen.
Dat neemt niet weg dat een
vergelijking tussen de nu voorlig–
gende wetsvoorstellen en de
oorspronkelijke wet van 1965 een
aardig resultaat zou kunnen
opleveren. Wil de minister eens een
globale vergelijking maken en daarbij
tevens aangeven op grond waarvan
hij verwacht dat de geschiedenis -
van decentraal opgezette wet tot
centraal gedrocht - zich niet zal
herhalen?

De RPF-fractie vindt het van groot
belang dat de ingeboekte besparin–
gen op de bijstandsuitgaven niet
moeten worden bereikt door een
verlaging van de uitkeringsniveaus,
maar door een beter uitvoerbare wet.
Dat is de verantwoordelijkheid van
de wetgever. Maar daarnaast kijk ik
natuurlijk ook naar de gemeenten.
Met name de commissie-Van der
Zwan heeft aangetoond dat het op
lokaal niveau nogal eens mis kan
gaan in de uitvoering. Daarom
moeten wij twee sporen volgen: een
betere wet naast een betere
uitvoering.

Voorzitter! De RPF-fractie heeft
waardering voor de hoofdlijn
waarvoor het vorige en ook dit
kabinet bij de herinrichting heeft
gekozen. Echter, wij zullen moeten
waken voor overspannen verwachtin–
gen. Op een aantal onderdelen van
het voorstel houd ik mijn bedenkin–
gen. Ik wil daarom nader ingaan op
de inhoud van de wet.

Ik begin met de uitkerings–
systematiek. De gemeenten krijgen in
de nieuwe opzet terecht meer
beleidsmatige en financiële
verantwoordelijkheden. Toch is de
decentralisatie minder vergaand dan
ze zouden willen. Het kabinet heeft
gekozen voor een centraal vastge–
stelde, sterk vereenvoudigde
normensystematiek. Ik ben het eens
met dit kabinetsstandpunt, omdat ik
vind dat het inkomensbeleid, gelet
op de rechtsgelijkheid, op njksniveau
moet worden bepaald. In het kader
hiervan vraag ik de minister naar zijn
opvatting over de suggestie om
bijvoorbeeld de aanschaf van
duurzame gebruiksgoederen
onderdeel te laten zijn van noodzake–
lijke kosten van bestaan. Hierdoor
wordt een en ander uit de sfeer van
de bijzondere bijstand gehaald en

wordt het amendement-Rosenmöller
overbodig.

Het bijstandsakkoord dat vorig jaar
met de VNG werd gesloten, is in dit
licht moeilijk te plaatsen. Dit akkoord
werd overruled door het werk van de
subcommissie-Doelman-Pel en de
meerderheid van de Kamer bleek,
dat de VNG blij was gemaakt met
een dode mus. Dit was dus een
vreemde manoeuvre van de
regering.

Mijnheer de voorzitter! Ik
onderschrijf de keuze voor het
beperken van de landelijk geregelde
uitkeringen tot drie leefsituaties. Ik
neem aan dat de mogelijkheid om in
aanmerking te komen voor de
landelijke basisnorm voor jongeren
tussen de 18 en 21 jaar in principe
slechts zelden zal voorkomen, gelet
op het bestaan van het JWG. Klopt
dat, vraag ik de minister. Als dit niet
het geval is, dan functioneert de
JWG niet naar behoren, toch?

Mijnheer de voorzitter! De lokale
overheden krijgen ruimere mogelijk–
heden om de hoogte van de
uiteindelijke uitkering vast te stellen.
Dit is duidelijk een compromis
tussen enerzijds het streven naar
decentralisatie en anderzijds het
streven naar rechtsgelijkheid. Er zijn
in de wet immers maar vier
categorieën, waarvoor de gemeente
de bevoegdheid heeft om de
uitkering lager vast te stellen.
Daaronder zijn de krakers en de 21-
en 22-jarigen. Dat zijn toch niet
bepaald de categorieën, waarmee
gemeenten grote winsten kunnen
boeken?

Ten aanzien van de dak– en
thuislozen blijft de zaak problema–
tisch. Erkent de minister dat? Hoe
denkt de minister met het gekozen
beleidsinstrumentarium toch aan
deze problematiek wat te kunnen
doen?

Mijnheer de voorzitter! Kan de
Kamer vandaag duidelijkheid krijgen
over de budgettaire gevolgen van de
nieuwe normensystematiek? De
grote besparingen moeten immers
door die nieuwe normensystematiek
worden gerealiseerd. Mijn vraag is:
overvragen we hiermee de gemeen–
ten niet?

In dit verband vraag ik nog wat de
voorbereidingstermijn voor de
gemeenten is. Anderen spraken daar
ook al over. De VNG pleit voor een
termijn van minimaal 9 maanden.
Wil het kabinet hier niet aan omdat
daarmee een te groot budgettair gat
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geslagen zou worden, vraag ik de
minister.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom te
spreken over het partnerbegrip.
Daarbij blijft het om iets zeer
fraudegevoeligs gaan. Het uitbannen
van fraude in dezen is haast een
utopie. Het kabinet stelt in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
het noodzakelijk te vinden dat
zekerheid bestaat dat een uitkering
slechts wordt verleend in die
gevallen waarin dit echt nodig is. Ik
neem die opmerking maar met een
korreltje zout. Die zekerheid zal
immers nooit in alle gevallen
volledig bestaan.

Toch moet de zogenaamde
partnerfraude - je zou haast denken
dat het om overspel ging - verder
worden teruggedrongen. Ik voel veel
voor de alternatieve definitie van het
begrip "gezamenlijke huishouding"
van de VNG. Anderen hebben daar
ook al over gesproken. Met name de
vertegenwoordiger van de VVD heeft
dat gedaan. De juridische bezwaren
van het kabinet, toegespitst op het
verdwijnen van de rechts–
waarborgen, overtuigen mij niet.
Verdienen de gemeenten niet een
kans om aan te tonen dat zij
verantwoord kunnen omgaan met de
bij hun definitie behorende
interpretatiemogelijkheden? Maken
wij de bijstand niet onnodig duur, als
in de uitvoeringspraktijk niet een
helder onderscheid kan worden
gemaakt tussen de "echte"
alleenstaande ouder, de "niet–
alleenwonende" alleenstaande ouder
en de partners? Kan de minister in
dit kader nog aangeven wanneer
werk wordt gemaakt van de
harmonisatie van de leefvorm–
bepalingen?

Mijnheer de voorzitter! Voor
gemeenten wordt het eenvoudiger
om de nodige gegevens en
bewijsstukken te verkrijgen om het
recht op en de voortzetting van de
bijstand te beoordelen. Toch zullen
ook in de toekomst veel relevante
zaken nauwelijks adequaat te
controleren zijn. Oenk aan de
woonsituatie en het vermogen.
Koppeling van bestanden is
ongetwijfeld zeer nuttig. De
gegevens, die banken in eerste
instantie aanleveren, zijn volgens mij
nietszeggend. lemand kan tien
bankrekeningen hebben zonder een
cent te bezitten. Is niet te voorzien
dat de sociale dienst, wil ze echt wat
weten, altijd voor verdere informatie
bij de bank moet aankloppen?

Oe uitwerking van het controle–
beleid is overigens een zaak voor de
lokale overheid. Het is te verwachten
dat de ene gemeente hiervan meer
werk zal maken dan de andere. Toch
snijdt een gemeente die de
verstrekte gegevens onnauwkeurig
verifieert in haar eigen vlees, omdat
de toeslagverlening ten laste komt
van de gemeentelijke middelen. Is
dat een juiste taxatie?

Wat vindt de regering in dit kader
van de suggestie om gemeenten
wettelijk te verplichten sociaal
rechercheurs aan te stellen? En hoe
beoordeelt de minister het bericht uit
Groningen, waar wordt gewerkt met
bijzondere opsporingsambtenaren
zonder opsporingsbevoegdheid?

Mijnheer de voorzitter! Alle
betrokkenen zijn gebaat bij een zo
groot mogelijke uitstroom. De
activeringsfunctie van de bijstand
moet daarom worden versterkt. De
RPF juicht in dit verband de
samenwerkingsverplichting tussen
gemeenten en de RBA's op grond
van artikel 118 toe. Ik heb vorige
week bij een bezoek aan het RBA
Zeeland, waar men dit al op
vrijwillige basis doet, kunnen zien
dat dit goede resultaten kan
opleveren. Gemeenten kunnen veel
in het voortraject doen, maar
inschakeling van de arbeidsvoorzie–
ning is vaak onontbeerlijk voor een
succesvolle bemiddeling.

Mijnheer de voorzitter! Een groot
deel van de bijstandscliënten zal
moeilijk tot zeer moeilijk te bemidde–
len zijn. Dat geldt te meer nu er
sprake is van een forse instroom
vanuit de WW en met name de
WAO, Daarnaast - en dat dient niet
te worden vergeten - hebben wij te
maken met een instroom van
asielzoekers. De RPF-fractie vindt dat
er, alleen al vanwege dit praktische
argument, veel te zeggen is voor een
onderscheid in behandeling tussen
eenoudergezinnen met kinderen
jonger dan 12 jaar en de overigen.
Een sollicitatieplicht met bijbehorend
sanctiebeleid voor deze een–
oudergezinnen - het gaat in
verreweg de meeste gevallen om
vrouwen - wijst de RPF-fractie dan
ook af. Gelukkig heeft de regering de
motie-Schutte over de een–
oudergezinnen met kinderen jonger
dan 5 jaar alsnog correct in de
wettekst verwerkt. Ik vraag echter om
verklaring van het feit dat het
oorspronkelijke tweede lid van artikel
114 daarbij spoorloos, zonder reden,
is verdwenen. De RPF-fractie bepleit

handhaving van de wettelijke
afstemmingsplicht voor gemeenten
ingeval er kinderen zijn jonger dan
12 jaar. Ik neem aan dat de argumen–
ten die de regering hiervoor in de
stukken heeft gehanteerd, nog altijd
gelden.

Het is denkbaar dat bijstands–
cliënten bij een krappe arbeidsmarkt
toch bepaalde werkzaamheden
verrichten. Welke mogelijkheden
hebben gemeenten daartoe precies?

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Het wetsvoorstel
Herinrichting Algemene bijstandswet
heeft een lange en soms ook
turbulente voorgeschiedenis. Tijdens
de schriftelijke voorbereiding is er
veel overlegd en als gevolg daarvan
veel bijgeschaafd. Het resultaat van
dit alles stemt, zo meent de
SGP-fractie althans, tot een zekere
tevredenheid. De bijstand moet terug
naar wat hij oorspronkelijk was: een
vangnet voor degenen die echt niet
voor zichzelf kunnen zorgen en
nergens anders (andere voorzienin–
gen) terechtkunnen. De ontwikkeling,
dat de bijstand steeds meer gezien
werd als een vanzelfsprekend recht
voor velen die niet evident tot de
gerechtigden behoren, moet worden
teruggedraaid. Dit vereist vooreerst
een mentaliteitsverandering, maar
daarnaast ook een heldere wet– en
regelgeving die rechtvaardig
selecteert.

Wij menen dat allerlei elementen
uit dit wetsvoorstel aan de
genoemde criteria voldoen. Ik noern:
het maatwerk kunnen leveren door
decentralisatie, de omgekeerde
bewijslast in het geval van samen
een huishouding voeren, een nieuw
regime voor jongeren van 18 tot 21
jaar en een intensief reactiveringsbe–
leid. Dit neemt niet weg dat er bij de
SGP-fractie toch wel een aantal
vragen leeft.

De inspanningsverplichting van
380 mln. staat nog altijd overeind. Of
het echter realistisch is om de
besparing geheel en al te willen
halen uit besparingen op de 20%
toeslag die gemeenten kunnen dan
wel moeten verlenen en de
besparingen op de (rijks)basisnorm
daar niet bij te betrekken, is voor
onze fractie nog altijd niet heiemaal
duidelijk. Wij hebben er enerzijds wel
vertrouwen in dat de maatregelen, in
dit wetsvoorstel vervat, resultaten
zullen opleveren, maar wij willen
anderzijds onze ogen niet sluiten
voor de te verwachten extra
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instroom in de bijstand door
herkeuringen WAO en aanscherping
WW-criteria.

Uitgangspunt van dit wetsvoorstel
was dat besparingen niet bereikt
zouden worden door verlaging van
de uitkeringsniveaus; wij hechten
eraan dat dit ook niet gebeurt. In dit
licht vragen wij de minister ook of
het reëel is om de verwachte
besparingen reeds vanaf midden
1995 in de begrotmg te verwerken. Ik
sluit mij ook aan bij de vraag of een
invoeringstermijn van zes maanden
niet te kort is voor een zorgvuldige
invoering. Is dat haalbaar? Wat gaat
de minister daarmee doen?

De voorgestelde bezumigmgen en
verbeteringen moeten bereikt
worden door een stuk decentralisa–
tie. Door het verstrekken van
toeslagen aan echte alleenstaanden
in handen te leggen van de
gemeenten moet, in combinatie met
een verscherpt partnerbegrip, beter
maatwerk worden geleverd en, zoals
dat in het jargon heet, de ruis uit de
ABW worden weggedrukt. Wij
beseffen dat het wettelijk vastleggen
van een recht op 20% toeslag voor
echte alleenstaanden de speelruimte
voor gemeenten aanzienlijk versmalt,
maar wij menen dat dit desondanks
nodig is om rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid te waarborgen.

Des te belangrijker wordt dan in
onze ogen een werkbaar partner–
begrip. Achter dat begrip ligt voor
ons nog een principiële discussie
over alternatieve leefvormen, die nog
in dit huis moet worden gevoerd
naar aanleiding van het regermgs
standpunt over het rapport van de
commissie-Kortmann. De praktijk op
dit punt is verwarrend en vaag. Wij
erkennen dat het wetsvoorstel daarin
verbeteringen aanbrengt. Een
gemeente mag bij het toekennen van
een uitkering uitgaan van de feitelijke
situatie waarin een bijstands–
gerechtigde verkeert. Hebben twee
mensen hun hoofdverblijf in dezelfde
woning, dan worden zij in principe
geacht een gezamenlijke huishou–
ding te kunnen voeren. Als dit niet
het geval is, zal men dit moeten
aantonen.

Toch willen wij de kritiek van hen
die met dit begrip moeten gaan
werken, namelijk dat de omschrijving
ervan nog altijd te vaag is om er een
beduidende hoeveelheid fraude mee
uit te bannen, serieus nemen. Dan
doemt het voorstel van de VNG op.
Wij vragen de minister of hij dat nog
eens wil becommentariëren. Het gaat

om een normering/objectivering
enerzijds en de werkbaarheid,
hanteerbaarheid en eenduidigheid
anderzijds. Als het bij gemeentelijke
verordening toch wordt verbijzon–
derd, ontstaat er mogelijkerwijs
divergentie. Dat leidt dan toch tot
ongelijke behandeling op het
uitvoeringsniveau. Hier zit voor de
SGP-fractie een zekere spanning. Ik
verneem graag de reactie van de
minister op dit punt.

Naast een ander partnerbegnp zal
de zogeheten partnerfraude ook
moeten worden teruggedrongen
door de gemeenten meer mogelijk–
heden te geven om een gezamenlijke
huishouding feitelijk vast te stellen.
Het aantal instanties dat verplicht is
informatie te geven aan een sociale
dienst, wordt uitgebreid en zal in de
toekomst nog verder uitgebreid
kunnen worden. Dat dit in principe
zijn nut heeft, is duidelijk. Wel
vragen wij ons af of er nog nadere
regels gesteld moeten worden ten
aanzien van de aard van de
informatieverstrekking en de
voorwaarden waaronder informatie
verstrekt wordt. Ik doel hierbij op het
ongevraagde advies dat de Registra–
tiekamer dezer dagen heeft
gepresenteerd. Ik heb daar nog niet
veel over gehoord. Ik denk evenwel
dat de minister daar in dit debat op
heeft te reageren. Ik vraag hem dat
dus, zonder mij hier op te werpen als
de vertolker van wat de Registratie–
kamer gezegd heeft. Het gaat mij
gewoon om de zakelijke argumenten
die in dat advies liggen.

Voorzitter! Doelstelling van het
wetsvoorstel is niet alleen dat
minder mensen de algemene
bijstand instromen en dat frauduleus
omgaan met de bijstand wordt
teruggedrongen, maar ook dat
mensen die er, waarschijnlijk tegen
hun wil, in zijn terechtgekomen,
worden gereactiveerd. Er moet
immers een duidelijke prikkel
bestaan - krachtiger dan tot nu toe -
om opnieuw, uiteraard naar
vermogen, in eigen inkomsten te
gaan voorzien. Onze fractie staat
voluit achter deze doelstelling. Het
door de derde nota van wijziging
ingevoegde experimenteerartikel
heeft dan ook onze warme sympa–
thie. Wat wordt echter bedoeld met
de zinsnede in de toelichting op de
derde nota van wijziging? Daar staat:
"Daarnaast beraadt het kabinet zich
op de vraag of per 1 januari 1995
experimenten met inzet van
uitkeringsgelden mogelijk kunnen

worden gemaakt." Vanmorgen is hier
al veel over gesproken; ik ga dat
allemaal niet herhalen. Wel is de
vraag klemmend wat de minister in
de resterende maanden van dit jaar
nog kan doen aan het vrijgeven van
experimenten. Hoogst waarschijnlijk
zal de Kamer hier dan ook nog eerst
over moeten spreken. Ik krijg hier
graag duidelijkheid over.

In dit verband heb ik nog een
punt. Ik diepte dat op bij een gesprek
in de sfeer van de arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie. Het inzetten van
uitkeringsgelden kan ook gebeuren
met het doel om het gat tussen het
netto-CAO-loon en de totale
loonkosten op te vangen. Heeft de
regering soms plannen om ook op
dergelijke experimenten positief in te
steken? Voor gemeenten lijkt het ons
hoe dan ook belangrijk dat zij, naast
de inspanningsverplichting die voor
hen geldt, voldoende instrumenten
in handen krijgen om het bijstands–
volume daadwerkelijk te kunnen
beïnvloeden.

Reactivering is op zichzelf een
weinig omstreden punt. ledereen is
het erover eens dat het geen goede
zaak is, wanneer mensen te lang bij
een bijstandsuitkering blijven, zonder
dat daar begrijpelijke en reële
motieven voor zijn. Zij moeten
worden geprikkeld om zo snel
mogelijk en binnen de mogelijkhe–
den van de persoon in kwestie de
arbeidsmarkt op te gaan. Cliënten
moeten daarbij geholpen worden en
daartoe aangespoord worden.

Wat de SGP-fractie betreft, bestaat
er dan ten aanzien van de sollicitatie–
plicht meer in het algemeen wel één
uitzondering, namelijk het gezin met
jonge kinderen. Wij hebben er in het
verleden al vaker voor gepleit om
een generieke vnjstellmg te geven
tot 12 jaar. Ik wijs op de meisjes–
maatregel 1990. Toen hebben wij het
bij amendement eindelijk zo ver
gekregen. En daar komt een stukje
van deze discussie vandaan, als de
leeftijdsgrens in de bijstandswet
terugvalt van 12 naar 5 jaar. Voor
ons blijft gelden dat er boven de
leeftijdsgrens van 5 jaar een evidente
zorgplicht is; dat wordt ook niet
ontkend. Wij bepleiten dat er binnen
de marges van de wet op het
gemeentebestuurlijke niveau
mogelijkheden blijven om daar,
uiteraard op grond van geobjecti–
veerde criteria, uitzonderingen voor
te maken. Wij steunen dus het
amendement van de collega's Van
Dijke en Van Middelkoop. Overigens
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zijn wij zeer geïnteresseerd in de
discussie die mevrouw Scheitema
aanzwengelde. Het gaat er natuurlijk
om dat het tot aan de 12-jarige
leeftijd geldt, maar daar waar nodig
ook daarboven.

Voorzitter! Ik wil het hier op dit
moment bij laten. Ik denk dat ik mijn
tijd verorberd heb.

De voorzïtter: Nog niet helemaal!

De heer Van der Vlies (SGP): Ik heb
nog een tweede termijn.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
zou die tijd er wel bij willen nemen,
voorzitter!

Van de overzijde van het Binnen–
hof werd vorige week enige bedekte
kritiek op ons uitgeoefend vanwege
het feit dat wij jaren hebben gedaan
over de behandeling van de nieuwe
Algemene bijstandswet. Dat feit is
als zodanig niet te ontkennen. Het
wetsvoorstel werd in maart 1992
ingediend en het is nu tweeënhalf
jaar later. Er is in de tussentijd echter
wel heel wat gepasseerd. Tijdens de
behandeling van het wetsvoorstel
kwamen er schokkende rapporten los
over de uitvoering van de ABW. Als
Kamer hebben wij er ook nog een
sub-commissie voor ingesteld. Wij
hebben nadrukkelijk voor de
afweging gestaan om door te gaan
met het wetsvoorstel, zoals het er
lag, of even pas op de plaats te
maken om de herbezinning een kans
te geven, zodat nieuwe inzichten
alsnog in de lopende procedure
konden worden ingebracht. Er is
voor het laatste gekozen. En ik denk
dat we hiermee per saldo tijdwinst
hebben geboekt. Bovendien, wie
garandeert ons dat er van de
overzijde geen kritiek was gekomen,
indien we wel met het toen
voorliggende voorstel waren
doorgegaan, zoals bij de OSV is
gebeurd?

Hoe dan ook, er ligt een uiterst
belangrijk en zeer ingrijpend
wetsvoorstel. Mevrouw Ter Veld, één
van de voorgangers van de minister
op dit beleidsterrein, komt de eer toe
dat zij dit omvangrijke project op
poten heeft gezet en dat zij de stoot
heeft gegeven naar een nieuwe
Algemene bijstandswet, die meer op
activering is gericht. Dat was het
hoofdaccent in het oorspronkelijke
wetsvoorstel. Verder bood dat
voorstel stroomlijning van regelge–
ving, deregulering en een voorzichtig
begin met een decentralisatie van

verantwoordelijkheden en bevoegd–
heden, maar alles nog wel binnen de
belangrijkste kaders van de
bestaande wet.

Het rapport-Van der Zwan en het
rapport van de commissie-Doelman–
Pel hebben als katalysator gewerkt.
In het ingrijpend gewijzigde voorstel
is het accent nog veel zwaarder
komen te liggen op activering,
vereenvoudiging, decentralisatie en
fraudebestnjding. Dat is de richting
die ook het GPV graag ziet. De
bijstand is indertijd tot stand
gekomen als een allerlaatste
mogelijkheid voor diegenen die geen
enkel inkomen of geen enkel recht
op een voorliggende voorziening
konden doen gelden. Maar door de
massale werkloosheid is de bijstand
voor een veel te grote groep de facto
gaan functioneren ais een arbeids–
loos inkomen. Dat is nooit de
bedoeling geweest.

Het uitgangspunt dat voorliggende
voorzieningen voorgaan, ligt nog
altijd ten grondslag aan de bijstands–
verlening. Maar er moet altijd wel
een objectief recht bestaan op een
voorliggende voorziening. Met de
mogelijkheid van hulpverlening of
ondersteuning die niet op een
rechtsplicht gebaseerd zijn, maar die
voortkomen uit maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef of uit
barmhartigheidsbetoon, wordt geen
rekening gehouden. Dat heeft
voordelen, maar ook nadelen.
Voordelen, voor diegenen die met
moeite op bijstandsniveau kunnen
bestaan en uit kerkeiijke of charita–
tieve bron, om de termen uit de
oude Armenwet nog maar eens te
gebruiken, extra ondersteuning
kunnen krijgen. Het nadeel is dat de
maatschappelijke verantwoordelijk–
heid niet wordt geactiveerd, omdat
er nu eenmaal een recht op bijstand
bestaat. Het kabinet heeft, algemeen
gesproken, hoog ingezet met zijn
pleidooi voor een heroriëntatie op de
verantwoordelijkheidsverdeling
tussen overheid en samenleving. Dat
raakt met name ook de bijstand. Hoe
ver reikt de verantwoordelijkheid van
naaste familieleden of van diaconale
of charitatieve instanties voor
diegenen die zonder inkomsten zijn
komen te zitten? Ik zou het kabinet
willen vragen, na te denken hoe dit
nader vormgegeven kan worden,
zonder nu direct het hele systeem
weer op zijn kop te gooien. Oaarbij
valt wellicht te denken aan ruimere
fiscale mogelijkheden voor aftrek van
ondersteuning, wellicht een ruimer

vrijstellingsregime bij substantiële
bedragen voor ondersteuning uit
kerkelijke of charitatieve hoek,
waardoor zowel de overheid als de
betrokken bijstandsgerechtigde er
beter van kan worden. Versterking
van maatschappelijk verantwoorde–
lijkheidsbesef moet niet in papieren
voornemens blijven steken.

Binnen het kader van de bijstands–
wet is ook nog wel het een en ander
mogelijk. De positie van jongeren
van 18-21 jaar is politiek zeer
omstreden geweest. Het resultaat is
natuurlijk weer een regeling die vlees
noch vis is. Jongeren in deze
leeftijdscategorie behouden het recht
op bijstand, maar het wordt wel het
bedrag van de kinderbijslag. Op
grond van het BW hebben ouders tot
het 21e jaar van het kind een
onderhoudsplicht. Als het toch om
het kinderbijslagbedrag gaat, is
onderbrenging van deze categorie in
het regime van de kinderbijslag toch
goed te verdedigen? De relatie
ouders/kinderen kan ook in de
omgekeerde situatie een rol spelen,
namelijk de ouders zijn bijstands–
behoeftig en een inwonend kind, al
dan niet 21 jaar of ouder, heeft een
behoorlijk eigen inkomen, of is zelfs
vermogend. Dergelijke situaties
komen voor. Volgens de toelichting
is het niet de bedoeling dat kinderen
worden aangesproken op hun
financiële mogelijkheden, zo die er
zijn. Maar kijk ik naar de tekst van de
wet, artikel 13, waarin het principe
van de gezinsbijstand is neergelegd,
dan zou je dat er wel uit kunnen
aflezen. De bijstand wordt immers
afgestemd op de omstandigheden,
mogelijkheden en middelen van het
gezin. Een gezin wordt in artikel 4
gedefinieerd als gehuwden met de
tot hun last komende kinderen. De
vraag is derhalve of een minderjarig
kind altijd een kind is dat tot de last
van de ouders behoort. Kan dit in de
praktijk geobjectiveerd worden?
Overigens stem ik nadrukkehjk in
met het principe van de gezinsbij–
stand. Volstrekte individualisermg op
dit punt zou in de eerste plaats een
miskenning betekenen van de
werkelijkheid. Gehuwden dragen
immers financiële verantwoordelijk–
heid voor elkaar, en willen dat ook.
Individualisering zou bovendien
natuurlijk onbetaalbaar zi jn. Het
maatschappelijk draagvlak voor de
individualisering zou bovendien sterk
afnemen, indien op grote schaal
bijstand zou worden verleend aan
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gezinnen waar behoorlijke inkomens
worden ingebracht.

De activering van langdurig
werklozen is een belangrijke
hoofdlijn in dit wetsvoorstel. De
samenwerkingsverplichting van
sociale diensten met de
arbeidsvoorzieningsorganisatie, die
in dit wetsvoorstel is opgenomen, is
een goede zaak. Ik bemerk frisse
tegenzin bij de arbeidsvoorziening
ten aanzien van deze verplichting,
maar ik was blij dat de regering het
met onze stelling in de stukken eens
was dat de arbeidsvoorzienings–
organisatie mede een overheidstaak
uitvoert - zo staat het er, keurig
geformuleerd - en dat dit zijn eigen
verantwoordelijkheden met zich
meebrengt. Prima! Wat gaat de
minister concreet doen om de
arbeidsvoorzieningsorganisatie van
deze verantwoordelijkheid te
doordringen?

De reactiveringsplicht is niet
onbeperkt. Met name de positie van
verzorgende ouders met heel jonge
kinderen vraagt bijzondere aandacht.
Die aandacht was er kamerbreed
toen de motie van mijn fractiegenoot
Schutte werd aangenomen. De wijze
waarop die motie aanvankelijk was
uitgevoerd, is terecht bekritiseerd. De
bijzondere behandeling die was
voorgesteld voor ouders met
kinderen tot twaalf jaar werd beperkt
tot ouders met kinderen tot vijf jaar.
Zo lusten wij er nog wel eentje!
Gelukkig heeft het kabinet zelf ook
ingezien dat dit zo niet kan. Via de
derde nota van wijziging is alsnog
een goede regeling getroffen voor
ouders met kinderen tot vijf jaar.
Terecht wordt in de toelichting bij
deze wijziging gesteld dat in deze
gevallen de ouders zelf het beste
kunnen beoordelen of de verzor–
gende taak kan worden gecombi–
neerd met een arbeidsverplichting.
Tegelijkertijd verdwijnt echter de
aanvankelijk voorgestelde regeling
voor ouders met kinderen tot twaalf
jaar. Van deze wisseltruc ben ik niet
zo gecharmeerd. Is dit bewust zo
gedaan of is hier sprake van een
omissie, zoals ik bij een eerdere
interruptie al veronderstelde?

Ik betreur het dat tot nog toe geen
overeenstemming is bereikt met de
VNG over de toerekening van het
beoogde bezuinigingsbedrag. De
beoogde besparing moet door de
gemeenten worden bereikt door hen
de verantwoordelijkheid te geven
voor het toeslagenbeleid. Maar de
VNG wijst er mijns inziens terecht op

dat dit ook tot besparingen kan
leiden bij het basisbedrag voor de
bijstand. Die bezuinigingen mogen
niet worden meegerekend bij de
inspanningsverplichting van de
gemeenten voor de 380 mln.
Bovendien is een deel van de
bezuinigingen al gehaald, doordat
gemeenten hun fraudebeleid al fors
hebben aangescherpt. De VNG heeft
hier toch een punt. Ik vraag de
minister daarom om een reactie.

De VNG typeert de voorliggende
wijziging van de ABW in haar
commentaar als één van de grootste
operaties sinds de invoering van de
ABW, mijns inziens terecht. Alle
procedures en criteria moeten
opnieuw vorm krijgen. Het moet
duidelijk worden waar en hoe
bestanden gekoppeld gaan worden.
Het beleid ter zake van de activering
moet nader vorm krijgen. Ik sluit mij
gemakshalve aan bij het voorzichtige
pleidooi van mijn collega's voor een
wat ruimere invoeringstermijn.

Ten slotte nog een vraag over het
experimenteerartikel. Ik sluit mij
allereerst aan bij de vraag van
collega Kalsbeek waarom die
regeling toch weer zo gedetailleerd is
uitgevallen. De essentie van het
experimenteerartikel is dat gemeen–
ten het recht krijgen, af te wijken van
een aantal wettelijke regels. Het doel
van die afwijking is de verbetering
van de situatie van uitkeringsgerech–
tigden. Zo staat het in de stukken.
Tot mijn verbazing valt daar artikel
114 ook onder! Dat is het artikel
waarin onder meer de ontheffing van
de sollicitatieplicht op medische
gronden is opgenomen en ook de
essentie van de motie-Schutte over
de regeling voor ouders met
kinderen tot vijf jaar. Het is toch niet
zo dat deze beschermingsnormen -
artikel 114 biedt die normen - via
experimenteren weer tussen haken
kunnen worden geplaatst? Als dat
niet het geval is, dan lijkt mij een
kleine nota van wijziging ook hier
aangewezen.

De voorzitter: Wij zijn gekomen aan
het eind van de eerste termijn van de
commissie. De minister heeft mij
verzocht om een korte schorsing
vooraleer hij gaat antwoorden.

De vergadering wordt van 15.45 uur
tot 16.00 uur geschorst.

Eerste termijn van de zijde van
de regering

Minister Melkert: Mijnheer de
voorzitter! Het is een bijzondere
ervaring om dit voorstel tot
herinrichting van de bijstandswet
aan het eind van zo'n lang traject in
de Tweede Kamer te mogen
verdedigen. Veel sprekers hebben er
terecht op gewezen dat er waarlijk
wel het een en ander aan vooraf is
gegaan. Er is gedurende het
doorlopen van het traject voortdu–
rend gezocht naar consensus over de
hoofdrichting. Naar mijn gevoel is
die ook in belangrijke mate
gevonden. Daarbij is het goed om
ons te reaüseren dat het, bij het
ingewikkelde geheel van de
bijstandsproblematiek en de
regelgeving die daarop betrekking
heeft, nooit om een afgerond proces
kan gaan. Verschillende vragen die
vandaag naar voren zijn gekomen,
wijzen al in de richting van verdere
bespreking, verdere evolutie en
nadere evaluatie. Ook moet
vastgesteld worden dat het gaat om
een majeure verandering van de
bijstand, zoals die in 1965 in het
leven is geroepen. Het is waar dat de
Kamer op tamelijk onorthodoxe wijze
aan deze wijziging heeft bijgedragen,
onder meer door het rapport van de
commissie-Doelman-Pel. Het is goed
om dit samenspel tussen kabinet en
Kamer te memoreren. Daarbij waren
overigens kabinetten van verschil–
lende samenstelling betrokken. En
wat willen wij nog meer in dit
"consensusland"?

Er is veel gesproken over de wijze
waarop in individuele gevallen
gehandeld zal worden. De hoofdnotie
voor de benadering van alle mensen
met een bijstandsuitkering in de
komende jaren is gelegen in het
woord "activering". Het gaat om het
zoeken naar een nieuw evenwicht
tussen rechten en plichten. Daarvoor
is een versterkt draagvlak in de
samenleving nodig. Altijd wordt
echter uitgegaan van de individuele
situatie van degenen die voor
bijstand in aanmerking komen. Elke
algemene regel uit de wet wordt
daardoor gerelativeerd. Dit betekent
niet dat wij ons er met een "jantje–
van-leiden" van afmaken, maar wel
dat uiteindelijk het maatwerk kan
worden geleverd, dat in een aantal
artikelen van de wet wordt beoogd.

Ik zeg tegen mevrouw Scheltema
dat het ook voor mij een teleurstel–
ling was dat het aantal artikelen in
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de nieuwe wet groter is dan in de
oude wet. Dat is even doorbijten. Dat
wil overigens niet zeggen dat de
nieuwe wet ook ingewikkelder is. Er
is sprake van een overzichtelijker
regelgeving en van een overzichtelij–
ker verdeling van verantwoordelijk–
heden tussen Rijk en gemeenten. In
de nieuwe opzet komt het mede–
bewind veel beter tot uitdrukking dan
tot nu toe. Er is met nadruk ruimte
gemaakt voor versterking van het
uitstroominstrumentarium. In
beginsel was dit altijd in de
bijstandswet aanwezig, maar er is
terecht opgemerkt dat er heel vaak
sprake was van "eenmaal een
bijstandsuitkering, altijd een
bijstandsuitkering". In de maatschap–
pij is het gevoel gegroeid dat dit
anders moet worden. In de wet is
hiervoor nadrukkelijk ruimte
gemaakt.

De mogelijkheden om fraude te
bestrijden zijn aanzienlijk verruimd.
Het aardige is dat we toch al kunnen
zien dat er, parallel aan de formele
wetswijziging, dus zelfs ruimschoots
voor de datum van invoering, de
afgelopen jaren grote stappen
vooruit zijn gezet in de fraude–
bestrijding in tal van kleinere en
grotere gemeenten in Nederland. Er
is nog een behoorüjk potentieel om
de bestrijding van de fraude - of
deze nu wit, zwart of grijs is - verder
aan te pakken. De wet biedt hiertoe
de mogelijkheden en de ruimte. Dit
zijn allemaal positieve ontwikkelin–
gen, die het zeer de moeite waard
maken om met deze herinrichting
van start te gaan.

Door verschillende sprekers is
gevraagd wanneer er gestart gaat
worden. Ik zal hier meteen een
opmerking over maken. Er wordt
namelijk met al die artikelen en
veranderingen nogal wat gevraagd
van gemeentelijke apparaten.
Bovendien gebeurt dit naast al
datgene wat, hetzij voorgeschreven,
hetzij vrijwillig, in de afgelopen tijd al
is ondernomen.

In de twee gesprekken die ik heb
mogen voeren met een delegatie van
de VNG is dit uitgebreid aan de orde
geweest. In eerste instantie ben ik,
bijna als een reflex, tot de conclusie
gekomen dat het inderdaad nodig
was om de termijn van drie
maanden waar tot op dat moment
van uit werd gegaan, te verlengen
tot zes. We hebben toen tegelijkertijd
afgesproken dat we voor een defini–
tieve bepaling van wat wenselijk en
wijs zou zijn, de resultaten zouden

afwachten van een gemeenschappe–
lijke werkgroep die de invoerings–
aspecten van de nieuwe wet
uitdrukkelijk zou inventariseren.

Deze inventarisatie is inmiddels
afgerond. Dit heeft bij de VNG tot de
opvatting geleid dat ten minste
negen maanden en liever twaalf
maanden als invoeringstermijn
zouden moeten dienen. Ik heb goed
geluisterd naar wat door de meeste
kamerleden naar voren is gebracht.
Zij hebben, dacht ik, overwegend
gezegd dat zij, als het op 1 januari
1996 zou kunnen, hiervoor vol–
doende argumenten zagen. Een punt
waar opmerkelijk weinig aandacht
aan besteed is, is dat zoiets geld kost
ten opzichte van de meerjarenra–
ming. Ik geef de Kamer dit even
mee.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Ik heb hier expliciet naar gevraagd. Ik
vraag de minister ook een inschat–
ting te maken van de schade die het
oplevert.

Minister Melkert: Dat zal ik nu doen.
Het gaat natuurlijk om incidenteel
optredende kosten. Dat is een
voordeel. Het gaat om bedragen van
100 a 170 mln., afhankelijk van de
invoeringsdatum van 1 oktober 1995
of 1 januari 1996. Dat is niet niks. Ik
kan mij wel debatten herinneren over
kleinere bedragen. Ik moet mezelf
daarom nog eens goed beraden op
de wijze waarop een verdere
verlenging van de invoeringstermijn
ingepast zou kunnen worden in de
financieringsmogelijkheden. Ik wil dit
punt echter wel serieus nemen. Hier
is mij namelijk veel aan gelegen. Ik
wil namelijk straks niet het verwijt
krijgen - ik formuleer het nu
negatief, maar je kunt het natuurlijk
ook positief benaderen - dat Den
Haag te veel te snel wilde. Ik neem
liever even de tijd om ervoor te
zorgen dat het dan ook gericht op
betrokkenen en gericht op de
samenleving van het begin af aan
goed loopt in overeenstemming met
de wens van de wetgever. Ik zal mij
in de ruimte die mij tussen nu en de
afronding van het debat later in de
week gegeven is, met instemming
van de Kamer, nader beraden op
deze vraag. Ik doe dit vanuit de
wenselijkheid door de Kamer geuit
om als het even kan op de
invoerïngsdatum van 1 januari 1996
uit te komen.

Mevrouw Scheltema-de Nie <D66):
Voorzitter! Ik wil graag een vraag
stellen over het budgettair beslag.
Wordt het bedrag volledig gevormd
door besparingen die nu niet worden
verwezenlijkt? Of treden er ook nog
andere kosten op door dit uitstel? Ik
overzie het niet helemaat.

Minister Melkert: Het gaat om het
saldo van de invoeringskosten, de
tegemoetkoming aan de gemeenten
die al was opgenomen in de
meerjarenramingen en de opbreng–
sten waarmee is gerekend. Als je na
enkele jaren rekent met 380 mln. aan
opbrengsten, begint die teller in de
ramingen vanzelfsprekend in
beginsel te tikken op het moment dat
er sprake is van invoering van de
nieuwe wet. Dat wordt wat verscho–
ven, maar dat kan worden ingehaald.
In zoverre is er sprake van een
incidentele post. Ook incidentele
posten moeten echter gedekt
worden. Ik zal mij daar dus op
beraden en ik zal de Kamer tijdig
mijn bevindingen hierover medede–
len.

Een volgend punt van algemene
aandacht dat naar voren is gekomen,
is de relatie tussen de algemene
landelijke bijstandsnormering en de
mogelijkheden binnen de bijzondere
bijstand om aan de uitkering die op
basis van de landelijke normering tot
stand is gekomen, gelden toe te
voegen als er aantoonbare extra
kosten van bestaan zijn. De discussie
hierover is heel wezenlijk, zo
wezenlijk zelfs dat onderzoek
plaatsvindt naar een evaluatie van de
werking na verloop van tijd. Dat
onderzoek werd in 1991 bij de
decentralisatie van de bijzondere
bijstand toegezegd. Daarop is in de
maatschappelijke discussie hier en
daar al een voorschot genomen. Ik
vind dat buitengewoon belangrijk,
omdat dit het noodzakelijke sluitstuk
is van het maatwerk waar wij naar
streven. In de vaststelling dat het
gaat om een sluitstuk van maatwerk,
ligt echter tegelijkertijd de conclusie
besloten dat de wetgever dientenge–
volge bijzonder terughoudend dient
te zijn met het verder voorschrijven
van hetgeen daar allemaal onder kan
vallen. Dat staat dan onmiddellijk op
gespannen voet met het maatwerk
dat wordt beoogd.

De indicaties dat de bedragen bij
gemeenten zeer uiteenlopen - dat
zijn bedragen per bijstandsontvanger
of per verrichting zoals bij brillen,
enz. - geven wel aan dat een grote
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interpretatieruimte is ontstaan, maar
het is nog maar de vraag of dat nu
zo verontrustend is. Het zou pas
verontrustend zijn, als aangetoond
kon worden dat mensen echt niet
aan dingen kunnen komen die
noodzakelijk zijn om een fatsoenlijk
bestaansminimum mogelijk te
maken. Dat is immers het uitgangs–
punt.

De heer Rosenmöller heeft
gevraagd hoe ik aankijk tegen het
fenomeen armoede in Nederland. Op
grond van feiten ga ik ervan uit dat
er in Nederland inderdaad sprake is
van "stille armoede". Het kan gaan
om feitelijke armoede. Er valt lang te
discussiëren over de vraag waar
precies de grens van feitelijke
armoede ligt. Veel gegevens wijzen
uit dat er in elk geval sprake is van
sociale of maatschappelijke armoede:
het niet voldoende kunnen participe–
ren in de maatschappij. Hier ligt een
taak voor het openbaar bestuur. De
rijksoverheid en de gemeentelijke
overheden moeten in onderlinge
samenhang hierop een antwoord
vinden.

De heer Boogaard (AOV): Ik heb
gezegd dat het percentage in de
jaren tachtig 6 bedroeg. Is dat
percentage volgens uw uitleg
inderdaad gestegen?

Minister Melkert: Ik laat mij niet uit
over percentages, want volgens mij
kan niemand precies aangeven hoe
omvangrijk de stille armoede in ons
land is. Dit geldt te meer wanneer
men instemt met mijn opvatting dat
het niet alleen gaat om een precieze
financiële duiding, maar ook om een
bredere maatschappelijke duiding
van dat begrip. Het is wel van belang
de instrumenten beschikbaar te
hebben met behulp waarvan iets kan
worden ondernomen in financiële en
in maatschappelijk zin. Bij de
financiële hulp valt te denken aan de
bijzondere bijstand. Het voorkomen
van uitsluiting, mede door activering
vanuit de huidige bijstandssituatie, is
in maatschappelijke zin misschien
wel de beste methode om mensen
uit stille armoede of potentiële stille
armoede te halen dan wel te houden.
Die samenhang tussen activering,
individuele benadering, maatwerk en
het sluitstuk dat de bijzondere
bijstand daarin is, lijkt mij het
uitgangspunt te moeten blijven. Ik
ben voluit bereid, als straks rond de
jaarwisseling de evaluatie van die
bijzondere bijstand beschikbaar is,

daarover met de Kamer een
discussie te voeren. Ik ben niet alleen
bereid dat te doen met de Kamer,
maar ook met de VNG en met de
directeuren van de sociale diensten
in ons land. Wij kunnen dan bekijken
hoe de ervaringen naast elkaar gezet
kunnen worden, waar zij uiteenlopen,
waarom zij uiteenlopen en hoe in de
verhouding tussen gemeente, sociale
dienst, cliënt en de daarboven
gestelde algemene verantwoordelijk–
heid van de wetgever, wellicht tot
nadere regelgeving gekomen zou
moeten worden. Belangrijker nog
vind ik dat verder een discussie
gevoerd moet worden over de vraag
wat nu onder de bijzondere bijstand
gerekend moet worden.

Net zo goed als straks gemeente–
raden de gelegenheid krijgen, een
eigen inzicht te ontwikkelen over de
vraag wat onder het gemeentelijke
bijstandsbeleid tot stand moet
komen, waarvan een zekere
normerende werking moet uitgaan
ook al is deze niet precies vastgelegd
in regels, zo geldt voor het publieke
debat op het niveau van de
rijksovei heid tussen kabinet en
parlement dat daarvan een zekere
normerende werking uit kan gaan als
breed gedragen het begrip ontstaat
dat, bijvoorbeeld voor mensen die
langdurig in de bijstand zitten en uit
dien hoofde vaak heel dicht of onder
de grens van die stille armoede
kunnen komen, de vergoeding voor
duurzame gebruiksgoederen onder
de bijzondere bijstand zou kunnen
vallen. De heer Rosenmöller bracht
dat punt naar voren.

Ik voeg daaraan tegelijkertijd toe
dat het heel moeilijk zal zijn,
daarvoor een regel op te stellen. Ik
zie het al voor mij als je dat gaat
doen. Je krijgt dan onmiddellijk de
vraag: wat valt er dan allemaal onder
die regel, in welke omstandigheden
is hij toepasbaar, wie gaat daarover
oordelen, bij wie kan men in beroep
gaan? Je bent dan echt bezig, het
systeem van de bijzondere bijstand -
ik wil niet zeggen onderuit te halen,
want er kunnen misschien hele
goede redenen zijn om dat te doen -
op een geheel andere leest te
schoeien. Ik waag zeer te betwijfelen
of de wetgever in Den Haag dat
vermogen bezit of zelfs maar die
pretentie zou moeten hebben.
Daarom pleit ik voor een open debat
over dit punt. Ik ben dus voluit
bereid eraan bij te dragen dat alle
gegevens die wij nodig hebben om
tot een goed debat te komen.

voorhanden zullen zijn. Oaarvan kan
de normerende, mobiliserende
werking uitgaan om de bijzondere
bijstand inderdaad het door ons,
door u en mij, gewenste sluitstuk
van het maatwerk in de bijstand te
maken.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik ben blij dat de minister onomwon–
den erkent dat moderne stille
armoede bestaat in Nederland. Bij de
fundamentele wijziging van de
bijstandswet die wij vandaag
bespreken, hoort naar mijn mening
een begin van een oplossing. De
oplossing die wij voorstellen, is voor
bepaalde categorieën een structurele
verhoging van het bijstandsniveau. Ik
ken het standpunt van het kabinet
daarover. Men is het daarmee niet
eens.

Ik wil nog iets zeggen over de
bijzondere bijstand. Ik ben het eens
met de minister als hij zegt dat het
een maatschappelijk vraagstuk is en
dat wij alles in moeten zetten op
activering. Wij moeten proberen
mensen structureel uit de bijstands–
situatie te krijgen. Zij moeten betaald
werk gaan doen. Dat is prima, wij
weten alleen dat het aanbod vele
malen groter is dan de vraag. Nog
zeer lang zullen vele honderd–
duizenden mensen van die bijstand
rond moeten komen, ook langdurig.

Ik kom nu op het tweede aspect
dat de minister terecht aanhaalt: het
financiële aspect. Wij voeren nu een
fundamentele discussie over de
bijstandswet en over tal van
langlopende vraagstukken. In de
commissie en naar ik aanneem ook
in het kabinet zijn wij al vaker het
knellende vraagstuk van de
duurzame gebruiksgoederen
tegengekomen. Is de minister met
mij van mening dat het zeer
teleurstellend zou zijn als je de
oplossing moet opschuiven omdat
eerst de bijzondere bijstand
geëvalueerd moet worden? Dan kan
pas later een oplossing gevonden
worden in welke vorm dan ook. In de
bijstandswet staat in de artikelen 21
en verder wel degelijk expliciet iets
over duurzame gebruiksgoederen.
Het gaat dan vaak om een lening,
althans de gemeenten interpreteren
dat 20.

Ik wil het debat met de minister
deze week als volgt voeren. Kunnen
wij niet kijken of wij een stap verder
kunnen komen? Kunnen wij geen
voorschot nemen op die fundamen–
tele evaluatie en dit knellende punt.
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dat door kabinet en Kamer is
gesignaleerd, in dit debat oplossen?
Ik moet zeggen dat wij dan ook recht
doen aan iets wat in de afgelopen
jaren als een soort fundamenteel–
maatschappelijk knelpunt is
gesignaleerd.

Minister Melkert: In de eerste plaats
wijs ik erop dat ik niks verschuif. Als
in een eerder stadium, in 1991, de
bijzondere bijstand is gedecentrali–
seerd, vind ik het juist logisch dat
daarna eerst de gegevens vergaard
worden op grond waarvan je tot een
beoordeling kunt komen van de wijze
waarop op lokaal niveau uitvoering
is gegeven aan de bijzondere
bijstand. Dat is de juiste volgorde.
Wij zijn met een en ander volop
bezig. Wij komen daar binnenkort op
terug.

In de tweede plaats geloof ik dat
wat betreft de duurzame gebruiks
goederen niet gezegd kan worden
dat het buiten het gezichtsveld van
de gemeenten is gebleven. Ik doel nu
niet zozeer op wat de heer Rosen–
möller heeft gezegd, maar wat in de
eerste termijn naar mijn gevoel iets
te veel doorklonk. Het is natuurlijk
wel waar dat er een onderscheiden
praktijk wordt gevoerd per gemeente
en dat dit nog eens goed moet
worden bekeken. Er zijn echter net zo
goed gemeenten die wel degelijk ook
mensen die langdurig in de bijstand
zitten tegemoet zijn gekomen, al dan
niet via een lening om duurzame
gebruiksgoederen aan te schaffen.
Wat dat betreft denk ik dat het
onverstandig is om nu tot ongenuan–
ceerde conclusies te komen. Wij
moeten wachten totdat er meer
gegevens op tafel liggen. Dat doet
niets af aan het punt dat de heer
Rosenmöller naar voren brengt. Ik
vind dat een serieus punt. Ik zou
moeilijk kunnen leven met de
conclusie dat de bijzondere bijstand
niet zou worden gebruikt om, waar
dat nodig is, tegemoetkomingen te
doen op het punt van de aanschaf
van duurzame gebruiksgoederen. Ik
ben echter nog lang niet toe aan de
conclusie dat het instrument
daarvoor niet gebruikt wordt. Als het
nodig zou zijn om daar extra
aandacht voor te vragen, zal dat
tenminste ook in het overleg met
gemeenten en directeuren van
sociale diensten moeten gebeuren.
Dat is waar ik voor pleit.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Er doen zich knelpunten voor. Ik

neem niet aan dat een commissie
van de Kamer een en ander zomaar
uit de duim zuigt. Het gaat hier om
iets waar de commissie in de praktijk
tegenaan gelopen is. Er zullen
natuurlijk gemeenten zijn die het wel
goed doen. Daar gaat het nu niet
om. Het gaat om het gesignaleerde
knelpunt. Bent u bereid om, waar de
evaluatie op tafel ligt en er een
discussie over zal plaatsvinden
tussen kabinet en Kamer - er zal
uiteraard een discussie met het veld
komen als het gaat om de uitvoering
- met een welwillend oor en oog het
probfeem te bespreken, gericht op
het oplossen van het knelpunt en wel
dat er een aantal gemeenten zijn die
voor langdurig bijstandsgerechtigden
de bijzondere bijstand niet openstel–
len als het gaat om duurzame
gebruiksgoederen, terwijl daar wel
behoefte aan is? Als de minister zegt
dat hij dit wil bespreken bij de
evaluatie, wil ik wel met hem
meegaan als de minister nu alvast
een begin van een positief signaal
wil afgeven in de zin dat hij dit
knelpunt mede met ons zou willen
oplossen.

Minister Melkert: Het heeft
natuurlijk geen zin om er later over
te praten als je op voorhand al je
oordeel klaar hebt. Net zo goed als ik
andere aspecten en elementen uit
het rapport-Doelman-Pel als zeer
relevant zie voor de wetgeving nu en
voor de discussie over de bijstand,
geldt dat natuurlijk ook voor deze
constatering. Ik plaats het alleen in
een ietwat genuanceerder kader. Ik
vind dat de feiten het verder maar
moeten uitwijzen. Ik ben natuurlijk
voluit bereid de discussie verder met
u aan te gaan. Ik vind het maat–
schappelijk belangrijk dat niemand
van de aanschaf van duurzame
gebruiksgoederen is uitgesloten. Het
is immers een van de kenmerken van
een sluipende, stille armoede dat je
niet meer in staat bent om een
wasmachine of tv aan te schaffen of
te laten repareren.

De heer Rosenmöller (Groenünks):
Ik concludeer dat de minister niet
alleen maar een strikt procedurele of
formele weg bewandelt, maar dat hij
daar een welwillende vorm van
bereidheid aan koppelt om het
probleem op dat moment te
bespreken casu quo op te lossen.

Minister Melkert: Ik wil het zeker
bespreken en als het even kan een

bijdrage leveren aan een oplossing.
Daarbij houd ik overeind dat de
decentralisatie van de bijzondere
bijstand naar de gemeenten voor mij
het uitgangspunt blijft.

De heer Rosenmöller (Groenünks):
Ik kan natuurlijk een heel formele
opmerking maken en wel dat dit bij
de bedoelde evaluatie ook ter
discussie staat. Het is echter altijd
een beetje duw– en trekwerk in de
Kamer, zeker in het overleg met de
regering. Ik neem nu in ieder geval
genoegen met het standpunt van de
minister. Ik hoop en verwacht dat wij
die discussie bij de evaluatie van de
bijzondere bijstand succesvol kunnen
afronden.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
ben wat minder tevreden dan collega
Rosenmöller. Dit is namelijk toch een
beetje een schimmenspel. Ik begrijp
best de goede intentie van de
minister, maar ik kan niet om de wet
heen. In feite wil de minister het
amendement van de heer Rosenmöl–
ler, hoewel hij de strekking daarvan
positief wil waarderen, nog even
afhouden. Toch heeft hij volgens mij
die vrijheid niet bij onbevangen
lezing van de wet. In het door
collega Rosenmöller al genoemde
artikel 21 staat namelijk nadrukkelijk:
als er sprake is van kosten voor
noodzakelijke, duurzame gebruiks–
goederen dan geldt daarvoor een
geldlening of een borgtocht,

Oe heer Rosenmöller (GroenLinks):
Het gaat om wat erop volgt: dan wel
in de vorm van een bedrag om niet.
Dit betekent dat die mogelijkheid op
zich in de wet geboden wordt. Als je
artikel 21 combineert met artikel 24,
onderdeel b, stuit je bij de uitvoering
op allerlei complicaties. Ik hoor van
gemeenten dan ook te vaak dat
daarvoor geen bijzondere bijstand
verleend wordt. Dit hebben wij ook
in de subcommissie besproken.
Daarom ben ik tevreden met de
uitspraak dat dit punt straks
besproken wordt met de intentie om
het op te lossen. Wij zien natuurlijk
liever dat de minister mijn amende–
ment omarmt. Hij heeft een punt, als
hij zegt dat er een evaluatie van de
bijzondere bijstand is afgesproken.
Laten wij ervoor zorgen dat die zo
snel mogelijk besproken wordt,
inclusief dit onderwerp.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Excuses, ik had verder moeten lezen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 22 545 en 22 614, nr. 48 39



De heer Rosenmöller heeft gelijk.
Blijft wel de vraag waarom de heer
Rosenmöller een amendement heeft
ingediend. Wat hij wil, staat namelijk
al in artikel 21. Maar misschien komt
dit, voor zover nodig, aan de orde bij
de artikelsgewijze behandeling. Ik
ben overigens tevreden met het
antwoord van de minister.

Minister Melkert: Voorzitter! Ik dank
de heer Rosenmöller voor de
beantwoording van de vragen van de
heer Van Middelkoop en ik dank de
heer Van Middelkoop voor zijn
reactie op de opmerkingen van de
heer Rosenmöller. Zo schieten wij
goed op.

Nog iets over het perspectief van
de nieuwe Algemene bijstandswet. Ik
herhaal dat dit geen eindstation is.
Natuurlijk blijven er "onzekerheden"
die ongetwijfeld bij de uitvoering
nieuwe vragen oproepen. Zo begrijp
ik heel goed dat er gevraagd kan
worden hoe het precies gaat met het
partnerbegrip en hoe zich dat
verhoudt tot de voorkeur van de
Vereniging van Nederlandse
gemeenten. Ik houd wel staande dat
de onderhavige wet meer verduide–
lijkt van de toepassing van het
partnerbegrip dan tot nu toe het
geval was.

Ook in de uitvoeringssystematiek
is er naar mijn gevoel meer
helderheid gekomen. In dat verband
heb ik wel alle begrip voor opmerkin–
gen over de mate van gedetailleerd–
heid van de regelgeving. Overigens
is die deels ondervangen door een
aantal facultatieve bepalingen. Met
de VNG diende er overeenstemming
over bereikt te worden dat die
zogeheten kan-bepalingen alleen
maar aan de orde zouden komen, als
daaraan in de praktijk behoefte zou
blijken te bestaan. Tegelijkertijd was
er voor de regering de noodzaak om
de aanbevelingen uit de rapporten
van de commissie-Doelman-Pel en
van de commissie Van der Zwan in
de nieuwe wetgeving te verwerken.
Dat is ook gebeurd, op sommige
punten volkomen terecht.

In dit kader trof mij de discussie
over het identiteitsdocument, dus de
relatie met de identificatie van
cliënten. Het ging om de vraag hoe
dat vastgelegd diende te worden. De
discussie daarover verbaasde mij
dus, omdat deze zaken volgens mij
zo voor de hand lagen. Al worden
die in een wet vastgelegd en vormen
ze een regeltje, het biedt wel

helderheid voor iedereen in die zin
dat het moet gebeuren.

Tegen deze achtergrond doe ik de
oproep om niet direct op te merken
dat het allemaal zo gedetailleerd is.
Ik vraag dus om te proberen een
onderscheid te maken tussen wat
nodig is en wat in algemene zin
goed is voor een uniforme
uitvoeringspraktijk.

Vervolgens is in de wet vastgelegd
dat er een evaluatie zal volgen
binnen vier jaar na inwerkingtreding.
Ik geloof dat dit ook van belang is;
het is tegelijkertijd de bevestiging
van de veronderstelling, ook van de
wetgever, dat het laatste woord er
nog niet over is gezegd. Het zal een
goede gelegenheid bieden voor de
Kamer om er na enkele jaren
opnieuw naar te kijken.

Dat brengt mij op een ander
hoofdpunt van wat eigenlijk ter
invulling van het activeringsbegrip,
van de activeringsbenadering, in de
nieuwe wet is opgenomen, namelijk
het experimentartikel. Dat is door het
kabinet gedaan, om te trachten in
één vloeiende beweging, in
samenhang, invulling te geven aan
de intentie uit het regeerakkoord om
docr een veelheid van maatregelen
naast elkaar - waar nodig ook
onorthodoxe - te proberen activering
te bewerkstelligen, daar waar
passiviteit te lang heeft overheerst.
Dat heeft niet alleen betrekking op de
bijstandswet.

Het is misschien goed dat ik, naar
aanleiding ook van uw vragen,
toezeg op zeer korte termijn met een
brief te komen over de samenhang
van het beleid dat betrekking heeft,
in de eerste plaats, op reguliere
arbeidsplaatsen voor 40.000 mensen
uit het werklozenbestand, met name
ook uit de bijstand, zoals bedoeld in
het regeerakkoord. Het betreft aldus
40.000 reguliere arbeidsplaatsen in
openbaar toezicht, kinderopvang,
ouderenhulp en –zorg. In de tweede
plaats zal worden ingegaan op de
ruimte die via een wijziging van de
begroting van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zal worden
gecreëerd om uitkeringsgelden, in
het bijzonder bijstandsgelden, in te
zetten om mensen aan de slag te
krijgen in "instroomachtige
activiteiten". Daar is veel meer over
te vertellen, maar dat zal ik graag
naar aanleiding van die brief doen. In
de derde plaats komt daarbij aan de
orde het mogelijk maken van werken
met behoud van uitker ing. Dat zijn
de experimenten die hier zijn

bedoeld. Het betreft dus voor 40.000
mensen werk met behulp van
uitkeringsgelden en werk met
behoud van uitkering, zoals bedoeld
in de experimentartikelen die bij nota
van wijziging zijn opgenomen.

Ik hecht eraan om dat zo te
zeggen, ook in direct antwoord op
het punt van mevrouw Kalsbeek,
namelijk of wij die additionele
arbeidsbenadering niet eens in
samenhang kunnen bespreken. Ik
denk dat dit heel goed zou zijn en
dat een aantal van de vragen die
naar voren zijn gebracht - zonder dat
ik die nu wil wegschuiven - in die
samenhang nog beter aan de orde
zouden kunnen komen, als wij die
drie sporen naast elkaar kunnen
leggen. Ook al omdat het kabinet
zich voorneemt om op basis van de
ervaringen met die experimenten, op
basis ook van de ervaringen met het
uitstroombeleid in de Algemene
bijstandswet, nog in deze kabinets–
periode te komen met een, in het
regeerakkoord al aangekondigde,
stroomlijning van het wettelijk
instrumentarium inzake de additio–
nele arbeid. Immers, ik ben de eerste
om met de Kamer te constateren dat
bijstandswet, JWG, banenpools,
WSW en experimenten gezamenlijk
weliswaar, positief gezegd, een
fleurig palet van maatschappelijke
mogelijkheden laten zien, maar
negatief gezegd wel een mer a boire
met zich brengen. Wij hebben er
allemaal belang bij om dat bij elkaar
te brengen. Maar waar wij ook
belang bij hebben, is ervoor te
zorgen dat langdurig werklozen
metterdaad een kans wordt geboden
in de komende tijd en dat wij elkaar
hier niet alleen bezighouden met
wetgeving in formele zin.

Er is gevraagd of, door de wijze
waarop nu invulling is gegeven aan
het experimentartikel in de bijstands–
wet, het niet op een bijzonder
gedetailleerde wijze is gedaan. Ik
moet toegeven dat dit op het eerste
gezicht zo is, maar ik zeg erbij dat
het op het tweede gezicht reuze
meevalt. Ik zal u ook zeggen
waarom. Het heeft ermee te maken
dat wij hebben beoogd om door een
opsomming van de artikelen waarop
een experiment betrekking kan
hebben, de ruimte voor gemeenten
die met een aanvraag zullen komen,
zo groot mogelijk te maken. Het zou
vreemd zijn als wij door een strikte
selectiviteit van de artikelen die
onder een experimentele benadering
kunnen vallen, op voorhand de
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ruimte voor gemeenten om te
experimenteren drastisch gingen
inperken. Daarom gebeurt het op
deze formele manier. In de brief die
ik aankondigde, zal nader worden
ingegaan op de te hanteren criteria.
In de memorie van toelichting op de
derde nota van wijziging zijn de
procedurele criteria aangegeven. De
inhoudelijke criteria zullen dus nader
worden uitgewerkt in de aangekon–
digde brief. Deze zullen vervolgens
hun weerslag krijgen in de algemene
maatregel van bestuur, aan de hand
waarvan ingediende voorstellen tot
experimenten en nog in te dienen
voorstellen kunnen worden
beoordeeld.

Ik wijs hierbij op het volgende. Er
zijn al veel aanvragen binnengeko–
men bij het departement. Het
overgrote deel daarvan heeft
betrekking op experimenten met
inzet van uitkeringen, met behulp
van uitkeringen. Strikt genomen
vallen die buiten het kader van de
bijstandswet. Ook om die reden
hecht ik eraan om met de Kamer de
discussie te kunnen voeren over de
samenhang van het geheel.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Waarmee stemmen wij in
het kader van deze wet nu in? Is dat
met het kunnen verplichten van
vrijwillig werk, wat in het
experimenteerartikel staat? Hoe
verhoudt zich dat tot de noodzaak
van een nadere afstemming met wat
het kabinet heeft gezegd over de
40.000 reguliere arbeidsplaatsen en
over de in te zetten uitkeringsgelden
ten behoeve van werk? Mijn oordeel
is dat eerst duidelijk moet zijn hoe de
samenhang in elkaar zit. De
inhoudelijke en procedurele criteria
moeten duidelijk zijn, aivorens een
oordeel kan worden gegeven over
een beleidswijziging in experimen–
ten. Dat is toch de essentie van de
discussie?

Minister Melkert: Mijn antwoord is:
neen, tenzij u een tegenstander bent
van experimenten die beogen de
activeringsmogelijkheden van
mensen in de bijstand te vergroten.
Maar dat bent u volgens mij niet, als
ik een voorzichtige conclusie mag
trekken. Als die conclusie juist is,
kunt u over de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de
experimenten nog voluit discussiëren
in het kader van de behandeling van
de brief die ik heb toegezegd. Dan
kan ook worden ingegaan op de

wijze waarop de regering daaraan
concreet vervolg zal geven. Ik ga er
ten minste van uit dat wij daarover
nog verschillende keren in de Kamer
zullen komen te spreken. Op het
concrete punt van het vrijwilligers–
werk wil ik overigens wel ingaan om
een duiding te geven, niet van
concrete experimentaanvragen - een
en ander moet immers nog worden
beoordeeld - maar wel van de
algemene filosofie die achter het
activeringsbeginsel in de bijstands–
wet zit. Daarop zal ik graag ingaan.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Wij zien die brief uiteraard
graag tegemoet, liefst voor de
behandeling van de begroting van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Die brief was al eerder toegezegd.
Dat neemt niet weg dat zij hartelijk
welkom is.

Ik wil nu op een technisch punt
ingaan. Wij gaan de brief bespreken.
Dit wetsvoorstel wordt nu afgehan–
deld. Daarover wordt in de Tweede
Kamer gestemd. Het wetsvoorstel
moet nog wel de gang volgen naar
de eerste Kamer. Maar ik hoop dat
de experimenten zo snel mogelijk
van start gaan, als wij het er dan
toch over eens zijn. Er moet vooruit
worden gelopen op de invoering van
deze wet, waarin dat experïmenteer–
artikel zit. Hoe wordt dat probleem
opgelost? Ik denk dat er een
tussenfase nodig is voor de
wettelijke verankering van de
experimenten. Ik ben overigens voor
de experimenten, daarover mag
geen misverstand bestaan.

Minister Melkert: Voorzitter! Ik weet
niet of dat strikt genomen noodzake–
lijk is. Het is zeer begrijpelijk dat de
heer Van der Vlies dit punt naar
voren brengt. Het gaat hier om
werken met behoud van uitkering. Ik
heb al opgemerkt dat het merendee!
van de experimentaanvragen uit
diverse plaatsen uit het land - zowel
uit grote als kleine gemeenten -
betrekking heeft op werken met inzet
van uitkeringen. Wij gaan graag te
werk in de volgorde: 40.000
arbeidsplaatsen, behulp van uitkering
en behoud van uitkering als sluitstuk.
Wat dat betreft loopt de tenuitvoer–
legging van de experimenten gelijk
op met de invoering van deze wet, zij
het dat niets de gemeenten een
voorbereiding voor de experimenten
in het kader van deze wet in de weg
zou staan. Wij hebben ook geen
reden om te denken dat de gemeen–

ten daardoor in de problemen
zouden komen. Wij kunnen de hele
zaak dan ook beter niet ingewikkel–
der maken dan zij al is.

Ik denk in dit verband ook aan de
opmerking van de heer Rosenmöller
over de sociale activering en de
relatie met vrijwiliigerswerk. Ik doel
op de verplichtingen die kunnen
worden opgelegd aan mensen in de
bijstand die niet onmiddellijk
gekwalificeerd zijn voor volwaardig
werk dat al dan niet via experimen–
ten beschikbaar komt. Sociale
activering is een zaak van de lange
adem. Daarmee is een lange aanloop
gemoeid. De heer Rosenmöller zei
ook, dat dit aspect van de bijstand
lange tijd behoorlijk verwaarloosd
werd. Wij moeten dan ook niet de
pretentie hebben dat wij vanuit de
positie van stilstand over kunnen
gaan op hollen. Ik vind dat die
activering goed, geleidelijk en
zorgvuldig moet worden opge–
bouwd.

De heer Boogaard (AOV): Voorzitter!
Onder verwijzing naar mijn
interruptie die ik maakte in het
betoog van mevrouw Scheltema, wil
ik de minister vragen om de
begripsverwarring in het verband
van vrijwilligerswerk tegen te gaan.
Misschien kan er worden gesproken
over een werkstimuleringsregeling.
Het zou mij aan het hart gaan als er
verwarring zou ontstaan over het
vele en lovenswaardige vrijwilligers–
werk dat in den lande plaatsvindt en
het werk dat men met deze
experimenteerfase voor ogen heeft.
Overigens, ik ben voorstander van
het doen van experimenten als
zodanig.

Minister Melkert: Voorzitter! Dat
laatste verheugt me en over het
eerste kom ik nu te spreken.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Ik neem met belangstelling kennis
van datgene wat de minister zegt
over experimenten met het werken
met behoud van uitkering en het
werken met inzet van een uitkering.
Ook neem ik met belangstelling
kennis van het feit dat er nog een
brief komt. Wil de minister in die
brief niet alleen aandacht besteden
aan het activeringsdeel en het
werkaspect, maar ook aan het
financiële aspect? Een van de
problemen waarmee we in dit land
te maken hebben is, dat onze
collectieve-lastendruk, ook bestaande
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uit het volume van uitkeringsgelden,
aan de forse kant is, met alle
gevolgen van dien voor onder
andere de werkgelegenheid. Werken
met behoud van een uitkering en
werken met inzet van een uitkering
levert geen bijdrage aan de verlaging
van de collectieve-lastendruk. Graag
zag ik daarom dat de minister aan dit
aspect in de brief aandacht
besteedde.

Minister Melkert: Voorzitteri
Aangezien ik in het gelukkige besef
verkeer dat ik lid ben van een kabinet
dat een collectieve-lastendrukverla–
ging zonder precedent in zijn
programma heeft opgenomen, zal ik
ook graag een antwoord geven op
deze specifieke vraag. Ik stel mij
echter voor, dat dit punt in het kader
van de bredere benadering aan de
orde komt. Ik wil nu nog enkele
woorden wijden aan de kwestie van
het vrijwilligerswerk. Daarover is
door de heer Rosenmöller het een en
ander gezegci.

Ik begon zojuist met te zeggen, dat
wij niet vanuit een positie van
stilstand over moeten gaan op
hollen, maar dat geleidelijkheid in
acht moet worden genomen. Op die
manier zouden de gemeenten de
sociale activering ter hand moeten
nemen. Ik wil echter waarschuwen
tegen het maken van een karikatuur
van de wijze waarop dat moet
gebeuren. Men zou kunnen denken
dat er een knuppel uit het foedraal
wordt gehaald en dat er naar
bijstandsgerechtigden zal worden
gegaan met de mededeling: gij zult
nu vrijwilligerswerk doen, want dat is
goed voor u. Zo zal het dus niet
gaan. Onder de bijstands–
gerechtigden komt een groot aantal
mensen voor dat heel graag begeleid
wil worden en dat geholpen is bij het
onderzoeken van mogelijkheden om
tot sociale activering te komen.
Daarbij denk ik aan het verrichten
van nuttige werkzaamheden die het
begin zouden kunnen zijn van een
traject dat uiteindelijk leidt tot
volwaardig werk. Daarmee komen
wij dan terecht bij het traject
waarover mevrouw Scheltema heeft
gesproken. Dat volwaardige werk zou
al dan niet kunnen worden verricht
met een uitkering. Dat zijn dan in
elkaar overlopende stadia. Wij
hebben het dus over de vraag hoe
met maatschappelijk nuttige
activiteiten sommige mensen die al
langdurig uitkeringsgerechtigd zijn,
een duwtje in de rug kan worden

gegeven teneinde ervoor te zorgen
dat zij iets oppakken en daarmee
perspectief krijgen op de mogelijk–
heid om uiteindelijk uit de bijstand te
komen dan wel uit de passieve
uitkeringssituatie te geraken.

Het is in theorie wel begrijpelijk
dat wordt gevraagd naar het verband
met een sanctiebeleid en uiteindelijk
is in het kader van de benadering
van onlosmakelijke rechten en
plichten in de bijstand natuurlijk ook
wel een verband te leggen met wat
men uiteindelijk aan sancties kan
opleggen. Ik zie evenwel voorlopig
absoluut geen situaties waarin zich
dat zal voordoen. Het gaat er
namelijk om een nieuw perspectief in
het overleg tussen gerechtigden en
uitvoerders, de sociale dienst, de
arbeidsvoorziening of de bedrijfsver–
eniging, tot stand te brengen. Als dat
goed ter hand wordt genomen, kan
ik mij moeilijk situaties voorstellen
waarin uitkeringsgerechtigden onder
alle omstandigheden weigeren
daarop in te gaan. Wat zou daarvan
namelijk de ratio zijn? Dat mogen wij
ons toch ook wel afvragen.

De heer Van Dijke (RPF): Zegt de
minister nu met zoveel woorden dat
het experiment bij het RBA Zeeland
hem hierbij voor ogen staat?

Minister Melkert: Dat zeg ik niet met
zoveel woorden. Naar mijn indruk
wordt in Zeeland in ieder geval een
interessant verband gelegd tussen
wat aan de ene en de andere kant in
de sfeer van rechten en plichten
nodig is. Wij volgen dat mot grote
belangstelling.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
De minister heeft in een paar
etappes gereageerd op het punt dat
ik aan de orde heb gesteld. Hier
moet niet het beeld worden
gecreëerd - de minister deed dat ook
niet - dat veel uitkeringsgerechtigden
geen vrijwilligerswerk willen
aanpakken. Er zijn natuurlijk
tienduizenden of honderdduizenden
die dat al doen. Wat is dit land nog
waard zonder vrijwilligerswerk? Dan
stort bij wijze van spreken de halve
economie in elkaar.

Het gaat hier in essentie om het
verkennen van de onderkant, want
wij spreken nu over de mogelijkheid
om de gemeenten in het kader van
een experiment beleidsvrijheid te
geven. Wij hebben net over de
gemeentelijke beleidsvrijheid bij de
verlening van bijzondere bijstand

gesproken. Je komt daar maar één
keer over te spreken, namelijk als je
in het kader van de wet die
mogelijkheid biedt. Daarom is het
vrij fundamenteel om de discussie
daarover nu te voeren. Ik zeg de
minister dan dat voor mij de
ondergrens bij het volgende ligt: je
kunt uitkeringsgerechtigden niet
verplichten, ook niet als je daar
sancties op legt, om vrijwilligerswerk
te doen. Dat raakt namelijk de
essentie van vrijwilligerswerk. Als
het kabinet die weg toch kiest, dan
wens ik eerst een discussie te voeren
over de vraag hoe zich dat verhoudt
tot het werken met een uitkering dan
wel tot het doen van additioneel
werk. Anders treden verdringings–
effecten op. Ik verschil hierbij dan
ook met de minister van mening. Als
wij nu instemmen met deze
mogelijkheid, moeten wij ook het
totaalveld verkennen en bediscussië–
ren, opdat wij de consequenties
kunnen overzien. Mij dunkt, op basis
van de discussie die wij thans
voeren, dat de consequenties
onaanvaardbaar zijn. Daarom wil ik
daarvoor niet het groene licht geven.

Minister Melkert: Voorzitter! Ik vind
dat er nu reeds grote woorden
vallen, voordat wij echt goed hebben
verkend waar wij het over hebben.
Het trof mij in de eerste termijn van
de Kamer, dat de merkwaardige
verbinding van de woorden
"gedwongen" en "vrijwilligerswerk"
werd onderkend. Dat is natuurlijk
juist, want gedwongen vrijwilligers–
werk bestaat niet. Verder wijs ik erop
dat in dit land veel vrijwilligerswerk
wordt gedaan, deels door uitkerings–
gerechtigden en deels ook door
andere mensen. Het kan nooit zo
zijn, dat door het verbinden van niet
betaalde werkzaamheden met sociale
activeringsdoelstellingen een
verdringing van bestaand vrijwilli–
gerswerk optreedt. Dat kan natuurlijk
niet.

Waar hebben wij het over? Ik zeg
er dan meteen bij, dat geen begrip
vanuit Den Haag volledig de situatie
dekt die plaatselijk door sociale
diensten moet worden beoordeeld.
Het gaat om maatschappelijk nuttige
activiteiten, die op de grens tussen
betaalde c.q. potentieel betaalde en
onbetaalde arbeid kunnen liggen. Al
naar gelang de persoonlijke
omstandigheden van een uitkerings–
gerechtigde en al naar gelang de
maatschappelijke behoefte, die in
een gemeente kan worden bepaald.
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kan worden geprobeerd om dat tot
onderdee! te maken van de sociale
activermg, de begeleiding en de
opmaat naar een traject dat
uiteindelijk, als het even kan, tot
reguliere arbeid leidt. Ik weet dat het
hier tamelijk abstract blijft. Het kan
echter ook niet anders dan abstract
blijven, als wij tenminste onze
doelstellmg in de gaten willen
houden, namelijk uiteindelijk op
lokaal niveau ruimte bieden om te
proberen individuen, op maat
toegesneden, uit hun uitkerings–
situatie te krijgen. Het is dus eigenlijk
maar goed ook dat wij dat hier niet
allemaal precies kunnen omschrij–
ven.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik heb in mijn eerste termijn
gezegd - dat kwam in het interruptie–
debatje ook duidelijk tot uitdrukking
- dat het argument van bekommer–
nis of hulpverlening nooit een reden
kan zijn om mensen tot bepaalde
activiteiten te verplichten. Er moet op
termijn altijd een relatie zijn met
betaald werk. Dat kan misschien niet
van de ene op de andere dag; daar
kan zelfs een langere periode
overheen gaan. Dat moet evenwel de
motivatie zijn aan de plichtenkant
van de cliënt, om het zo maar te
zeggen.

Minister Melkert In beginsel ben ik
het daar wel mee eens. Er is echter
één categorie waar voortdurend
aandacht voor gevraagd wordt door
de sociale diensten, met name in de
grote steden. Dat is de categorie die
met, zoals de term is, sociale
uitsluiting wordt bedreigd. Wij
hebben hier met elkaar van
gedachten gewisseld over het
fenomeen van stille armoede. Ik heb
toen met uw instemming geconclu–
deerd dat dit niet alleen een
financiële zaak was, maar ook een
zaak van maatschappelijke participa–
tie. Sociale uitsluitmg is de andere
kant van dat fenomeen. In de
doelstellmg van sociale activermg
kan dus ook wel degelijk een reden
zijn gelegen om te proberen mensen
uit dat maatschappelijke isolement te
trekken, zonder dat in alle redelijk–
heid gedacht kan worden dat op
termijn een directe relatie met de
arbeidsmarkt kan ontstaan. Ik vraag
nadrukkelijk de aandacht voor dit
punt, ook al omdat mij dat nadrukke–
iijk is gevraagd vanuit de levensechte
ervaring van sociale diensten.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat wil ik ook niet relative–
ren. Ik ben er tamelijk van overtuigd
dat de bezorgdheid voor die groep
mensen groot is. Ik wil echter ook
waken voor de andere kant. Het
moet niet doorschieten in een soort
goed bedoeld paternalisme waarbij
van bijstandsclienten ongeveer alles
gevraagd kan worden wat een
uitvoerder van de bijstandswet
goeddunkt, ook al bedoelt hij het
goed. Oat lijkt mij geen wenselijke
gang van zaken.

Minister Melkert: Naar mijn
opvatting is het zo dat het evenwicht
tussen rechten en plichten niet mag
doorslaan naar de andere kant.
Evenwicht is evenwicht. Daarbij
wordt rekenmg gehouden met de
rechten van mensen om uiteindelijk
ook zelf mee te bepalen wat nog kan
en wat nog redelijk is en wat niet.
Die redelijkheid is echter ook een
zaak van beide kanten, dus zowel
van de uitkeringsgerechtigde als van
de samenleving. Uiteindelijk
ontmoeten zij elkaar ook op dat punt.
Ik begrijp al uw vragen. En dat zeg ik
niet om mij er vanaf te maken: zij
zijn volstrekt begrijpelijk. Het is
echter wel zo dat wij, als wij die weg
van sociale activering op willen, er
alert op moeten zijn dat wij die
vragen gaandeweg de uitvoering van
deze nieuwe lijn moeten kunnen
beantwoorden. Ik ben bereid om die
zaken goed onder ogen te zien met u
en te reageren op eventuele signalen
dat er hier en daar interpretaties
worden gegeven die niet de
bedoeling van de wetgever waren.
Het is echter niet zo dat wij op
voorhand precies kunnen omschrij–
ven wat nu wel en wat niet in dat
kader past. Ik hecht er wel aan dat
die discussie nu gevoerd wordt,
omdat het voor de uitvoerders van
groot belang is om de gevoelens en
de overwegingen en dus ook de
grenzen die daarachter liggen, van
zowel kabinet als Kamer te kennen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik heb nog één vraag ter
afsluiting. De minister heeft gezegd
dat wij nog nader bericht krijgen
over de inhoudelijke criteria waaraan
de experimenten getoetst zullen
worden. Dat is dus iets anders dan
dat je zegt: dit of dat artikel kan in
bepaalde gevallen buiten werking
gesteld worden. Ik neem aan dat de
minister dit punt daar ook in

meeneemt. Ik zou er graag nog
verder over spreken.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik wil
hier even op aansluiten. Ik raak een
beetje in verwarring. Eerst wordt
gezegd dat hetgeen in de nota van
wijziging is vastgelegd, slechts
procedureel is en dat de minister ons
een brief zal sturen over de
inhoudelijke criteria waarop hij de
projecten wil beoordelen. Nu zijn wij
evenwel bezig met een discussie
over wat nu eigenlijk wel of niet
vrijwilligerswerk is, wat sociale
activering is en wat je kunt verstaan
onder de plicht om hieraan deel te
nemen, als dat in het belang van de
uitkeringsgerechtigde is. Gaan wij
door met deze discussie of doen wij
dat aan de hand van die brief? Ik wil
dat toch graag weten, want nu zit ik
een beetje op de wip over wat ik
mag verwachten. De minister zegt
zelf dat gedwongen vrijwilligerswerk
niet bestaat, maar als ik hem dan
weer iets hoor zeggen over sociaal
nuttige activiteiten, begrijp ik dat je
daar van alles onder kunt scharen. Ik
ben het met hem eens dat er
groepen zullen zijn waarvoor je
weinig verwachtingen hebt wat de
kansen op de arbeidsmarkt betreft.
Geldt voor die groepen een ander
criterium dan voor andere groepen?
Ik vind het heel belangrijke punten
om over te praten. Doen we dat hier,
of doen we dat de volgende keer?

De voorzitter: Ik stel voor dat we de
minister houden aan zijn toezegging,
de brief afwachten en dan de
discussie hier voeren.

Minister Melkert Waarbij natuurlijk
wel de mhoudelijke kant aan de orde
moet komen. Wat is sociale
activering en op wie heeft dat
betrekking? Wat bedoel je daarmee
en waarom doe je het? Dat zijn
natuurlijk wel de zaken die hier in het
kader van de bijstandswet aan de
orde zijn. Dat is nota bene één van
de redenen om de bijstandswet her
in te richten. We hadden dit puur
formeel gezien nodig om het
experimenteerartikel mogelijk te
maken. De gedachte is ook, dit te
doen aansluiten op de analyse van
wat aan sociale activering nodig is.
Overigens is de nadere beoordeling
van wat onder experimenten valt -
en niet van wat onder sociale
activering is te verstaan, want dat
kunnen we, lijkt mij, nu bespreken -
later voluit aan de orde.
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De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Met alle respect - dit is een wezenlijk
punt in de discussie op dit moment -
maar ik kan hier eerlijk gezegd nog
erg weinig soep van koken. Als we
instemmen met deze bijstandswet,
stemmen we ermee in dat de
gemeenten de mogelijkheid krijgen,
de cliënten op experirnentele basis
tot vrijwilligerswerk te verplichten. U
zegt dat dat niet kan. Het staat bijna
met zoveel woorden, zij het niet
letterlijk, in de toelichting op het
experimenteerartikel. Het is wel
degelijk mogelijk om hier een
ondergrens te bepalen. Ik vind dat je
een bijstandscliënt niet kunt
verplichten tot datgene wat wij in de
volksmond onder vrijwilligerswerk
verstaan. Als ik donderdag of
volgende week dinsdag mijn hand
opsteek met betrekking tot deze wet,
geef ik dan de gemeenten die
beleidsvrijheid? Krijgen we dan
daarna de discussie over de criteria
waaronder dat eventueel moet
vallen? Heb ik daarmee dan in
principe ingestemd? Mijn indruk is
van wel, en dat wil ik niet, want dat
is voor mij een ondergrens, die ik
niet zal meemaken, om het maar
even in politieke termen te gieten.
Het is wat zwaar uitgedrukt, maar u
begrijpt waar het om gaat.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik wil daarop aansluiten. Ik
heb daarnet een vraag gesteld over
de inhoudelijke criteria, waarop ik
geen antwoord heb gekregen. De
minister heeft gezegd dat in de
toegezegde brief de inhoudelijke
criteria, waaraan de experimenten
getoetst moeten gaan worden, nog
aan de orde zouden komen. Ik vind
de discussie nu onvoldoende helder
om uitsluitsel te kunnen geven, dus
ik wil daar graag nog een keer
uitgebreider over spreken, naar
aanleiding van de brief. Dat betekent
dus in mijn opvatting dat je
procedureel "ja" kunt zeggen tegen
het experimenteerartikel, mits we
maar zeker weten dat we over de
inhoudelijkheid van sociaal active–
rend vrijwilligerswerk nog te spreken
komen, naar aanleiding van de brief
van de minister.

De heer Van Middelkoop (GPV): Als
ik de lijn nog even mag voortzetten,
denk ik dat dat moet betekenen dat
dit artikel als het ware uit de wet zal
moeten worden gehaald en dat we
daar later, misschien in een wat
uitgewerkte vorm, in een zelfstandige

wettelijke regeling op terug moeten
komen. Maar ik begrijp het punt van
collega Rosenmöller.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dan stel ik voor om een andere weg
te bewandelen. Het gaat om de
artikelen 120 en 122. Als je de
opsomming van artikelen in het
eerste lid, die een limitatief karakter
lijkt te hebben, eruit haalt, handhaaf
je het experimenteerartikel, maar
geef je de volle ruimte aan een
nadere invulling - waarmee ik
overigens niet gelukkig ben - of er
nu vrijwilligerswerk onder valt of
niet.

Minister Melkert: Ik heb er moeite
mee, de discussie over het vrijwilli–
gerswerk te begrijpen. Er zijn altijd
scherpe grenzen tussen kabinet en
Kamer. Het lijkt er nu echter een
beetje op dat voorbij wordt gegaan
aan de ernst van de situatie,
waarmee sociale diensten te maken
hebben. De sociale diensten zijn
bereid - de samenwerking met de
arbeidsvoorziening en het complex
daarachter spelen dan ook een rol -
om te proberen de relatie tussen de
uitkeringssituatie in de bijstand en de
arbeidsmarkt weer steviger te maken
en om een vloeiender beweging naar
die arbeidsmarkt tot stand te
brengen. Dat is prima. Wij komen
daar nog over te spreken, maar ik
ben van mening dat wij op dat punt
de goede kant op gaan. Alle neuzen
staan in dezelfde richting. Er blijft
echter sprake van een groep
waarvan het bijzonder moeilijk is om
te veronderstellen dat die, al was het
op langere termijn, perspectief heeft
op aansluiting bij de arbeidsmarkt.
Wat doe je daarmee? Als je die laat
zitten, dan is er sprake van levens–
lange bijstand. Je kunt ook proberen
om een perspectief te scheppen door
maatschappelijk nuttige activiteiten
aan te bieden, dus door een traject
uit te zetten zonder dat binnen
afzienbare termijn sprake is van een
directe relatie met de arbeidsmarkt.
Daardoor ontstaat echter toch iets
van perspectief, van maatschappe–
lijke participatie en daardoor stapt
men uit het maatschappelijk
isolement.

Dan komt de term "vrijwilligers–
werk" in zicht. Daarover heb ik
gezegd - dat herhaal ik nog eens -
dat er geen afgedwongen vr i jw i l l i–
gerswerk bestaat. Aan de andere
kant is het wat mij betreft zeer wel
denkbaar dat onbetaalde werkzaam–

heden worden verricht, maatschap–
pelijk nuttige activiteiten die verband
kunnen houden met bestaand of
nieuw uit te vinden vrijwilligerswerk.
Deze kunnen wel degelijk onderdeel
zijn van begeleiding via sociale
activering in het kader van het
doorbreken van sociale uitsluiting.
Mijn pleidooi is erop gericht om de
sociale diensten de ruimte te geven
om dit tot stand te brengen. Ik vind
dat dit niet moet worden afgegrensd
door te stellen dat vrijwilligerswerk
niet in beeld mag komen. Ik weet
namelijk niet, maar de Kamer ook
niet, hoe je dat zou moeten
omschrijven. Als je toch wilt
uitsluiten dat zo iets in zicht komt,
dan verwijder je de activiteiten om
de sociale uitsluiting te doorbreken
uit de geboden mogelijkheden. Dat
zou ik ernstig betreuren, maar ik
neem aan dat dit ook voor de Kamer
geldt. Dat is ons dilemma.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
De discussie gehoord hebbende,
pleit ik ervoor de zaken uit elkaar te
halen. Aan de ene kant is de vraag
aan de orde of het experimenteer–
artikel wel of niet in de wet moet
worden opgenomen, in welke vorm
dat moet gebeuren, of er uitzonderin–
gen voor bepaalde artikelen moeten
worden genoemd en of er andere
oplossingen mogelijk zijn. Aan de
andere kant komt naar aanleiding
van het experimenteerartikel een
discussie naar boven over de vraag
wat vrijwilligerswerk is, of dat wel of
niet mag meetellen, wat sociale
activering is, of je wel of niet kunt
verplichten en of je wel of niet kunt
sanctioneren. Ook de andere
aspecten die ik heb genoemd, spelen
daarbij een rol. Ik wijs dan op de
criteria die nog niet zijn ingevuld, de
kwestie van de verdringing, de
concurrentievervalsing en het
financiële aspect. Het lijkt mij nu niet
mogelijk om die discussie voldoende
zorgvuldig te voeren en tegelijkertijd
het wetsvoorstel door te laten gaan,
met dit artikel dus. Wij moeten naar
mijn mening een procedurele
opsplitsing maken tussen aan de ene
kant de beste formule voor het
wetsartikel en aan de andere kant
een zo snel mogelijke discussie over
de aspecten die met deze elementen
te maken hebben. Ik heb namelijk het
gevoel, als ik zo luister, dat steeds
meer elementen naar voren komen
waarover wij nog niet voldoende
hebben nagedacht en waarop wij in
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ieder geval onvoldoende zijn
voorbereid.

De voorzitter: Betekent dit dat de
heer Van Hoof een amendement op
dit punt indient?

De heer Van Hoof (VVD): Ik wacht
de discussie af, maar ik hoop dat wij
tot een zodanige conclusie komen
dat een dergelijk amendement niet
nodig is.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! In alle eerlijkheid: toen ik
dit vanochtend herlas, bekroop mij
het gevoel om de kwesties over het,
mijn eigen terminologie, verplicht
vrijwUligerswerk eruit te amenderen.
Ik wil namelijk niet het hele
experimenteerartikel torpederen. Ik
sluit wat dat betreft aan bij mevrouw
Scheltema. Dit wordt des te
dringender nu de minister een
onderscheid maakt tussen vrijwilli–
gerswerk in de traditionele zin van
het woord en maatschappelijk
nuttige en misschien noodzakelijke
activiteiten waar geen betaling
tegenover staat. Ik kan mij voorstel–
len dat dit onderscheid gemaakt
moet worden, maar daar dient eerst
fundamenteel over gediscussieerd te
worden. Wij moeten niet op een
achternamiddag een besluit nemen
over deze belangnjke zaak. In
principe gebeurt dat namelijk als de
artikelen 120 en 122 gehandhaafd
worden.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat heb ik u tot twee keer toe
gevraagd. Uw stelling is: als wij het
experimenteerartikel aanvaarden,
nemen wij daar nu een beslissing
over.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dat heb ik ook nog niemand horen
ontkennen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): De minister heeft dit ontkend
en ik heb hem gevraagd, dit nog een
keer te doen, want dan zijn wij uit de
problemen.

Minister Melkert: Als ik het drie keer
ontken, wordt het link, maar voor de
tweede keer wil ik het wel proberen.
Het antwoord is "neen". Er wordt
gevraagd om een procedurele
mogelijkheid om te experimenten
met artikelen in de bijstandswet. In
de brief die de Kamer zal ontvangen,
zullen de bestuurlijke criteria worden

aangegeven aan de hand waarvan
aanvragen tot experimenten worden
getoetst. Opdat het voor een ieder
duidelijk is, wordt een en ander
vervolgens neergelegd in een AMvB.
Er is niets op tegen om met de
Kamer over de AMvB van gedachten
te wisselen als de discussie over de
brief niet voldoende helderheid heeft
opgeleverd.

Overigens blijft overeind dat er ten
aanzien van de aanvragen een
subjectieve beoordeling van het
kabinet wordt gevraagd. Dit is nu
eenmaal inherent aan een experi–
ment, want anders zou er een
algemene regeling moeten worden
ontworpen. Het spreekt overigens
voor mij vanzelf dat er in overeen–
stemming met de wens van de
Kamer wordt gehandeld. Ik had de
discussie hierover niet met de Kamer
kunnen voeren als ik niet bij
gelegenheid van de herinrichting van
de bijstandswet in formeel juridische
zin de ruimte daarvoor had
geschapen. Ik ben procedureel
gezien "meegelift" met deze
herinrichting. Ik vraag de Kamer, in
te stemmen met een aantal artikelen
die experimenten mogelijk maken.
Daarmee heeft de Kamer zich in het
geheel nog niet vastgelegd, want er
volgen nog nadere bestuurlijke
criteria en een AMvB.

Mevrouw Scheltema heeft
voorgesteld, geen experimenteer–
artikelen op te nemen, maar dan
wordt de ruimte voor experimenten
groter en neemt de behoefte aan
nadere regelgeving weer toe. Om die
reden hebben wij daar niet voor
gekozen. Ik vraag echter met nadruk,
onderscheid te maken tussen de
procedurele opening en de materiële
invulling waarop ik nog geen enkel
voorschot wil nemen. Die toezegging
doe ik klip en klaar. Ik zal deze
discussie nog eens goed op mij in
laten werken. Ik blijf echter van
mening dat het moeilijk is om het
vrijwilligerswerk "eruit te amende–
ren". Als wij materieel tot een
nadere duiding komen van hetgeen
wel en niet kan bij de experimenten,
komt dit punt wel aan de orde.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Met alle respect, maar daar heb ik
een andere opvatting over. De
minister vraagt ruimte in financieel/
juridische zin. De nota van wijziging
is helder over het kader. Op blz. 13
staat dat er een verplichting tot het
verlenen van een tegenprestatie
wordt opgelegd. Deze bepaling

wordt gecombineerd met artikel 14,
dat handelt over de sancties als niei
aan die verplichting wordt voldaan.
Dat is helder. Als je de wet steunt,
stem je in met dat kader. Daar kan
geen misverstand over bestaan. Ik
zou het wel anders willen uitleggen,
maar dat kan ik niet.

Wij hebben het niet over een
inhoudelijk oordeel, maar het gaat
puur om de vraag welk recht de
Kamer heeft. Als wij met dit kader
instemmen, kan er later nog een
zinvolle discussie worden gevoerd
over de criteria, maar de betekenis
daarvan is redelijke marginaal. De
minister kan dan tegenwerpen dat de
Kamer met het juridische, financiële,
bestuurlijke en beleidsmatige kader
heeft ingestemd. Ik wil dat voorko
men. Wij voeren nu nog maar een
procedurele discussie over de vraag
welke weg wij moeten bewandelen.
Volgens mij hsbben wij behoefte aan
een experimenteerartikel waarin een
uitzondering wordt gemaakt voor de
bepalingen waarin een relatie wordt
gelegd tussen de uitkering en het
verlenen van een tegenprestatie. Dat
is het hot issue.

Minister Melkert: Voorzitter! Het is
goed dat de heer Rosenmöller dit zo
verduidelijkt. Want het is wat mij
betreft een kernpunt in de benade–
ring die wij nu kiezen dat er een
tegenprestatie verlangd kan worden
van iemand die een uitkering heeft.

Het zal een hele andere discussie
zijn om te duiden welke tegenpresta–
tie mag worden verlangd. Ik wil deze
discussie ook nader met de Kamer
voeren. Wij hebben hier geen
blauwdruk van klaar liggen. Dit zal
ook op lokaal niveau verder invulling
verkrijgen en het zal ook voortdurend
getoetst kunnen worden door de
landelijke wetgever. Het moet
natuurlijk een redelijke tegenprestatie
zijn. Men zal dus niet met zevenmijls–
laarzen overal doorheen kunnen
lopen. Daarom handhaaf ik mijn
stelling dat dit niet tot verdringing
van bestaand vrijwilligerswerk of tot
gedwongen vrijwilligerswerk zal
leiden. Maar ik vind de tegenpresta–
tie een belangrijk punt. Het gaat
erom hiermee de vrijblijvendheid in
de bijstandswet te doorbreken. Als
de heer Rosenmöller hier bezwaren
tegen heeft, moeten wij het hierover
hebben. Maar dat is volgens mij een
andere discussie.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Misschien neemt u mij te letterlijk.
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Maar ik refereer natuurlijk aan de
discussie die nu gaande is over de
tegenprestatie, die je zou kunnen
typeren als vrijwilligerswerk,
maatschappelijk nuttige arbeid of
sociale activering. De tegenprestatie
is natuurlijk geen probleem. Het gaat
om de verenging van de discussie,
die een relatie heeft met additioneel
werk, met het inzetten van
uitkeringsgelden, waarover u een
nadere brief schrijft. Het gaat op dit
moment natuurlijk in essentie om dit
element. Ik vind het onverstandig om
hier, ook als Kamer, een fiat aan te
geven, zonder dat we weten wat het
precies inhoudt. Het gaat hier om
beleidsvrijheid voor de gemeentes.
Dat is prima, maar dan moet je wel
weten wat je decentraliseert, wat je
overgeeft, welke experimentele
beleidsruimte je als Kamer aan de
gemeentes geeft. Niks meer, maar
ook niks minder.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik herinner mij uit de
discussies van vorig jaar over de
rapporten van de commissie–
Deetman dat wij er verstandig aan
zouden doen om belangrijke
substantiële regelgeving niet te
delegeren in bijvoorbeeld AMvB's. Je
moet dit als medewetgever - ik
spreek nu even namens de Kamer -
via wetgeving afeisen. Vindt de
minister ook niet dat deze materie zo
wezenlijk is - nog even afgezien van
alle misverstanden die erover biijken
te bestaan - en zo raakt aan de
rechten van burgers, dat wij er als
Kamer onverstandig aan zouden
doen om dit geheel te delegeren aan
de minister, maar dat wij dit als
medewetgever via wetgeving zouden
moeten laten lopen?

Minister Melkert: Voorzitter! Ik zou
het met de heer Van Middelkoop
eens zijn, als de heer Rosenmöller
gelijk had met zijn stelling dat het
hier om decentralisatie gaat. Maar
het gaat hier om experimenten. Het
is dan toch volstrekt logisch dat we
proberen nu een bestuurlijk kader te
scheppen via de weg die ik u heb
aangegeven om daarin, nadat er
ruimte in de wet is geschapen, een
invulling mogelijk te maken, die dan
vervolgens in een tijdsbestek dat ook
is aangegeven, zal worden geëva–
lueerd en eventueel tot nadere
regelgeving zal leiden? Dan zou
voluit het punt van de heer Van
Middelkcop aan de orde kunnen zijn
dat je het dan ook in de wet moet

vastleggen. Ik houd er rekening mee
dat dit dan inderdaad zou moeten.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik denk dat we in een
cirkelredenering terecht kunnen
komen. Om iets in de wet vast te
leggen, moet je weten hoe je het wilt
vastleggen en wat je precies wilt
vastleggen. Hiervoor heb je de
experimenten nodig. Zo neem ik het
momenteel waar. Ik zou hechten aan
de optie om snel, zij het uiteraard
verantwoord, tot die experimenten te
komen, want die hebben we hard
nodig voor de doelstelling die we
met elkaar dragen. Die wordt op
zichzelf door niemand betwist. Het
enige is natuurlijk dat je de garantie
moet hebben dat artikel 152a all-in
niet iets vastlegt waar we straks op
een pijnlijke wijze tegenaan lopen.
Zou er niet nog eens heel scherp
naar de tekst gekeken kunnen
worden? Beperkt een en ander zich
inderdaad tot een procedurele route,
laten we die dan vastleggen, zonder
een inhoudelijke duiding. Bij artikel
114, het punt van Van Middelkoop,
en artikel 120-122, het punt van
Rosenmöller, zou je dan een
restrictie moeten inbouwen, hetzij in
de toelichting op de wet hetzij in het
artikel zelf, maar dan procedureel.
Dan zijn wij er wellicht uit. Anders
krijgen we een enorme stagnatie.
Want hoe je het ook wendt of keert,
als je het nu uit de wet haalt,
separaat behandelt, levert het
vertraging op. Dat lijkt me ook
ongewenst.

Minister Melkert: Ik ben de heer Van
der Vlies erkentelijk voor zijn
treffende samenvatting van de
situatie waarin wij ons bevinden.
Mag ik misschien voorstellen, in
tweede termijn terug te komen op
zijn specifieke suggestie? Dan kan ik
aan de hand van de artikelen
bekijken of een nadere specificatie
van hetgeen wordt beoogd, meer
helderheid in deze discussie kan
scheppen.

De voorzitter: Ik stel voor, het
voorstel van de minister te volgen en
hem nu zijn betoog voort te laten
zetten.

Minister Melkert Voorzitter! Ik
meen dat ik er goed aan doe, nu een
reactie te geven op een aantal
specifieke pünten uit de bijdragen
van de sprekers.

Mevrouw Doelman heeft gevraagd
of de bijzondere bijstand in een
verordening moet worden geregeld.
Het lijkt mij dat het antwoord daarop
moet zijn dat dit uit de aard der zaak
niet in de rede ligt. Zij heeft gewezen
op het rapport-Boorsma. Mijn reactie
op dat rapport zal ik binnenkort in
een brief aan de Kamer verwoorden.
De Faillissementswet, die in Kamer
aan de orde is, zal ik hierbij
betrekken. In deze brief wordt ook
ingegaan op de vraag of de sociale
dienst de schuld kan kwijtschelden.

Op 17 oktober heeft de VNG een
brief aan ons gericht. Als wij in het
kader van schuldsaneringsregelingen
meer minnelijke schikkingen willen,
ligt het volgens de VNG in de rede
om de schulden die bij de gemeen–
ten bestaan, niet zijnde fraude–
schulden, daarbij te betrekken.
Voorlopig heb ik de neiging daarvoor
begrip te hebben. Het lijkt mij echter
het beste, die vraag in het kader van
de algehele schuldsaneringsregeling
en in samenhang met de
faillissementswetgeving verder te
beantwoorden en dan mogelijke
implicaties voor de wet te bezien.
Daar zitten nog een paar dingen aan
vast die wij nog eens goed moeten
bekijken.

Mevrouw Doelman heeft ook de
relatie tussen de bijstandsnorm en
de woonkosten aan de orde gesteld
en wel in de beste traditie van de
discussie die hierover al eerder is
gevoerd. Het kabinet blijft van
mening dat het afsplitsen van de
wooncomponent niet wenselijk is,
omdat met de totstandkoming van
de individuele huursubsidie is
bewerkstelligd dat de woonlasten
voor bijstandsontvangers over het
algemeen nauwelijks verschillen.
Voorts wordt met het afsplitsen van
de wooncomponent afbreuk gedaan
aan de eigen verantwoordelijkheid
van de bijstandsontvanger om het
uitgavenpatroon af te stemmen op
de hoogte van zijn inkomen. De
uitgaven voor zijn woongenot vallen
ook onder dat patroon. Een volgende
reden houdt verband met regionale
verschillen. Het leven op het
plarteland is op sommige punten
mogelijk goedkoper, maar op andere
punten kunnen zich juist hogere
kosten voordoen, bijvoorbeeld bij het
openbaar vervoer. De feiten wijzen
uit dat plaatselijke heffingen
eveneens grote verschillen kunnen
vertonen, maar dat hoeft niet samen
te vallen met bepaalde regio's of
gemeentetypen. Die heffingen zijn
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onderdeel van te voeren gemeente–
lijk beleid. Ik houd het er daarom op
dat het niet verstandig is om een
aparte plaats voor de woon–
component in de systematiek van de
bijstandswet op te nemen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): De
woonlasten kunnen wel dienen als
objectief criterium voor de situatie
waarin meer mensen in een huis
wonen.

Minister Melkert: U doelt op
woningdelers? Ik meen dat de wet
voorziet in de mogelijkheid daarvan.
Maar dat is iets anders dan het
hanteren van een algemene norm
daarvoor.

Mevrouw Doelman en anderen,
onder wie de leden Kalsbeek en
Scheltema, hebben aandacht
gevraagd voor de jonge ouders in de
leeftijd tussen 18 en 21 jaar. In het
kader van de discussie wat te doen
met de 18- tot 21-jarigen is de
constatering van het kabinet dat nu
wordt uitgegaan, zoals eerder is
besproken, van het recht op bijstand
van 18- tot 21-jarigen. De vraag is
nu: wat te doen met jonge ouders in
die categorie?

Op zichzelf komt terecht enige
zorg naar voren over de materiële
gevolgen van wat formeel wel te
verdedigen is, namelijk dat voor
jonge ouders beneden de 21 geen
uitzondering zou moeten worden
gemaakt. Uitgaande immers van de
ouderlijke onderhoudsplicht en van
de mogelijkheden voor aanvulling
via de bijzondere bijstand is in
formele zin sprake van een sluitend
systeem om ervoor te zorgen dat de
bijstand op een zodanig niveau is dat
daarvan rondgekomen kan worden
door de betreffende ouder en zijn of,
in de meeste gevallen, haar kmd Ik
ga daarbij ook uit van de kinderbij–
slag die voor het kind natuurlijk van
toepassmg is.

Toch spreekt er enige scepsis uit
de opmerkingen die gemaakt worden
over de wijze waarop met name
gemeenten die aanvulling via de
bijzondere bijstand zouden verlenen.
Ik weet niet of die scepsis terecht is.
Daarvoor verwijs ik maar weer naar
de discussie over de bijzondere
bijstand. Ik ben het wel eens met de
materiële zorg. Ik geloof dan ook dat
wij er goed aan doen, te proberen
aan die zorg tegemoet te komen.

Het moet mij van het hart dat in
de systematiek die in het
amendement-Kalsbeek/Scheltema

wordt gekozen alles bij elkaar wordt
opgeteld: de ouderlijke onder–
houdsplicht, de referentie aan het
minimumjeugdloon en de mogelijk–
heden om daar bovenop nog een
toeslag te geven Ik vind deze
benadering niet erg systematisch.
Oat klinkt misschien wat onsympa–
thiek, gelet op de doelstelling van
het amendement. Wij moeten echter
ook de wetssystematiek een beetje in
de gaten houden. Bovendien
introduceert het amendement weer
een aantal normen, terwijl wij het er
allemaal over eens waren dat het
goed zou zijn, nieuwe normgroepen
in de bijstandswet toch zoveel
mogelijk te beperken. Het mini–
mumjeugdloon levert uit de aard der
zaak per leeftijd een verschillende
staffel op.

Ik geloof daarom dat de gedachten
die spreken uit het amendement van
mevrouw Doelman nauwer
aansluiten bij de systematiek van de
wet, namelijk dat je de toeslag van
20% als referentie neemt. Je zou
kunnen bekijken of die toeslag ook
voor de groep 18- tot 21-jarige
ouders van toepassing kan zijn. Ik
vraag mij alleen af of in de techniek
van het amendement terecht is
gekozen voor een analogie aan de
20% toeslag voor alleenstaanden.
Misschien kan het amendement nog
even technisch bekeken worden. Op
zichzelf lijkt mij een cumulatie van de
ouderlijke onderhoudsplicht - zelfs
mevrouw Kalsbeek en mevrouw
Scheltema zeggen dat dat het
uitgangspunt blijft - en een 20%
toeslag analoog aan de toeslag voor
de alleenstaande ouder boven de 21
jaar terecht. Ik wijs daarnaast op de
mogelijkheden van aanvulling via de
bijzondere bijstand. Op deze wijze
kan wellicht een tegemoetkommg
worden gecreëerd ten opzichte van
wat nu in de wet is opgenomen. Ik
ben in ieder geval bereid daar met
de Kamer verder naar te kijken.

Mevrouw Doelman Pel (CDA):
Voorzitter! Ik ben mij ervan bewust
dat technisch gezien mijn amende–
ment misschien niet zo goed uitpakt.
Daarom heb ik intussen een ander
amendement voorbereid. Ik wil het
graag laten ronddelen, zodat het
onderdeel kan uitmaken van de
discussie. De toeslag van 20% wordt
op basis van de huidige norm
geregeld voor jongeren met
kinderen.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik ken het amendement van
mevrouw Doelman nog niet, zodat ik
daarop nog niet kan reageren. Uit de
woorden van de minister begrijp ik
echter dat hoe dan ook bijzondere
bijstand nodig zal blijven. Voor mij is
dat een punt. In de eerste termijn
heb ik gesproken over het bijzondere
karakter van de bijzondere bijstand.
Die bijzondere bijstand wordt slechts
incidenteel verleend of in een heel
bijzonder geval. Ik vind deze groep
niet zo bijzonder dat deze bijzondere
bijstand waard is. Deze bijstand
wordt ook niet incidenteel verleend.
Het gaat echt om de noodzakelijke
kosten van bestaan die maand in
maand uit terugkomen. Als de
minister zich beroept op het karakter
van de bijzondere bijstand dan moet
ik zeggen dat ik dat karakter altijd
iets anders heb gezien.

Minister Melkart: Wij moeten nu
voorzichtig zijn dat wij het karakter
van de bijzondere bijstand niet meer
bijzonder maken dan het is. De
bijzondere bijstand kan immers op
iedereen van toepassing zijn, juist
ook in de beleidsruimte die er is en
die anderszins weer een aanleiding
was om daar vragen bij te stellen.
Overigens is hier sprake van een
andere situatie. Anders dan voor
bijstandsgerechtigden vanaf 21 jaar,
is hier sprake van de ouderlijke
onderhoudsplicht. U geeft dat zelf
ook aan in uw amendement. Volgens
mij is het in de systematiek
onontkoombaar dat dit de basis is
van waaruit wordt geredeneerd. De
samenloop van de ouderlijke
onderhoudsplicht met zowel de
toeslag als de kinderbijslag waarop
men recht kan doen gelden, leidt tot
een inkomenssituatie die op zichzelf
in overeenstemming is met wat
feitelijk voor de categorie van 18 jaar
tot 21 jaar in juridische zin de situatie
is. Ik doel er dan op dat er in
beginsel sprake is van ouder–
afhankelijkheid.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Die ouderafhankelijkheid
hebben wij expres kleiner gemaakt
vanuit de veronderstelling dat de
positie van iemand ten opzichte van
zijn ouders wezenlijk verandert als
die persoon zelf een kind heeft. Men
is dan in hoge mate meer vergelijk–
baar met "oudere ouders" dan met
leeftijdsgenoten.
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Minister Melkert: Ik wil hier een
opmerking over maken als "oudere
ouder". Ik weet niet of dit wel zo is.
Het hangt nametijk echt af van de
feitelijke situatie waarin betrokkene
zich bevindt. Er is, dacht ik, niets op
tegen in het kader van de systema–
tiek van de wet dat de feitelijke
situatie mede ter beoordeling kan
staan aan de gemeente in het kader
van het al dan niet toekennen van
bijzondere bijstand. Ik moet zeggen
dat ik materieel ben aangesproken
door het punt dat door vele leden is
gemaakt. Ik hoop dat dit ook blijkt uit
mijn reactie. In formele zin was mijn
aanvankelijke reactie dat er niets
extra's geregeld hoeft te worden. In
de systematiek van de wet, gegeven
de situatie van de groep van
18-jarigen tot 21-jarïgen, loopt het
rond. Ik doe de tegemoetkoming om
te pleiten voor de toeslag van 20%.
Ik zal dit straks nader beoordelen aan
de hand van het gewijzigde
amendement van mevrouw
Doelman-Pel. Het lijkt mij echter wat
te veel van het goede als wij ook de
referentie aan de staffel in het
minimumjeugdloon introduceren in
een wet waarin wij trachten
vereenvoudigend bezig te zijn,
zonder dat dit naar mijn stellige
overtuiging tot nadelige consequen–
ties hoeft te leiden voor de groep
waar wij het nu over hebben. Zo'n
introductie zal de zaak nodeloos
ingewikkeld maken.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik wil nog even met de minister van
gedachten wisselen. Hij noemt de
opzet van het amendement in strijd
met de systematiek van de wet. Ik
denk dat dit niet zo is. Wat is de
systematiek van de wet? Alleenstaan–
den worden apart beoordeeld.
Alleenstaande ouders krijgen voor
zichzelf, als ouder, 20% en de extra
toeslag. Het is dus "en/en". Het gaat
om 20% en een toeslag. De minister
zegt wel iets te willen doen en dus
komt er alleen de toeslag. De 20%
doen wij niet. Uit financiële
overwegingen kan ik mij dat
enigszins voorstellen. Zeg dat dan en
zeg niet dat het in strijd is met de
systematiek van de wet! Waarom
komen wij met die moeilijke
opsomming van normen voor 18
jaar, 19 jaar en 20 jaar? Omdat
iedereen zo moeilijk doet met
minimumjeugdlonen! Zodra die
allemaal gelijk worden getrokken,
heb je inderdaad één categorie. Dat
is de oorzaak van deze problematiek.

Ik denk niet dat je daarom zo moeilijk
tegen de door ons gekozen oplossing
aan moet kijken. Wat mij betreft is er
nog wel discussie nodig over de
vraag of er toeslag èn 20% gegeven
moet worden. Ik pleit ervoor om,
conform de systematiek van de wet
waarin voor oudere eenouder–
gezinnen voor de alleenstaanden–
norm plus 20% plus toeslag wordt
gekozen, voor de jongere oudere
hetzelfde te doen.

Minister Melkert: Als ik moeilijk
doe, dan verontschuldig ik mij
daarvoor. Ik probeer mijn moeilijkhe–
den nog wel iets te verduidelijken.
Dat is niet de "en en"-, maar de "en
en en"-benadering in het amende–
ment: zowel een toeslag, de
referentie aan het jeugdloon als de
erkenning van de ouderlijke
onderhoudsplicht. Ik uit het
vermoeden, hoewel weer op het
randje, maar toch, dat daarmee de
ouderlijke onderhoudsplicht zeer
vergaand wordt gerelativeerd. Dit is
in feite de motivering voor het
voorstel om langs de andere twee
wegen te handelen.

Mijn punt is iets meer dan de
wetsystematiek in deze wet
geïsoleerd bezien. Dit heeft evenwel
te maken met de wetsystematiek in
algemene zin, betrekking hebbend op
het regime voor 18- tot 21-jarigen.
Naar mijn gevoel ligt dat echter niet
in de rede. De ouderlijke onder–
houdsplicht is in breder verband nu
eenmaal uitgangspunt. Dan mag ook
verondersteld worden dat die in
beginsel een materiële betekenis
heeft, wanneer ook de inkomens–
situatie aan de orde is van jonge
ouders, jonger dan 21 jaar.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Daar is een heel goede reden
voor. In dit land geldt de regel dat de
ouder een onderhoudsplicht heeft
ten opzichte van zijn of haar kind en
niet ten opzichte van een kleinkind.
De praktijk van deze wet is dat er in
feite sprake is van een onder–
houdsplicht voor het kleinkind. Dat
proberen wij te voorkomen.
Overigens wil ik de minister best wel
tegemoetkomen in de staffeling, als
het allemaal te ingewikkeld is.
Volgens mij valt dat "bere" mee. Als
het eenmaal in een staatje is
verwerkt, is het zo voor elkaar. Je
kunt dan heus wel middelen en tot
één bedrag komen. Dit is het punt
dus niet.

De principiële invalshoek betreft
de situatie van ouders jonger dan 21
jaar en van ouders ouder dan 21 jaar.
Die situaties verschillen niet zoveel,
dus is er ook niet zo'n groot
inkomensverschil. Hierbij komt dat
ouders onderhoudsplichtig geacht
worden voor hun kind en niet voor
hun kleinkind.

Minister Melkert: Het verhaal begint
ook met de relatie tussen de ouder
en de zoon of de dochter. Ik wil niet
ontkennen dat het een buitengewoon
interessant gegeven is, als er nog
een kleinkind blijkt te zijn. Maar dat
is hierbij niet in eerste instantie aan
de orde. Als er toch redenen zijn om
de inkomenssituatie te vervolmaken,
is daarvoor in dit land de bijzondere
bijstand.

De tussenwerping van mevrouw
Kalsbeek dat al die categorieën
beregemakkelijk zijn, gaat een beetje
boven mijn pet. Dit geldt zeker als zij
vervolgens aanbiedt om een beetje
te middelen. Dan is de referentie aan
het minimumjeugdloon weg. Welke
referentie geldt er dan weer? Het
wordt dan dus nog ingewikkelder.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik wil best meegaan, als u
zegt dat het te ingewikkeld is omdat
het minimumjeugdloon op zich
ingewikkeld is. Dan wordt nagegaan
wat redelijk is voor de verschillende
leeftijdscategorieën. Er wordt dan,
zoals nu ook het geval is, één artikel
in de wet opgenomen waarin een
bedrag genoemd is. Dat bedrag geldt
dan voor ouders die jonger zijn dan
21 jaar. Dat is doodsimpel. Het kan
dus echt heel gemakkelijk gaan.

Het is mogelijk dat men het wil
relateren aan het minimumloon en
het minimumjeugdloon. Dan is er
sprake van staffeling. Dat is mogelijk.
Het is wel iets ingewikkelder, maar
het is nog te overzien.

Het gaat dus om een keuze. Als de
minister een sterke voorkeur heeft
voor een zo eenvoudig mogelijk
uitvoerbare regeling, wat bereikt kan
worden met het noemen van één
bedrag, zullen wij daar geen
moeilijkheden over krijgen.

Minister Melkert: Dan blijft wel de
vraag waaraan dat ene bedrag
gerelateerd wordt. Doorgaans komen
bedragen niet uit de lucht vallen,
althans niet bij het beleid van dit
kabinet.

Overigens lijkt het mij verstandig
om dat voor die 1500 gevallen langs
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de koninklijke weg te regelen. Ik denk
dus aan de relatie met de wet en de
mogelijkheid, waar nodig, voor
aanvulling via de bijzondere bijstand
op gemeentelijk niveau.

Onder anderen mevrouw Kalsbeek
heeft gesproken over monitoring,
zoals het in goed Nederlands is
omschreven, van de opbrengst die
verondersteld wordt samen te
hangen met de invoering van de
toeslagensystematiek ingevolge dit
wetsvoorstel. Vanzelfsprekend wil ik
de Kamer regelmatig op de hoogte
houden van de voortgang in die
monitoring. De reden dat daarover
met de VNG verdere procedurele
afspraken zijn gemaakt, is dat
ledereen het erover eens is dat het
niet helemaal mogelijk is om een
scherpe grens te trekken tussen waar
de effecten van de toeslagen–
systematiek ophouden en waar de
effecten van het beleid anderszins,
aan de toegangspoort of in het
fraudebeleid, in de bijstand
ophouden. Immers, dezelfde
ambtenaar in de sociale dienst kan
op grond van enkele instructies
tegelijkertijd tot conclusies komen
over het al dan niet toelaten van
iemand tot de bijstand, over
verschuiving van de ene naar de
andere categorie en over het sluiten
van de bijstand voor betrokkene: een
en ander als gevolg van verschil–
lende instructies en verschillende
overwegingen, waarbij een van die
instructies te maken heeft met de
toeslagensystematiek.

Wij hebben dit in alle openheid
met de VNG onder ogen gezien en ik
ben om die reden de VNG tegemoet
gekomen in die zin, dat in de
komende tijd - daar waar het betreft
een direct gevolg van de toeslagen–
systematiek en het budgettaire
gevolg - een eigen systematiek zal
worden ontworpen, aan de hand ook
van steekproefsgewijze ervarmgen
die worden opgedaan. Daarmee
wordt een solide grondslag
verkregen voor de onverlet blijvende
voornemens tot overheveling van het
toeslagenbudget op 100%-nulbasis,
dus 100% verantwoordelijkheid voor
de gemeenten, zoals ook in de wet
voorzien. Daarover zijn wij het eens
geworden, zij het - de Kamer heeft
daar kennis van gekregen - dat de
VNG nog nader wilde specificeren
wat nu onder die 380 mln. kon
worden begrepen. Dat gaat in de
eerste plaats om het sluiten van de
bijstand voor diegenen die er nu nog
in zitten, maar die zich uit hoofde

van de nieuwe toeslagensystematiek
niet meer kwalificeren. Het gaat in de
tweede plaats om verschuivingen
tussen categorieën die zich uit
hoofde van de toepassing van de
nieuwe toeslagensystematiek kunnen
voordoen. Maar het gaat niet, zo
hebben wij afgesproken, om
verscherpte "bewaking" aan de
toegangspoort van de bijstand, want
dat is ander beleid dat niet direct
samenhangt met de toeslagen–
systematiek.

Die drie punten waren voorgesteld
in de bnef van de VNG van 12
oktober. In het overleg dat wij
hebben gevoerd, zijn wij het erover
eens geworden dat de eerste twee
elementen wel tellen, maar het derde
punt niet. Daarmee hebben wij
helderheid over de uitgangspunten
voor de ontwikkeling van de verdere
systematiek in het kader van de
monitoring. Over de voortgang
daarbinnen zal ik de Kamer met
regelmaat, als daar aanleiding toe is,
graag verder op de hoogte houden.

Voorzitter! Ik heb in algemene zin
al iets gezegd over de bijzondere
bijstand. Het is misschien goed dat ik
nog even inga op de voorbeelden die
mevrouw Kalsbeek heeft genoemd
en op de vraag wat nu, in de
casuïstiek van de bijzondere bijstand,
al dan niet in aanmerkmg komt voor
vergoeding binnen dat kader. Zij
noemde als voorbeelden: kosten van
het reizen naar familie, frequente
aanschaf van nieuwe schoenen bij
groeispurt - ik vind overigens dat je
bij zo'n groeispurt toch m alle
redelijkheid ook eens met het kind
kunt praten of niet een betere
spreiding mogelijk is - en dure
brillen die niet door het ziekenfonds
worden vergoed. Naar mijn oordeel
is het, bij de individuele beoordeling
die de gemeente steeds geeft in het
kader van de bijzondere bijstand, in
alle drie die voorbeelden heel wel
denkbaar dat er een vergoeding op
basis van de bijzondere bijstand
wordt toegekend. Wel is het zo, dat
bij dure brillen expliciet een
dringende reden moet worden
aangegeven, omdat het hier een
voorziening betreft die buiten de
werkingssfeer van de voorliggende
voorziening is gelaten, maar
uitgesloten is het niet. Ik vind het
van belang dit te illustreren, omdat
wij nu in feite in de aanloop gaan
naar een verdere discussie over wat
wel of niet onder de bijzondere
bijstand valt.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Een dure bril is een bril met
cilinderglazen. Dat lijkt mij dan
voldoende aangetoond. Het betekent
gewoon een paar honderd gulden
meer per brilleglas.

Minister Melkert U zegt het, maar
mijn deskundigheid schiet op dit
punt wellicht wat te kort.

De heer Boogaard (AOV): Voorzitter!
Graag zou ik de minister in dit
verband een vraag stellen over de
mdividuele huursubsidie. Ik doel op
het specifieke geval dat iemand met
bijstand en individuele huursubsidie
in financiële moeilijkheden komt.
Deze persoon wordt verwezen naar
de kredietbank, omdat zij al
individuele huursubsidie heeft. Is dat
een logische reactie?

Minister Melkert: De logica kan ik
niet onmiddellijk duiden. Tegelijker–
tijd weet ik niet of het verstandig is
om op zeer concrete gevallen in te
gaan. Ik wil de context van zo'n
casus kennen voordat ik er een
oordeel over geef. Straks kom ik te
spreken over de kredietbanken

Voorzitter! Onder anderen
mevrouw Kalsbeek maakte een
opmerking over de uitvoering van de
motie-Schutte. Er is gesproken over
de consequenties voor de oorspron–
kelijke bepaling dat er voor kinderen
tot twaalf jaar een relatie ligt met de
zorgtaak. Er is op dit punt een
amendement voorgesteld. Tevens is
ingegaan op het beleid dat in Den
Bosch wordt gevoerd - terugge–
bracht naar de kwestie implementa–
tie motie-Schutte - naar aanleiding
van de vrijlatingsbepalingen die zijn
komen te vervallen in het kader van
de Tijdelijke wet stimulering sociale
vernieuwing. Hiermee werd per 1
oktober nieuw beleid mogelijk.

Het kabinet heeft het inderdaad
van belang geacht om heel
nadrukkelijk de bedoeling die in de
uitspraak van de Kamer lag - in de
motie-Schutte - in de wet te
implementeren. Ik plaats daar wel
een kanttekening bij, die te maken
heeft met het beleid dat in Den
Bosch is gevoerd. Overigens, mij is
gebleken dat ook in andere
gemeenten belangstelling bestaat
voor dat beleid. De vnjwilligheid op
het punt van de arbeidsverplichting
is de onoverkoombare en gewilde
consequentie van de motie-Schutte.
Mensen met kinderen die jonger zijn
dan vijf jaar kunnen slechts op basis
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van vrijwilligheid overgaan tot het
vervullen van arbeid, mede
gestimuleerd vanuit de sociale
dienst. Dat hoeft niet te betekenen
dat ouders, met name moeders, met
kinderen in die leeftijdscategorie
helemaal buiten de gemeentelijke
activiteiten vallen. Met andere
woorden, ik zie voor de gemeenten
reden om goed na te gaan of
bijstandsmoeders met kinderen van
die leeftijd er vrijwillig toe kunnen
worden bewogen om mee te doen
aan ervaringsprojecten, scholing,
projecten van sociale activering,
experimenten of arbeid. Dat is in de
nieuwe benadering mogelijk.
Hiermee wordt voorkomen dat er
een langdurige situatie van
bijstandsafhankelijkheid ontstaat. De
cijfers wijzen het keihard uit: hoe
langer men in de bijstand zit, des te
minder kansen men heeft op de
arbeidsmarkt. De percentages zijn
zeer laag en eigenlijk onaanvaard–
baar. Daar ligt natuurlijk het dilemma
op grond waarvan het vorige kabinet
voor de algemene lijn koos. Ik vond
en vind dat er goede redenen zijn
om voor ouders met kinderen jonger
dan vijf jaar, uit te gaan van
vrijwiliigheid. Wij weten dat in dit
land de voorzieningen op het gebied
van kinderopvang problematisch
kunnen zijn. Er kunnen meer redenen
zijn om de voorkeur te geven aan het
verzorgen van het kind. Ik zou het
wel toejuichen als, in het verlengde
van wat de gemeente Den Bosch
heeft gedaan, een directe oproep
werd gedaan aan bijstandsmoeders
met kinderen in deze leeftijdscatego–
rie. Zij zouden een gesprek moeten
aangaan. Dan kan worrien bezien wat
op korte en langere termijn hun
arbeidsperspectieven zijn. Dan moet
het vrijwiliige karakter worden
aangepast. Daarover kan geen enkel
misverstand bestaan. Ik heb dat ook
aan de gemeente Den Bosch
medegedeeld in een gesprek dat
vorige week plaatsvond. Overigens,
dat gesprek vond plaats op verzoek
van de gemeente Den Bosch. Ik heb
de gemeente niet hier op het matje
geroepen. Ik onderstreep dat ik de
activiteiten die in Den Bosch zijn
ontplooid, van harte toejuich. Men
kon in Den Bosch niet op de hoogte
zijn van dit aspect. Immers, het is
onlangs per nota van wijziging aan
de Kamer bekend gemaakt. Dat
gebeurde min of meer op het
moment dat het nieuwe beleid op
grond van de Tijdelijke wet stimule–

ring sociale vernieuwing kon worden
ingezet.

Dan resteert mij nog een
opmerking over het amendement en
over de zorgtaken voor kinderen tot
twaalf jaar. Ik meen dat het antwoord
op de vragen hierover is gegeven
door mevrouw Scheltema. Terecht
zei zij, dat het een willekeurige
manier van handelen zou zijn als
men de grens bij twaalf jaar zou
leggen als ook voor oudere kinderen
zorgtaken aan de orde zijn. Men
heeft de gehandicapte kinderen
genoemd, maar ik zou ook aan
oudere schoolgaande kinderen
kunnen denken in het kader van de
naschoolse opvang. Voor 13-jarigen
is dat naar mijn mening wel een
punt van aandacht. De gemeen–
schappelijke interpretatie zou kunnen
zijn, dat met het oog op deze andere
groepen strikt genomen de grond
voor de noodzaak van het amende–
ment dat is voorgesteld, zou kunnen
komen te ontvallen. Ik wil hier
namelijk met nadruk zeggen, dat de
zorgtaak een relevant punt blijft. Er is
ook verwezen naar sociale of
medische gronden waarover in
artikel 114, lid 1, wordt gesproken.
Op grond daarvan zou samenhang
kunnen worden aangebracht tussen
het verrichten van zorgtaken en het
aanvaarden van arbeid respectieve–
lijk het niet behoeven te aanvaarden
van arbeid.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Dit is een goed antwoord
van de minister. Het was onze
bedoeling om datgene wat oorspron–
kelijk in het wetsvoorstel stond,
daarin weer op te laten nemen. Wij
dachten namelijk dat er sprake was
van een omissie. Als datgene wat de
minister nu zegt, zijn antwoord is -
het is royaler dan datgene wat wij
met het amendement hebben
beoogd - wil ik hem de vraag stellen
waar de wettelijke rechtsbasis
hiervoor staat.

Minister Melkert: Die staat in het
eerste lid van genoemd artikel. Ik
heb het voorgaande ook gezegd om
te voorkomen dat een karikatuur
ontstaat. Die dreigde zich in de
discussie die de afgelopen weken is
gevoerd voor te doen. Ik vind het
overigens niet erg dat hierover is
gesproken, omdat met de discussie
precies is aangegeven waar er
sprake is van een afweging bij de
activering in het kader van de
bijstand. Hier en daar is wel een

karikatuur van het werk van de
gemeente Den Bosch gemaakt. Het
was de wens van de gemeente om
actief te werk te gaan in het direct
contact met bijstandsgerechtigden en
om daarbij uit te zoeken wat het
perspectief voor ieder individu zou
zijn. Er mag echter ook geen
karikatuur worden gemaakt als het
gaat om zorgtaken. Het verzorgen
van kinderen is in maatschappelijk
opzicht ook ontzettend belangrijk en
het is terecht, dat de mogelijkheid
daartoe wordt besproken en dat in
de wet daarmee rekening wordt
gehouden.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Onder "redenen van sociale aard"
wordt dus ook de situatie begrepen
die hier zojuist is geschetst? Onder
"redenen van sociale aard" valt dus
ook de zorgtaak voor kinderen?

Minister Melkert: Jazeker, maar wij
moeten ook weten dat redenen van
sociale aard betrekking kunnen
hebben op kinderopvang en
voorzieningen voor naschoolse
opvang. Ik voeg er vanwege mijn
andere verantwoordelijkheid in dezen
aan toe, dat die opvang in dit land
lang niet optimaal geregeld is. Op
dat punt is er nog veel te wensen en
aan verbetering van de situatie gaan
wij dan ook werken. Naar de mate
waarin wij er meer in slagen om op
dit punt tot een verbetering te
komen, zijn er naar mijn mening
minder gronden om op basis van het
eerste lid van genoemd artikel
afwijkingen in het kader van de
arbeidsverplichting toe te staan. Dat
is echter een proces. Men kan niet
van de ene op de andere dag van
mensen die in hun individuele
situatie aantoonbaar problemen
hebben met de arbeidsverplichting
vergen, dat zij eraan voldoen.

Voorzitter! Mevrouw Kalsbeek
heeft een vraag gesteld over de
mogelijkheden van de gemeenten
met betrekking tot het voorzien in
verwervingskosten. De gemeenten
kunnen faciliteiten bieden voor
verwervingskosten via de bijzondere
bijstand en niet meer via een aftrek
op het inkomen bij de middelentoets.
De redenen hiervoor zijn, dat het
rekening houden met verwervings–
kosten een kwestie van maatwerk is.
Daarom is ook gekozen voor de
beleidsmatige, gedecentraliseerde
verantwoordelijkheid. Daarmee is de
financiële verantwoordelijkheid
geheel bij de gemeenten komen te
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liggen. De voorziening kan dus niet
worden gerealiseerd via een aftrek
bij de middelentoets. Als dat wel het
geval zou zijn, zou 90% voor
rekening van het Rijk blijven, terwijl
de bijzondere bijstand voor 100%
kosten betreft die voor rekening van
de gemeenten komen.

Ik voeg hieraan toe, dat de
bijzondere bijstand voor verwer–
vingskosten kan worden verleend
zonder toepassing van het drempel–
bedrag. Mevrouw Scheltema deed
met het noemen van een bedrag drie
gulden te kort aan het drempel–
bedrag. Hieraan ziet men: ik blijf ook
op de kleintjes letten. Het is
overigens de bedoeling dat in de
toekomst dat drempelbedrag
verdwijnt en dat de verantwoordelijk–
heid ook in dat opzicht wordt
gedecentraliseerd. Mevrouw
Kalsbeek wijs ik erop, dat de
gemeenten hiervoor een bedrag
hebben gekregen. De Raad voor de
gemeentefinanciën is hiermee
akkoord gegaan. Niet dat dit
doorslaggevend is, maar ik noem het
toch maar.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
De minister zegt dat de verwervings–
kosten niet tot de middelen worden
gerekend?

Minister Melkert: Nee, het loopt via
de bijzondere bijstand. Het gaat dan
om de tegemoetkoming voor
verwervingskosten. De verwervings–
kosten komen vanzelfsprekend voor
rekening van degene die arbeid
verricht.

Mevrouw Kalsbeek sprak over
schoolverlaters en het begrip
"passende arbeid". Er kunnen aan de
arbeid inderdaad geen eisen worden
gesteld als geen sprake is van een
arbeidsverleden. Dat geldt dus voor
schoolverlaters en ook voor
afgestudeerden. De opmerkingen die
over passende arbeid zijn gemaakt,
wil ik nog eens goed op mij laten
inwerken. Op dit moment is ook nog
onderzoek gaande naar de toepas–
sing van het begrip. Er ligt ook een
verband met wat internationale
verdragen ons toestaan en met het
begrip "gangbare arbeid" in de sfeer
van de arbeidsongeschiktheid. Ik zal
hier binnen niet al te lange tijd op
terugkomen om te bezien of
aanpassingen wenselijk zijn bij de
toepassing van het begrip "passende
arbeid". Ik kan daar nu niet op
vooruitlopen. Maar in beginsel - dat
stelt u wellicht gerust, maar

misschien ook niet - behoor ik op dit
gebied tot de rekkelijken. Ik zat het
vanuit dat oogpunt nader beoorde–
len.

Mevrouw Kalsbeek vroeg of met
het tweedelijnstoezicht, zoals nu
geïntroduceerd in de wet, toch
sprake kan zijn van een jaarlijkse
goedkeuring door de Algemene
Rekenkamer. Het officiële antwoord
daarop is "ja". Het inofficiële
antwoord is ook "ja", maar dan wel
met de aantekening dat wij nu een
nieuw traject ingaan waarmee de
uitvoering in beginsel wordt
geciecentraliseerd, zij het dat op dat
punt ook experimenten gaande zijn.
Dat zijn dan weer andere experimen–
ten, namelijk in het kader van de
zogenaamde "single audit". De
Rekenkamer is hiervan volledig op
de hoogte gesteld. Wij houden de
Rekenkamer daarvan ook op de
hoogte. Het is volgens mij in
beginsel goed dat ook de toets van
rechtmatigheid op gemeentelijk
niveau tot stand komt. Maar het zal,
wetend welke problemen wij de
afgelopen jaren hebben gehad bij de
verantwoording van de bijstands–
uitgaven en gelet op de vragen die
de Rekenkamer daarover heeft
gesteld, nog wel een paar jaar duren
voordat dit helemaal rond is in een
algemeen toepasbaar systeem. Men
kan van mij aannemen dat ik
daaraan zeer veel aandacht wil
besteden, omdat ik de afgelopen
jaren in een andere verantwoordelijk–
heid ongelukkig ben geweest met de
vragen die elk jaar weer over de
rechtmatigheid van bijstandsuitgaven
moesten worden gesteld.

De landelijke veranderings–
organisatie is inderdaad geen
permanente organisatie. Ik zal haar
binnenkort bij een meer publieke
opening van de werkzaamheden
graag toespreken. Als het even kan,
wil ik dan meteen in de agenda een
afspraak laten vastleggen voor de
toespraak bij de sluiting van de
werkzaamheden.

Mevrouw Kalsbeek sprak ook nog
over de software voor de zes
gangbare systemen. Daar gaan wij in
beginsel niet over. Ik meen echter
wel, zoals ik ook bij een werkbezoek
aan een van de sociale diensten heb
geconstateerd, dat bij de sociale
diensten zelf sprake is van een
toenemende afstemming van de
systemen en dat niet iedereen zelf
het wiel aan het uitvinden is.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Mijn vraag is kennelijk
verkeerd begrepen. Ik vroeg of de
software, die helaas nog nodig is
voor zes systemen, kan worden
aangeleverd door het departement.

Minister Melkert: Wij zijn, dacht ik,
geen softwareboeren.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(FVdA): Je kunt het allemaal op een
papiertje schrijven, maar je kunt het
ook netjes in software stoppen. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de gegevens
die de gemeenten nodig hebben om
de nieuwe uitkeringssystematiek toe
te passen.

Minister Melkert: Gemeenten
kunnen dat kopen. Zij weten de
adressen daarvoor. Er is ook een
toenemende mate van afstemming.
Ik zie hier, eerlijk gezegd, geen
directe taak voor het departement.

Voorzitter! De heer Rosenmöller
heeft in verband met het partner–
begrip gevraagd: hoe kun je eigenlijk
niet duurzaam samenwonen?
Volgens mij ligt in het stellen van die
vraag ook het antwoord op de vraag
waarom het duurzaamheidsbegrip is
vervallen in de wetgeving.

De heer Rosenmöller heeft ook
gevraagd hoe het zit met onaange–
kondigd huisbezoek. Welnu, daarop
is het beginsel van evenredigheid
van toepassing. Het is natuurlijk niet
zo - ik herinner mij dat dit al eerder
in een debat met de Kamer aan de
orde is geweest - dat er zo maar
onaangekondigd huisbezoek kan
worden gedaan. Er moet een
evenredigheid bestaan met het
vermoeden en de aanleiding bij de
sociale dienst om uiteindelijk ter
plekke de gegevens te verifiëren die
nodig zijn om tot een juiste
beoordeling van een aanvraag te
komen. Vanzelfsprekend is het zo dat
wij alert blijven op de wijze waarop
daaraan invulling wordt gegeven.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Even een nadere precisering.
Betekent dit dat er bij de sociale
dienst een begin van een vermoeden
moet zijn dat betrokkene iets niet
helemaal overeenkomstig de
werkelijkheid heeft opgegeven, om
het maar voorzichtig te formuleren?

Minister Melkert: Ik vind dat u het te
voorzichtig formuleert.
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De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dat hoor ik graag van u.

Minister Melkert Voorzitter! De heer
Rosenmöller heeft verder een vraag
gesteld over het onomkeerbaar
rechtsvermoeden. Hij vroeg of
daarmee niet te weinig ruimte wordt
geschapen om leefvormfraude te
onderzoeken of te ontdekken. Welnu,
daar is uitgebreid over gesproken.
Door diverse sprekers, onder andere
de heer Van Dijke, zijn vragen
gesteld over de harmonisatie van het
leefvormbegrip. Overigens is de
commissie-Kortmann al een tijd
geleden tot haar bevmdmgen
gekomen op dit punt. Thans is een
kabinetsstandpunt in voorbereiding;
dat is bijna klaar. Er moet op dat
punt een vrij nauwgezette afstem–
ming tot stand komen. Ik hecht eraan
dat de wijze waarop dit nu in deze
wet wordt geregeld, uitgangspunt
blijft: in ieder geval vanuit de
bijstandswet geredeneerd en, zo wil
ik aanbevelen, ook in samenhang
met andere wetgeving. Met name
het geregistreerd zijn in een andere
regeling kwalificeert zich hier immers
voor een onweerlegbaar rechtsver–
moeden. Dat is buitengewoon
belangrijk om, zoals wij dat in het
jargon noemen, regelwinkelen tegen
te gaan. Ik vind het dus erg
belangrijk dat dit gehandhaafd wordt
in deze wet. Ik vraag u dan ook om
die ruimte te handhaven, omdat wij
anders weer op het hellende vlak
belanden waarop elke praktijk en
elke regel weer naast elkaar moeten
worden gelegd. En dat is nu juist een
van de aanleidingen geweest om bij
de herinrichting van de wet tot
nadere regelgeving op dit punt te
komen.

De heer Boogaard (AOV): Voorzitter!
Ik wil de minister vragen of het de
bedoeling is om, als het kabinet met
zijn bevindingen is gekomen, die
bevindingen algemeen verbindend te
verklaren voor die wetten waarop zij
van toepassing zijn.

Minister Melkert: Oe algemeen–
verbindendverklaring is volgens mij
weer een ander onderwerp. U kunt
er evenwel van verzekerd zijn dat
Sociale Zaken een belangrijke rol
speelt bij de voorbereiding van het
kabinetsstandpunt over de harmoni–
satie. Ik zei al dat het op een oor na
gevild is. Voor mij is het ook een
belangrijk punt. Uit hetgeen ik
gezegd heb, kunt u evenwel afleiden

dat de discussie hierover nog niet
helemaal afgerond is en dat hierover,
zoals dat in deze coalitie gaat, nog
een vruchtbare gedachtenwisseling
plaatsvindt.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Misschien kan de minister
gelijk mijn vraagje meenemen wat er
gebeurt, als er op grond van
vervuiling van bestand van een
verkeerde registratie sprake is. Kan
een en ander desondanks worden
hersteld?

Minister Melkert: Die vraag is op
zichzelf terecht. Volgens mij is dit
niet voldoende om weer af te
stappen van de benadering van het
onweerlegbaar rechtsvermoeden. Ik
denk echter dat beginselen van
behoorlijk bestuur wel maken dat, als
het echt evident is dat die twee
dingen niet met elkaar in overeen–
stemming zijn te brengen, dit weer
gecorrigeerd kan worden. Ik geloof
dat je kan zeggen dat niemand in
redelijkheid kan volhouden dat, als
blijkt dat er sprake is van een
vervuild bestand op grond waarvan
tot bepaalde conclusies is gekomen,
dit niet recht gezet kan worden. Wij
hebben er ook de nodige procedures
voor om dit in algemene zin mogelijk
te maken.

Ik kom toe aan wat de heer Van
Hoof heeft gezegd over het
partnerbegrip. Ik was het met hem
eens dat dit een afweging blijft
tussen wat je in de wet aan
landelijke normering introduceert of
herbevestigt en wat je overlaat aan
de plaatselijke bestuurders, waarmee
je invulling geeft aan het mede–
bewind. Hij heeft gewezen op het
verschil van inzicht met de Vereni–
ging van Nederlandse gemeenten
omtrent het begrip "gezamenlijke
huishouding". Ik citeer uit wat de
VNG daarover in de brief van 12
oktober naar voren bracht: "In onze
benadering wordt een gezamenlijke
huishouding als volgt gedefinieerd:
van een gezamenlijke huishouding is
sprake, indien twee of meer
meerderjarigen hun hoofdverblijf in
dezelfde woning hebben, tenzij
toepassing van dit begmsel, gelet op
de omstandigheden van betrokke–
nen, kennelijk onredelijk moet
worden geacht". Ik acht dat nu
vanuit het kabinet toch echt op
gespannen voet staan met de
noodzaak om rechtsgelijkheid
mogelijk te maken, over het gehele
land heen, waar het ook gaat om het

tweede deel van het partnerbegrip,
namelijk waar al dan niet sprake is
van een overigens wederzijdse
verzorgingsplicht. Mevrouw
Scheltema vroeg daarnaar in het
kader van de verzorgingsbehoefte,
maar het wederzijdse karakter
daarvan is doorslaggevend voor de
vraag, of het om een gezamenlijke
huishouding gaat of niet. De
combinatie van die twee elementen
is de reden geweest voor het kabinet
om dat wel in de wet zelf te regelen
en niet in te gaan op het partner–
begrip, zoals de VNG dat ziet.

De heer Van Hoof heeft vervolgens
nog gezegd dat ik wel aangeef,
bereid te zijn om verder te kijken hoe
dat in de praktijk gaat. Ik kan ook niet
anders dan die bereidheid uit te
spreken, omdat ik met de VNG en
allen die daarover een opmerking
hebben gemaakt, van oordeel blijf
dat de toepassing van het partner–
begrip in de bijstandswet vanzelf–
sprekend een van de problematische
punten blijft in de beoordeling van
concrete situaties, en dus ook de
mogelijkheid die geboden wordt aan
diegenen die dat graag zouden
willen om al dan niet gewild, zeg ik
dan maar vriendelijk, te frauderen.
Het kan niet anders, dan dat dat
voortdurend een punt van beoorde–
ling blijft. Onmiskenbaar is nu in de
nieuwe wet de ruimte voor een
uiteenlopende interpretatie verengd,
zodat er reden is om aan te nemen
dat het beter kan worden toegepast.
Maar het lijkt mij ook reeel, daarover
in gesprek te blijven met de
gemeenten, afhankelijk van hun
ervaringen, maar dus niet uitgaande
van hun interpretatie of voorkeur,
want daarvan hebben we recht–
streeks gezegd dat dat niet de
bedoeling is van dit wetsvoorstel.

De heer Van Hoof heeft nog een
vraag gesteld over de besparingen,
waarover ik in algemene zin al heb
gezegd dat het toch lastig is, omdat
er geen sprake kan zijn van een
nulmeting. Ik heb uitgelegd, hoe we
proberen dat op te pakken. Vervol–
gens heeft hij gevraagd, of nu wordt
waargemaakt dat gemiddeld twee
van de drie toeslagen vervallen. Het
antwoord op die vraag kan niet
worden gegeven vanuit de constate–
ring dat er geen sprake is van een
nulmeting. Het antwoord kan ook
niet worden gegeven, omdat dit in
de benadering die daaromtrent was
gekozen en die een rol heeft
gespeeld bij de achterliggende
berekening in het regeerakkoord.
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alleen maar een functie is geweest in
de technische doorrekening van de
opbrengst, in feite terugrekenend
van wat een opbrengst van 380 mln.,
die overigens niet uit de lucht kwam
vallen, maar in samenspraak met
gemeenten tot stand is gekomen,
zou betekenen voor de toepassing
van de toeslagensystematiek, afgezet
tegen de huidige praktijk. Daar kwam
als technische berekening uit, dat het
dan ongeveer twee op drie zou
lopen, maar je kunt dat niet zo
vertalen dat bij iedere drie uitkerin–
gen er dus zeker in twee gevallen
van een verandering uit de bijstand
of een andere categorie sprake zal
zijn. Dat kan hoogstens achteraf
geconcludeerd worden. De heer Van
Hoof sprak over het voordeel van de
twijfel voor deze benadering. In het
regeerakkoord heeft deze systema–
tiek als het ware ook het voordeel
van de twijfel gekregen.

De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter!
De minister zegt dat de 2/3-
verhouding wordt ingegeven door
een technische doorrekening. Als je
de tekst van het regeerakkoord erop
naleest, dan kun je constateren dat
het om meer gaat dan alleen maar
een technische rekenmethode. Er is
daadwerkelijk sprake van het
uitgangspunt om een substantiële
beperking aan te brengen in de
frequentie van de toeslagen. Dat lijkt
mij wat anders dan alleen maar een
technische berekening. Bovendien,
als technische berekeningen er alleen
maar zijn om aan het bedrag te
komen, dan moeten wij snel bekijken
of er nog meer technische berekenin–
gen kunnen worden gemaakt om
wellicht een groter bedrag te
bereiken.

Minister Melkert: Voorzitter! Het
spijt mij oprecht dat ik de heer Van
Hoof op dit punt moet tegenspreken.
In het regeerakkoord, volgend uit de
keuzen die in de wet zijn gemaakt,
kon niet anders dan een bedrag
worden opgenomen, dat voortvloeit
uit de toepassing van de nieuwe
wetsystematiek met betrekking tot
het toeslagenbudget. Pas als die
nieuwe systematiek over een aantal
jaren wordt toegepast, zal daaruit
een opbrengst resulteren die
tentatief, naar aanleiding van enkele
vingerwijzingen uit het overleg met
de VNG, tot een bedrag van 380 mln.
leidt. Teruggerekend naar de
toeslagen zal dit bij twee van de drie
toeslagen tot een verandering leiden.

Zo is het in het regeerakkoord
terechtgekomen. De heer Van Hoof is
ook bekend met het feit dat er een
discussie is gevoerd over het juist
andersom formuleren van het
uitgangspunt en het als het ware op
voorhand al vaststellen van het
aantal gevallen dat gebudgetteerd
zou moeten worden. Daarvoor is
echter niet gekozen. Dat zou uit de
aard van de wetsystematiek ook niet
kunnen. Ik heb wel goede hoop, ook
afgaande op het overleg met de
VNG, dat een en ander in feite tot
dezelfde uitkomsten kan leiden en
dat wij over een aantal jaren in
gelijke mate tevreden gesteld kunnen
zijn, ondanks de wat divergerende
invalshoeken die de loop van het jaar
in deze discussie zijn gekozen.

Ik heb al gesproken over de
kerstboom, met al die regelingen
naast elkaar. Het is de intentie van
het kabinet om daar spoedig iets
anders van te maken. Ik kan het niet
helemaal vertalen in beeldspraak,
maar wij maken er in ieder geval iets
anders van. Ik kom er spoedig op
terug.

De heer Boogaard heeft gesproken
over de Landelijke vereniging van
sociale raadslieden, in relatie tot de
kwestie van de cliëntenraad. Die
kwestie is ook terechtgekomen in
een amendement van de heer
Rosenmöller. Ik sta heel positief
tegenover de gedachte om te
proberen de betrokkenheid van
cliënten te organiseren bij de
tenuitvoerlegging van de bijstand.
Voor de wetgever zelf is het ook van
belang om signalen te krijgen die
niet alleen vanuit het belang en de
perceptie van bestuurders zijn
ingegeven, maar die een recht–
streekse relatie hebben met hoe
cliënten zelf ervaren hoe de
bijstandswet functioneert. Ik wijs er
wel op dat ervoor is gekozen om de
uitvoering van de bijstandswet door
de gemeenten te laten plaatsvinden.
Het ligt dus in de rede dat de
gemeenten zelf beoordelen op welke
wijze zij geadviseerd willen worden
over de tenuitvoerlegging van de
wet. Het is mij bekend dat de
gemeenten zich daarop aan het
voorbereiden zijn. Ik vind het heel
belangrijk dat straks een discussie in
de gemeenteraden in Nederland gaat
plaatsvinden over zowel de inrichting
van de plaatselijke verordening als
de daarbij behorende vraag hoe de
advisering, juist op lokaal niveau,
gaat worden geregeld. Mij dunkt dat
dit de beste plaats is om dit te

regelen. Het is niet nodig, dit in de
wet neer te leggen.

Mevrouw Scheltema heeft terecht
opgemerkt dat het kwijtscheldings–
beleid een relatie heeft met de wijze
waarop de bijzondere bijstand op
gemeentelijk niveau functioneert. Ik
heb laatst kennis genomen van het
rapport dat door de FNV in samen–
werking met de gemeente Rotterdam
is opgesteld. Daarin kwam het
kwijtscheldingsbeleid ook aan de
orde. In het verkeer tussen kabinet
en Kamer - gestart onder het vorige
kabinet - is een soort permanente
discussie gaande over de toepassing
van het kwijtscheldingsbeleid. Het
ligt voor de hand, dit aspect te
betrekken bij de nadere beoordeling
van de bijzondere bijstand. Mevrouw
Scheltema nodigt mij uit, de heer
Vermeend een steuntje in de rug te
geven. Wie ben ik om mij daartegen
te verzetten? Ik heb daar de
afgelopen jaren ook goede ervarin–
gen mee opgedaan, dus neem ik
graag nader contact met hem op.

Mevrouw Scheltema en anderen
hebben gesproken over de relatie
tussen gemeenten en de arbeids–
voorziening. Dit onderwerp heeft de
laatste tijd vrijwel dagelijks mijn
aandacht. Het Rijk heeft in deze
kwestie een eigen verantwoordelijk–
heid, gelet op de taak van het
kabinet inzake de vormgeving van
beleid en van procedures in het
kader van de arbeidsvoorziening. Er
is op dit moment een onderzoek
gaande naar de wijze waarop de
samenwerking tussen gemeenten en
arbeidsvoorzieningsorganisaties
vorm knjgt. Daarnaast heb ik in het
voorlopige oordeel al opmerkingen
gemaakt over het landelijk meer–
jarenbeleidskader van de arbeids–
voorziening. De Kamer zal dit
vandaag of morgen ontvangen. Als
daar aanleiding toe is, hoop ik
daarover snel met de Kamer van
gedachten te wisselen. Daarna kan
het bestuur verder gaan met de
vaststelling van het beleid voor de
komende tijd. Dit gebeurt overigens
onder het beslag van de afspraak dat
er een herbezinning plaatsvindt over
de taakstelling, de procedures en het
beleid van arbeidsvoorziening in het
algemeen. Daarin is met nadruk
ruimte geschapen voor samenwer–
king met de gemeenten. In mijn visie
is het simpelweg zo: een succesvol
uitstroombeleid uit de bijstand kan
niet goed tot stand komen zonder
dat er een nauwe band is tussen
sociale dienst en arbeidsvoor–
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zieningsorganisatie, of het nu gaat
om de directe relatie met de
arbeidsmarkt of om de meer
mdirecte relatie daarmee vanuit de
sociale activering.

Men kent de budgettaire discussie
die met de arbeidsvoorziening is
gevoerd, mede tegen de achtergrond
van de voornemens inzake het
vierfasenmodel. Dit model heeft veel
vragen opgeroepen over de
toekomst van degenen die het
moeilijkst bemiddelbaar zijn. Tevens
was hierbij de vraag aan de orde wie
daarop aanspreekbaar is. Helaas is
hierover nog geen afgerond oordeel
te geven, maar wel is duideiijk dat de
samenwerking tot stand moet
komen. Ik zie het verzet van het CBA
tegen een verplichting op dit punt als
een reflex, die niet erg produktief is.
Deze opstelling is overigens wel
weer begrijpelijk, gelet op de
discussie over de gelijkwaardigheid
van partners in de tripartiete
arbeidsvoorzieningsstructuur. Wij
willen hierover nog eens fundamen–
teel met elkaar praten. Dit is tevens
een goede aanleiding om de
komende maanden de
samenwerkingsverplichting op
deugdelijke wijze te regelen. Ik ben
zeer gemotiveerd om hiervoor een
goede vorm te vinden.

De heer Rosenmötler (GroenLinks):
In het onderhavige wetsvoorstel
wordt de verplichting van de GSD
om met de arbeidsvoorzienings–
organisatie samen te werken
geregeld. Zolang de verplichting
voor de andere partij nog niet in een
wet is vastgelegd, blijft dit een loos
artikel. Ik heb zelf overwogen om in
het kader van de evenredigheid -
een veel gebezigde term in dit debat
- een amendement op de
Arbeidsvoorzieningswet in te dienen.
Wat weerhoudt de minister ervan om
zelf deze weg te bewandelen?
Moeten wij wachten tot de evaluatie
in de loop van volgend jaar wordt
afgerond? Dit punt is essentieel in
het kader van de activering. Verder is
er in de praktijk van alledag alle
aanleiding om te veronderstellen dat
dit van de Arbvo-kant niet al te
gemakkelijk gaat, zodat het dus toch
een "hot issue" is.

Minister Melkert: Voorzitter! In de
eerste plaats wil ik hierbij nogmaals
opmerken dat het enkele regelen van
zo'n verplichting in een wet
natuurlijk nog geen antwoord geeft
op de vragen waar we in de praktijk

mee te maken hebben. In de tweede
plaats: wie ben ik om de heer
Rosenmöller van het mdienen van
een amendement af te houden? Ik
wil hem echter iets in overweging
geven op dit punt. Hij moet namelijk
rekening houden met de mogelijk–
heid dat we de Arbeidsvoorzienings–
wet nog eens vrij grondig tegen het
licht gaan houden. Dit zou het
resultaat kunnen zijn van de
besprekingen die ik de komende
weken wil voeren met de Kamer,
maar ook met de
arbeidsvoorzieningsorganisatie zelf
en met de sociale partners. Dit zal
wellicht ook de consequentie zijn van
de evaluatie die op dit moment door
de commissie-Van Dijk wordt
uitgevoerd. Het zou mij goed lijken
om het punt van de heer Rosenmöl–
ler hier nog eens bij te betrekken.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik wil hier toch graag nog een vraag
over stellen. Ik roep dit niet voor
niets. Het is natuurlijk een essentieel
punt als het gaat om activering als
belangrijkste element van deze wet.
Ik weet dat samenwerking tussen de
sociale diensten en de
arbeidsvoorzieningsorganisatie
essentieel is om de activering gericht
op de cliënten vorm te geven. Ik
weet dat de samenwerking op dit
moment een knelpunt is. Ik realiseer
me dat een bepaling in de
Arbeidsvoorzieningswet natuurlijk
maar één stap is. Dit hoeft niet direct
te betekenen dat het in de praktijk
allemaal goed loopt, maar het zou
wel een noodzakeiijke stap kunnen
zijn om het inderdaad feitelijk af te
dwingen. Het is dan natuurlijk niet zo
gek om dat in het kader van deze
wet te doen. We lopen zo maar een
jaar weg met betrekking tot de
evaluatie van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Dit
vrij essentiële element is dan vrij
krachteloos. Ik kijk ook een beetje
naar de collega's of zij hiervoor in
zijn. Want ik ga natuurlijk geen
amendement maken als ik straks als
enige voor stem. Als er een bepaalde
mate van sympathie voor is, wil ik
het amendement in deze week graag
maken. Misschien kunnen de
collega's hier in tweede termijn nog
eens op reageren.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
U gaat amenderen op de invoerings–
wet?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Nee, ik bedoel een amendement op
de Arbeidsvoorzieningswet.

Minister Melkert: In mijn simpele
wijze van zien is het zo. Als de
wetgever in artikel 118 van de
bijstandswet bepaalt dat burgemees–
ter en wethouders en de
arbeidsvoorzieningsorganisatie
samenwerken om de inschakeling
van bijstandsgerechtigden in het
arbeidsproces te bevorderen, dan
heb je in een andere wet niet een
soortgelijke bepaling nodig om de
aangesprokenen door middel
daarvan nog eens aan te spreken. De
arbeidsvoorzieningsorganisatie is
natuurlijk ook via deze wet aange–
sproken. In zoverre heeft de heer
Rosenmöller al zijn zin. Het ligt in de
wet, maar wij moeten gezamenlijk
constateren dat de praktijk kennelijk
nog wat weerbarstiger is.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Ik begrijp dan niet waarom in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag rond de invoeringswet
wordt gesproken van "lichte
regelgeving" op basis van artikel
118. Waarom wordt daar dan gezegd
dat er afhankelijk van de praktijk
nadere aandacht aan gegeven zal
worden? Met andere woorden: artikel
118 is kennelijk toch niet zo
wederzijds verplichtend, als de
minister nu schetst. Dat was ook
mijn vraag in eerste termijn.

Minister Melkert: Voorzitter! Dat
gaat inderdaad om de vraag van de
nadere invulling. Ik zit dan eerder in
de sfeer van het voorlopig oordeel
over het landelijk meerjarenbeleids–
kader van arbeidsvoorziening, de
vragen die je hierbij aan de
arbeidsvoorziening kunt stellen en de
verantwoordelijkheid die je hierin als
overheid, als medebestuurder neemt.
Inderdaad zou mij in beginsel een
lichte invulling voor ogen staan,
maar door de reactie van de kant van
de arbeidsvoorziening zou opgeroe–
pen kunnen worden dat je dit
misschien nog nader moet gaan
mvullen. Maar voordat we aan de
beantwoording van die vraag
toekomen, bepleit ik dan toch de
discussie in breder verband. Anders
zijn we echt te fragmentarisch bezig,
naar ik vrees.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Het is dan in ieder geval
voor de Handelingen goed als de
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minister zou bevestigen dat de
arbeidsvoorzieningsorganisatie via
artikel 118, lid 2, op dezelfde wijze
wordt aangesproken als de gemeen–
telijke sociale diensten, waar het de
noodzakelijke samenwerking tussen
beide betreft en dat hier evenredig–
heid tussen bestaat.

Minister Melkert: Het antwoord is
"ja".

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dank u zeer. Ik zal geen amendement
maken, voorzitter!

Minister Melkert: Er liggen gelukkig
nog andere amendementen van de
heer Rosenmöller.

Voorzitter! Mevrouw Scheltema
vroeg zich af of gemeenten niet
horendol worden van experimenten.
Zij waarschuwde daarvoor. Volgens
mij is het andersom. Ik word niet
horendol van experimentaanvragen,
maar gemeenten vragen er zelf om.
Wij dringen dat dus niet op. Wij
zeggen niet: dat zult gij doen' Nee,
de gemeenten komen naar ons toe
en wij moeten ons afvragen welke
ruimte gecreëerd kan worden. Ik
meen ook dat die ruimte gecreëerd
moet worden. Het kabinet wil
daaraan graag actief meewerken. Dat
wordt trouwens ook in het regeerak–
koord vermeld.

Zijn experimenten griezelig? Nee.
Griezelig is stilstand in de bijstand.
Reële experimenten moeten wij
vervolgens beoordelen. Daarvoor
verwijs ik naar de discussie die wij in
het begin van mijn antwoord
voerden.

De heer Van Dijke heeft aandacht
gevraagd voor de dak– en thuislozen.
Door de aard van het probleem zal
het altijd moeilijk blijven om hiervoor
een echt sluitende regeling te
vinden. Is de feitelijke situatie van de
dak– of thuisloze doorslaggevend,
dan worden er in de wet naar ons
gevoel voldoende aanknopingspun–
ten geboden die het gemeenten
mogelijk maken te beoordelen of een
dak– of thuisloze in gemeente A of B
aanspraak kan maken op een
bijstandsuitkering.

De heer Van Dijke (RPF): En daar zit
nu juist het probleem. Ik heb de
indruk, dat zij de hete aardappel
doorschuiven. Vergeef me de
vergelijking. De ene gemeente wil
het niet en de andere gemeente laat
het achterwege. Waar de betrokkene
de meeste nachten doorbrengt is

immers vaak niet verifieerbaar,
behalve a!s je zo'n persoon volgt.
Maar dat gebeurt niet. Zo'n persoon
is ten principale overgeleverd aan de
willekeur van de gemeenten en
geniet op deze wijze geen rechtsbe–
scherming. Ik wil de minister toch
vragen daar oog voor te hebben.

Minister Melkert: "Willekeur" gaat
mij erg ver. Ik meen dat de gemeente
in de meeste gevallen wel redelijk zal
handelen. Het probleem dat de heer
Van Dijke hier signaleert, is niet weg
te wuiven achter regels. Het
probleem \s nu juist dat het heel
moeilijk is om regels te verzinnen
waarmee het hele probleem gedekt
kan worden. Voortdurend aandacht
vragen voor deze zaak en daarover
met gemeenten praten: dat lijkt mij
wel reëel. Daarom brengt de heer
Van Dijke dat volgens mij nogmaals
naar voren.

De heer Van Dijke (RPF): Met
permissie: ik vraag aandacht voor
het probleem. Dat is op zichzelf al
heel wat. Er moet echter naar een
oplossing worden gezocht en ik heb
niet de indruk dat met het antwoord
van de minister de oplossing in
beeld komt. Wij kunnen natuurlijk
afspreken dat, wanneer iemand zich
meldt voor een bijstandsuitkering,
opsluiting of iets dergelijks het
gevolg zal zijn, zodat wij dan kunnen
uitmaken waar hij de meeste nachten
doorbrengt. Maar dat werkt in de
praktijk niet. Wij moeten dus naar
een andere oplossing zoeken. Ik
nodig de minister uit, met werkbare
oplossingen te komen, zodat ook
deze groep, hoewel zij niet zo groot
is, toch op sociaal aanvaardbare
wijze hulp ontvangt.

Minister Melkert: Ik moet eerlijk
zeggen dat ik niet direct een
oplossing voorhanden heb. Dat
moeten wij onder ogen zien als het
gaat om de allermoeilijkste gevallen
in die toch al complexe problema–
tiek. Het zou misschien zelfs verkeerd
zijn als wij de pretentie hadden om
het allemaal te kunnen afdekken.
Toch ben ik blij dat de heer Van Dijke
dit punt naar voren brengt. Ik ben
het met hem eens dat het voortdu–
rend onderwerp van gesprek moet
zijn in de contacten tussen rijksover–
heid en gemeenten. Misschien
kunnen vanuit de praktische ervaring
tips voor een betere aanpak worden
gegeven. Ik pretendeer niet de

sluitende oplossing voorhanden te
hebben.

De heer Van Dijke (RPF): U zegt ook
niet toe dat u eraan gaat werken. Uw
antwoord biedt weinig uitzicht op
een concrete oplossing in de
toekomst.

Minister Melkert: Ik zal met mijn
medewerkers bezien wat er in de
afgelopen jaren wellicht is besproken
of geprobeerd. Ik denk echter dat het
voor allen hier een probleem is.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Wij
hebben inderdaad al vaak over dak–
en thuislozen gepraat. In elk geval
voor een bepaalde groep is het een
oplossing om drie nachten ergens te
slapen. Het blijkt dat daarmee een
vrij grote groep wordt bereikt. Als de
minister toch gaat praten met de
gemeenten, kan hij meteen nagaan
of er een cliëntenvolgsysteem valt te
bedenken. Het probleem is natuurlijk
ook dat je niet aan ieder loket
opnieuw een uitkering kunt krijgen.
Er worden echt vorderingen
gemaakt. Ik weet dat in Groningen
een heel goed systeem is opgezet.
Misschien wil de minister die
mogelijkheid ook eens overwegen.

Minister Melkert: Ik dank mevrouw
Doelman voor haar aanvulling. Wat
zij zegt is reëel.

Mevrouw Ooelman-Pel (CDA): Ik
ben nog steeds zo betrokken bij dit
onderwerp dat ik dat automatisch
doe.

Minister Melkert: De heer Van Dijke
heeft vragen gesteld over sociale
recherche en bijzondere opsporings–
ambtenaren. Zou sociale recherche
wettelijk verplicht gesteld moeten of
kunnen worden? Alles kan. Ook
hiervoor geldt het primaat van de
gemeente. Zij mag de eigen
uitvoering verder organiseren. Naar
ons gevoel is dit geen knelpunt dat
langs deze weg moet worden
opgelost.

De heer Van der Vlies heeft veel
opmerkingen gemaakt die ik al meen
beantwoord te hebben. Een specifiek
punt dat hij nog noemde, betrof de
kritiek vanuit de Registratiekamer op
de samenloop met andere regelingen
op grond waarvan getoetst moet of
moet kunnen worden door de
gemeente. Is alles keurig in de wet
vastgelegd? Naar mijn gevoel ligt nu
in de wet vast wat in ieder geval
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nodig is. In het commentaar van de
Registratiekamer wordt wel
gesuggereerd dat er sprake is van
overdaad.

Als wij echter eerlijk zijn, dan zal
een behoorlijke bestandskoppeling
ons in hoge mate moeten helpen bij
het realiseren van de taakstellingen,
zowel op het punt van de betere en
vernieuwde werking van de
toeslagenoystematiek als op het punt
van de fraudebestrijding in meer
algemene zin, waarover al afspraken
lopen met de gemeente en waarover
al eerder met de Kamer gesproken
is. Eerlijk gezegd ben ik naar
aanleiding van de punten die de
Registratiekamer naar voren brengt,
niet van mening dat deze tot
wijzigingen nopen in de benadering
die wij hebben gekozen.

De heer Van Middelkoop heeft
aandacht gevraagd voor eventuele
ruimere fiscale mogelijkheden of
zelfs vrijstellingsmogelijkheden voor
ondersteuning vanuit de particuliere
sector. Hij noemde onder andere
charitatieve organisaties. Hij stelde
dat vraagstuk aan de orde naast de
algemene kwestie die vandaag aan
de orde is, namelijk de nieuwe
verdeling tussen maatschappelijke
verantwoordelijkheid en overheids–
verantwoordelijkheid bij de inrichting
van de bijstandswetgeving.

Aangezien naar mijn oordeel nu
tot een redelijk nieuw evenwicht op
een aantal punten wordt gekomen, is
er geen aanleiding, de particuliere
sector anderszins nader tegemoet te
treden. In mijn gevoel is er sprake
van een behoorlijke verdeling van
verantwoordelijkheid. Daarbij gaat
het allereerst om de relatie tussen
overheid en de individuele burger
die zich eventueel kwalificeert voor
de bijstand. Ik zie niet direct
aanknopingspunten om in te gaan op
de gedachten die door de heer Van
Middelkoop op dit punt naar voren
werden gebracht.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Het gaat niet om het
tegemoet komen aan de particuliere
sector. Het gaat om het mogelijk
maken van bestaande behoeften. Ik
merk zelf weleens, bijvoorbeeld in
kerkelijke kring, dat men best bereid
is, bepaalde mensen te helpen die
echt in de problemen zijn. Door de
aard en de systematiek van de
bijstandswet wordt dat te enen male
onmogelijk gemaakt. Redenerend
vanuit het belang van de overheid,
zeg ik: waarom zou je je als overheid

te kort doen als er elders in de
samenleving kennelijk die bereidheid
bestaat.

Minister Melkert: Ik word gewezen
op artikel 46, waarin staat dat bij de
vaststelling van de middelen, giften
van instellingen en personen niet in
aanmerking worden genomen voor
zover dit gezien de bestemming en
de hoogte van de giften uit een
oogpunt van bijstandsverlening
verantwoord is. Mij dunkt dat daar
een aanknopingspunt ligt. Ik begreep
de opmerking van de heer Van
Middelkoop niet helemaal dat dit niet
mogelijk is. Ik begrijp best dat je de
mogelijkheden zou kunnen verrui–
men of stimuleren, via vrijstelling of
fiscale tegemoetkoming. Dat is
echter een ander punt dan de heer
Van Middelkoop nu aan de orde stelt.

De heer Van Dijke (RPF): Giften van
een charitatieve instelling of een kerk
aan een bijstandsuitkerings–
gerechtigde worden gekort op de
uitkering. Het is natuurlijk de vraag
of dat beantwoordt aan de wens van
degene die de gift verstrekt.

Minister Melkert: Uit artikel 46 moet
ik afleiden dat dit in ieder geval niet
automatisch het geval is. Als er
evidentie is van uw kant dat er een
praktijk is die op iets anders zou
wijzen, wil ik daar graag kennis van
nemen zonder mij op voorhand aan
een beoordeling daarvan te binden.
Wij hebben echter geen redenen om
aan te nemen dat dit het geval zou
zijn.

De heer Van Middelkoop (GPV): Dit
is interessant. Het gaat hier immers,
als het goed doordacht is, om een
wijziging van de geldende praktijk. Ik
heb in de afgelopen decennia altijd
verhalen gehoord over dat men
graag dit of dat zou willen doen,
maar dat dit geen enkele zin zou
hebben omdat het gekort zou
worden op de bijstandsuitkering die
mensen krijgen. Daar is natuurlijk
vanuit de systematiek van de
bijstandswet zoals die nu bestaat ook
alle aanleiding toe. Nogmaals, de
overheid doet zichzelf te kort. Ik vind
artikel 46, gezien de formulering, vrij
wazig. Ik moet de toelichting er nog
maar eens op nalezen. Als het een
wijziging van de bestaande
mogelijkheden zou betekenen, noteer
ik met dankbaarheid dat dit nu
vastligt in de Handelingen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
dacht dat dit gewoon een voortzet–
ting was van de systematiek die er
altijd al was. Een charitatieve
instelling mag bijvoorbeeld niet elke
maand ƒ 100 geven. Als zo'n
instelling een televisie of iets anders
geeft, wordt dit echter niet gekort op
de uitkering. Zo heb ik het altijd
geïnterpreteerd. Als het gaat om
eenmalige tegemoetkomingen of
giften is er niets aan de hand. Het
ligt anders bij structurele gaven.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik wil
mevrouw Doelman-Pel bijvallen
vanuit de herinnering aan een
discussie die wij als Kamer hebben
gehad met een voorganger van deze
minister, de onlangs overleden
minister De Koning. Toen speelde het
voorbeeld van Alkmaar. Daar werd
vanuit diaconieën aan bepaalde
bijstandsgerechtigden een maande–
lijks wederkerende, dus structurele
dotatie gegeven. Daar is toen een
probleem gerezen met de bijstands–
uitkering. Wellicht dat dit voorbeeld
hierbij betrokken moet worden.

Minister Melkert: Tegen de heer Van
Middelkoop wil ik het volgende
zeggen: als het in de wet staat, is het
goeci doordacht. Dat is het uitgangs–
punt.

De heer Van Dijke (RPF): Dat is
volstrekt nieuw!

Minister Melkert: Voor deze coalitie
niet!

Daarnaast wil ik opmerken dat een
en ander echt ter beoordeling komt
van de gemeenten. Het voorbeeld
van de heer Van der Vlies kan heel
juist zijn. Het gaat dan om de
gemeente Alkmaar die het in dat
geval zo beoordeeld heeft. Het is dus
al langer staand beleid. Mevrouw
Doelman merkte dat terecht op. Het
is goed dat dit zo verhelderd is.
Daarmee is ook de vraag van de heer
Van Middelkoop beantwoord.

De heer Van Middelkoop heeft nog
een vraag gesteld over 12-jarigen. Hij
vroeg of het om een wisseltruc ging.
Dat is natuurlijk niet het geval. Daar
leen ik mij niet voor. Ik denk dat deze
vraag ook al eerder beantwoord is.

Ik denk hiermee de vragen van
een antwoord te hebben voorzien. Ik
wil daar in deze termijn nog één
opmerking van mijn kant aan
toevoegen.

Het verheugt mij dat er in zo'n
grote mate overeenstemming blijkt
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op de hoofdpunten van de wet. Dat
is een vrij belangrijk moment na de
vele jaren dat hierover gesproken is,
wetende dat de bijstandswet altijd in
beweging zal zijn en dus ook altijd
verdere discussie en evaluatie zal
vragen. Tot de hoofdpunten van de
wet behoort het beginsel van
activering. Ik ben mij daarbij bewust
dat dit geen carte blanche betekent
voor de gemeente of voor wie dan
ook om ineens van stilstaan in hollen
over te gaan. Ik zeg dit tegen al
diegenen die daar een opmerking
over hebben gemaakt. Wij dragen
met zijn allen, gemeentelijke
overheid en de rijksoverheid, de
laatste voorop, de verantwoordelijk–
heid dat de bijstand zo vaak tot
stilstand heeft geleid. Daar moeten
wij uitkomen. Daarbij moet wel de
redelijkheid als uitgangspunt worden
genomen, al was het maar vanuit de
constatering dat wij het hier gewoon
hebben over een situatie waarin door
een groot aantal mensen, meer dan
ooit voorheen, geroepen wordt om
de relatie tussen uitkeringssituatie en
de arbeidsmarkt te leggen, of het nu
gaat om de gedeeltelijk arbeidsge–
schikten waarvoor wij opnieuw een
plaats op de arbeidsmarkt willen
zoeken, dan wel om mensen die al
langer in de bijstand "zitten". Ik denk
aan bijstandsmoeders met oudere
kinderen. Al die gevallen komen
erbij. Wij weten allemaal dat wij van
de gemeenten niet in redelijkheid
kunnen vragen om iets wat wij
vandaag beslissen, morgen geregeld
te hebben. Wel is het van belang om
het perspectief van activering te
handhaven. Het gaat erom, dat het
logo van de nieuwe aanpak te laten
zijn.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Met alle respect voor dit wat vroege
slotnummer van de minister in
eerste termijn, dat, eerlijk gezegd,
prachtig klinkt, maar het slaagt pas
wanneer het groeiende aanbod van
bijstandsgerechtigden daadwerkelijk
wat meer kans krijgt op de arbeids–
markt. Voor dat grote probleem
staan wij nu. Daarbij komt dat er zich
weliswaar in deze discussie een
bepaalde mate van consensus lijkt af
te tekenen, maar dat er nog een
aantal fundamentele discussiepunten
zijn voor de tweede termijn en
misschien zelfs voor een afrondend
debat. Het slotnummer van de
minister was dus wel mooi, maar het
was misschien wat voorbarig gezien

het feit dat de discussie niet
helemaal afgerond is.

Minister Melkert: Van dit laatste ben
ik mij zeer wel bewust. Maar met het
oog op de hoofdpunten van de
voorstellen blijf ik bij mijn constate–
ring. Dat doet absoluut niets af aan
onze verdere gedachtenwisseling
over een aantal specifieke punten.

Er wordt terecht een relatie gelegd
met de ontwikkeling van het aantal
arbeidsplaatsen. Wat wij echter ook
met elkaar afspreken over bijstand,
experimenten en activering, bij de
arbeidsmarkt gaat het altijd om het
sluitstuk van het beleid. Dat beleid
begint onder andere bij lasten–
verlichting, verbetering van de
werking van de arbeidsmarkt,
differentiatie van de arbeidsduur en
deeltijdarbeid. Het gaat dus om het
creëren van veel meer banen.
Vervolgens gaat het om vergroting
van de uitstroom uit de uitkering.
Waar wij het nu over hebben, is het
sluitstuk. Dat kan nooit in de plaats
treden van het streven naar meer
reguliere werkgelegenheid, ook uit
andere hoofde. Daar is het kabinet
ook mee bezig.

Tweede termijn van de zijde van
de commissie

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik ben blij met de
discussie van vandaag, hoewel er
nog wat onduidelijkheden overblij–
ven. Een aantal worden misschien
vanavond opgelost. Ik heb begrepen
dat de minister ons regelmatig
rapporteert over allerlei ontwikkelin–
gen. Die spitsen zich natuurlijk toe
op de samenwerking met de
arbeidsvoorziening, wil dat echt kans
van slagen hebben.

Er komt nog een uitgebreide
gedachtenwisseling over het
experimenteerartikel, vooral over de
randvoorwaarden. Ik heb begrepen
dat wij door de minister nader
geïnformeerd worden over de
financiële taakstelling in dit verband.
Ik blijf van mening dat wij na die
discussie uit stilstand niet ineens
moeten gaan hollen. Daar had de
minister het tot slot ook over. Daarin
is ook de angst van een aantal
uitkeringsgerechtigden gelegen. Zij
vrezen dat zij alleen maar allerlei
dingen gedwongen moeten doen,
zonder dat er sprake is van enige
relatie met hun achtergrond en hun
welzijn. Daar draait het om. Het gaat
erom dat wij mensen iets laten doen

waarbij zij het gevoel hebben dat er
perspectief is in die zin dat zij weer
kunnen deelnemen aan de arbeids–
markt.

Het gaat niet om gedwongen
vrijwilligerswerk. Wel zal men zich
verantwoordelijk voelen. Vergoeding
van de kosten is daarbij natuurlijk
een belangrijk instrument. Dit geldt
zeker voor degenen die langdurig op
de bijstand zijn aangewezen en die
dit werk willen blijven doen. Helaas
zijn er nog mensen die aan het eind
van de maand moeten bekijken of zij
de strippenkaart kunnen betalen die
nodig is voor de uitvoering van het
vrijwilligerswerk. Bij dezen vraag ik
daar nog eens aandacht voor.
Hetzelfde geldt voor degenen die
straks andere sociaal nuttige
activiteiten doen. Het is dan toch wel
van belang dat er wat eenduidigheid
komt in het hanteren van een
onkostenvergoeding. Ik ben een
beetje beducht voor de concurrentie
in de regelingen en voor het feit dat
de een zich daarin uitnemender acht
dan de ander. Dat zou ik gewoonweg
jammer vinden en wat dat betreft
pleit ik voor individuele trajecten. Het
moet voor de mensen herkenbaar
zijn. Ik vind het fijn dat er een notitie
komt, maar ik vind dat er ook haast
mee geboden is om met elkaar naar
al die additionele arbeid en die
nieuwe regelingen te kijken, juist met
het oog op de mensen die daar
gebruik van gaan maken.

Wat betreft de cliëntenraden vind
ik hetgeen de heer Rosenmöller te
dien aanzien heeft verwoord, veel te
verfijnd. Ik vind wel dat er aandacht
moet zijn voor cliëntenraden. Ik ben
het wat dat betreft met de minister
eens, dat het op plaatselijk niveau
vorm gegeven moet worden, want ik
ben een beetje bang voor een
bepaling als: er zij een cliëntenraad.
Immers, wij kennen ook gemeenten
die zo weinig uitkeringsgerechtigden
hebben, dat je je af kunt vragen of
het een zinvolle bijdrage is in het
totaal. Maar het laten deelnemen van
mensen aan de inspraak lijkt mij op
zichzelf heel belangrijk.

Ik heb goed naar de minister
geluisterd, daar waar het betreft de
aantoonlast - ik noem het maar de
bewijslast - rondom het partner–
begrip. Dat blijft een heel moeilijke
zaak. Ik vind het fijn dat de minister
daarover in discussie blijft met de
gemeenten, juist over de vormgeving
van dat begrip en over de vraag
waar eventueel straks de spanning
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ligt in de uitvoering en waar grote
problemen zijn te verwachten.

Ik ben de minister er dankbaar
voor dat hij mijn amendement met
welwillendheid tegemoet wil treden.
Alleen heb ik hem geen antwoord
horen geven op mijn amendement
wat betreft de kredietbank. Daar zou
ik graag in tweede termijn nog het
een en ander over willen horen van
de minister.

Wat mij opgevallen is - het was
naar aanleiding van een vraag van
de heer Rosenmöller - is dat de
minister het huisbezoek nu ineens
plaatst in de context van een
mogelijk vermoeden van fraude,
terwijl wij in deze Kamer daar eerder
discussies over hebben gevoerd,
waarbij gezegd is dat huisbezoek ook
kan horen tot de standaardproce–
dure, bij de intake. Mensen zijn niet
verplicht iemand binnen te laten,
maar het kan toch zijn dat een
medewerker van de sociale dienst
zegt: ik ga bij die mensen op
huisbezoek. Ik wil graag weten of het
huisbezoek alleen geschiedt bij een
vermoeden van fraude of dat het ook
mogelijk is als een integraal
onderdeel van het werk van de
medewerkers van de sociale dienst.

Over de bijzondere bijstand krijgen
wij nog een verdere discussie. Dat
lijkt mij aen zeer boeiende discussie,
omdat wij dan, zo denk ik, tegelijker–
tijd met elkaar moeten praten over
wat nu echt valt onder de noodzake–
lijke kosten van bestaan. Ik ben blij
dat de minister nog eens een uitleg
heeft gegeven, daar waar het betreft
de woonlasten. Ik onderschrijf de
all-in-norm; daar zij geen onduidelijk–
heid over. Maar in de discussies die
ik ook gevoerd heb, is steeds de
vraag naar voren gekomen: waarom
haal je de woonlasten er niet uit? Ik
vind dat je, juist om recht te doen
aan de verantwoordelijkheid van
mensen voor hun eigen leven, in
feite moet uitgaan van een all-in–
norm. Daarom is het voor de
discussie goed geweest, dat wij dit
hier nog een keer hebben besproken
met elkaar.

Verder ben ik nieuwsgierig naar
wat uiteindelijk de invoeringsdatum
zal worden, want daarover hebben
wij nog geen volledige duidelijkheid
gekregen van de minister. Ik heb in
mijn eerste termijn al gezegd dat zes
maanden mij te kort lijkt, omdat je je
moet voorstellen dat alle beschikkin–
gen moeten worden herzien en zaken
in feite op één datum komen te
vervallen. Er is, kortom, geweldig

veel werk te doen. Ik zou daarom
willen pleiten voor negen maanden.
Mocht de minister echter op 1
januari 1996 gaan zitten, dan is het
zelfs een jaar en dan zal ik daar geen
bezwaar tegen hebben.

Voorzitter! Ik geloof dat dit thans
in hoofdlijnen mijn bijdrage moet
zijn, waarbij ik meen duidelijk te
hebben aangegeven - desnoods kom
ik er bij de artikelsgewijze behande–
ling nog even op terug - dat het een
bijstandswet moet worden die
mensen activeert en dat wij bij die
activering een goede balans moeten
zien te vinden tussen echt werk en
het werken met behoud van
uitkering.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Ik zeg de minister
dank voor zijn antwoord in eerste
termijn. Ik heb heel veel antwoorden
gekregen die voldeden, zodat ik die
punten nu laat rusten, want anders is
mijn spreektijd in één klap op. Er zijn
ook een aantal punten die nog
terugkomen en ook daar zeg ik
verder niets over, op één uitzonde–
ring na.

Het is heel goed dat wij hebben
afgesproken, dat het onderwerp dat
ik aanduid als "sociale activering" -
een veel gelukkiger woord dan
"vrijwilligerswerk" - terugkeert, want
ik denk dat er een heel principiële
discussie onder ligt, die beter
verdient dan om hier en marge van
een op zichzelf heel belangrijk debat
over een heel belangrijke wet
afgedaan te worden.

Mevrouw Doelman weer er al op
dat wij, om wille van degenen die
van bijstand afhankelijk zijn, het
belang van deze kwestie nauwelijks
kunnen overschatten. Veel cliënten
zullen zich afvragen: wat hangt ons
boven het hoofd? Daarom is het een
goede zaak dat het experimenteer–
artikel wel door gaat. Dan gaat het
om overzichtelijke hoeveelheden.
Bovendien kan er een goede
evaluatie worden gehouden van de
verplichtingen die worden opgelegd
aan mensen, verplichtingen
waarover de Kamer nog komt te
spreken.

Dan is er het punt van de
vrijlating. Ik hoop dat ik de minister
op dit punt goed heb begrepen. Hij
zei: stel dat iemand ƒ 600 verdient en
dat betrokkene daarvoor verwer–
vingskosten van ƒ 200 heeft. Dan
geeft de gemeente op basis van de
vrijlatingsregeling geen premie.
Betrokkene gaat er dan op achteruit.

Immers, dat bedrag van ƒ 600 wordt
verrekend met de uitkering. De
kwestie kan in deze wet niet worden
geregeld. De vrijlating wordt niet in
deze wet geregeld. Die is elders
geregeld. In deze wet wordt wel de
bijzondere bijstand geregeld waarop
een beroep kan worden gedaan. Dat
is echter een heel ingewikkelde
omweg. Ik pleit er alsnog voor dat de
minister de gemeenten bij de
vrijlating meer beleidsvrijheid geeft.
De gemeenten kunnen dan rekening
houden met de verwervingskosten.
Dat hoeft dan niet langs de
ingewikkelde omweg van de
bijzondere bijstand te gebeuren.

Ik kom te spreken over de
bijzondere bijstand in ruime zin. De
minister zei in de richting van
mevrouw Doelman dat dit niet in de
gemeentelijke verordening opgeno–
men hoefde te worden. Dat is juist.
Het is inderdaad niet verplichtend
geregeld in de wet. Maar vanuit
bepaalde invalshoeken is het
misschien wel wenselijk dat
burgers/cliënten in een bepaalde stad
weten waarop zij kunnen rekenen.
Dat kan, naar mijn mening, op basis
van artikel 124a, eerste lid. Als
gemeenten het wenselijk vinden,
kunnen zij dat op basis van dit artikel
doen. Zie ik dat goed?

Voorzitter! Er is slechts één vraag
onbeantwoord gebleven, een vraag
die sterk leeft in mijn fractie. Het
gaat dan om jongeren die met hun
ouders niet goed door één deur
kunnen. Gezegd is dat de sociale
dienst in zulke gevallen mogelijkhe–
den moet hebben om een voorzie–
ning te treffen via de bijzondere
bijstand. Ik heb de minister daar niet
op terug horen komen. Ik vind het
van belang om daarover expliciet
iets van hem te horen. Wij hebben
het er ooit bij een andere gelegen–
heid over gehad. Er is een koppeling
gelegd met kinderbeschermings–
maatregelen. Maar kinderen die
ouder dan 18 jaar zijn, zijn meerder–
jarig. Dan zijn er geen kinderbescher–
mingsmaatregelen meer. Het gaat
dus eigenlijk om een materieel
criterium. Als kinderen hooglopende
bonje hebben met hun ouders, is dat
lastig voor de gemeente. Dat begrijp
ik best. Het is immers niet na te
gaan. Toch moet dit een criterium
zijn. Het andere uiterste is dat ouders
zich al te gemakkelijk van hun
onderhoudsplicht onttrekken. Dat kan
natuurlijk ook niet de bedoeling zijn.

Tot slot ga ik in op het amende–
ment met betrekking tot de jonge
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ouders. Voor de jonge ouders is de
eerste winst in ieder geval binnen.
De minister heeft gezegd dat hij het
materieel eens is met de verbetering
van de financiële positie van de
jonge ouders. Ik heb vastgesteld dat
mevrouw Doelman haar amende–
ment heeft gewijzigd. Daarmee komt
het dichter bij ons amendement. Er
wordt daadwerkelijk mee aangege–
ven dat de financiële vooruitgang
voor jonge ouders vorm moet
worden gegeven. Er liggen nog wel
enkele verschilpunten. Daar moet
echter uit te komen zijn, voordat wij
het plenaire debat in de loop van
deze week voeren.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Ik heb met welwillendheid
de antwoorden van de minister
aangehoord. Ik ben graag met hem
in debat gegaan. Op de bijzondere
bijstand komen wij later nog terug.
Wij staan positief tegenover de
gedachte om een en ander met
betrekking tot de duurzame
gebruiksgoederen later te regelen.

Wat de huiszoeking betreft is het
begrip "evenredigheid" gehanteerd.
Dit betekent dat er het vermoeden
moet zijn van een strafbaar feit. Dat
is een beleidswijziging ten opzichte
van de huidige situatie. Ik hoop dat
dit in de praktijk als zodanig wordt
geëffectueerd.

Minister Melkert: Voorzitter! De heer
Rosenmöller gaat nu wel erg snel.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dat is dan vanwege de tijd.

Minister Melkert: Toen de heer
Rosenmöller een interruptie plaatste
op het punt van de huiszoekingen,
heb ik aangegeven op grond
waarvan dat niet zou kunnen
gebeuren. Nu geeft hij aan op grond
waarvan dat wel kan gebeuren. Dat
is iets anders. Ik kom hier in tweede
termijn graag op terug. Maar hij
moet geen verkeerde conclusies
trekken uit het interruptiedebatje.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dat moet natuurlijk gebeuren in
tweede termijn. Als u zegt dat ik een
verkeerde conclusie trek, moet dat
nog worden besproken. Maar waar
ging het om? Ik heb een heel
voorzichtige benadering gekozen. Uw
reactie was toen: je bent te voorzich–
tig. Toen kon ik eigenlijk alleen de
conclusie trekken dat er een redelijk
vermoeden moet zijn dat men iets

achterhoudt. De minister sprak zelf
over "evenredigheid". En als men
iets achterhoudt, is dat een strafbaar
feit. Daarom concludeer ik, dat er
een redelijk vermoeden moet zijn
van een strafbaar feit alvorens je
onaangekondigd iemands huis
binnen kunt treden. Dat is naar mijn
mening de essentie van de discussie.

Minister Melkert: Maar nu bent u te
onvoorzichtig. Straks zal ik dat
toelichten.

De heer Rosanmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Het belangrijkste punt van
de discussie van vanmiddag tot nu
toe betreft het experimenteerartikel.
Ik ben ervoor, het beestje bij zijn
naam te noemen. Men kan een
ingewikkelde discussie voeren over
de vraag of vrijwilligerswerk al dan
niet verplichtend mag worden
opgelegd - als men dat zegt,
begrijpen de mensen waarover men
het heeft - en vervolgens spreken
van sociale activering. Dat vind ik
een Haagse manier van oplossen van
het probleem die er bij mij niet
ingaat. In essentie gaat het hier om
de vraag of je vrijwilligerswerk de
cliënt al dan niet verplichtend mag
opleggen. De minister zal op dit punt
in zijn brief nog terugkomen. Ik wijs
er nu op, dat voor onze fractie de
volgende ondergrens geldt. Wij
willen de cliënten niet verplichten tot
het doen van het werk dat tot
vandaag de dag in de volksmond
vrijwilligerswerk heet. Natuurlijk, een
nadere discussie hierover is prima.
Volgens mij kan hierover ook
gesproken worden bij het behande–
len van het punt van de afstemming
in het kader van additioneel werk
vanwege het feit dat de minister
overweegt de ingangsdatum op 1
januari 1996 te bepalen.

Voorzitter! Mijn laatste opmerking
betreft de 380 mln. Ik plaats grote
vraagtekens bij de mogelijkheid dat
bedrag te realiseren zonder de
fundamentele rechten, die tot op
heden in de Algemene bijstandswet
staan, aan te tasten. Daarover zullen
wij mogelijk in tweede termijn nog
komen te spreken naar aanleiding
van de behandeling van het
splitsingsmodel. De Algemene
bijstandswet vormt inderdaad een
vangnet, maar velen zullen daarop
noodgedwongen zijn aangewezen,
omdat voor hen het perspectief van
werk in de komende periode niet
aanwezig zal zijn.

De heer Van Hoof (WD): Voorzitter!
Gelet op de voorgeschiedenis van de
wet, kun je nauwelijks stellen dat de
behandeling ervan te vroeg
plaatsvindt. Dat neernt niet weg dat
bespreking van onderwerpen als de
bijzondere bijstand en niet in de
laatste plaats dat van de experimen–
ten duidelijk maakt dat wij op een
later moment nog het een en ander
te bespreken hebben. De antwoorden
van de minister, waarvoor ik hem
overigens dankzeg, maken duidelijk
dat een verkeerde indruk kan
ontstaan. Als je namelijk in een
debat als dit alle punten waarmee je
het eens bent niet of nauwelijks
noemt en de punten waarmee je het
minder eens bent of waarover nog
discussie bestaat wel aan de orde
stelt, kan de indruk ontstaan dat het
aannemen van deze wet grote
problemen met zich brengt. Voor
mijn fractie zijn die er echter niet.
Dat neemt niet weg, dat er nog
sprake is van enkele elementen in de
wet waarmee wij nog enige moeite
hebben. Op sommige punten is het
voor ons nog slikken.

Ik heb genoteerd dat de minister
ons nog laat weten op welke manier
hij dekking denkt de vinden voor het
geval er sprake zal zijn van een
andere ingangsdatum. Dat antwoord
wacht ik af. Hij heeft niet aangege–
ven in hoeverre hij nog bereid is
nader van gedachten te wisselen met
de VNG over de regelintensiteit. Ik
wil graag van hem horen of voor
hem de discussie over dit punt is
afgerond dan wel dat hij daaraan
nog aandacht wil besteden.

Voorzitter! Wat de experimenten
betreft is het goed nog eens aan te
geven dat van de kant van de
WD-fractie met grote voorzichtigheid
en terughoudend wordt gekeken
naar alles wat te maken heeft met
additioneel werk en experimenten
dienaangaande. Wij vinden dat
primair gezocht zal moeten worden
naar meer regulier werk. Er zullen
ook meer voorwaarden geschapen
moeten worden voor het ontstaan
van dat werk. Daarop moeten wij
onze inspanningen in eerste instantie
richten. Op dit punt zal de minister
het met ons eens zijn. Verder vinden
wij dat men bij het laten verrichten
van additioneel werk heel voorzichtig
moet zijn om te voorkomen dat
sprake is van verdringing en
concurrentievervalsing. Ik zeg dat
nog eens met de allergrootste
nadruk.
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Het laten verrichten van additio–
neel werk en het uitvoeren van
experimenten die vandaag aan de
orde zijn geweest, moeten naar mijn
mening gebeuren met inachtneming
van de individuele trajecten die
leiden naar werk. De discussie over
de definitie van vrijwilligerswerk vind
ik in dat verband niet eens zo
relevant. Mij gaat het dan om de
activiteiten die verricht moeten
worden en de functie die zij hebben.

Met het experimenteerartikel
worden mogelijkheden geboden om
artikelen van de wet buiten werking
te stellen. Daarbij doet zich voor mij
het probleem voor, dat ik ten aanzien
van een aantal mogelijkheden mij op
geen enkele manier terughoudend
opstel, maar dat ik ten aanzien van
een aantal andere zaken dat wel doe.
Ik heb bijvoorbeeld van de minister
nog niet duidelijk te horen gekregen
wat ik precies moet verstaan onder
het geven van premies bij het
voltooien van een opleiding of bij het
aanvaarden van werk. Als ik nu in
afwachting van de nadere discussie
over de criteria akkoord ga met het
experimenteerartikel in zijn volle
omvang, met alle leden die daarin
staan, dan weet ik niet waar ik later
aan gebonden ben. Daarmee heb ik
het probleem geschetst dat voor
mijn fractie geldt, tegen de achter–
grond van de terughoudendheid en
de voorzichtigheid die wij hierbij
betrachten.

Ik herhaal in dat opzicht ook een
ander punt, waar de minister snel en
in algemene bewoordingen op
reageerde. Ik vind het bij een
discussie over additioneel werk en
experimenten in de zin van
activering van het allergrootste
belang om te constateren, dat
desalniettemin de kosten van de
uitkering en de lasten in de vorm van
premies en belastingen overeind
blijven.

Een volgend punt heeft ook met
die terughoudendheid te maken. Bij
de discussie over de banenpools van
de afgelopen tijd is het mij te vaak
opgevallen dat men op plaatsen
waar een banenpooler werkzaam
was, zei: wij kunnen deze persoon
niet meer missen; wij kunnen niet
meer functioneren zonder hem. Dan
is het dus geen additioneel werk
meer, maar gaat het om een gewone
reguliere baan. Als het nu het
probleem is dat die reguliere banen
te duur zijn, dan moeten wij kijken
naar de kosten van de arbeid, naar
de hoogte van het minimumloon en

wat dies meer zij. Kosten van arbeid
worden voor een deel veroorzaakt
door de hoogte van premies en
belastingen. Daarmee is de cirkel
weer rond en heb ik nog eens
nadrukkelijk onze terughoudendheid
aangegeven.

De minister heeft drie argumenten
gegeven waarom hij wil vasthouden
aan zijn eigen partnerdefinitie. Ten
eerste noemde hij de rechtsgelijkheid
over het gehele land. Dat is natuurlijk
een valide argument. Maar als je het
hebt over decentralisatie, zullen er
natuurlijk verschillen zijn. Zijn
volgende argumenten, namelijk de
relatie met andere wetten en het
gevaar van regelwinkelen, zijn ook
valide. Het voornaamste is dat de
minister met nadruk heeft gezegd dat
de ontwikkeling rond de partner–
definitie en de problemen van de
gemeenten bij de toepassing ervan
worden gevolgd. Ik vind dat een
belangrijke uitspraak. Het is voor mij
ook een voorwaarde om verder te
kunnen op dit punt.

Het lijkt mij niet verstandig om nu
uitgebreid aan tekstexegese te doen
van hetgeen over de 380 mln. in het
regeerakkoord is gesteld. Wat hierbij
wel van belang is, zijn het aantal
toeslagen en de ontwikkeling daarin
en het feit dat er nu geen nulmeting
is. Voordat de wet ingaat, hebben wij
nog vele maanden te gaan en nog
veel te inventariseren. Het is dan ook
zeer wel mogelijk om alsnog een
nulmeting te realiseren.

De voorzitter: De heer Boogaard
stel ik in de gelegenheid om, zo hij
daaraan behoefte heeft, nog één
vraag te stellen. Hij heeft namelijk
eigenlijk geen spreektijd meer.

De heer Boogaard (AOV): Als ik de
heer Van Hoof zo hoor, dan heeft hij
een goede overschrijding van zijn tijd
gemaakt.

De voorzitter: De heer Van Hoof
had nog spreektijd over.

De heer Boogaard (AOV): Voorzitter!
Ik sta sympathiek tegenover de
opmerking van mevrouw Doelman
over vrijwilligers en de kosten–
vergoeding. Het begrip "vrijwilligers"
staat mij in deze context echter nog
steeds niet aan. Ik doe de suggestie
om in dezen van "werkstimulerings–
regeling" te spreken.

Naar aanleiding van hetgeen er
over de cliëntenraad en de sociale
raadslieden naar voren is gebracht.

wijs ik erop dat ik de voorkeur geef
aan een centrale regeling in plaats
van het aan de gemeenten over te
laten.

Wij geven ook de voorkeur aan de
in de wet opgenomen partner–
definitie. Wat de VNG heeft
voorgesteld, legt de bewijslast
namelijk bij de cliënt, die doorgaans
toch al in een moeilijke situatie
verkeert.

Wij geven er eveneens de
voorkeur aan om de invoerings–
datum van de wet op 1 januari 1996
te stellen.

Het toekomstig debat over de
bijzondere bijstand zie ik met
belangstelling tegemoet.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
de uitvoerige beantwoording. Ik ben
blij dat hij het probleem van de
alleenstaande jongere ouder en ook
van de jonge ouders onderkent. Ik
ben met mevrouw Kalsbeek van
mening dat de stukken die er nu
liggen, voldoende materiaal
aandragen om voor aanstaande
donderdag met een mooi amende–
ment op dat punt te komen, opdat de
situatie in ieder geval iets verbetert.

Ik vind het belangrijk dat het
experimenteerartikel wel doorgaat.
Via het tweede lid ervan is er
voldoende ruimte om ervoor te
zorgen dat het verantwoord wordt
ingevoerd, met een goed evenwicht
tussen enerzijds stimulering en
anderzijds dwang en zonder
aantasting van het begrip "vrijwilli–
gerswerk".

De activering van ouders met
kleine kinderen is afdoende geregeld.
Ik ben verheugd dat de toch ruime
interpretatie die mij zelf altijd voor
ogen staat van de verzorgings–
aspecten van ouders, met name
bijstandsmoeders, met wat oudere
kinderen, ook de interpretatie van de
minister is. Een en ander kan in de
toekomst dan ook zo werken.

De voorzitter: U moet afronden.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik heb op twee vragen nog geen
antwoord gehad. Voor mij is het
belangrijk dat, als er voor mensen op
een gegeven moment geen zicht
meer is op werk - dat zou bij oudere
werklozen het geval kunnen zijn - er
dan niet meer eindeloos geprikkeld
en geschoold wordt. Het maatwerk
kan er ook wel eens uit bestaan dat
je de mensen rust geeft. Verder heb
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ik geen antwoord gekregen op de
vraag of de verhaalsregeling, zoals
die nu in de wet staat, in strijd is met
het Europees verdrag voor de
rechten van de mens.

Ik wil tot slot nog zeggen dat ik
voor invoering op 1 januari 1996
ben. Tot slot wil ik graag dat de
minister toezegt dat hij, als hij
ingrijpende aanvullende regels gaat
stellen, ons daarvan in kennis stelt.
Hij behoeft dat natuurlijk niet van
alles te doen, maar wij moeten er
wel een beetje zicht op houden of de
bijstandswet met haar mogelijkheden
tot verdergaande regelgeving weer
niet ontaard. Op dat punt wil ik
graag de vinger aan de pols houden.

De heer Van Dijke (RPF): Mijnheer
de voorzitter! De minister heeft mij
niet duidelijk gemaakt hoe hij aan
het bezuinigingsbedrag van 380 mln.
wil komen. Gelet op de categorieën,
lijkt het mij ondoenlijk om die
taakstelling te halen, omdat de
gemeenten daar een vrij kleine
zeggenschap in hebben. De
gemeenten kunnen op die catego–
rieën volgens mij niet zoveel winst
boeken als de minister in een
optimistische bui heeft neergeschre–
ven in het regeerakkoord.

Ik wil nog een opmerking maken
over artikel 114 en de interpretatie
die de minister daaraan geeft. Ik heb
gevraagd of de memorie van
toelichting bij mij gebracht kon
worden, dat is gebeurd. Als ik daarin
kijk wat er onder het eerste lid van
artikel 114 als reden van medische of
sociale aard wordt geduid, zie ik dat
de zorgtaken daar niet onder vallen.
Neemt de minister nu afstand van de
memorie van toelichting? Ik ben
graag bereid om zijn interpretatie
van "sociale aard" hier als het ware
als wettekst te laten gelden. Dat zou
voor mij reden zijn om in samen–
spraak met mijn collega ons
amendement in te trekken. Dit moet
dan echter wel helder zijn, want de
memorie van toelichting geeft voor
zulke redeneringen geen piaats.

Overigens vind ik dat de
experimenteerartikelen moeten
doorgaan en dat de inwerkingtreding
van de wet in samenspraak met de
gemeenten zo snel mogelijk moet
plaatsvinden, maar niet eerder dan
dat een zorgvuldige uitvoering
gewaarborgd kan worden.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik zeg de minister dank
voor zijn beantwoording. Wat het

experimenteerartikel betreft, ben ik
nog in afwachting van zijn reactie op
de suggestie die ik op dat punt heb
gedaan. Ook ik hecht aan voortgang
van de voorgenomen en aangemelde
experimenten, als die erkend kunnen
worden. Daar heb je een wettelijke
titel voor nodig. Wat mij betreft, zou
er dus een experimenteerartikel in
deze wet kunnen staan. Er zijn dan
echter wel wat preciseringen nodig.
Ik heb de minister daarom gevraagd
en ik wacht die dus af. Overigens
moet er dan een expliciete uitspraak
komen over het betrekken van artikel
114 bij het experimenteerartikel. Daar
is een vraag over gesteld, maar die
is nog niet expliciet beantwoord. Het
dilemma van artikel 120 respectieve–
lijk artikel 122 - dat gaat over die
vrijwilligers - zal dan ongetwijfeld
gelijk worden meegenomen.

Ik zit zelf nog even te denken over
de vraag hoe je, mocht het zijn dat er
geen kamermeerderheid is voor het
uiteindelijke voorstel van de minister,
daar dan mee kunt of moet omgaan.
Ik hoop dat dit niet zal gebeuren
maar je kunt dan eventueel
nadenken over de ruimte die een
verschuiving van de invoerings–
datum kan opleveren. Dan kan
bijvoorbeeld de beleidsbrief over die
40.000-banenplannen etcetera
afgewacht worden. Dat is een
kwestie van een paar weken. Dan
kunnen wij zien hoe een en ander in
elkaar schuift.

Voorzitter! Toen de minister het
had over de relatie tussen algemene
en bijzondere bijstand, kwam hij
uiteraard op het thema van
decentralisatie naar de gemeenten.
Als je dat doet, moet je consequent
zijn en dan moet je niet opnieuw
gaten gaan dichttimmeren. Wat dat
betreft, heb ik ook niet zoveel
behoefte aan amendementen die op
dat vlak dingen definiëren of nader
bepalen. Toen de minister zei dat het
ging om een evenwicht tussen
rechten en plichten, had hij het over
redelijkheid aan beide kanten. Ik wil
hier nog een trefwoord bij leggen,
namelijk vrijblijvendheid. Die kan er
noch aan de ene, noch aan de
andere kant zijn. Misschien moeten
wij dit maar een keer hardop gezegd
hebben.

Wat de in het eerste lid van artikel
114 genoemde sociale redenen
betreft, sluit ik mij aan bij de
vraagstelling van collega Van Dijke
over hoe dat precies zit. Overigens,
als hij met zijn mterpretatie gelijk
heeft, dan nog blijft het de vraag.

waar de bewijslast ligt en hoe je dat
precies moet aantonen Dat lijkt mij
nog wel een punt. Bij een medische
indicatie is het helder, maar ik ben
bang dat je bij sociale redenen toch
een soort grijs gebied krijgt, en
misschien moet dat nog gepreci–
seerd worden. Wat de leefvormen
betreft, herinner ik nog even aan het
regeringsstandpunt dat nog komen
moet in het rapport van de
commissie-Kortmann. De SGP-fractie
heeft daarover toch wel enkele
principiële noties, waarvan ik hoop
dat ze gehonoreerd zullen worden,
maar waar we in ieder geval een
pittige discussie over krijgen. Ik wil
dat hier gezegd hebben, opdat ik niet
later geconfronteerd wordt met "ja"
te hebben gezegd tegen hoe het in
deze wet geregeld is.

Ten slotte denk ik dat collega Van
Middelkoop wel zal vragen, hoe het
zal gaan met de diaconale gelden
respectievelijk de gelden die uit
charitatieve doeleinden beschikbaar
komen. Ik heb zelf bij interruptie
herinnerd aan een debat met
minister De Koning van weleer. Toch
ben ook ik wel benieuwd naar de
praktijk op het lokale niveau op dit
vlak. Zou de minister niet eens een
gelegenheid willen vinden om
daarover een, zij het globale,
verkenning te maken, zodat we
weten hoe dat gaat? Ook ik hoor
daarover namelijk wel eens iets wat
me niet echt bevalt.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Dank aan collega Van der
Vlies voor het stellen van die laatste
vraag; die kan ik dus overslaan.
Vervolgens dank aan de minister
voor de adequate beantwoording
van dit toch belangrijke wetsvoorstel.
Het is niet niks als een minister zegt
"er is stille armoede in Nederland".
Hij heeft dat uitgewerkt en heeft
erkend, dat daarin ook een financiële
component kan zitten. We krijgen
daarover wat meer zekerheid, als
over het onderzoek naar de
decentralisatie van de bijzondere
bijstand zal worden gerapporteerd.
Mag ik aannemen dat de opmerkin–
gen van de minister zo serieus
mogen worden genomen, dat het
eventueel - ik benadruk dat - kan
betekenen dat de taakstelling van
380 mln. iets zal moeten worden
teruggebracht? Dan kan ik ook een
beetje de waarde van zijn opmerking
dat er in Nederland stille armoede is,
taxeren.
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Ik heb geen antwoord gekregen op
mijn vraag in eerste termijn, waarom
een inwonend kind, al dan niet 21
jaar, met een behoorlijk eigen
inkomen of vermogen, niet zou
kunnen worden aangesproken als de
ouders bijstandsbehoeftig worden.
Dat is kennelijk niet de bedoeling,
maar ik heb gewezen op de tekst van
artikel 13 jo. artikel 4 van de wet,
waar je dat niet zo uithaalt.

De minister heeft, als het gaat om
het experimenteerartikel, mij wat de
procedure betreft wel overtuigd,
maar de inhoud van de zaak blijft
uiterst delicaat. Als ik in de stukken
lees dat onder experimenteren ook
kan worden verstaan de verplichting
tot het verlenen van een tegenpresta–
tie voor de uitkering, word ik wat
argwanend. Ik kan me daar een
heleboel goede dingen bij voorstel–
len, maar als ik die zin in handen leg
van een ambtenaar van de sociale
dienst in een heel concrete situatie,
kan er een moment komen dat een
grondwettelijk recht op bijstand
langzaam maar zeker evolueert naar
een situatie, waarin elementen van
horigheid - ik formuleer het scherp -
geïntroduceerd kunnen worden. Ik
denk dat dat strijdig is met veel
opvattingen over onze rechtsstaat. Ik
ben best bereid, de minister enig
krediet te geven en af te wachten
hoe hij de AMvB regelt, maar ik wil
het toch maar even zo scherp
aanzetten, zodat hij weet waar het
om gaat, niet alleen voor mij, maar
ook voor andere collega's. Verder
krijg ik natuurlijk nog een antwoord
op mijn vraag in eerste termijn over
artikel 114, dat is opgenomen in het
experimenteerartikel. Naar mijn
gevoel hoort dat artikel daarin niet
thuis.

De vergadering wordt van 19.10 uur
tot 20.45 uur geschorst.

Tweede termijn van de zijde van
de regering

Minister Melkert: Voorzitter! Ik moet
allereerst ingaan op de door
mevrouw Doelman in eerste termijn
gestelde vraag of borgstelling ook
mogelijk zou zijn als sanerings–
kredieten worden verleend door een
commerciële bank. Daar heeft zij ook
een amendement over ingediend.
Mijn excuses voor het feit dat ik in
eerste termijn ben vergeten om
hierop in te gaan.

Op dit moment kan een gemeente
alleen borg staan voor een

saneringskrediet als dit is verleend
door een gemeentelijke kredietbank.
Mevrouw Doelman vraagt of deze
mogelijkheid kan worden uitgebreid
met een commerciële bank. Naar
mijn gevoel is wel wat tegen deze
gedachte in te brengen. Ik kan mij
overigens wel voorstellen dat die
opkomt. Daarmee geef ik meteen aan
dat het hierbij gaat om een afweging
van de vraag welke argumenten je
doorslaggevend laat zijn. In
tegenstelling tot een gemeentelijke
kredietbank is een commerciële bank
niet gespecialiseerd in schuld–
saneringen. Dat hoeft deze ook niet
te zijn. Hoewel het denkbaar is dat
een commerciële bank op dezelfde
wijze en onder dezelfde voorwaarden
als een gemeentelijke kredietbank
schuldsanering afhandelt, bestaat het
risico dat commerciële banken
schuldsaneringen op een "andere"
wijze zullen afhandelen als een
gemeentelijke kredietbank. Die
andere wijze zou vooral kunnen
worden ingegeven door de voorkeur
voor of door het belang van
commerciële banken bij het
aanbieden van slechts een partiële
oplossing. Daar zit eigenlijk de kern
van mijn aarzeling. Een commerciële
bank heeft nu eenmaal haar eigen
belangen daarin, dus ik denk dat een
partiële oplossing centraal zou staan.
De vraag is of je in dat kader tot een
totaalbenadering van de schuld in
haar geheel en in haar volle context
kunt komen.

Dan bestaat het risico dat een
commerciële bank niet werkt volgens
de gedragscode van de NVVK, die
momenteel wordt gehanteerd door
zowel de schuldhulpverlenende
instellingen als de belangrijkste
schuldeisers. Ik heb in eerste termijn
al iets gezegd over de minnelijke
schikking die wij op dit punt graag in
stand willen houden. Ik vrees dat het
bevorderen van een minnelijke
schikking van schuldsanerings–
regelingen moeilijker zou kunnen
worden als daar commerciële banken
bij betrokken raken. Dan wordt het
veld groter. De belangen worden
groter. Het zal minder gemakkelijk
zijn om het daarop te richten. Mijn
voorlopige reactie is dat de huidige
opzet de minste risico's biedt.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Momenteel besteden sociale
diensten schuldhulpbemiddeling
soms uit aan derden. Men maakt
voor schuldhulpbemiddeling ook al
gebruik van banken. Wil de minister

die banken daar voortaan van
uitsluiten?

Minister Melkert: Als die praktijk
zich nu ontwikkelt, dan bestaat geen
directe aanleiding om te stellen dat
dit niet zou kunnen. Volgens mij blijft
de onderschikking van de commer–
ciële banken in deze structuur wel
voorop staan. Het gaat hier om
delegatie aan commerciële banken.
Dat is volgens mij van een iets
andere aard dan het voorbeeld waar
mevrouw Doelman op doelt.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Het
gaat om cliënten van de sociale
dienst die schuldhulpbemiddeling
wordt aangeboden. De sociale
diensten besteedt dit echter uit aan
een derde, een bureau. Op het
platteland wordt ook vaak van
andere banken dan de kredietbank
gebruikt gemaakt. Ik neem aan dat
dit gewoon kan doorgaan.

Minister Melkert: Ik heb niet de
indruk dat dit uitgesloten behoeft te
worden. De vraag is wel of de
invalshoek die in de wet wordt
gekozen, moet worden uitgebreid
met andere mogelijkheden. Ik vraag
mij dat af.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik wil
niet dat de wet onmogelijk maakt dat
er van deze goede oplossing gebruik
kan worden gemaakt.

Minister Melkert: Ik zal daar nog
eens goed naar laten kijken. Wij
moeten er ieder geval voor zorgen
dat hetgeen in de wet staat niet
onbedoeld dit soort zaken onmoge–
lijk maakt. Desgewenst kunt u er
aanstaande donderdag op terugko–
men.

De heer Boogaard (AOV): Heeft de
kredietbank een preferent
vorderingsrecht? Commerciële
banken hebben dat wel.

Minister Melkert: Daarmee komt u
op het terrein van de schuldsanering.
Volgens mij heeft de kredietbank
geen preferent recht.

De heer Boogaard (AOV): Dat zou
een voordeel zijn.

Minister Melkert: Daarom zou dit
een punt van nadere afweging
moeten zijn. Wij zijn bezig met de
voorbereiding van de brief over de
schuldsaneringsregelingen, waarbij
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ook dit aspect aan de orde komt. Ik
wil nog even bezien of deze vraag
past in hetgeen wij in het bredere
kader van de schuldsanering
voorstaan. Binnenkort zullen wij deze
brief aan de Kamer voorleggen.

De heer Rosenmöller heeft
opnieuw gevraagd tot hoever de
bevoegdheid tot het afleggen van
huisbezoeken reikt. Voorzitter! Dit
hangt van de omstandigheden af. Er
is nauwelijks een algemene regel te
formuleren. Het huisbezoek is één
van de in aanmerking komende
controlemiddelen. Voor al het
overheidshandelen geldt dat het
evenredig moet zijn in relatie tot de
gestelde doelen. Dit geldt dus ook
voor het huisbezoek als controle–
middel. Dit betekent dat in het
algemeen verband moet bestaan
tussen de aard van de te onderzoe–
ken gegevens en de wijze waarop
het onderzoek plaatsvindt. Het
overleggen van giro-afschriften kan
bijvoorbeeld evengoed op het
kantoor van de sociale dienst.
Andere gegevens kunnen echter
beter worden gecontroleerd door een
huisbezoek, bijvoorbeeld de
woonsituatie. Ik hecht eraan met
nadruk te zeggen dat het huisbezoek
niet de standaardwijze van verificatie
van gegevens kan zijn, maar als het
nodig is, moet dit middel kunnen
worden toegepast. Ik voeg eraan toe
dat de gemeente zich, mede gelet op
de Grondwet - uiteraard afgezien
van een strafrechtelijk onderzoek -
niet tegen de wil van de bewoner
toegang kan verschaffen tot de
woning. Indien de betrokkene geen
medewerking wenst te verlenen aan
het huisbezoek, kan dit natuurlijk wel
met zich brengen dat het recht op
bijstand niet of niet meer kan
worden vastgesteld. In zo'n geval
zou de administratieve rechter
moeten kunnen toetsen of in het
concrete geval verificatie door
middel van een huisbezoek
evenredig was.

De heer Rosenmöller (Groenünks):
De minister heeft in eerste termijn
gezegd dat ik te voorzichtig was ten
opzichte van zijn conclusie. Mag ik
het nu als volgt uitleggen: moet er
bijvoorbeeld bij leefvormfraude een
begin van een verdenking zijn
alvorens het middel van het
huisbezoek wordt ingezet of is dit
gewoon één van de controle–
mogelijkheden? Ik meende te horen
dat de minister op dat punt een
nuance aanbracht en ik probeer die

in overeenstemming te brengen met
zijn uitspraak in eerste termijn.

Minister Melkert: Voorzitter! Ik
constateer dat de heer Rosenmöller
toch al iets voorzichtiger wordt. Hij
zegt "iets verdachts", waar hij het
eerder had over strafrechtelijke
aspecten. Het woord "verdacht" zit
er wel dichtbij, maar gaat al weer
iets verder naar de verificatie van
gegevens waar hier sprake van is. Er
moet dus een aanleiding zijn. Het is
geen standaard. Er moet dus een
aanleiding zijn, bijvoorbeeld de wijze
waarop een aanvraag wordt
ingediend, de wijze waarop
gegevens worden overgeleverd, om
te zeggen: Hier moeten we nog eens
verder naar kijken. Dit is het
minimale maar ook het maximale
wat we erover kunnen zeggen.

De heer Rosenmöller (Groenünks):
Mijn conclusie is dat het dus ergens
ligt tussen het niet ongeclausuleerd
doen van onaangekondigde
huisbezoeken enerzijds en het
vermoeden van een strafbaar feit
anderzijds. Is deze conclusie juist?

Minister Melkert: Voorzitter! Ik heb
geen moeite met deze conclusie.

Voorzitter! Mevrouw Doelman
vroeg nogmaals naar de datum van
invoering. De reden dat ik niet
specifieker kan zijn dan het tot
uitdrukking brengen van mijn
bereidheid om, gehoord ook de
opvattingen vanuit de Kamer, hier
nog eens goed naar te kijken, is
gelegen in de onderbouwing van
met name de financiële gevolgen
waarover nog overleg moet worden
gevoerd. Natuurlijk is het ook mijn
wens dat de nieuwe wetgeving
zorgvuldig en goed voorbereid in
praktijk kan worden gebracht. Gelet
op de knip in het debat deze week,
lijkt het mij het beste dat ik hier
donderdag in specifieke zin op
terugkom.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Wordt dat overleg ook met
de gemeente gevoerd?

Minister Melkert Het standpunt van
de gemeentes is op zichzelf duidelijk
gebleken tijdens de twee maal dat ik
hierover overleg heb gevoerd. Met
name de laatste keer zijn zij hier zeer
expliciet over geweest. In de brief
hebben zij een termijn aangegeven
van 9 maanden, maar er is gezegd:
als het kan 12 maanden, mede

rekening houdend met specifieke
situaties in een aantal steden.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Over de termijn is wel
helderheid. Maar ik zou me kunnen
voorstellen dat je je over de
financiële consequenties nog
verstaat met de gemeenten.

Minister Melkert: Ook daarover heb
ik met de gemeenten gesproken. Dit
zal dan ook betrokken worden in
mijn overwegingen ter zake. Ik zou
overigens niets voelen voor een
differentiatie in de invoeringstermijn.
Dat moeten we niet doen, want dan
wordt het onoverzichtelijk in dit land.

Voorzitter! Mevrouw Kalsbeek is
teruggekomen op het punt van de
verwervingskosten. Ik zal hier ook
nog eens goed naar laten kijken. Ik
zie de complicatie die kan optreden
als er relatief vaak een beroep moet
worden gedaan op de bijzondere
bijstand. Ik kom hier graag nog op
terug.

Mevrouw Kalsbeek had het ook
nog over jongeren die niet met hun
ouders door één deur kunnen. Mijn
eerste reflex was: dan moet die deur
verbreed worden. Ook naar de
samenleving toe zou dit een
belangrijk gebaar kunnen zijn.
Overigens is het mogelijk om een
beroep te doen op de bijzondere
bijstand, als kan worden aangetoond
dat men niet door de ouders
onderhouden wordt. Vervolgens kan
verhaal op de ouders volgen.

Voorzitter! De heer Van Hoof heeft
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor
het verdere overleg met de VNG
over de regelintensiteit. Wij hebben
hier nu twee keer over gesproken.
Naar ons gevoel hebben wij nu een
redelijke balans gevonden. We
moeten natuurlijk ook op dit punt
kijken hoe dit in de uitvoeringssfeer
verder zal gaan. Het is ook onze
bedoeling om niets voor te schrijven
wat niet strikt noodzakelijk of
gewenst is vanwege een zekere
uniformiteit van afhandeling. Ik heb
zelf de indruk dat we voorzichtig
moeten zijn en dat we het niet
moeten overdrijven. Een zekere
standaardisering van de wijze
waarop de bijstandswet wordt
uitgevoerd, is natuurlijk nodig. Ik
verwijs nogmaals naar het rapport–
Van der Zwan en naar enkele
elementen in het rapport-Doelman–
Pel. Deze hebben mede ter inspiratie
gediend voor de vormgeving van de
nu voorliggende wet. Wij hebben

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 22 545 en 22 614, nr. 48 63



met de VNG afgesproken dat dit punt
onze aandacht houdt. Heeft het rijk
gerede aanleiding om verder naar de
"kan"-bepalingen te kijken of kan de
VNG met sommige voorschriften
echt niet uit te voeten, dan zullen wij
daarvoor een praktische oplossing
vinden.

Voorzitter! De heer Van Hoof heeft
nogmaals zijn vrees onder woorden
gebracht dat via de weg van
experimenten de lastenstructuur niet
in positieve zin wordt gewijzigd. Daar
ben ik het gedeeltelijk mee eens.
Statisch gezien, is dat inderdaad zo.
Het is de bedoeling dat experimen–
ten het mogelijk maken mensen te
activeren, wellicht op weg naar een
plaats op de arbeidsmarkt. In de
mate waarin dat slaagt, treedt er wel
degelijk in indirecte zin een
vermindering van de collectieve
lasten op. Dat is dus een deel van de
doelstelling van de sociale activering.
Eerder hebben wij al onder ogen
gezien dat er ook groepen zijn
waarvan in redelijkheid niet mag
worden verwacht dat die zeer
spoedig op de reguliere arbeidsmarkt
terecht zullen komen. Dan heeft het
in ieder geval een maatschappelijke
functie: voorkomen dat mensen in
een isolement, een sociale uitslui–
ting, terechtkomen. Dat is een nog
veel indirectere opbrengst dan die
welke de heer Van Hoof, en mij
trouwens ook, idealiter voor ogen
staat. Toch is het vanuit maatschap–
pelijk oogpunt meer dan wenselijk
dat die richting wordt opgegaan. Het
kabinet is zich er wel volledig van
bewust dat, met de samenhang aan
maatregelen die nu worden
genomen en met de maatregelen om
de werkgelegenheid te bevorderen,
binnen dat sluitstuk moet worden
geprobeerd de uitstroom naar
normale banen en vooral naar banen
op de private markt zoveel mogelijk
te bevorderen. Dan ontstaat ook het
macro-effect waar de heer Van Hoof
begrijpelijkerwijze aandacht voor
vraagt.

Het is mogelijk dat de premies
voor scholing of bij het aanvaarden
van werk ook bij de experimenten
van toepassing zijn. Van die premies
is nu ook sprake bij de tijdelijke
stimulering sociale vernieuwing. Zij
gelden als alternatief voor de
vrijlatingsbepalingen. Dat die
premies bij experimenten van
toepassing zijn, is op zichzelf
denkbaar, afhankelijk van hetgeen er
nader in die experimenten wordt
geregeld. Daarvoor kan iets te

zeggen zijn als daarmee werklozen
over de brug worden geholpen. Dat
is toch de filosofie bij het alternatief
voor de vrijlatingsbepalingen. Ik wijs
erop, dat zich daarbij een onder–
scheid kan voordoen tussen
alleenstaanden en kostwinners. Bij
kostwinners kan het wel eens nodig
zijn, er iets extra's bij te leggen om
daarmee het kunnen aanvaarden van
werk in financieel opzicht beter
mogelijk te maken. Anders kan een
achteruitgang in het inkomen
dreigen.

Mevrouw Scheltema heeft ten
tweeden male een vraag gesteld
over de verenigbaarheid van de
verhaalsregeling met het Europees
verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens. Ook in eerste
instantie had ik haar al kunnen
zeggen, dat de toegang van de
burger tot de rechter niet wordt
verminderd doordat de gemeente
zonder procureur procedeert en geen
griffierecht meer hoeft te betalen. De
burger ondervindt geen materieel
nadeel van de omstandigheid dat
voor de gemeente enkele regels niet
gelden. Dat leidt voor ons tot de
conclusie, dat de verhaalsprocedure
in de bijstandswet niet in strijd is
met het "fair trial"-beginsel en met
het beginsel van "equality of arms".

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Het ging mij vooral om de equality
of arms. Als je geen griffierechten
hoeft te betalen en geen procureur
hoeft aan te stellen, dan kun je je
afvragen of er wel sprake is van
gelijkheid van de wapenen die je
inzet. De mensen van de rechtshulp
hebben met die redenering naar mijn
mening een sterke kaart in handen.
Het gaat dus om de equality of arms.

Minister Melkert: Dit wordt
opgezocht.

De heer Van Dijke heeft aandacht
gevraagd voor de zorgtaken onder
het motto: geven de sociale gronden
waarvan sprake is in het eerste lid
van artikel 114 wel de ruimte voor de
interpretatie die de minister daaraan
in eerste termijn heeft gegeven?

De heer Van Dijke (RPF): Daarin is
de minister vrij. Het was een
uitnodiging.

Minister Melkert: Ik neem die
uitnodiging aan onder verwijzing
naar de nota naar aanleiding van het
eindverslag. Wij hebben toen al in
relatie tot de 12-jarige leeftijd

waarover vragen waren gesteld, tot
uitdrukking gebracht dat die
zorgtaken wel degelijk een
afwegingspunt blijven in de
individuele gevallen die zich
voordoen om te bekijken of er sprake
kan zijn van in dit geval sociale
gronden op basis waarvan een
uitzondering kan worden toegestaan
op de arbeidsplicht. De heer Van
Dijke verwijst terecht naar de
memorie van toelichting. Ik kan
daaraan toevoegen dat in de
memorie van toeiichting niet
limitatief wordt opgesomd tot hoever
de interpretatie gaat. In samenhang
met de nota naar aanleiding van het
eindverslag en onze gedachtenwisse–
ling vandaag zouden wij mijns
inziens deze interpretatie moeten
aanhouden, omdat ik dat maatschap–
pelijk reëel en wenselijk vind. Het
blijft een toetsing in het individuele
geval. Aan artikel 114, lid 1, kunnen
niet zo direct rechten worden
ontleend als aan lid 2. De aanleiding
daartoe is de eerder ingediende
motie.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mag ik uit het feit dat de minister nu
ingaat op een vraag van de heer Van
Dijke afleiden dat hij mijn tweede
vraag die ik voor de dinerpauze ten
tweeden male heb gesteld, niet zal
beantwoorden? Ik zou dat jammer
vinden. Ik had namelijk gevraagd of
hij bereid is ons op de hoogte te
stellen als hij tot gedelegeerde
regelgeving overgaat. Wij kunnen dat
dan een beetje in de gaten houden.

Minister Melkert: Ik meende in
eerste termijn reeds iets gezegd te
hebben over het proces van
besprekingen. Er zullen gesprekken
zijn met de VNG en de sociale
diensten. Er komt een evaluatie en
waar nodig aanpassing van de wet
of van de wetspraktijk. De vraag van
mevrouw Scheltema is in algemene
termen gesteld. Aansluitend bij het
punt van de regels waarop de heer
Van Hoof doelde, kan ik zeggen dat
als er sprake is van een andere
praktijk die overeengekomen wordt
en uiteraard in het geval van
wetswijziging, de Kamer daarvan op
de hoogte gesteld wordt. De vraag
wat ingrijpend is en wat niet is een
beetje moeilijk te omschrijven.

De heer Van der Vlies kwam nog
even terug op het experimenteer–
artikel. Hij deed dat mede namens de
heer Van Middelkoop. Onder
verwijzing naar de artikelen 114, 120
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en 122 vroeg hij om een zodanige
specificatie dat de "grootste"
problemen die tijdens het debat
bleken te bestaan, kunnen worden
weggenomen. Dit geldt even
afgezien van het punt dat naar ik
hoop inmiddels gemeengoed is
geworden, namelijk dat wat in het
experimenteerartikel wordt geregeld
in eerste instantie de procedurele
ruimte is die wordt besproken en die
vervolgens materieel moet worden
ingevuld mede in en na overleg met
deze Kamer. Ik begrijp wel dat
daaraan de vraag voorafgaat hoe de
materiele betekenis van de drie
genoemde artikelen zich verhoudt tot
het eventueel experimenteren. Ik heb
er nog eens goed naar gekeken en ik
kan mij het volgende voorstellen.
Artikel 114 is in beginsel van belang
voor een experimentele benadering
omdat daarmee immers tijdelijk de
sollicitatieplicht zou kunnen worden
opgeheven. Er kan dan om andere
reden worden gezegd dat men even
niet hoeft te solliciteren als gevolg
van een experiment en dat met de
persoon in kwestie een en ander
wordt overeengekomen. Wij zouden
dan expliciet, dus ook aan het
voorliggende wetsvoorstel, toevoe–
gen dat artikel 114 zich ook zou
lenen voor een experimentele
benadering, tenzij het verzorgende
ouders als bedoeld in het tweede lid
van artikel 114 zou betreffen.
Daarmee kunnen wij ook in deze
opzet, in het verlengde van de wens
van de Kamer, voor de bedoelde
groep een uitzondering maken. Voor
het goede begrip zeg ik het
volgende. Er is natuurlijk geen
aanleiding of zelfs maar het begin
van de gedachte om een en ander
langs een omweg weer ter discussie
te stellen. Nu wij besloten hebben
om het over te nemen, houden wij
ons er ook aan.

De heer Van Middelkoop (GPV): Het
spijt mij zeer, maar het begin van die
gedachte was bij mij wel opgeko–
men. Vandaar dat ik dit punt in
eerste termijn aan de orde stelde. Ik
dank de minister voor de toezegging
die hettweede lid van artikel 114
betreft. Daarin wordt inderdaad
materieel de zaak van de motie–
Schutte geregeld. Mij ontgaat dan
nog altijd - dat was ook een punt in
mijn eerste termijn - waarom het
eerste lid van dit artikel eigenlijk
experimenteerwaardig wordt geacht.
Daar staat immers in dat B en W
geen verplichtingen mogen opleggen

als redenen van medische of sociale
aard zich daartegen verzetten Ik
snap warempel niet wat daarmee
valt te expenmenteren. Het punt is
wat technisch, maar ik snap niet wat
men hiermee kan experimenteren in
het belang van de uitkeringsgerech–
tigde. Zo staat het immers zo mooi
omschreven in de stukken

Minister Melkert: Het gaat om de
implicatie. Er worden gronden
aangegeven op grond waarvan de
sollicitatieplicht niet zou gelden. De
implicatie is dus dat, behoudens de
uitzonderingsgronden, die plicht wel
geldt. Het is denkbaar dat er
experimenten zouden worden
toegestaan waarbij dit even terzijde
zou worden geschoven. Dat is de
reden dat artikel 114 m deze
opsomming figureert. Het gaat vaak
om de juridische afdekking van
keuzes die eventueel zouden worden
gemaakt. Ik wil straks niet graag
tegen een gemeente met een goed
plan zeggen dat het niet kan
doorgaan omdat wij verzuimd
hebben het in de wet op te sommen.
Ik kan met een nieuw wijzigingsvoor–
stel komen, maar dat duurt lang. Dat
zou jammer zijn. Verder legt het
voorgestelde ons nergens op vast.
Dat is het enige wat hier speelt.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Akkoord. Op dit punt ben ik
overtuigd Om de zaak af te
concluderen, begrijp ik dus dat de
minister in de loop van de week met
een kleine nota van wijziging komt
op het andere punt van artikel 114.
Dat heb ik toch goed begrepen?

Minister Melkert: Als ik kan uitgaan
van de constatering dat er geen
begin van gedachte was om "om de
motie heen te gaan", wil ik dat graag
doen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Geheel in de geest van mijn
voormalige collega, de heer Melkert,
reageer ik daar niet op.

Minister Melkert: In deze context
moet ik nog wat zeggen over artikel
120 en artikel 122. Dat ligt ietsje
lastiger. Wij komen dan weer terecht
bij de discussie over vrijwilligers–
werk. Wat is er nu lastig aan?
Nogmaals, dat is niet de gedachte
dat wij hier overgaan tot gedwongen
vrijwilligerswerk. Dat houd ik
gewoon staande. Ik heb ook geen
enkele moeite om dat te blijven

uitspreken. Het is wel lastig omdat
het heel moeiiijk is om de werksoor–
ten waar wij het over hebben in het
gebied van vrijwilligerswerk en
maatschappelijk nuttige activiteiten,
in juridische, wetstechnische zin af te
grenzen en zo te omschrijven dat
men precies weet waar wij het over
hebben. Dat is heel moeilijk om te
doen. Ik wil een paar voorbeelden
geven van maatschappelijk nuttige
activiteiten waarvan het naar mijn
oordeel de bedoeling zou kunnen zijn
om daarin in het kader van sociale
activering te proberen om bijstands
gerechtigden te betrekken en ze zo
een steun in de rug te geven. Ik denk
dan aan het begeleiden en onder–
steunen van kwetsbare groepen,
zoals bejaarden, asielzoekers en
vluchtelingen, aan kinderopvang,
buurthuisactiviteiten, ondersteuning
van bibliotheek of museum,
onderhoud van de leefomgeving of
groenvoorziening, aanvullende
activiteiten in de sfeer van toezicht
en andere vormen van lokale en/of
gemeentelijke dienstverlening,
eventueel in de sfeer van welzijn of
recreatie. Deels zal dat vallen onder
het klassieke vrijwilligerswerk, zoals
wij dat hier noemen. En deels valt dit
onder ook door gemeenten in te
stellen activiteiten. Daarvoor komt
meer ruimte. Ik noem het toezicht en
het bibliotheekwezen. Het is bekend
dat de gemeenten daar op het
ogenblik mee bezig zijn. Er zijn
daarover tal van voorstellen gedaan.
Ik noem ook de kinderopvang.

Mijn probleem is: waar ligt de
grens? Rechtstreeks aan het adres
van de heer Rosenmöller zeg ik dat
het dus geen onwil is om iets te
regelen. Volgens mij is het namelijk
heel moeilijk om in dit opzicht iets te
doen. Als je het gaat regelen, doe je
vermoedelijk dingen die je niet wilt,
tenzij men er ruimte voor wil creëren
dat mensen zich echt uitgezonderd
kunnen weten van een tegenprestatie
in de sfeer van sociale activering.
Maar dan wordt een kernpunt
geraakt van wat wij hiermee beogen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
De voorbeelden die de minister
noemt, liggen op het snijvlak van
vrijwilligerswerk en maatschappelijk
nuttige taken. Voor een deel van de
Kamer gelden daarbij een aantal
problemen: 1. deze nota van
wijziging komt relatief laat in het
behandelingsproces van deze wet; 2.
het gaat toch om een vrij principiële
keuze; 3. het raakt andere beleids–
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terreinen en voornemens van het
kabinet inzake additioneel werk. De
minister heeft ook toegegeven dat
daarbij sprake is van een spanning
dan wel een relatie en dat een en
ander op elkaar afgestemd moet
worden en daarover beleidsmatige
afspraken gemaakt moeten worden.
Daarover ontvangen wij nadere
berichtgeving.

Er zijn misschien meer van dit
soort achtergronden te noemen.
Maar is het tegen die achtergrond
niet logisch en begnjpehjk om die
elementen, die zijn vervat in de
artikelen 120 en 122 en misschien
voor een deel in artikel 113, uit het
wetsvoorstel te amenderen? Ik weet
niet of een groot deel van de Kamer
zo denkt. Ik doel dus op de
experimenteerruimte.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Maar dan blijft er niets meer over.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Oké, maar mij gaat het even om het
principiële punt om de artikelen 120
en 122 eruit te lichten. Die argumen–
ten zijn in de loop van de dag zo'n
zes keer gewisseid. Ik stel mij voor
dat daarover fundamenteel gediscus–
sieerd wordt. Als daarbij blijkt dat
daarvoor een nieuw wetsvoorstel
nodig is, kan dat heel snel. Ik wil mij
daarvoor in ieder geval inzetten. Mij
dunkt dat, als de minister besluit tot
1 januari 1996 als ingangsdatum, een
dergelijk klein wetsvoorstel in de
Kamer fundamenteel en snel in één
verslagronde behandeld kan worden.
Het gaat hierbij wel om een parallelle
invoering. Er hoeft dus geen sprake
van vertraging te zijn. Dan heeft de
Kamer in ieder geval meer mogelijk–
heden om de consequenties te
overzien. Dat is ook haar goed recht.

Minister Melkert: Ik doe natuurlijk
niets af aan de rechten van de
Kamer. Ik heb het echter niet voor
niets een kernpunt genoemd van het
voorstel zoals dat nu luidt. De
samenhang die wij zoeken in de
experimenteerruimte wordt wezenlijk
verbroken, als dit element eruit
gehaald wordt. Dat lijkt mij dan ook
niet zo'n goede gedachte.

Ik heb wel begrip voor de behoefte
van de heer Rosenmöller om de
benadering van experimenten met
behoud van uitkering nog eens te
plaatsen in de bredere context van
de voornemens van het kabinet
inzake additionele arbeid. Het lijkt mij
in dit verband mogelijk om de Kamer

inzicht te geven in het totaal van die
benadering, die ik overigens ook in
eerste termijn geschetst heb: aanpak
40.000, aanpak werken met inzet van
uitkeringen en aanpak werken met
behoud van uitkering. Dat komt aan
de orde in de aangekondigde
samenhangende brief die ik de
Kamer uiterlijk aanstaande woensdag
zal doen toekomen. Dan kan dit
onderdeel in die context nader
bekeken en beoordeeld worden.

Ik hecht er zeer aan dat dit in de
formele experimenteerruimte wordt
opgenomen. De AMvB komt later.
Die kan betrokken worden bij de
bespreking van die brief, wat niet
meer deze week mogelijk is, maar
wat wel heel snel kan gebeuren. In
uw optimisme zegt u dat een nieuwe
wet wel even snel geregeld kan
worden. Nu is er veel dat ik nog
moet meemaken, maar dit is niet
mijn overwegende indruk van hoe
het gaat bij het voorbereiden van
nieuwe wetsvoorstellen.

De heer Rosenmöller (GroenLmks):
Voorzitter! Als de minister toezegt
dat de brief inzake de afstemming
met het overige beleid ter zake
woensdag komt, dan kan ik op dit
moment slechts concluderen dat wij
donderdag het debat over dit
onderwerp voort zullen zetten.

Minister Melkert Ik heb daar geen
enkele moeite mee, voorzitter.

Voorzitter! De heer Van Middel–
koop ben ik nog een antwoord
schuldig over de kinderen, jonger
dan 21 jaar, die zouden kunnen
worden aangesproken op, ten
minste, een financiële bijdrage, zo
niet op het mede-onderhouden van
de ouders...

De heer Van Middelkoop (GPV): Het
betreft kinderen die thuis wonen; die
kunnen ook ouder zijn dan 21 jaar.

Minister Melkert: Ja, er is natuurlijk
sprake van economische zelfstandig–
heid van de kinderen. Hun inkomen
wordt wel meegerekend, daar waar
het gaat om het toetsen van de
leefvorm waarvan sprake is, maar er
bestaat geen onderhoudsplicht voor
kinderen ten opzichte van hun
ouders. Dat is het antwoord.

De heer Van Middelkoop (GPV): Dat
is een keurige uitleg van de
wetstekst, maar er zit een heel
fundamentele discussie achter, m die
zin dat het volstrekt normaal is te

achten - dit was in het verleden het
geval en het is thans nog in tal van
culturen het geval - dat je op een
gegeven ogenblik kinderen financieel
aanspreekt op een onderhoudsplicht
ten opzichte van hun ouders. Waar
het zich kan voordoen dat kinderen
bulken van het geld, blijf ik met de
merkwaardige situatie zitten dat die
kinderen niet worden aangesproken
en dat de Staat ervoor opdraait. Dit
is een type discussie die misschien
nu niet gevoerd kan worden, maar
nu wij bezig zijn met een algehele
herziening van de Algemene
bijstandswet, vond ik het nodig om
daar de vinger bij te leggen,
daarmee overigens ook een
overheidsbelang in het oog houdend.

Minister Melkert: Dank voor die
praktisch aanvulling bij dit toch wat
meer principiële punt. Ik geloof in
leder geval dat wij wel weten
waarom het nu zo in deze wet staat
en zo geregeld is. Dat moet dan
inderdaad maar eens in een ander
verband verder worden besproken,
als daar aanleiding toe zou zijn.

Ik vond het punt van de heer Van
Middelkoop waarbij deze wees op de
interpretatie die kan worden gegeven
aan het woord en de benadering van
de tegenprestatie, de moeite waard
om er nog eens goed over na te
denken, namelijk dat het grondwette–
lijk recht op bijstand niet moet
evolueren tot, zoals hij dit noemde,
horigheid. Dat kan ook absoluut niet
de bedoeling zijn en het is ook
niemands bedoeling. Hij geeft terecht
aan dat wij alert moeten zijn op de
wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de lijn die wij om goede redenen
willen inzetten. Ik vraag daarbij
overigens ook om vertrouwen in de
wijze waarop gemeenten het gaan
doen; ik heb tenminste geen
aanleiding om te veronderstellen dat
dit niet op een goede en goed
gemotiveerde wijze zou gebeuren.
Maar het punt mag best genoemd
worden, want het geeft als het ware
de grens aan tot waar je kunt gaan in
de benadering die nu wordt gekozen.

Anderzijds wil ik er wel op wijzen
dat in de bijstandswet zelf de plicht
staat voor degene die in de bijstand
zit, om zijn uiterste best te doen zo
snel mogelijk weer uit de bijstand te
geraken. Wat dat betreft is het
grondwettelijk recht op bijstand
inderdaad verankerd, maar gaat het
tegelijkertijd vergezeld van de
opdracht aan het individu in kwestie
om alles in het werk te stellen er
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weer uit te geraken. Dat biedt naar
mijn gevoel aanleiding het punt van
de tegenprestatie verder vorm te
geven: door de maatschappelijke
inspanning van de sociale activering,
parallel aan de maatschappelijke
inspanning om ook meer werkgele–
genheid te scheppen, om zo van
verschillende kanten de mogelijkhe–
den om uit de bijstand te geraken
praktisch verder gestalte te geven.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijn punt is, dat je langzaam maar
zeker kunt overgaan van een situatie
van het uitoefenen van drang - dat is
de nu geldende wetgeving en het
geldt ook, naar ik mag hopen, voor
het wetsvoorstel, namelijk het bij
iemand aandringen om zo snel
mogelijk uit de bijstand te geraken -
naar een situatie van een zekere
dwang. Mijn overtuiging is dat zo'n
proces heel geleidelijk zal gaan, als
die stap al wordt genomen. Het
antwoord van de minister is op dit
punt niet helemaal bevredigend. Hij
beroept zich op het hebben van
vertrouwen in de gemeenten. Wij
maken regels, omdat wij als
wetgever dat vertrouwen maar ten
dele willen geven. Dat is een
kenmerk van alle wetgeving. Ik
begrijp dat wij daar nu niet uit
komen, maar ik wil later niet op mijn
bordje krijgen dat wij in een situatie
zijn terechtgekomen waarin sprake is
van elementen van horigheid. Het is
zeer principieel. Het is voor mij geen
aanleiding om tegen de wet of tegen
het artikel te stemmen, maar ik ben
niet tevreden over de vrijheid van
exegese die er op dit punt kennelijk
bestaat.

Minister Melkert: Wat ik nu niet wil
horen, is dat tegenprestatie niet aan
de orde zou zijn. In de eerste plaats
wordt in de wet zelf verondersteld
dat de bijstandsgerechtigde zelf al
het mogelijke onderneemt om weer
uit die situatie te geraken. In de
tweede plaats raakt dit nu juist de
kern van één van de redenen
waarom wij met de herinrichting
Algemene bijstandswet zijn
gekomen. Eén van de aanknopings–
punten bij de discussie die in de
afgelopen jaren in de Kamer is
gevoerd, is dat er te vaak en te veel
een vanzelfsprekendheid is ontstaan:
een bijstandsafhankelijke situatie
bestaat permanent, levenslang. De
samenleving moat proberen dat op
een andere manier aan te pakken.

Dat is het uitgangspunt van deze
benadering.

De heer Van Middelkoop (GPV): Dat
vind ik geen goed argument. Die
tekortkoming was in hoge mate een
tekortkoming van de zijde van de
wetgever en van de zijde van het
uitvoerend apparaat. Dat hebben wij
gerepareerd. Wat er nu vermoedelijk
gebeurt, is dat wij wat doorschieten.
Er worden bepaalde plichten
opgelegd. Mensen worden in een
dwangpositie gebracht. Dat is een
wezenlijk andere situatie.

Minister Melkert: Daarmee ben ik
het niet eens. Ik wijs dat echt van de
hand. Wat er op dit moment gebeurt,
is dat de wetgever zijn verantwoor–
delijkheid neemt. U heeft in eerste
termijn geconstateerd - en ik heb dat
onderschreven - dat er sprake is van
een jarenlange verwaarlozing van die
kant van de bijstand. Maar met
alleen een reparatie van de wet of
het stellen van regels ben je er
natuurlijk niet. Je bent er pas als de
houding anders is en wel van het
uitvoerend apparaat. Binnen de
ruimte die de wet biedt, moet dat tot
sociale activering leiden. Vanuit de
wet zelf kom je er niet. Je kunt wel
roepen dat er sociaal geactiveerd
moet worden, maar er is nog
helemaal niets gebeurd als hier een
gewijzigde wet is aangenomen. Als
van gemeenten en uitvoerders wordt
gevraagd om met deze wet aan de
slag te gaan - daarbij lettend op de
motivatie en de gedachten die
erachter liggen - moet de gedachte
van de tegenprestatie natuurlijk vorm
krijgen. Ik ben het ermee eens dat
het niet mag doorschieten. Wij
moeten daar ook alert op zijn.
Tegelijkertijd weet ik wel dat er
voorlopig nog een zeer groot
potentieel is en dat het woord
"doorschieten" niet eens aan de
horizon ligt, omdat gewoon
geactiveerd kan worden wat
jarenlang is blijven liggen. Dat moet
eerst gebeuren. Het zou goed zijn,
het zou maatschappelijke vooruit–
gang zijn, als dat zou gebeuren.

Mevrouw Doelman Pel (CDA):
Voorzitter! Als de minister het zo
uitlegt, worden mensen ergens toe
verplicht, los van het individuele
traject. Daartussen blijft spanning
zitten: past het binnen het indivi–
dueel afgestemde traject of staat het
er los van? Dan gaat het voor
betrokkenen om de vraag: moet ik

gaan werken voor mijn uitkering?
Daar zit de hele spanning.

Minister Melkert: Zeker, voorzitter. Ik
wijs erop dat het goed is dat die
spanning erin zit. Dat heeft te maken
met wat in redelijkheid kan worden
gevraagd aan mensen als bijdrage
aan wat nota bene in de wet zelf is
opgenomen. Dat vereist een
inspanning van de individu en het
vereist een inspanning van de
samenleving. Het gaat erom dat men
uit de afhankelijkheidssituatie
geraakt. Laten wij niet vergeten wat
enkele sprekers terecht aan het begin
van hun betoog hebben gezegd:
bijstand is echt het allerlaatste
middel om mensen een fatsoenlijke
bestaansbasis te geven. Maar het is
dan ook bewust door de wetgever
als laatste voorziening bedoeld. Er is
dus wel een spanning tussen de ene
en de andere verantwoordelijkheid
bij de vormgeving van een tegen–
prestatie. Dat vind ik ook alleen maar
goed. Ik leg echter de nadruk op "in
redelijkheid". Wij gaan nu dus niet
onredelijk zijn, zeker niet met het oog
op de situatie die in de afgelopen
tien a vijftien jaar is ontstaan. Wij
zullen daarom geleidelijk te werk
gaan. Dat kunnen wij ook doen, want
er is sprake van een flink potentieel.
Het probleem is ook niet dat wij
mensen gaan vragen vrijwilligers–
werk te doen, maar het probleem is
dat veel mensen graag vrijwilligers–
werk of maatschappelijk nuttige
activiteiten willen doen, maar dat het
verrichten van dat werk hen tot nu
toe is belet door de regeltjes. Die
stonden het niet toe dat zij dergelijk
werk deden. Daarom vraag ik de
leden de kwestie ook eens van die
kant te benaderen. Als wij dat nu
eens een paar jaar volhouden, zullen
wij na die tijd een stuk verder zijn.

Artikelsgewijze behandeling
wetsvoorstel nr. 22 545

Artikel 3
- amendement-Rosenmöller (stuk nr.
27,1)
- amendement-Rosenmöller (stuk nr.
28)

De heer Rosenmöller (Groenünks):
Voorzitter! Met mijn amendement op
stuk nr. 27 wordt voorgesteld artikel
3 zodanig te wijzigen dat de
uitzonderingssituatie niet alleen geldt
voor de bloedverwant in eerste
graad, maar ook voor de bloedver–
want in tweede graad. De reden
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daarvoor is tweeërlei. Als erkend
wordt dat het reëe! is voor de
bloedverwant in eerste graad de
bepaling voor de uitzonderings–
situatie op te nemen, waarom doet
men dat dan ook niet voor de
bloedverwant in tweede graad? Het
gaat bij deze ingewikkelde discussie
om broers en zussen.

Verder denken we aan de
parallellie met de overige delen van
de sociale zekerheid. Ik meen dat in
artikel 3 van de IOAW hetzelfde
wordt geregeld, ook als het gaat om
de uitzonderingssituatie voor de
bloedverwanten in eerste en tweede
graad. Derhalve vroeg ik mij af
waarom dit punt alleen in die wet is
geregeld en waarom dat ook niet is
gebeurd in deze nieuwe bijstands–
wet. Enige parallellie kan met het
oog op wetstechnische overwegin–
gen met betrekking tot de sociale
zekerheid geen overbodige luxe zijn.
Daarom breng ik dit amendement
nog eens onder de aandacht van de
collega's en ik vraag de minister
waarom hij zich ten aanzien van de
bloedverwant in tweede graad zo
terughoudend opstelt.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik wil over hetzelfde punt
iets zeggen, maar dan bezien vanuit
een andere optiek dan die van de
heer Rosenmöller. Wij hebben over
dit onderwerp ook iets in de stukken
gezegd. Tot onze verbazing kregen
wij op onze vragen hierover een
antwoord van één zin. Gezegd werd
dat wat nu wordt ingevoerd, model
zal staan voor de overige sociale–
zekerheidswetgeving. Dat staat
namelijk in de nota naar aanleiding
van het eindverslag. Normaal zou je
een dergelijke zin vet gedrukt in het
regeerakkoord tegenkomen, want het
is iets zeer ingrijpends. Daarorn is, in
aansluiting op de woorden van
collega Rosenmöller, mijn vraag: wat
wordt er eigenlijk gezegd met de zin
die staat onderaan blz. 26 en
bovenaan blz. 27 van de nota naar
aanleiding van het eindverslag?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! Ik wil juist
aandacht voor de andere kant van de
zaak vragen. Waarom zou men de
eerste en de tweede graad aan elkaar
gelijkstellen? Welke situatie komt
nogal vaak voor? Dat is die van een
samenwonende broer en zus die
eenzelfde financiële verstrengeling
kennen als partners. Zij voorzien in
elkaars verzorging: zij wast en hij

timmert. Zij onderscheiden zich dus
in niets van de andere bekende
samenlevingsvorm, zij het in één
ding, maar met dat laatste heeft de
overheid niets te maken. Voor hen
geldt dus ook het partnerbegrip. Ik
vind dat er dus heel veel te zeggen
valt voor de materiële gelijkstelling
en wel onder het motto: over liefde
en seks gaat de overheid niet. Die
kijkt alleen naar de buitenkant.

Minister Melkert: Voorzitter! Het
gaat nu alleen over het amendement
op stuk nr. 27?

De voorzitter: Laten wij het daar
voorlopig maar even bij houden.

Minister Melkert: Er is aangegeven
dat aanvankelijk zelfs de gehele
bloedverwantschap eruit was
gehaald. In de vervolgdiscussie is de
bloedverwantschap in de eerste
graad er weer ingebracht, omdat
daarbij - in beginsel althans - sprake
is van een afhankelijke situatie. Bij
bloedverwantschap in de tweede
graad vervalt dat, want dan is de
wijze waarop je het regelt, meer een
kwestie van vrijwilligheid. Het
gegeven dat je bloedverwanten van
elkaar bent, in de tweede graad of in
de derde graad, doet er dan niet
meer toe. Wij menen bij bloedver–
wantschap in de eerste graad een
onderscheidend criterium te kunnen
leggen ten aanzien van de
afhankelijkheidssituatie, hetgeen een
zekere analogie met andere
regelingen in de wet heeft. Maar
overigens is dat niet het geval.
Waarom zou je dat dan verder
moeten regelen? Het door de heer
Van Middelkoop genoemde punt
heeft betrekking op een wens om dit
soort begrippen in de sociale
zekerheid zoveel mogelijk op een
gelijke wijze te behandelen. Dat geldt
dus ook voor de IOAW. Als je het
hier doet, moet je het ook in de
IOAW doen. Om die reden is voor
een gelijkschakeling gekozen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Na mijn betoog in eerste termijn
over het amendement op stuk nr. 28
heeft de minister gezegd: wat is nu
wel of niet duurzaam samenwonen?
Daarom wilde hij dat vereiste
schrappen. De omgekeerde
redenering is echter ook te voeren,
namelijk dat het simpelweg moet
worden toegevoegd om te voorzien
in de situatie waarin men tijdelijk of
voor een kortere tijd samenwoont.

Derhalve meen ik dat het "duur–
zaam" wel degelijk iets toevoegt,
naast het hebben van het hoofd–
verblijf in dezelfde woning. Ik neem
aan dat het amendement niet op
principiële bezwaren van de minister
stuit, anders had ik dat ongetwijfeld
in het debat gehoord. Ik blijf dan ook
bepleiten om dit vereiste aan de
partnerdefinitie toe te voegen. Dat is
de achterliggende reden van het
amendement.

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): Het duurzaamheidscriterium
is nu juist geschrapt, omdat het zo
ontzettend fraudegevoelig bleek te
zijn. Mensen riepen gewoon: wij
wonen nog maar net samen, terwijl
dat bijvoorbeeld al een jaar het geval
was. Hoe stel je dat ooit vast? Om
die reden is het geschrapt.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Maar dan gaat het om een verkeerde
uitvoeringspraktijk. Als je het
woordje schrapt, behoeft dat nog
geen schrapping van die praktijk te
zijn. Wat dat betreft, is hier een net
zo groot verschil tussen wet en
uitvoering als verschillende keren in
dit debat aan de orde is geweest. Ik
vind dat dus geen sterk argument.

Minister Melkert: Voorzitter! De heer
Rosenmöller onderschat de
vindingrijkheid van degene die het
soms betreft, om met zo'n woord
aan de haal te gaan. Dat heeft de
ervaring geleerd. Derhalve heeft de
commissie-Van der Zwan ook
aanbevolen om dit te schrappen. Ik
heb bovendien erg gepuzzeld over
wat nu een "incidentele daad van
verzorging" kan inhouden. Ik kan mij
daar heel veel bij voorstellen. Maar
ik geloof niet dat het voor een
praktische uitwerking van de wet op
dit punt veel helpt om dat
duurzaamheidscriterium te handha–
ven. Integendeel. De ervaring leert
dat het juist tot grote problemen
heeft geleid. Als je dit vereiste
schrapt, zijn nog niet alle problemen
weg. Maar het lijkt mij toch
verstandig om het niet opnieuw op
te voeren, gelet op het feit dat er in
het verleden manifeste problemen
met dit begrip zijn gebleken.

Artikel 4
- amendement-Rosenmöller (stuk nr.
27, II)

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Bij het bestuderen van de
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wet heb ik in dit artikel een rare
misser ontdekt. Het co-ouderschap
wordt hierin namelijk niet genoemd.
Onder "alleenstaande ouder" is
immers alleen sprake van de
ongehuwde ouder die de volledige
zorg voor kinderen heeft. In artikel
114, derde lid, dat de activering
betreft, wordt het co-ouderschap
echter wel opgevoerd. Het lijkt mij
dat wij consequent moeten zijn: of
ook in de definitiebepaling van het
co-ouderschap spreken, of het in
artikel 114 schrappen. Het is niet juist
om het alleen bij de activering te
noemen. Tot nu toe krijgen co-ouders
elk een alleenstaande-uitkering met
een toeslag voor het deel van de tijd
dat zij voor het kind zorgen. Met de
voorliggende wettekst wordt het half
geregeld.

Minister Melkert: Voorzitter! Dat is
nog niet zo eenvoudig. Mij wordt
gemeld dat het een voorbeeld is van
een individualiseringsafweging door
de gemeenten. Dit rechtvaardigt dus
niet dat je in artikel 4 een aparte
categorie gaat benoemen en als
zodanig gaat omschrijven, alsof daar
vdnzelf om die reden eigen
aanspraken aan zouden kunnen
worden ontleend. Dit laat onverlet
dat, zoals dat in artikel 114 wordt
aangegeven, het ter beoordeling van
een gemeente kan staan of zich een
zodanige situatie voordoet dat dan
ook op individuele titel in het kader
van de individualiserings–
bevoegdheid aan co-ouders de helft
van de toeslag kan worden toege–
kend.

De heer Van Dijke (RPF): Waar tref
ik de term co-ouderschap aan? Dat is
een interpretatie die mevrouw
Scheltema eraan geeft.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Het is een korte en bondige
samenvatting van het begrip dat
twee ouders voor één of meer
kinderen zorgen, maar dan niet
samen in één huis. Zij dragen echter
wel gezamenlijk de zorg voor de
kinderen.

De heer Van Dijke (RPF): Ja, maar
dat is uw interpretatie van hetgeen in
artikel 114 staat. Dat wordt echter
helemaal niet bedoeld.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Hier staat: de gedeelteiijk verzor–
gende taak. Dat doelt erop dat twee
ouders ieder voor de helft of voor

een derde respectievelijk twee derde
voor een kind zorgen. In die situatie
kan volgens artlkel 114 wel een
activering worden opgelegd. In de
rest van het wetsvoorstel laten wij
die hele omschrijving echter buiten
beschouwing. En dat is mijn
probleem.

Minister Melkert: Het is ook niet
nodig om die praktische omstandig–
heid die zich kan voordoen en die ter
beoordeling van de gemeenten staat,
overigens in de wet op te hangen
aan een speciale categorie. Het is
gewoon een feitelijke situatie.
Beoordeeld moet worden of de
ouders ervoor kiezen dat één ouder
voor in dit geval de kinderen onder
vijf jaar zorgt en daarmee dus buiten
die verplichting valt of dat zij die
zorg willen delen. Dat is gewoon een
keuze die op grond van dit artikel
kan worden gemaakt. Dit was een
van de punten van de motie-Schutte
waar wij nog goed naar moesten
kijken. Het ging erom hoe dit punt
ondervangen kon worden. Wij
hebben dat naar eer en geweten
gedaan. Vervolgens is het aan de
gemeenten om dit verder te
beoordelen. Het is dus geen aparte
categorie in de wet, zoals in artikel 4
bedoeld.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik kan niet zo gauw
terugvinden waar dit heeft gespeeld
in de voorbereiding. In de voorberei–
ding heeft wel nadrukkelijk gespeeld
dat mensen die de zorg delen met
een ander die niet op hetzelfde adres
woont, als zij bijvoorbeeld bijstands–
gerechtigd zijn, niet in aanmerking
komen voor de volle 90%. Ook al
wonen zij alleen, als zij de zorg delen
met een ander, worden zij gekort op
hun uitkering. Dit heeft tijdens de
voorbereiding van het wetsvoorstel
nadrukkelijk gespeeld. Het lijkt mij
goed om daar nu duidelijkheid over
te krijgen.

Minister Melkert: Dat punt is er om
redenen van deregulering uitgehaald
bij de eerste nota van wijziging. Dat
is dus al eerder gepasseerd.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Maar
dat speelt dan toch wel weer een
beetje in dit artikel. Kan het dan
alleen maar in het kader van de
arbeidsparticipatie of is het ook een
objectieve grond waarop een
bijstandsuitkering lager vastgesteld
kan worden?

Minister Meikert: Neen, het gaat
over de arbeidsparticipatie en de
vraag wie de zorg voor de kinderen
op zich neemt en wat voor conse–
quenties dat heeft voor hetgeen in
dit artikel is bedoeld.

Mevrouw Doelman-Pel (COA): Het is
dan wel frappant dat er allerlei
andere redenen kunnen zijn waarom
je gekort wordt op je uitkering, maar
dat het uitbesteden van een groot
deel van de zorg voor je kind geen
objectieve grond kan zijn om de
uitkering lager vast te stellen. Wij
geven uiteindelijk een toeslag van
20% voor de zorg voor kinderen. Als
je die zorg vervolgens niet op je
neemt, houd je toch die 20%. Is dat
nu de bedoeling of niet?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Sterker nog: je krijgt alleen maar
50%, want je hebt niet de volledige
zorg.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik wil een poging wagen. Als
er een co-ouder is met een baan,
zodat je zelf maar voor een gedeelte
van de tijd zorgt voor het kind, lijkt
het me dat je recht hebt op die 50%,
de basis, en aangezien dat kind niet
geheel ten laste van jou komt, heb je
dus niet automatisch recht op 70%.
Het lijkt me wel erg voor de hand
liggend dat de gemeente dan op
basis van de bijzondere bijstand een
toeslag verleent van zo'n 10%, zodat
je op 60% uitkomt. Zo moet je dat
volgens mij oplossen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Als
die co-ouder toevallig alleenwonend
is, heeft hij weer recht op die 70%,
dus dan kom je op 80%.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Maar als het hoofdverblijf van het
kind in de woning van de niet–
werkende ouder is?

Minister Melkert: Mag ik nu een
poging doen om het in ieder geval
voor mijzelf nog overzichtelijk te
houden? Met respect voor alle
creativiteit die wordt opgebracht,
maar artikel 114 gaat daar niet over.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
We hebben het nu over de begrips–
omschrijving, plus de toeslagen.

Minister Melkert: Gehoord de
discussie lijkt het mij beter om dat
niet te omschrijven!
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Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Dus
moet ik constateren wat ik ook al heb
ingebracht in eerste termijn, namelijk
dat er nieuwe categorieën te vinden
zijn waarvan je objectief kunt
vaststellen dat de toeslag lager is
dan 20%.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Deze verwarring kan toch
niet blijven bestaan? In de wet
worden een aantal omstandigheden
en rechtspersonen, natuurlijke of
andere, gedefinieerd. Zie de artikelen
1 tot en met 3. Zij kunnen in
omstandigheden verkeren die elders
in de wet beschreven worden, zodat
je die niet naar het definitieniveau
hoeft te tillen. Volgens mij heeft de
minister gewoon gelijk.

De heer Van Hoof (WD): Dat denk ik
ook. Toch geeft dit wel aan dat, in
het geval van de alleenstaande ouder
die een toeslag krijgt volgens de wet,
maar in het kader van het
co-ouderschap niet altijd dat kind
verzorgt, de gemeente de ruimte zou
moeten hebben om die toeslag van
20% te verlagen. Hier hebben we een
voorbeeld, waarbij de wettelijke
verankering van de 20% niet geheel
uitwerkt zoals we dat met elkaar
zouden willen.

De heer Boogaard (AOV): En de
andere ouder dan, die in de
weekeinden dat kind ook nog eens
krijgt? Krijgt die ook 10%?

Minister Melkert: Ik denk dat het het
beste is als ik er nog even schriftelijk
op inga. Ik vind dat zelf ook prettig.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik kan u nog met één ding helpen: de
reactie...

De voorzitter: De minister heeft
gezegd dat hij dit keurig netjes op
papier gaat zetten. Ik neem aan dat
we dat voor donderdag krijgen; als
er dan nog geen duidelijkheid over
is, heeft u alle gelegenheid om er
donderdag nog op terug te komen.

Artikel 14
- amendement-Rosenmöller (stuk nr.
29)

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Het lijkt mij wenselijk c.q.
noodzakelijk dat, waar in artikel 14
wordt gesproken over gedragingen
van de belanghebbenden op grond
van de artikelen 73, 77 en vooral ook

hoofdstuk 8 van de bijstandswet, dat
handelt over alle verplichtingen die
jegens de bijstandsgerechtigden
kunnen worden opgelegd door B en
W, dit met betrekking tot het
sanctiebeleid ook te doen, en niet
hier te regelen dat het moet, maar te
regelen dat B en W dat kunnen doen.
In het kader van de achterliggende
gedachte met betrekking tot het
overhevelen van bevoegdheden lijkt
mij dat een vrij essentieel punt. In de
artikelen waarnaar wordt verwezen
wordt voortdurend gezegd dat B en
W een bepaalde bevoegdheid
hebben. De keerzijde daarvan is dat
daar waar niet aan die verplichtingen
wordt voldaan door betrokkenen, B
en W een sanctie kunnen opleggen.
Er zijn zeer veel interpretatie–
mogelijkheden. Wij vinden het vanuit
de inhoudelijke lijn naar de cliënt toe
wenselijk en gelet op de wet–
systematiek ook logisch om de
kwestie met betrekking tot het
sanctiebeleid door B en W te laten
uitvoeren. Het gaat hier vooral over
het tweede lid van artikel 14, onder
b. Er wordt verder verwezen naar de
artikelen 73 en 77 en hoofdstuk VIII
aan de bijstand verbonden verplich–
tingen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): In lid
4 van hetzelfde artikel wordt
gesproken over B en W die bij
herhaalde of zeer ernstige gedragin–
gen bijstand kunnen weigeren. Ik kijk
even naar de consistentie in het
artikel. Moet het dan in het andere
lid ook geen "kunnen" zijn, of kan
het iets anders zijn?

Minister Melkert: Voorzitter! Eerst
het hoofdpunt waarom het toch geen
facultatieve bepaling moet worden.
In mijn inleiding heb ik al uiteengezet
- dat is door de meeste woordvoer–
ders ook onderschreven - dat het
één van onze belangrijke doelstellin–
gen is, ook wat betreft de herinrich–
ting, om de fraudebestrijding beter te
kunnen aanpakken en om de sancties
die daarop staan consequent toe te
passen. Dat heeft niet alleen
betrekking op de bijstandswet. Het
heeft betrekking op de algemene
toepassing van de sociale zekerheid.
De Kamer heeft kort geleden - dat is
momenteel in procedure - het
voorstel met betrekking tot de
administratieve boete ontvangen. Ik
hoop zeer dat de Kamer erin slaagt
om de voorbereiding daarvan tijdig
af te ronden, omdat wij die elders in
de sociale-zekerheidswetgeving

nodig hebben. Daar is ook conse–
quent voor de imperatieve benade–
ring gekozen. Het niet zo dat
daarmee alles over hoe het verder
moet precies vastligt. De ernst van
het feit en de mate van verwijtbaar–
heid zijn factoren die ter nadere
beoordeling staan door degenen die
de wet moeten uitvoeren. De
regering hecht er wel aan dat de
imperatieve benadering die nu
consequent in de hele sociale
zekerheid wordt gekozen ook in de
bijstandswet tot uitdrukking komt.

Dan blijft over de vraag van
mevrouw Doelman of het vierde lid
van artikel daar niet van afwijkt. Naar
mijn gevoel is hier sprake van de
vorm die een sanctie kan aannemen.
Als is vastgesteld dat sancties
moeten worden opgelegd, dan kan
de wet vervolgens bepalen dat daar
verschillende vormen voor in
aanmerking komen. Vervolgens kan
voor een bepaalde vorm, afhankelijk
van de ernst van het feit en de mate
van verwijtbaarheid, worden gekozen
door B en W.

Artikel 15
- amendement-Doelman-Pel (stuk nr.
26)

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
heb begrepen dat ik daar nog een
nader antwoord van de minister op
krijg.

Minister Melkert: Ja.

Artikel 24a
- amendement-Boogaard (stuk nr. 41,
I)

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik vroeg mij af of dit
amendement, gelet op het span–
ningsveid tussen jongeren en ouders
die niet door één deur kunnen en
ouders die zich te lichtvaardig aan
hun onderhoudsverplichtingen
onttrekken, niet erg doorslaat naar
het belang van de ouders. Op het
moment dat men een jongere niet
meer onderhoudt, krijgt die jongere
een renteloze lening. Dat lijkt mij
persoonlijk wat los uit de pols.

De heer Boogaard (AOV): Het
amendement is bedoeld om de
jongeren, voordat het onderzoek
naar de rechtmatigheid van een
bijstandsuitkering is afgerond, niet
zonder middelen te laten zitten.
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Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat kan in algemene zin al
op basis van artikel 80. Dat heb ik
uitgezocht. Oit amendement beoogt
iets meer, want anders heeft het
geen zin. Ik ben van mening dat het
iets te ver gaat, gegeven het feit dat
ouders zich niet te gemakkelijk van
hun onderhoudsplicht af moeten
kunnen maken.

De heer Boogaard (AOV): Dat is mij
duidelijk. Toch kan een aantal
jongeren tussen wal en schip vallen
wanneer van gemeentewege op
korte termijn geen uitsluiting wordt
gegeven over de situatie. De
bewijslast lijkt mij voor die jongeren
ook onmogelijk.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): In artikel 80, lid 1, staat dat
burgemeester en wethouders
bevoegd zijn om, indien de noodzaak
daartoe aannemelijk is, zonder
voorafgaand onderzoek als bedoeld
in artikel 74 bij wijze van voorschot
bijstand te verlenen met inachtne–
ming van artikel 24a. Dit lijkt mij
materieel hetgeen de heer Boogaard
wenst. Beoogt hij meer met zijn
amendement, dan stel ik dat niet op
prijs.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
In gevallen van onverwijlde spoed
heeft de commissaris van de
koningin nog een extra bevoegdheid.
Ook hij kan tussenbeide komen.

Minister Melkert: De mogelijkheid
dat de commissaris van de koningin
optreedt, is inmiddels weer
vervallen.

Voorzitter! Mij lijkt het niet juist
om dit recht op deze wijze op te
nemen. Daarmee wordt afgeweken
van de systematiek die elders in de
wet wordt gehanteerd. De bevoegd–
heid van burgemeesters en
wethouders is duidelijk geregeld.
Laat een en ander, afhankelijk van de
omstandigheden, tot een beoorde–
ling leiden en geen aanleiding geven
tot een nader geformuleerd recht in
de wet aanleiding geven.

Artikel 29
- amendement-Kalsbeek-Jasperse/
Scheltema-de Nie (stuk nr. 39, I)
- amendement-Doelman-Pel (stuk nr.
40)

Mevrouw Kalsbeek Jasperse
(PvdA): In eerste termijn hebben wij
aangegeven waarom wij ons

amendement hebben ingediend.
Daarbij hebben wij erkend dat de
staffeling met het minimumjeugd–
loon ongelukkig is. Dit is echter de
consequentie van het werken met
percentages van het relevante
minimumloon. Het alternatief was
ouders jonger dan 21 jaar zonder
meer gelijk te stellen met ouders van
boven die leeftijd. Dit heeft het
nadeel dat het krijgen van een kind
financieel aantrekkelijker is dan
werken tegen het minimumloon.

Mevrouw Doelman had het idee
het verschil tussen 70% en 50% als
uitgangspunt te nemen. Daar zijn wij
niet op uitgekomen. Dit lijkt mij
echter wel een goed alternatief mits
er ook aandacht is voor de volgende,
naar mijn mening reële, situatie van
een bij haar ouders inwonende jonge
alleenstaande die een kind krijgt. Als
er een of twee jongere broers of
zussen zijn en het gezin woont in een
standaardhuis met drie slaapkamers
dan ontstaat een probleem wanneer
daar een baby bijkomt. Dan mogen
er geen financiële beletselen zijn
gelegen in de wooncomponent om
in die gevallen op zichzelf te gaan
wonen. Daarnaast moet er ook
aandacht zijn voor de jongeren die
gebrouilleerd zijn met hun ouders. In
die twee nauwkeurig omschreven
situaties wil ik tegemoetkomen aan
de realiteit van het leven en de
wooncomponent aanpassen. Dit
gebeurt wel in ons amendement,
maar niet in het amendement van
mevrouw Doelman. Misschien
kunnen beide amendementen in
elkaar geschoven worden. Er wordt
dan recht gedaan aan de onder–
houdsplicht, de staffeling verdwijnt
en er wordt ook recht gedaan aan
jongeren met kind, zowel uit– als
thuiswonend.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Mijn
redenering was dat 18-, 19- en
20-jarigen allen gelijk behandeld
moeten worden. Het verzorgen van
een kind is echter een objectief
criterium. Vervolgens heb ik gezocht
naar een redelijke verhogings–
grondslag. Ik heb die gevonden in de
20% die ook geldt voor alleenstaande
ouders. Met dat percentage wordt de
bijstand - je zou ook kunnen zeggen:
de kinderbijslag - verhoogd. Daarbij
houden de ouders de onder–
houdsplicht voor hun eigen kind. Als
men in verband met problemen niet
thuis kan wonen, biedt de bijzondere
bijstand een mogelijkheid, die ook
kan gelden voor een zeer jonge

ouder. Ik wil voorkomen dat de norm
zo hoog wordt dat de onder–
houdsplicht vervalt. Is betrokkene
verplicht om het ouderlijk huis te
verlaten, dan moet daar rekening
mee worden gehouden. In dat geval
moet er een aanvulling worden
gegeven. Ik heb echter nu nog niet
de neiging om dit alles in de wet te
verankeren en nieuwe normen vast
te leggen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik wil bij de benadering
van mevrouw Kalsbeek aansluiten. Ik
vind dat er, om de redenen die zij
heeft aangegeven, met name voor de
uitwonende een-ouder toch ook
wettelijk een garantie moet zijn dat
men een iets hogere uitkering krijgt
dan wanneer men thuis woont als
ouder met een kind.

Minister Malkert: Voorzitter! We
zouden er m ieder geval goed aan
doen om de twee elementen die
mevrouw Kalsbeek noemt op merites
en consequenties te bekijken. We
zouden moeten bekijken of dit kan
via de bijzondere bijstand zoals
mevrouw Doelman suggereert en of
het uit dien hoofde niet nodig zou
zijn om het nader in de wet te
regelen, of dat er toch aanleiding is
om het wel nader in de wet te
regelen. Misschien is het goed dat
we de komende dagen hiervoor
gebruiken. We zijn nu toch heel dicht
bij een gemeenschappelijk begrip
van wat hier geregeld moet worden.
Ik vind dat op zichzelf winst.

Artikel 33
- amendement-Kalsbeek-Jasperse/
Scheltema-de Nie (stuk nr. 39, II)
- amendement-Rosenmöller (stuk nr.
30, I)

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Het amendement op stuk nr. 30 gaat
inderdaad over artikel 33. Het waaiert
voor een deel uit naar artikel 38. Het
gaat over de vandaag niet zo
mtensief gevoerde discussie op
welke wijze je vastlegt dat de
alleenwonende alleenstaande c.q.
alleenwonende alleenstaande ouder
ook in aanmerking komt voor de 20%
toeslag. We hebben hier in het debat
met de vorige staatssecretaris van
Sociale Zaken en naar aanleiding van
de beleidsbrief een vrij fundamentele
discussie over gevoerd, die
geconcludeerd kon worden in de
manier waarop mijn amendement is
vorm gegeven.
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De redenen voor het amendement
zijn de volgende. In artikel 33 maak
je nadrukkelijk van de uitzondering
de regel. Dit staat dan ook in het
eerste lid. Verder formuleer je helder
wat de mogelijkheid is om een
lagere toeslag te verstrekken. Dit
heeft te maken met de lagere
woonlasten en het feit - dat is de
relatie - dat in zijn woning tevens
een ander het hoofdverblijf heeft. Ik
roep de collega's in herinnering dat
wij toen een langdurige discussie
hebben gehad over de "kan"-
bepaling die in artikel 33 en in artikel
34 zit en die in het debat al leidde tot
misverstanden en die tot mijn
teleurstelling in de wetstekst zelf is
terug te vinden, namelijk in de
laatste zin van artikel 33, lid 1, en
ook bij de echtparen in de laatste
regel van artikel 34. Dat "kunnen"
delen van die kosten met een ander
leidde toen tot zeer veel misverstand.
Het ging ook om de feitelijke situatie.
Ik wil er ook niet meer uithalen dan
er op dat moment in zit, maar ik wil
er wel uithalen wat op dat moment
de consensus leek te zijn. Anders zou
het zeer teleurstellend zijn.

Voorzitter! De uitwaaiering naar
artikel 38 is dat ik vind dat je die zaak
in de wet heel helder moet regelen.
Ik refereer even aan de bijdrage van
collega Schoots. Dat was toen het
zeer heldere statement van zijn
fractie. Je moet niet in de wet
regelen dat het in een gemeentelijke
verordening geregeld moet worden.
Ik vind dit wetstechnisch ook niet
fraai. Dit staat in feite in artikel 38, lid
2. Daar staat in de wet geregeld dat
het in een gemeentelijke verordening
moet staan. Dat is een U-bocht–
constructie die niet fraai is. Ik denk
dat we in die zin over de essentie
niet onzeker hoeven te zijn. Maar doe
recht aan de conclusies van die
discussie. Ik heb dit in het amende–
ment op stuk nr. 30 verwoord.
Overigens zit onder II een enkele
fout. Dit kan later in de discussie
eventueel worden recht gezet.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Ik word nu min of meer
uitgedaagd. Het is de vraag of de
heer Rosenmöller een materiële
wijziging wenst of niet. Je kunt
debatteren over de vraag of de
vormgeving ook anders had gekund.
Zeker. Voor mij is echter het
allerbelangrijkste dat de alleenwo–
nende alleenstaande zeker is van die
toeslag van 20%. Dat was de kern
van de discussie. Dat staat nu in de

wet. Een andere formulering mag
wel, maar volgens mij is het een
omweg. Artikel 38, lid 2, bepaalt dat
dwingend. Gemeenten zijn gehouden
om alleenwonende alleenstaanden
20% te geven. Ik wil niet de indruk
wekken, dat dit op een of andere
manier niet goed is geregeld of wat
dan ook. Als het alleen maar gaat
om een andere vormgeving, dan ben
ik niet thuis.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
sluit mij aan bij de woorden van
mevrouw Kalsbeek. Dat is de
essentie geweest van de discussie
die indertijd werd gevoerd over de
beleidsbrief. Na een heel lange
discussie is uiteindelijk de 50 met
een gegarandeerde 20% overeind
gebleven.

Minister Melkert: Ik ben blij met de
twee laatste interventies. Ik
verbaasde mij al een beetje over de
"consensus" die de heer Rosenmöl–
ler suggereerde. Dat debat heb ik
toen op een iets grotere afstand
gevolgd, maar de echo's daarvan zijn
toen wel tot mij doorgedrongen. Het
lijkt mij niet verstandig om in de vrij
precieze formulering die nu in de wet
staat, wijzigingen aan te brengen.

Hierbij laat ik het, want in feite kun
je hier alleen het hoofdpunt naar
voren brengen. Zodra je erop ingaat,
morrel je al aan de balans die op dit
punt in de wet zelf is gevonden.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Vindt
de heer Rosenmöller dat die balans
niet aanwezig is?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik zie het even los van de andere
wensen. Ik word door collega
Kalsbeek uitgedaagd om een
antwoord te geven op de vraag.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Op z'n minst!

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik wil ook graag een antwoord geven
op de vraag of het een kwestie van
vormgeving is of van materiële
verbetering. Haar conclusie is: in
beide gevallen geef ik niet thuis.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Nee. Over alleenwonende
alleenstaanden hebben wij hier een
hard politiek debat gevoerd. Dat
heeft ertoe geleid, dat in artikel 38,
lid 2, is komen te staan dat de
gemeenten bij alleenwonende

alleenstaanden verplicht zijn de
toeslag van 20% te geven. Je had het
ook anders op kunnen schnjven. Dat
wil ik de heer Rosenmöller best
nageven. Maar het staat er nu zo en
er staat precies wat ik materieel wil
en ik wil dat dus graag zo houden.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik respecteer het zeer dat mevrouw
Kalsbeek overtuigd is van haar eigen
gelijk. Dat is verder prima. Om twee
redenen vraag ik om het te doen op
de manier die ik aangeef. Ik meen
dat die meer recht doet aan de
discussie die in de loop van
december 1993 is gevoerd. Die
manier is: 1. maak van de uitzonde–
ring regel en 2. regel niet in de wet
dat het via de verordening moet
worden geregeld. Dat laatste is
gewoon niet fraai.

De fractie van de PvdA heeft zelf
gezegd dat dit in de wet onomwon–
den terug te vinden moet zijn. Dat
staat er nu via een constructie in. Die
"kan"-bepaling is nu eenmaal
multi-interpretabel. Dat weten wij
allemaal. En die haal ik eruit. In feite
zeg ik alleen maar dat een lagere
uitkering verstrekt kan worden omdat
er lagere woonlasten zijn als gevolg
van het feit - en dat was het punt -
dat de woning tevens een ander zijn
hoofdverblijf is. Daar gaat het om.
Dat is dus niet alleen een kwestie
van vormgeving. Het is het verder
dichttimmeren of zekerstellen van
het feit dat aan die groep ook die
20% wordt verstrekt. Dat was de zorg
van de PvdA en dat was onze zorg.
Dat was de zorg van meer mensen.
Ik meen dat meer recht gedaan
wordt aan het zekerstellen op de
manier die ik in het amendement op
stuk nr. 30 heb geformuleerd.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
De heer Rosenmöller doet ook
inhoudelijk iets anders. Hij zegt
inderdaad dat alleen de woonlasten
kunnen worden afgetrokken. Indien
de kosten gezamenlijk konden
worden gedeeld, is echter altijd
uitgegaan van iets meer. Je zou niet
alleen de woonlasten erbij kunnen
betrekken, maar misschien ook de
gezamenlijke koelkast. Dat is ook een
deel van de discussie geweest. De
heer Rosenmöller beperkt die aftrek
meer dan het nu voorliggende
wetsvoorstel doet. Het wetsvoorstel
laat iets meer aftrek toe. Dat is waar.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
dacht dat het in de discussie niet
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alleen ging over het feit dat je die
koelkast kunt delen, maar over het
feit dat je zelfstandig woont en de
kosten met een ander deelt. Doordat
je met een partner dingen deelt,
kunnen de kosten omlaag.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Wat in de discussie steeds een rol
speelde, was niet de vraag of iets
kan, maar wat de feitelijke situatie is.
Als de feitelijke situatie is dat je de
woning deelt met een ander, dan wel
dat een ander het hoofdverblijf heeft
in die woning, dan is er reden voor
het niet verstrekken van die toeslag
of van een lagere toeslag. Dat staat
in lid 2 van artikel 33 in mijn
formulering. Het gaat dus om de
feitelijke situatie. Het gaat niet om de
vraag of het kan. Mevrouw Schel–
tema heeft gelijk dat die kan–
bepaling iets meer zekerheid
verschaft. Bij mijn weten doet dit
meer recht aan de stand van zaken in
de discussie destijds.

Laat ik een tegenvraag stellen. Wat
is erop tegen, een kan-bepaling bij
dit onderwerp die zeer gevoelig is en
die aanleiding heeft gegeven tot zeer
veel debat, uit de wet te amenderen?
Daarop zal zij toch een helder
antwoord moeten hebben. Wat is er
minder goed aan deze formulering
dan aan het wetsvoorstel in de
bewoordingen van het kabinet?

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Dat is heel simpel. Een tekst
is een resultante van een debat dat
in de Kamer en daarbuiten is
gevoerd. In hetgeen er nu staat, is
naar mijn vaste en oprechte
overtuiging vastgelegd datgene wat
wij van zo groot politiek belang
vonden, namelijk dat de alleenwo–
nende alleenstaande zeker is van die
toeslag van 20%. Die tekst is het
resultaat van het debat. Mevrouw
Doelman geeft daaraan dezelfde
interpretatie als ik. Als je in die tekst
gaat morrelen, dan betekent dit dat
je het hele voorafgaande proces gaat
overdoen. Dat wil ik niet. Wij hebben
helderheid over de normstelling die
nu in de wet is vastgesteld. Het is
volstrekt helder wat de bedoeling is
van dit artikel. Ik geef onmiddellijk
toe dat het ook op andere manieren
geformuleerd had kunnen worden.
Het is min of meer toevallig op deze
manier gebeurd. Het materiële
resultaat telt voor mij. Ik vind dat het
nu goed staat in de wet. Ik heb er
dus geen behoefte aan, die politieke
discussie over te doen.

Artikel 34
- amendement-Rosenmöller (stuk nr.
31)

De heer Rosenmöller (Groenünks):
Voorzitter! Als enkele collega's geen
behoefte meer hebben aan het nader
voeren van die politieke discussie op
dit punt, dan moeten zij dat ook niet
doen over dit artikel. Het gaat
materieel om hetzelfde. Het betreft
nu alleen echtparen. De strekking is
hetzelfde. Het commentaar zal ook
wel hetzelfde zijn. Wat mij betreft,
kunnen wij doorgaan.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik wil de minister nog een
vraag stellen over artikel 34. In het
artikel wordt het college van B en W
het recht gegeven om de bijstands–
norm te verlagen als er andere
inkomsten zijn. Mijn vraag is of
daarbij ook gedacht kan worden aan
het verhuren van kamers. Zo ja, hoe
verhoudt zich dat tot de enige jaren
geleden ingevoerde fiscale vrijstel–
ling voor de eerste ƒ 5000 aan
inkomsten uit kamerverhuur? Die
vraag zou ik voor een goede lezing
van dit artikel graag beantwoord
zien.

Minister Melkert: Goede lezing van
het artikel brengt mij tot de conclusie
dat het hierbij gaat om kosten van
het bestaan. Dat is dus het criterium
op grond waarvan B en W hun
bevoegdheid terzake zouden kunnen
uitoefenen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijn vraag is dus niet relevant?

Minister Melkert: De heer Van
Middelkoop zegt het zo.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb liever helderheid over de wet
dan een licht geschonden image.

Artikel 41
- amendement-Rosenmöller (stuk nr.
32)

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Na de discussie over de
bijzondere bijstand zal ik dit
amendement intrekken. Het element
komt materieel bij die behandeling
terug. Allen staan er welwillend
tegenover om deze zaak te regelen
bij de behandeling van de bijzondere
bijstand. Daarom trek ik dit amende–
ment nu in.

Artikel 77a en artikel 77b

Mevrouw Scheltema-de Nie (066):
Ten eerste wil ik bij artikel 77a een
vraag stellen over het derde en
vierde lid. Daarin wordt gesproken
over een belanghebbende die
exemplaren tekent van bijlagen
waarin zijn trajectplan is verwoord
en waarbij ook de RBA en de GSD
handtekeningen zetten. Mijn vraag is
of dat ook een aanspraak van de
cliënt ten aanzien van de GSD of de
RBA geeft.

Ten tweede wil ik een vraag stellen
over artikel 77b. In 2. vind ik onder b.
en c. typische voorbeeiden van echt
overtollige regelgeving waarvan ik
denk dat het haaks staat op de
decentralisatiegedachte als zodanig.
Het gaat daar over nadere regelge–
ving betreffende onderzoeken en
heronderzoeken. Ik noem maar een
voorbeeld. Ik zou er tientallen meer
kunnen noemen. Ik wil c. apart
vermelden. Nadat er verschillende
nota's van wijziging zijn geweest, is
er toch een fout in c. blijven bestaan.
In c. wordt verwezen naar een
onderdeel c. van het eerste lid dat al
bij een eerdere nota van wijziging is
vervallen. Eerlijk gezegd heb ik er
een sterke behoefte aan om b. en c.
te schrappen. Het inhoudelijke
argument is dat het naar mijn gevoel
een overmaat aan regelgeving is. Ik
heb nog geen amendement
ingediend. Verschillende zaken zijn
bij nota van wijziging geschrapt. Dit
is ook in discussie geweest. Ik
hoopte dat dit ook geschrapt zou
zijn. Het staat er echter nog steeds.

Minister Melkert: In het derde en
vierde lid van artikel 77a gaat het
niet om rechtens afdwingbare zaken.
Er is dus sprake van een eenzijdige
relatie. Het gaat in feite om een
eenzijdig voorschrift dat wordt
gegeven ten opzichte van belangheb–
benden. Over de punten die u
noemde bij artikel 77b wil ik best
toezeggen dat wij daar nog eens
goed naar kijken en in ieder geval de
fout kunnen herstellen. Ik kan een en
ander niet beoordelen op dit
moment. Ik wil er wel goed naar
laten kijken.

De heer Van Hoof (WD): Ik ga even
in op de reactie van de minister op
artikel 77a, derde lid. Ik herinner mij
uit de schriftelijke voorbereiding dat
daarin juist wel aangegeven is dat
ook de arbeidsvoorziening aan te
spreken is op de afspraken die
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gemaakt worden in het trajectplan.
Nu zegt de minister heel wat anders.

Minister Melkert: De arbeidsvoorzie–
ning is vanzelfsprekend aan te
spreken. Het ging hier om de vraag
of het rechtens afdwingbaar zou zijn.

Artikel 114
- amendement-Van Dijke/Van
Middelkoop (stuk nr. 37)

De heer Van Dijke (RPF): Gelet op
de beantwoording van de minister
trekken wij het amendement in.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb een vraag over dit artikel en wel
in samenhang met het experimen–
teerartikel. Ik spreek dan over het
eerste lid. Ik verkeerde net in de
overtuiging dat ik het begreep, maar
bij nadere lezing begrijp ik nog altijd
niet wat er bedoeld wordt met de
mogelijkheid om met het eerste lid
van artikel 114 te kunnen experimen–
teren. Ik heb het nog even gecheckt
bij wat collega's hier achter de tafel.
Ook daar heerst onbegrip. Vandaar
mijn vrijmoedigheid om het toch nog
even op te voeren. Wat staat er nu in
het eerste lid van artikel 114? Daar
staat dat B en W kunnen besluiten
met name genoemde verplichtingen
niet op te leggen of tijdeiijk
ontheffing te verlenen om redenen
van medische of sociale aard. In
simpel Hollands: de gemeente houdt
zich in bij het opleggen van
verplichtingen, als iemand ziek, zwak
of misselijk is. Wat betekent het als
de gemeenten met het eerste lid van
artikel 114 het recht krijgen om te
experimenteren? Mogen zij dan wel
die verplichtingen opleggen aan
bijvoorbeeld zieke mensen? Ik kan
het niet anders lezen. In dat geval
moeten wij de gemeenten die
experimenteervrijheid niet geven.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Ik
sluit mij hier graag bij aan. Wij
hebben al eerder gediscussieerd over
de vraag wat sociale en medische
indicatie is. Ik denk daarbij aan
psychiatrische patiënten die
vrijstelling krijgen. Ik noem als
vrijstellingsgrond ook de verzorging
van kinderen omdat zij gehandicapt
zijn. Het zou wonderlijk zijn als via
een andere weg plotseling werd
bepaald dat de mensen voor de
uitkering maatschappelijk nuttige
activiteiten moeten verrichten. Dan
wordt er dus via een andere weg iets
binnengehaald.

De voorzitter: Ik constateer dat alle
hier aanwezige leden zich bij de
vraag van de heer Van Middelkoop
aansluiten.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik ook,
maar ik wil die vraag uitbreiden tot
de leden 2 en 3 van artikel 114.

De heer Van Middelkoop (GPV): Er
is een nota van wijziging op lid 2 van
artikel 114 toegezegd.

De heer Van der Vlies (SGP):
Akkoord, maar het motief van heel
artikel 114 is niet gelegen in de
persoon die een bijstandsuitkering
ontvangt en overigens gereactiveerd
moet worden, maar in de vrijstelling
ten behoeve van een verzorgende
situatie thuis. Daarom kan ik niet
inzien waarom er geëxperimenteerd
moet of kan worden op grond van
welk lid van dit artikel dan ook. De
versmalling die collega Van
Middelkoop aanbrengt, is duidelijk.
Dat is het meest heldere punt hierbij.
Maar het motief geldt voor alle leden
van dit artikel. Ik sluit mij dus aan bij
de vraag van de heer Van Middel–
koop, maar ik brsid die uit tot het
hele artikel.

Minister Melkert: Voorzitter! Naar
mijn gevoel bestaat er een verband
tussen de artikelen 114 en 120. In
artikel 114 moet er namelijk sprake
kunnen zijn van het regelen van een
ontheffing, in dit geval in het kader
van een experimentele benadering
op andere gronden dan die welke
zijn aangegeven. Het gaat om
experimenten ingevolge artikel 120,
waarbij overigens geen ontheffing
kan worden geregeld. Ik realiseer mij
dat dit een heel subtiele redenering
is. Dus misschien is het goed dat dit
nog even op papier wordt gezet.
ledereen kan dit punt dan goed
bekijken. Mijn medewerker en ik
houden evenwel vol dat dit nodig is
in verband met de relatie met artikel
120. Het gaat erom dat de experi–
menten hierbij betrokken kunnen
worden. Aanstaande donderdag
kunnen wij van gedachten wisselen
over hetgeen door ons op papier is
gezet. Dan kan ook blijken of die
tekst de Kamer voldoende houvast
biedt. Het spijt mij dat de consensus
die zojuist dreigde te ontstaan,
uiteen kan vallen. Ik voeg eraan toe,
dat dit wel mijn oogmerk is.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik wil graag dat de minister daar ook

lid 3 bij betrekt. Mij is namelijk niet
duidelijk waarom die verplichting
daarin voor de helft wordt geïntrodu–
ceerd. Als ouders "2 en 3" hebben
afgesproken, moet voigens mij ook
de rato van de verzorgende taak
maatstaf kunnen zijn en niet een van
hogerhand opgelegde verdeling van
fifty-fifty.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik waardeer de vasthou–
dendheid van de vierde macht, maar
ik zou het op prijs stellen, nu de
minister weer aansprekend, als
wordt overwogen om artikel 114 te
verwijderen uit het experimenteer–
artikel. Ik verzoek de minister om dat
er nadrukkelijk bij te betrekken.

Minister Melkert: Overwegingen
erbij betrekken kan natuurlijk altijd.
Wij zullen dit overwegen en wij
zullen daarop terugkomen.

De heer Van der Vlies (SGP): Met
voorbeelden graag!

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Ik zou graag nog even op
het zevende hoofdstuk willen
terugkomen en de minister een
algemene vraag stellen. Wij hebben
ruim een half jaar geleden van de
toenmalige staatssecretaris Wallage
een brief gehad over het verhalen
van de bijstand. Daar is in dit kader
op zich niets mee gebeurd, maar nu
wij de fundamentele herziening van
de bijstandswet aan de orde hebben,
is het belangrijk om te weten wat het
standpunt van deze minister is met
betrekking tot het verhaal en op
welke termijn wij iets kunnen
verwachten. Het ware natuurlijk
allemaal beter geweest, als dat soort
zaken direct in de herziening mee
hadden kunnen worden genomen.
Dat kan nu niet, maar de algemene
vraag is, wanneer wij op dit terrein
enige vordering kunnen verwachten.
Immers, er zijn wel verwachtingen
gewekt.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Er is
een evaluatie toegezegd.

Minister Melkert: Ik kan dat
bevestigen, voorzitter. Die evaluatie
heeft overigens wel wat problemen
opgeleverd, daar waar het erom ging
de gegevens goed in beeld te
krijgen. Het is nog niet zo makkelijk
om dat representatief te doen. Maar
het is een zorglijk punt en ik heb
goede hoop - al is het ook een heel
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lastig punt - nog dit kalenderjaar met
een nader beleidsstandpunt hierover
naar de Kamer te kunnen komen. Dat
duurt even, omdat het lastig en
gecompliceerd is, maar het is
volkomen terecht dat dit punt hier
naar voren wordt gebracht.

Artikel 116
- amendement-Rosenmöller (stuk nr.
33)

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Wij zouden ervoor willen
pleiten dit artikel te laten vervallen,
in de eerste plaats omdat het nogal
betuttelend is, en voorts omdat het
hier gaat om het bestaan of het
dreigen ontstaan van schulden en
het vervolgens overhevelen van
bevoegdheden van de cliënt aan B
en W, die op zichzelf, met betrekking
tot die schuiden, niet zoveel kunnen
doen, als gevolg van het feit dat met
betrekkmg tot kwijtschelding het
beleid beperkt is, zoals dit ook geldt
voor het minimabeleid. Vanwege die
redenen zien wij de dieperliggende
logica van dit artikel niet in en
achten wij het verregaand om dit zo
maar even te regelen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Mag ik de heer Rosenmöl–
ler het volgende vragen: wij moeten
toch onderkennen dat er een aantal
bijstandsgerechtigden zijn die
waarschijnüjk wat minder in staat
zijn om soms hun eigen inkomen te
beheren en waarbij dan hulp
geboden is via dit artikel. Vindt hij
dat verwerpelijk?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik vind het bieden van hulp aan
bijstandsgerechtigden die daar
problemen mee hebben, helemaal
niet verwerpelijk. Alleen, hier wordt
het heel dwingend opgelegd en mij
lijkt toch dat er een begin van
instemming zou moeten zijn bij de
betrokkene zelf, om dit vervolgens te
regelen. Dat is het punt dat ik wil
maken met betrekking tot dit artikel.
Je kunt dan de instemming van de
betrokkene eraan toevoegen; je kunt
het ook uit het wetsvoorstel
amenderen. Materieel komt het naar
mijn wijze van zien op hetzelfde neer.

Minister Melkert Voorzitter! Ik sluit
mij op dit punt aan bij de verwijzing
van mevrouw Doelman naar
praktijkervaringen die het nodig
maken om zo'n artikel in de wet op
te nemen. Er zijn veel gemeenten die

hiervoor pleiten. Het is natuurlijk
ingrijpend; daar bestaat geen enkele
twijfel over. Maar juist vanwege de
aanleiding die er vaak is, is een
nadere amendering van een artikel
als dit, op punten van instemming of
betrokkenheid, niet zo vreselijk
zinvol. Het gaat hier gewoon om
situaties waarin in het beste belang
van betrokkene, hoe betuttelend dat
misschien ook klinkt, in plaats van
hem of haar wordt opgetreden. Die
situaties doen zich voor; de realiteit
gebiedt om dat te erkennen Er is
geen aanleiding om te veronderstel–
len dat hiervan een verkeerd gebruik
zou worden gemaakt. Ik neem ook
aan dat de praktijk uitwijst dat het zo
terughoudend mogelijk zal gebeuren,
want het is niet niks wat je doet.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Juist daarom. Maar goed, u bent het
ermee eens dat het zeer ver gaat. Mij
dunkt dat je dit soort zaken niet kunt
regelen zonder een begin van
instemming van betrokkenen, juist
omdat het zo ver gaat. Het gaat hier
om een nijpende situatie. Ik ga niet
uit van het verkeerd gebruik van de
hier aan burgemeester en wethou–
ders verstrekte bevoegdheid. Maar ik
kan het bijna niet over mijn hart
verkrijgen om het artikel zo te lezen,
wetende dat dit soort problemen
bestaat. Dat moet toch in overleg
met de GSD en de client oplosbaar
zijn. Daarvoor vind ik binnen dit
artikel te weinig ruimte.

Minister Melkert: De gegronde
redenen, waarvan hier sprake is,
geven natuurlijk de kwalificatie aan
die ervoor zorg draagt dat het niet zo
maar kan gebeuren. "Gegronde
redenen" is in de wetstekst een vrij
zwaar begrip. Daarop wil ik toch de
aandacht vestigen.

Artikel 120

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
Ik wil een opmerking maken over het
eerste lid, onderdeel d, waarin staat:
na te laten hetgeen inschakeling in
de arbeid belemmert. Rangschikt de
minister hier ook verplicht afkicken
onder?

Minister Melkert: Ik kan mij
voorstellen dat deze vraag opkomt.
Een en ander moet echter in relatie
worden gezien met wat in de laatste
zin van artikel 113 is geregeld: een
verplichting kan op advies van een
arts inhouden het zich onderwerpen

aan een noodzakelijke behandeling
van medische aard.

De heer Van Dijke (RPF): Met alle
respect, maar daarmee is mijn vraag
niet beantwoord. U wijst op de
medische aard. Daarvan is hier geen
sprake. Wij kunnen natuurlijk
vaststellen dat het zich voor langere
tijd blootstellen aan verslaving, de
inschakeling in het arbeidsproces
belemmert. Er is niemand die een
verslaafde in dienst neemt. Door de
bank genomen, kun je je zo'n
algemene opmerking wel permitte–
ren. Wanneer wij dat met elkaar
vaststellen, is er grond om mensen
verplicht te laten afkicken. Dat
gebeurt dan niet op medische
gronden, maar op louter technische
gronden. Immers, de toeleiding tot
de arbeidsmarkt wordt belemmerd.

Minister Melkert: Het onderscheid
lijkt mij flinterdun. Als wij het
hebben over afkicken, valt de
medische component daarvan niet te
ontkennen. In dit artikel is sprake van
een verplichting in algemene zin en
in artikel 113 is sprake van een
verplichtmg, specifiek in verband met
noodzakelijke behandelmg van
medische aard. Dan is er in de wet
een aangrijpingspunt om dit soort
kwesties daarbij te betrekken. Ik denk
echter niet dat dit sluitend kan
worden geregeld in de wet. Laat het
aangrijpingspunt dan maar het
antwoord zijn op de vraag die u stelt,
mijnheer Van Dijke.

De heer Van Dijke (RPF): Dus de
minister trekt de conclusie dat
burgemeester en wethouders er op
grond van deze wet toe kunnen
besluiten om van een cliënt te
verlangen dat deze verplicht afkickt?

De heer Rosenmöller (GroenLmks)
Maar wij kennen in Nederland niet of
nauwelijks het verplicht afkicken. Ik
heb een vraag aan u, mijnheer Van
Dijke. In onderdeel d staat: na te
laten hetgeen inschakeling in de
arbeid belemmert. Betekent dit dat u
het daarheen wilt leiden dat iedereen
die een bijstandsuitkering heeft maar
ook verslaafd is aan de harddrugs,
dus verplicht moet afkicken? Het
verslaafd zijn is immers een
belemmering om betaald werk te
verrichten.

De heer Van Oijke (RPF): Van
sociale diensten, RBA's en wat dies
meer zij heb ik vernomen dat zij deze
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problematiek als zeer belemmerend
ervaren. Het is moeilijk om voor deze
cliënt van enige betekenis te zijn bij
de toeleiding tot de arbeidsmarkt.
Daarom stel ik de minister deze
vraag. Ik ben de minister dankbaar
voor het feit dat hij zegt dat verplicht
afkicken kennelijk tot de instrumen–
ten van B en W behoort om de
toeleiding tot de arbeidsmarkt
mogelijk te maken.

Minister Melkert: Neen, ik heb
gewezen op de noodzakelijke
behandeling van medische aard, als
reactie op uw vraag over verplicht
afkicken. Ik kan eenvoudigweg niet
overzien hoe de relatie daartoe kan
zijn, in individuele gevallen noch in
algemene zin. Ik begrijp wat de heer
Rosenmöller nu zegt, maar zijn punt
betreft een andere discussie. Als
men echter een verband wil leggen
tussen drugsgebruik en de mogelijk–
heid tot werken, wijs ik op het
gestelde in artikel 113. Daarin is de
medische component aangegeven en
die zou eventueel op dit aspect
betrekking kunnen hebben. Verder
wil ik echt niet gaan, want ik kan niet
alles overzien.

De heer Boogaard (AOV): Voorzitter!
De belemmering om iemand in te
schakelen voor arbeid hoeft niet
altijd een medische oorzaak te
hebben. Ik kan mij voorstellen dat
iemand chronisch gokverslaafd is en
iedere dag vijf uur aan gokken wil
besteden. Een dergelijke verslaving
zal de inschakeling voor arbeid ook
in de weg staan.

De voorzitter: Ik vind dat wij niet in
casuïstiek moeten vervallen. De
vraag van de heer Van Dijke en de
antwoorden die daarop zijn gegeven,
waren duidelijk.

Amendement-Rosenmöller (stuk
nr. 34) tot invoeging van nieuwe
artikelen 140c t/m 140e

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Ik heb kunnen constate–
ren, dat het onderwerp cliëntenraad
bij de collega's leeft. De vraag is
echter of een bepaling hierover in de
wet moet worden opgenomen. Een
andere vraag is of je een bepaling
als aangegeven in mijn amendement
op stuk nr. 34 moet opnemen. Juist
omdat het hier om een vangnet gaat,
vind ik het zeer essentieel dat er een
vorm van zeggenschap en een vorm
van betrokkenheid van de bijstands–

gerechtigden zelf kunnen zijn. De
vraag is echter of men daarvoor een
gedetailleerde regeling moet treffen.
Uit het amendement blijkt, dat wij
daar geen tegenstander van zijn. lets
anders is natuurlijk ook mogelijk. Ik
sta open voor de discussie hierover.
Misschien moeten wij tussen nu en
donderdag daarover onder elkaar
nog spreken om te bezien of wij
gezamenlijk tot een oplossing
kunnen komen. Er zou natuurlijk van
een kortere bepaling sprake kunnen
zijn. Het is ook mogelijk dat de
collega's zeggen: wij vinden dat op
dit punt wettelijk helemaal niets
geregeld moet worden. Ik vind dat zij
daarmee te terughoudend zouden
zijn. Men zou regeling ook aan de
gemeenten kunnen overlaten. Dat is
op dit moment de feitelijke situatie.
Dit kan altijd. Ik wil echter een stapje
verdergaan, maar de regeling zou
minder uitgebreid kunnen zijn dan
nu is aangegeven. Er zijn dus
tussenvormen denkbaar. Nogmaals,
ik sta open voor een discussie
daarover. Ik vraag nu de coilega's en
de minister op dit punt met mij mee
te denken en om na te gaan of wij in
de loop van de komende dagen tot
een oplossing kunnen kcmen.

De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter!
Collega Rosenmöller zegt dat dit
onderwerp bij zijn collega's leeft. Dat
heeft hij echter niet kunnen opmaken
uit de inbreng van mijn kant. Vooral
geldt voor mij het feit, dat wij in
Nederland langzamerhand het
moment hebben bereikt waarop wij
ons heel goed zouden moeten
bezinnen op de vraag of wij wel zo
erg veel adviesorganen moeten
hebben en of wij voor betrokkenheid
van andere organen moeten zorgen
bij het nemen van besluiten door
democratische instanties. Als er al
een orgaan zoals door de heer
Rosenmöller bedoeld zou moeten
komen, moet die maar door de
gemeenten zelf ingesteld worden.
Naar mijn mening moeten wij
hierover geen bepaling in de wet
opnemen.

Mevrouw Doelman-Pel (CDA):
Voorzitter! Ik sta wel sympathiek
tegenover het instellen van
cliëntenraden. In mijn tweede termijn
heb ik echter al nadrukkelijk gezegd,
dat in het onderhavige geval dat niet
bij wet geregeld zou moeten worden.
De gemeenten zijn zelf zeer goed in
staat tot zoiets te besluiten.

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Voorzitter! De heer Rosen–
möller vroeg terecht om de opvatting
van de coilega's. Ik ben ook niet voor
het verplicht instellen van een
cliëntenraad. Waarom niet? Als je dat
verplicht stelt, moet elke gemeente,
ook de gemeente die daar absoluut
geen behoefte aan heeft of die er
een andere manier op na houdt om
het contact met haar cliënten te
onderhouden, zo'n raad gaan
instellen. Ik kan mij voorstellen dat
een dergelijke raad het beste
functioneert als de gemeenten zelf
behoeften hebben aan een op die
manier georganiseerde tegenkracht.
Het feit dat er nu zo'n honderd
cliëntenraden zijn, stelt mij redelijk
gerust over de attitude van gemeen–
ten ten aanzien van het instellen van
een dergelijk orgaan. Kennelijk is er
bij hen de bereid daartoe. Voor de
paar gemeenten waar die bereidheid
er niet is, terwijl daar ook geen
cliëntenraad bestaat, kun je het
instellen van zo'n raad ook niet
zodanig afdwingen, dat die raad echt
effect heeft.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik ben absoluut van
mening dat een cliëntenraad nuttig
zou zijn, maar ik vind ook dat die
door de gemeentelijke maatschap–
pijen moeten worden gedragen.
Daarom zou ik niet graag zien dat wij
hiervoor een wettelijke regeling
treffen.

De heer Boogaard (AOV): Voorzitter!
Wij kunnen een bepaling opnemen
voor het instellen van een cliënten–
raad of voor de verwijzing naar
sociaal raadslieden. De praktijk wijst
uit, dat als wij niet iets regelen en er
niet een of ander instituut is waar de
uitkeringsgerechtigde terechtkan, hij
het risico loopt tussen ka en schip te
vallen. Een dergelijk instituut is ook
nodig voor het vervullen van
formaliteiten bij de aanvraag van
uitkeringen. Het is gebleken dat
diverse gemeenten om financiële
redenen het instituut sociale
raadslieden ter plaatse opheffen. Ik
ben er voorstander van dat er toch
een of ander instituut is ter
ondersteuning van de belangen van
de uitkeringsgerechtigde of de
potentiële uitkeringsgerechtigde.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik heb ook niet zoveel
behoefte aan deze wettelijke
regeling. Ik voeg daaraan toe dat ik
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de term "cliëntenraad" in dit
verband wat verwarrend vind. Wij
hebben net in de Kamer het
wetsvoorstel cliëntenraden in de
zorgsector behandeld Daarbij ging
het om een ander type orgaan dan
nu wordt voorgesteld. Toen ging het
immers echt om vrij fundamentele
bevoegdheden, waaronder zelfs het
recht om iemand in het bestuur van
mstellmgen te benoemen en het
instemmingsrecht bij allerlei vitale
beslissingen. Nu kan het alleen maar
gaan om het geven van advies. Het
gaat dus hooguit om een adviesor–
gaan dat het college van B en W zelf
moet organiseren. Ik zou het dan ook
zo noemen en niet de verwarring
wekkende term "cliëntenraad"
gebruiken.

De heer Van Dijke (RPF): Voorzitter!
In het vorige wetsvoorstel waren de
artikelen 137 en 138 opgenomen,
waarin naar mijn idee het advies aan
B en W op een adequate wijze werd
geregeld. Deze artikelen zijn nu uit
het voorstel geschrapt. Ik vraag de
minister om daarop te reageren,
opdat wij de overwegingen op dit
punt in het totaalplaatje kunnen
meenemen.

De heer Van der Vlies (SGP): Het is
wellicht zinvol dat er een forum is
waar de belangen van de bijstands–
gerechtigden worden doorgesproken
en zo nodig worden doorgeleid naar
B en W. Het gaat echter ook mij te
ver om dat wettelijk af te dwingen.
Het wordt namelijk verplicht gesteld
voor elke gemeente. Het maakt
evenwel een groot verschil of je het
hebt over een grote stad of een
plattelandsgemeente, waar boven–
dien het beleid van B en W op dit
punt wordt gecontroleerd door de
gemeenteraad. Dat geldt ook voor de
grote stad, maar op het platteland
kent men ter zake veel kortere lijnen.

Minister Melkert Voorziner! De
gemeenteraad zal zich natuurlijk veel
actiever gaan bezighouden met het
te voeren bijstandsbeleid. Dat is
weliswaar geen volledig antwoord
op hetgeen nu naar voren wordt
gebracht, maar het is wel goed om
dat te constateren. Ik heb al
uiteengezet dat het mij echt het
beste lijkt om dit over te laten aan de
gemeenten. Zij kunnen het dan zelf
al dan niet in een nader te bepalen
vorm regelen. Met verwijzing naar de
vervallen artikelen 137 en 138 wijs ik
erop, dat dit de RWW-commissie–

structuur betrof Wij hebben evenwel
in het kader van de deregulering
bedacht, dat het niet meer nodig is
om dat soort zaken voor te schrijven.
Dat laat onverlet dat de gemeente de
advisering in het kader van de
Gemeentewet zelf nader kan regelen
als daartoe behoefte bestaat. Dat
behoeven wij evenwel niet in de
centrale wetgeving vast te leggen.
Dat was onze overwegmg

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Ik heb gemerkt dat in de
loop van het debat het enthousiasme
voor de cliëntenraden - ik noem die
met permissie nog maar even zo -
niet gegroeid is. Er zijn collega's die
vinden dat je het aan de gemeenten
moet overlaten. Er zijn ook collega's
die zeggen: je moet het niet
dwingend voorschrijven in de wet.
Dan is er nog een "next besf'–
oplossing, namelijk dat je al dan niet
geëxpliciteerd zegt: bevorder de
mstellmg van ... Ik blijf het toch nog
even proberen. In de loop van de
komende dagen zal ik bekijken of er
nog voldoende steun is voor een
soortgelijk amendement, simpelweg
omdat er mensen zijn die zo'n raad
willen oprichten en ik vind dat het
niet alleen B en W zouden moeten
zijn die beslissen over de vraag of
die er komt of niet. Het kan namelijk
best zijn dat er mensen zijn die zoiets
willen opzetten, maar dat B en W dit
afhouden. En dat zou ik ook een
onwenselijke situatie vinden. Kortom,
er zijn meer redenen om daar iets
over op te nemen in de wet. Ik neem
de discussie nu echter voor wat zij is.
Wij zullen zien wat wij de komende
dagen nog kunnen regelen.

De heer Boogaard (AOV) Voorzitter!
Ik wil graag van de minister horen
wat er kan gebeuren, als een
gemeente hier ter wille van de
bezuinigingsinspanning niet in slaagt
en daardoor het instituut van sociale
raadslieden of een ander middel
opheft, waardoor de toegang voor de
potentiële uitkeringsgerechtigde
eigenlijk afgekapt wordt.

Minister Melkert Voorzitter! Het is
toch echt een gemeentelijke kwestie
om dat verder al dan niet te regelen.
Daar kunnen wij als rijksoverheid
niet in treden.

De voorzitter: Wil iemand nog iets
zeggen over de artikelen 140 t/m
155?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Over artikel 152 zijn de argumenten
volgens mij gewisseld. Wij komen
daarop terug.

De voorzitter: Ik constateer dat er
geen behoefte is aan een artikelsge–
wijze behandeling van de invoerings–
wet, wetsvoorstel 22 614.

Daarmee zijn wij dan gekomen
aan het einde van dit wetgevings–
overleg. Ik dank iedereen hartelijk
voor zijn bijdrage. Donderdag vindt
de uiteindelijk afronding van dit
debat plaats.

Sluiting 22.48 uur
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