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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 77b, tweede lid, onderdeel c, wordt «onderdeel c» vervangen
door: onderdeel b.

B

In artikel 141, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 27» vervangen door:
artikel 25, vierde lid.

In artikel 152a, eerste lid vervalt: ,114.

Toelichting

Onderdeel A (artikel 77b)

Bij vierde nota van wijziging is in artikel 77b, eerste lid, onderdeel c
verletterd tot onderdeel b. In het tweede lid, onderdeel c, wordt abusie–
velijk nog verwezen naar onderdeel c. Dit moet zijn: onderdeel b.

Onderdeel B (artikel 141)

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was in artikel 27 bepaald dat de
algemene bijstand wordt verhoogd met - kortweg - belasting en premies.
Deze regeling is later bij nota van wijziging in artikel 25, vierde lid, terecht
gekomen. Om die reden is de verwijzing in artikel 141, eerste lid onder a,
aangepast.

Onderdeel C (artikel 152a)

In artikel 152a en in de toelichting bij de derde nota van wijziging HABW
is ingegaan op de mogelijkheid om bij wijze van experiment af te wijken

4H722F
ISSN0921 -7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's-Gravenhage 1994 Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 22 545, nr. 45



van het gestelde in artikel 114. De bedoeling hiervan was om een
verruiming van de ontheffing van de verplichtingen mogelijk te maken
voor bijstandsgerechtigden aan wie bij wijze van experiment verplich–
tingen zijn opgelegd, anders dan bedoeld in artikel 113 en 120, met name
de verplichting tot het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.
De ontheffingsmogelijkheid van artikel 114 zou in die gevallen dan tijdelijk
verruimd kunnen worden voor betrokken individuen voor de duur van de
verplichte deelname aan de activerende maatregel. Om de indruk te
vermijden dat, bij wijze van experiment, afbreuk gedaan zou kunnen
worden aan de uitzonderingssituatie van de verzorgende ouders als
omschreven in hettweede en derde lid van artikel 114, is besloten artikel
114 te laten vervallen in de lijst van artikelen, waarvan bij wijze van
experiment afgeweken mag worden. Bij nader inzien kan de beoogde
experimenteer mogelijkheid eveneens worden bereikt door bij wijze van
experiment af te wijken van artikel 120, waarin onder meer de sollicitatie–
plicht is geregeld.

Samenvattend kan gesteld worden dat, in het kader van een experiment
waar dit wordt voorgesteld, de verplichting tot deelname aan maatschap–
pelijk nuttige activiteiten kan worden opgelegd in afwijking van het
gestelde in artikel 113.

Van verplichtingen als omschreven in artikel 120 (gericht op de
aanvaarding van betaalde arbeid) kan waar nodig in een experiment
worden afgeweken met het oog op de verplichte deelname in het kader
van de sociale activering.

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