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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In Artikel 4, onderdee! a, wordt na «met een ander» ingevoegd: tenzij
het betreft een bloedverwant in de eerste graad.

B

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «het hoofd van plaatselijke politie» vervangen

door: de korpschef.
2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «dit hoofd van plaatselijke

politie» vervangen door: die korpschef.

In artikel 22, eerste lid, wordt «kan worden», vervangen door: wordt.

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel b vervalt «dan wel».
2. Aan het slot van onderdeel c wordt de punt vervangen door:; dan

wel.
3. Na onderdeel c wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
d. het bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schul–

denlast betreft.

In artikel 33, eerste lid, wordt «de alleenstaande» vervangen door: een
alleenstaande.
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Hoofdstuk IV, afdeling 1, § 4 vervalt.

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst van het artikel wordt een 1. geplaatst.
2. Aan artikel 41 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
2. Voorzover de gemeente krachtens de Wet op de loonbelasting 1964

inhoudingsplichtige is, wordt de bijstand verhoogd met de loonbelasting
en premies volksverzekeringen, alsmede met de over die bijstand
verschuldigde ziekenfondspremie.

H

In artikel 43 wordt «artikel 41» vervangen door: artikel 41, eerste lid.

I

Artikel 45, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van de onderdelen i en j, wordt beide malen de punt

vervangen door: een punt komma.
2. Na onderdeel j wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
k. de eenmalige uitkering toegekend aan oud-mijnwerkers in verband

met silicose.

In artikel 56, tweede lid, komt de zinsnede «ter voorziening in de
behoefte aan bedrijfskapitaal» te vervallen.

Aan artikel 58 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld

voor de vaststelling van het voor de uitoefening van het bedrijf of
zelfstandig beroep noodzakelijke vermogen van de zelfstandige.

Aan artikel 60 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Onder prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, wordt in deze

afdeling verstaan hetgeen daaronder in artikel 13, zesde lid, van de
Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan.

M

Na artikel 62 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 63

1. Onze Minister herziet met ingang van de dag waarop het bruto
minimumloon wijzigt, met het percentage van deze wijziging, het in artikel
43 genoemde bedrag.

2. Onder bruto minimumloon, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan
het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag genoemde bedrag.
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In artikel 74, vijfde lid, wordt «tweede en derde lid» vervangen door:
derde en vierde lid.

In artikel 91, eerste lid, wordt «de gemeente welke» vervangen door: de
gemeente die.

P

Artikel 93 vervalt.

Q

In artikel 95, eerste lid vervalt «kan».

In artikel 103, zesde lid, wordt «Artikel 252 van de Gemeentewet»
vervangen door: Artikel 256 van de Gemeentewet.

In artikel 105, tweede lid, onderdeel a, wordt «artikel 401, eerste en
tweede lid» vervangen door: de artikelen 157 en 401.

Artikel 114 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. Aan de ouder met een volledige verzorgende taak voor een of meer

ten laste komende kinderen, dan wel pleegkinderen, jonger dan vijf jaar,
worden de verplichtingen bedoeld in dit hoofdstuk niet opgelegd.

2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
3. Ten aanzien van een ouder met een gedeeltelijk verzorgende taak of

gehuwden die de verzorgende taak bedoeld in het tweede lid gezamenlijk
uitoefenen geldt dat de verplichtingen bedoeld in dit hoofdstuk aan die
ouder onderscheidenlijk die ouders worden opgelegd met dien verstande
dat deze onderscheidenlijk ieder van beiden voor de helft van de geldende
volledige arbeidstijd per week beschikbaar moet zijn voor inschakeling in
de arbeid.

U

In artikel 115 wordt «vordering tot echtscheiding» vervangen door:
verzoek tot echtscheiding.

Artikel 128 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel e, wordt «het hoofd van plaatselijke

politie» vervangen door: de korpschef.
2. In het eerste lid, onderdeel g, wordt na «Wet op het hoger onderwijs»

ingevoegd: en wetenschappelijk onderzoek.
3. In het eerste lid, onderdeel h, wordt «de Minister van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij» vervangen door: Onze Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
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Artikel 139, derde lid, vervalt.

Artikel 144, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Onze Minister kan ten laste van 's Rijks kas aan gemeenten een

uitkering verstrekken ter vergoeding van uitvoeringskosten in verband
met:

a. aan derden opgedragen onderzoek en rapportage inzake de verlening
van bijstand aan zelfstandigen;

b. de verlening van bijstand met toepassing van artikel 71, tweede lid.

Artikel 145 vervalt.

In Artikel 146 wordt «artikel 8.1.1.1., eerste lid» vervangen door: artikel
8:1, eerste lid.

Aa

Artikel 147 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 149

is van overeenkomstige toepassing.
2. In het tweede lid wordt «artikel 6.3.1 .a» vervangen door: artiket 7:1.

Bb

Na artikel 152 wordt in hoofdstuk XIII een nieuw artikel ingevoegd,
luidende:

Artikel 152a

1. Onze Minister kan op hun verzoek gemeenten aanwijzen waarvan
burgemeester en wethouders bevoegd zijn om bij wijze van experiment,
in verband met het onderzoeken van een meer doelmatige bevordering
van de zelfstandige bestaansvoorziening en van sociale activering van
bijstandsgerechtigden, bij de uitvoering van deze wet af te wijken van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 9, tweede, vijfde en zesde lid, 45,
tweede lid, onderdelen h en i, en vierde lid, 78, 79, 113,114,118, 120 en
122.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de criteria aan de hand waarvan Onze Minister beslist op
verzoeken om aanwijzing als bedoeld in het eerste lid.

3. Aan een aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden met het
oog op een goede uitoefening van de daarbij betrokken bevoegdheden en
de beoordeling van de doeltreffendheid en de effecten daarvan in de
praktijk.

4. Bij een aanwijzing bepaalt Onze Minister:
a. van weike van de in het eerste lid genoemde bepalingen mag

worden afgeweken;
b. op welke wijze en in hoeverre afwijkingen zijn toegestaan;
c. de periode gedurende welke de bevoegdheid tot afwijking bestaat.
5. Een aanwijzing kan voor het einde van de periode, bedoeld in het

vierde lid, onder c, worden ingetrokken:
a. op verzoek van burgemeester en wethouders;
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b. indien in strijd met het bepaalde bij en krachtens dit artikel wordt
gehandeld;

c. indien de toepassing ervan niet, niet langer of in onvoldoende mate
aan de beoogde doelstellingen blijktte beantwoorden.

6. Aan de intrekking van een aanwijzing kunnen voorschriften worden
verbonden met het oog op een goede regeling van de gevolgen daarvan.

7. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met
betrekking tot:

a. de termijn waarbinnen een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan
worden gedaan;

b. de inhoud van een verzoek, alsmede de gegevens en bescheiden die
daarbij moeten worden overgelegd;

c. het aantal verzoeken dat ten hoogste kan worden ingewilligd.
8. Indien de belanghebbende een verplichting die met toepassing van

dit artikel aan de bijstand is verbonden niet of niet behoorlijk is
nagekomen is artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

9. Indien met toepassing van dit artikel bijstand aan een zelfstandige
wordt verleend is artikel 119 van overeenkomstige toepassing.

10. Onze Minister kan gedurende de periode waarbinnen toepassing
kan worden gegeven aan dit artikel opnieuw een termijn bepalen voor het
indienen van verzoeken als bedoeld in het eerste lid alsmede het aantal
van de verzoeken dat alsdan ten hoogste kan worden ingewilligd.

11. Bij ministeriële regeling kunnen voorzieningen worden getroffen
voor onvoorziene gevallen.

12. Zolang toepassing wordt gegeven aan dit artikel zendt Onze
Minister telkens na twee jaar een verslag dienaangaande aan de Staten–
Generaal.

Cc

Na artikel 153a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 153b

1. Artikel 152a vervalt 4 jaar na de inwerkingtreding van deze wet.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan de in het eerste lid

genoemde periode eenmaal worden verlengd metten hoogste 2 jaar.

Dd

De ondertekening wordt vervangen door: De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 22 545, nr. 24



TOELiCHTING

Algemene toelichting

De derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Herinrichting
Algemene bijstandswet bevat naast enkele inhoudelijke wijzigingen,
wijzigingen van overwegend technische aard. De inhoudelijke wijzigingen
betreffen in het bijzonder de motie Schutte (kamerstukken II, 1993-1994,
22 545, nr. 16) en het experimenteerartikel.

Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel A

Uit artikel 3, eerste lid, onderdeel a vloeit voort dat twee personen die
bloedverwant zijn in de eerste graad en een gezamenlijke huishoudmg
voeren, niet als gehuwd worden aangemerkt. Teneinde te voorkomen dat
deze personen, die wel een gezamenlijke huishouding voeren, evenmin
als alleenstaanden kunnen worden aangemerkt, is in artikel 4 hiertoe de
voorgestelde wijziging opgenomen.

Onderdeel B

In de Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 1993, 725) wordt het begrip
hoofd van de plaatselijke politie in enkele artikelen van de huidige ABW
vervangen door korpschef. Deze wijziging dient ook in het onderhavige
wetsvoorstel te worden gerealiseerd.

Onderdeel C

Uitgangspunt is dat de bijstand ter voorziening in de behoefte aan
bedrijfskapitaal aan de zelfstandige wordt verstrekt als een rentedragende
lening of borgtocht. In verband daarmee wordt «kan worden» vervangen
door «wordt». In het tweede lid wordt geregeld wanneer van het in het
eerste lid geformuleerd uitgangspunt kan worden afgeweken.

Onderdeel D

De artikelen 15, 19 en 24 hebben in onderlinge samenhang bezien onder
meer betrekking op de vraag in welke gevallen, op welke wijze en in welke
vorm, bijstand kan worden verleend voor schulden. Uitgangspunt is dat
- bijzondere situaties daargelaten - geen bijstand wordt verleend voor
schulden.

Voorts wordt het wenselijk geacht om in gevallen waarin de gemeente
van oordeel is dat in het concrete geval bijstandsverlening voor schulden
geboden is, aan de gemeente zelf over te laten of de bijstand wordt
verleend om niet, dan wel in de vorm van een geldlening of borgtocht. Er
zijn enkele situaties denkbaar waarin de genoemde artikelen tot gevolg
zouden kunnen hebben dat in gevallen waarin de gemeente besluit tot
bijstandsverlening voor een schuld, de bijstand zou moeten worden
verleend om niet.

Als voorbeeld kan worden genoemd de situatie waarin de betrokkene
ten tijde van het ontstaan van de schuldenlast beschikte over een inkomen
dat de bijstandsnorm ruim overschreed, en een lening afsloot op basis
van dat inkomen. De schuldenlast hoeft dan lang niet altijd voort te
vloeien uit een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de
voorziening in het bestaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
de situatie dat door onvoorzienbare omstandigheden het inkomen sterk
daalt nadat de lening is afgesloten, waardoor de betrokkene niet meer aan
de aflossingsverplichtingen kan voldoen.
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Indien de gemeente in een dergelijk geval op grond van artikel 15,
tweede lid, onderdeel b, zou besluiten tot bijstandsverlening, zouden de
artikelen 19 en 24 met zich kunnen meebrengen dat de bijstand moet
worden verleend om niet. Dit wordt ongewenst geacht, enerzijds vanuit
de gedachte dat een ieder verantwoordelijkheid draagt voor de eigen
schulden, anderzijds omdat aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid en
de maatwerk-gedachte meer recht wordt gedaan, als ter beoordeling van
de gemeente wordt gelaten zowel de bijstandsverlening zelf, als de vorm
waarin dit eventueel zou dienen te geschieden.

Om deze reden is een nieuw onderdeel d toegevoegd aan artikel 24, dat
ertoe strekt om het mogelijk te maken dat bijstand voor schulden wordt
verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht, indien de gemeente
daarvoor aanleiding ziet.

Onderdeel F

Bij de eerste nota van wijziging is verzuimd de bedoelde paragraaf te
laten vervallen.

Onderdeel I

Ten aanzien van uitkeringen op basis van het Reglement eenmalige
silicosevergoeding oud-mijnwerkers is toegezegd dat deze vergoeding
buiten beschouwing zal blijven bij de toepassing van de TW, AOW, IOAW,
IOAZ en de ABW. De vergoeding kan maximaal f 20 000,- bedragen. Het
reglement wordt uitgevoerd door de Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers
en trad in werking op 9 mei 1994 (Stcrt. 87/1994). Hiertoe is het Bijstands–
besluit landelijke normering aangepast. Eenzelfde bepating wordt nu
opgenomen in de heringerichte Algemene bijstandswet.

Onderdeel J

Uitgangspunt is dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van
bijstandsbehoevende omstandigheden van een zelfstandige die het bedrijf
of zelfstandig beroep met een of meer anderen uitoefent ook het
vermogen van die anderen in deze beoordeling wordt betrokken. Daarbij
mag het niet van belang zijn of het al dan niet bijstand betreft ter
voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal. Derhalve is deze zinsnede
geschrapt.

Onderdeel K

In artikel 57, tweede lid, wordt aangegeven dat het voor uitoefening
bedrijf en beroep noodzakelijke vermogen voor de zelfstandige niet als
vermogen in aanmerking wordt genomen. Teneinde, zoals ook onder de
huidige ABW het geval is, te kunnen bepalen wat onder noodzakelijk
vermogen wordt verstaan, wordt de minister in het derde lid van artikel 58
de mogelijkheid geboden bij algemene maatregel van bestuur nadere
regels te stellen omtrent de vaststelling van het vermogen voor een
zelfstandige.

Onderdeel L

Ingevolge hoofdstuk IV, afdeling 4, van de Algemene bijstandswet,
volgen de genormeerde bedragen voor het buiten beschouwing te laten
vermogen en particuliere oudedagsvoorziening de ontwikkeling van het
algemeen prijsniveau. Op grond van het vierde lid van artikel 60 wordt
voor de definitie van het begrip prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie
aangesloten bij hetgeen daaromtrent is bepaald in de algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 13, zesde lid, van de
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Algemene Kinderbijslagwet. Ook bij de huidige ABW wordt aangesioten
bij de definitie van de AKW. Er is geen aanteiding daar wijziging in aan te
brengen.

Onderdeel M

Het zogeheten drempelbedrag voor bijzondere bestaanskosten is
ontleend aan de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, alwaar het de
ontwikkeling van het bruto minimumloon volgt. Deze indexering is in
artikel 63 overgenomen.

Onderdeel P

In de toelichting bij de nota van wijziging op de Invoeringswet HABW is
bij artikel 54a (onderdeel XXIV) uitgebreid ingegaan op het voorgestelde
uitstel van de overheveling van de civielrechtelijke rechtsgang naar de
bestuursrechtelijke rechtsgang in terugvorderingszaken, totdat het
boete-wetsvoorstel in werking treedt. Artikel 93 bevat bepalingen met
betrekking tot besluiten tot terugvordering en verrekening van terug te
vorderen bijstand met lopende bijstand; teneinde ook hiervoor de
bestaande situatie te handhaven vervalt dit artikel. Het boetewetsvoorstel
zal straks ook voor de terugvordering een volledige regeling van de
executie tot stand brengen, die verrekening omvat.

Onderdeel R en Z

De bepaüngen betreffen aanpassingen in verband met de definitieve
vernummering van artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, respectie–
velijk de nieuwe Gemeentewet.

Onderdeel S

Bij wet van 28 april 1994, Stb. 325, tot wijziging van de bepalingen van
de wet van 28 april 1994, Stb. 324, houdende wijziging van bepalingen in
het Burgerlijk Wetboek in verband met de regeling van de limitering van
alimentatie na scheiding is een artikel in het kader van het verhaal op
onderhoudsplichtigen in de huidige ABW aangepast. Deze wijziging dient
ook in de heringerichte Algemene bijstandswet te wordan overgenomen.

Onderdeel T

Het vorige kabinet had, zoals neergelegd in de Beleidsbrief vernieuwing
ABW van 30 november 1993 (kamerstukken II, 1993-1994, 22 545, nr. 14),
het voornemen om de oorspronkelijke wettelijke bepaling van artikel 114,
tweede lid, houdende een expliciete opdracht aan gemeenten om bij het
opleggen van de arbeidsverplichtingen rekening te houden met de
aanwezigheid van kinderen jonger dan 12 jaar, te laten vervallen.
Overweging hierbij was dat van geval tot geval aan de hand van de
individuele omstandigheden moet worden beoordeeld welke verplich–
tingen aan de bijstand kunnen en moeten worden verbonden en dat er
geen reden is om naast de algemene afstemmingsverplichting hiervoor
ook een specifieke bepaling op te nemen.

In het debat van 15 en 16 december 1993 naar aanleiding van de
Beleidsbrief heeft de Tweede Kamer te kennen gegeven grote bezwaren te
hebben tegen deze beleidskeuze door de motie-Schutte (kamerstukken II,
1993-1994, 22 545, nr. 16) te aanvaarden, waarin het kabinet wordt
opgeroepen om in het wetsvoorstel te bepalen dat aan degenen met de
zorg voor kinderen jonger dan vijf jaar de arbeidsverplichting alleen wordt
opgelegd als de betrokkene dat zelf wil. In de nota van wijziging van 21
maart jl. (Kamerstukken II, 1993-1994, 22 545, nr. 18) heeft het vorige
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kabinet in deze motie aanleiding gezien een expliciete afstemmings–
verplichting op te nemen voor ouders met kinderen uit deze leeftijdscate–
gorie. Het uitsluitend op basis van vrijwilligheid opleggen van de
arbeidsvoorwaarden achtte het kabinet niet op zijn plaats omdat niet op
voorhand vaststaat dat de zorg voor jonge kinderen daaraan in de weg
staat.

Blijkens het eindverslag achtten een aantal fracties deze uitwerking niet
in overeenstemming met de strekking van de motie-Schutte. Het huidige
kabinet ziet, zoals verwoord in de nota naar aanleiding van het
eindverslag, in deze beoordeling aanleiding om alsnog de motie-Schutte
in zijn volledige strekking in het wetsvoorstel te verwerken. Een dergelijke
uitzonderingsbepaling acht het kabinet in deze situaties gerechtvaardigd,
ook omdat in de praktijk de algemene afstemmingsverplichting doorgaans
met zich brengt dat, als de kinderen zo jong zijn, het oordeel van de ouder
zelf moet worden gerespecteerd dat de verzorgingstaak niet kan worden
gecombineerd met arbeidsverplichtingen. In de nieuwe tekst van artikel
114, tweede lid, is dan ook bepaald dat die verplichtingen niet worden
opgelegd. De vrijstelling van arbeidsverplichtingen geldt daardoor voor
alle ouders met een volledige zorgtaak voor kinderen jonger dan vijf jaar.
De vrijstelling geldt zowel voor alleenstaande ouders als ook voor
gehuwden en samenwonenden met kinderen.

Wanneer sprake is van een gezamenlijke huishouding geldt als
hoofdregel dat slechts één van de partners vrijgesteld wordt van de
arbeidsverplichtingen en geldt voor de andere partner onverkort de
arbeidsplicht. Omdat daarbij duidelijk moet zijn wie de verzorgende taak
op zich neemt, zal één van de partners derhalve uitdrukkelijk als verzor–
gende ouder moeten worden aangemerkt.

Het is echter denkbaar dat een afwijking van deze hoofdregel aange–
wezen is, met name wanneer beide partners een onderlinge verdeling van
de zorgtaak zijn overeengekomen of wanneer bijvoorbeeld in het geval
van co-ouderschap of gescheiden levende ouders de verzorging van het
betreffende kind ieder voor een gedeelte op zich heeft genomen. De
gemeente heeft dan op grond van het derde lid de bevoegdheid aan beide
partners een gedeeltelijke arbeidsverplichting op te leggen, met dien
verstande dat ieder voor de helft van de geldende volledige arbeidstijd
per week beschikbaar moet zijn voor arbeidsinschakeling. Er moet
namelijk wel sprake zijn van een reële kans op betaald werk. Doelstelling
blijft immers dat gestreefd wordt naar uitstroom uit de bijstand. Dit
impliceert dat zonodig de onderlinge taakverdeling van de zorg hieraan
moet worden aangepast. Wanneer niet een gedeelde zorg tot stand komt
die de gedeeltelijke beschikbaarheid als bedoeld in het derde lid mogelijk
maakt dient alsnog één der ouders de volledige zorgtaak op zich te
nemen, zodat voor de andere ouder geen beperking ten aanzien van de
arbeidsverplichting geldt. In de huidige regelgeving wordt onder geldende
volledige arbeidstijd verstaan 40 uur. Bij een verkorting van de werkdag of
werkweek, al dan niet voor bepaalde groepen, zal een halve baan een
minder aantal uren gaan betreffen. Er is geen aanleiding hierin wijziging
aan te brengen.

De bevoegdheid de duur van de termijn van de hier bedoelde gedeelte–
lijke beschikbaarstelling vast te stellen ligt bij de gemeente, waarbij het
voor de hand ligt rekening te houden met onder andere aspecten als
teruglopende arbeidsmarktkansen en de mogelijkheden van de betref–
fende beroepssector. Indien gedurende of na het verstrijken van de aldus
vastgestelde periode blijkt dat de gekozen constructie voor beide partners
feitelijk leidt tot het niet kunnen vinden van betaald werk ligt het voor de
hand alsnog de volledige arbeidsverplichting aan één van beide partners
op te leggen. Op die wijze kan worden bevorderd dat in ieder geval voor
één van de betrokkenen de kans op uitstroom uit de bijstand reëel
aanwezig blijft. Overigens is de gemeente al op grond van artikel 74,
vierde lid, verplicht regelmatig een heronderzoek uit te voeren naar de
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voor het recht op bijstand van belang zijnde gegevens, waarbij tevens de
naleving van de aan de bijstand verbonden verplichtingen aan de orde is.

Op de hier geschetste wijze wordt het mogelijk bij het opleggen van
verplichtingen in het geval dat sprake is van de zorg voor een kind, jonger
dan vijf jaar, onder condities zo veel mogelijk aan te sluiten bij een
eventuele taakverdeling van die zorg tussen beide partners.

Onderdeel U

Bij wet van 23 december 1992, houdende enkele correcties in de
Pensioen– en spaarfondsenwet en in enige andere wetten (Stb. 1993, 15),
is deze bepaling aangepast in de huidige ABW. Eenzelfde bepaling dient te
worden opgenomen in het onderhavige wetsvoorstel.

Onderdeel V

Voor de wijziging van het eerste iid, onderdeel e, wordt verwezen naar
de toelichting bij onderdeel B.

Onderdeel W

Bij nadere overweging is het kabinet tot het oordeel gekomen dat het
voorgestelde derde lid van artikel 139 gemist kan worden. Zowel de
toezichtstaak als de daartoe benodigde bevoegdheden zijn al afdoende in
de wet geregeld. Daarnaast zijn onverminderd van belang de wijze van
uitoefening van de toezichtsfunctie (het toezichtsbeleid), een adequate
ambtelijke organisatie alsmede duidelijkheid omtrent een en ander
richting gemeenten. Die aspecten kunnen echter op een andere wijze dan
bij nadere regelgeving kenbaar worden gemaakt.

Onderdeel X

In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om met betrekking
tot de kosten in verband met bijzondere controlewerkzaamheden een
aparte rijksbijdrage in het leven te roepen. Deze mogelijkheid werd
opgenomen om een basis in de wet te creëren voor voortzetting van de
Bijdragregeling bijzondere controle 1991 nadat de werkingsduur van deze
rijksbijdrage per 31 december 1993 zou zijn verstrekken. Inmiddels is deze
termijn verstreken en zijn de gelden van de bijdrage opgenomen in het
Fonds van de Sociale Vernieuwing bij invoering van de Tijdelijke wet
stimulering sociale vernieuwing. Aan een wettelijke basis in de Abw voor
het verstrekken van de rijksbijdrage bestaat derhalve niet langer behoefte.

In het wetsvoorstel is bepaald dat de bijstandsverlening aan de
ondernemers in de binnenvaart kan plaatsvinden in een aantal aange–
wezen gemeenten. Ten behoeve van de beoordeling van de aanvragen
van zelfstandigen of binnenschippers wordt veelal extern advies
gevraagd. In de huidige regelgeving wordt voorzien in de vergoeding van
een aantal specifieke kosten. Er is geen aanleiding hierin wijziging te
brengen.

Onderdeel Y

Het vervallen van dit artikel vloeit voort uit het voorgestelde uitstel
(totdat het boetewetsvoorstel in werking treedt) van de overheveling van
de civielrechtelijke rechtsgang naar de bestuursrechtelijke rechtsgang in
terugvorderingszaken. Hiertoe wordt verwezen naar de toelichting bij
artikel 93 (onderdeel Q) en de nota van wijziging op de Invoeringswet
HABW.
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Onderdeel Aa

Met de toevoeging in het eerste lid wordt buiten twijfei gesteld dat
artikel 149 ook in de in artikel 147 bedoelde gevallen van toepassing is en
dat bij de bepaling van artikel 149, tweede lid, voor «rechtbank» moet
worden gelezen: Centrale Raad van Beroep.

In het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet
bestuursrecht (Leemtewet AWB, II 1993-1994, 23 780) wordt in artikel 45
ABW een vergelijkbare wijziging aangebracht.

Het tweede lid is aangepast aan de gewijzigde nummering van de
artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, zoals deze bij plaatsing in
het Staatsblad (Stb. 1994,1) is vastgesteld.

Onderdeel Bb en Cc

1. Inleiding

Een van de grootste sociaal economische problemen van dit moment is
de langdurige uitkeringsafhankelijkheid van bepaalde groepen mensen
zonder betaald werk. Dit vormt een maatschappelijk vraagstuk omdat een
groot aantal problemen waaronder sociale uitsluiting en isolement bij
deze groep cumuleert. In de regeringsverklaring (kamerstukken II,
1993-1994, 23715, nr.11) wordt de dreigende tweedeling in de
maatschappij tussen werkenden en diegenen die langdurig aan de kant
staan als een van de meest prangende problemen van deze tijd
omschreven. Het kabinet hanteert als beleidsfilosofie dat breed gespreide
arbeidsdeelname de economie de kans biedt haar potentieel optimaal te
benutten en zo het draagvlak te scheppen voor collectieve voorzieningen.
Het kabinet wil boven alles meer bruggen slaan tussen sociale zekerheid
en arbeidsbestel en acht de uitsluiting van arbeid van grote delen van de
beroepsbevolking onaanvaardbaar. Het kabinet ziet arbeidsdeelname als
de beste oplossing tegen sociale uitsluiting en isolement en onderkent
tegelijkertijd dat er een tekort aan werkgelegenheid is waardoor teveel
mensen buiten het arbeidsproces blijven staan. De sociale zekerheid dient
in de komende periode in toenemende mate een activerend karakterte
krijgen.

Diverse signalen wijzen erop dat, ondanks het in de afgelopen regeer–
periode zo intensief gevoerde activerend arbeidsmarktbeleid en de inzet
van instrumenten als banenpool, JWG, WSW, werkervaringsplaatsen etc.,
er een groep is ontstaan voor wie het perspectief op betaalde arbeid op
afzienbare termijn ontbreekt. De cijfers over de verblijfsduur in de ABW
wijzen op het ontstaan van een groep blijvers in de bijstand. Bijna de helft
van de ABW/Rww-uitkeringsgerechtigden is al langer dan drie jaar
aangewezen op deze uitkering, terwijl ongeveer een derde deel al meer
dan vijf jaar in deze situatie verkeert.

Het kabinet wil de langdurige werkloosheid langs een veelheid van
wegen terugdringen. Het uitgangspunt is inschakeling in het reguliere
arbeidsproces of, bij geringe arbeidsmarkt-kansen, instroom in een van de
instrumenten van het activerend arbeidsmarktbeleid, waaronder de in de
regeringsverklaring aangekondigde 40 000 extra te creëren arbeids–
plaatsen. Voorts is het kabinet van oordeel dat specifiek beleid noodza–
kelijk is voor die blijvers in de bijstand voor wie ook het activerend
arbeidsmarktbeleid op korte termijn geen oplossing biedt. Op lokaal en
regionaal niveau bestaan velerlei initiatieven om te komen tot experi–
menten om, in aanvulling op in het regeerakkoord geformuleerde
beleidsvoornemens, de activerende werking van de sociale zekerheid te
vergroten. Het kabinet wil positief reageren op deze initiatieven door voor
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een beperkt aantal experimenten, waarvoor zonder wetsaanpassing geen
plaats zou kunnen zijn, toch de noodzakelijke voorwaarden te treffen. Voor
zover het experimenten met het ondernemen van activiteiten met behoud
van uitkering betreft, sociale activering, wil het kabinet middels een
experimenteerartikel (artikel 152a) in de ABWzelf de noodzakelijke
voorwaarden treffen. Dit houdt in dat dergelijke experimenten van start
kunnen gaan op de datum van het inwerking treden van de herziene
Bijstandswet, nl. op zijn vroegst op 1 juli 1995. Hierbij gaan de gedachten
uit naar experimenten, waardoor bepaalde groepen die niet of nauwelijks
kansen hebben op de arbeidsmarkt toch voor enigerlei vorm van
activering in aanmerking kunnen komen. Daarnaast beraadt het kabinet
zich op de vraag of per 1 januari 1995 experimenten met inzet van
uitkeringsgelden mogelijk kunnen worden gemaakt.

In gemeentelijke kring wordt regelmatig voorgesteld uitkeringsgerech–
tigden met een kansloze arbeidsmarktsituatie te stimuleren tot deelname
aan maatschappelijk nuttige activiteiten, die een kansvergrotende werking
kunnen hebben op participatie aan het reguliere arbeidsproces. De
beoogde resultaten van de sociale activering zijn dan, enerzijds, het
behoud van, en het voorkomen van verdere achteruitgang van, arbeids–
capaciteit en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds
wordt met de sociale activering het voorkomen en bestrijden van sociale
uitsluiting, isolementen maatschappelijke tweedeling beoogd.

Daar het voor definitieve aanpassing van de wetgeving noodzakelijke
inzicht in de effecten van alternatieve voorstellen in dit stadium ontbreekt,
is gekozen voor de mogelijkheid om binnen een daartoe afgegrensd kader
een aantal lokale experimenten toe te staan. Derhaive zal nu aan
gemeenten de mogelijkheid worden geboden om voorstellen in te dienen
voor experimenten die de effectiviteit en de doelmatigheid van de
activerende werking van de Abw kunnen vergroten. Op basis van de
resultaten van die experimenten kunnen dan vervolgens voorstellen
worden ontwikkeld voor permanente wijzigingen en voorgelegd aan het
parlement.

2. Kader voor experimenten

Het uitgangspunt van de experimentsvoorstellen van de gemeenten
moet zijn dat daarmee enige verbetering in de situatie van uitkeringsge–
rechtigden gerealiseerd zal worden. Dit kan inhouden activiteiten gericht
op het vergroten van de kansen op zelfstandige bestaansvoorziening door
arbeid in loondienst of als startende zelfstandige, derhalve uitstroom uit
de sociale zekerheid. Maar ook kunnen hieronder worden begrepen
experimenten waarbij, voor degenen die niet of nauwelijks kansen hebben
op de arbeidsmarkt, de verplichting tot het verlenen van een tegenpres–
tatie voor de uitkering wordt opgelegd middels, voor de arbeidsmarkt
kansvergrotende activiteiten (sociale activering).

Artikel 152a houdt in dat aan een aantal gemeenten de bevoegdheid
wordt verleend bij wijze van experiment af te wijken van een of meerdere
bepalingen van de Abw. Terwille van de rechtszekerheid is gekozen voor
een limitatieve opsomming van artikelen waarvan afgeweken mag
worden. Bij ministeriële aanwijzing wordt een selectie gemaakt uit door
individuele gemeenten ingediende voorstellen, aan de hand van criteria
die zullen worden omschreven in een algemene maatregel van bestuur. In
verband met de beheersbaarheid van de experimenten en de benodigde
capaciteit om de experimenten te begeleiden en te beoordelen, kan de
Minister op grond van het zevende lid, onder c een maximum stellen aan
het aantal experimenteergemeenten. Gezien de vele onzekerheden o. a.
omtrent de aard en hoeveelheid van de te ontvangen voorstellen is dit
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aantal nu nog niet vast te stellen. Desgewenst kunnen aan de inhoud van
de aanvragen, op grond van het zevende lid, onder b, eisen worden
gesteld; dit om een goede beoordeling daarvan mogelijk te maken. In
verband met de voor experimenten noodzakelijke flexibiliteit kunnen niet
bij voorbaat gedetailleerde voorwaarden aan de inhoud van de experi–
menten worden verbonden; per geval zal dat op grond van het voorge–
stelde derde lid kunnen gebeuren. De voorschriften waaraan hierbij wordt
gedacht kunnen ertoe strekken begeleiding en evaluatie goed mogeüjkte
maken; tevens kunnen verplichtingen met betrekking tot de aan de
minister te verstrekken informatie over het experiment worden opgelegd.
Ingevolge het vierde lid, onder a en b, zal voorts per geval worden
bepaald in hoeverre van welke artikelen mag worden afgeweken; ook de
duur van elk experiment wordt in de aanwijzingsbeschikking aangegeven
(onderdeel c). Op grond van het tweede lid zullen wél tevoren, bij
algemene maatregel van bestuur, de criteria worden aangegeven aan de
hand waarvan de minister beslist inzake ingediende experiments–
voorstellen. Op deze wijze wordt voorzien in een voldoende rechts–
waarborg zowel voor de bijstandsgerechtigde als voor de gemeente. Het
ligt in het voornemen te regelen dat de gemeentelijke voorstellen in elk
geval op de volgende aspecten dienen te worden getoetst:

- de argumenten voor afwijking van artikelen en de gewenste wijze van
afwijking;

- een goede doelgroepomschrijving;
- een omschrijving van de aard en soort van activerende maatregelen;
- waarborgen tegen onaanvaardbare verdringing van reguliere arbeid

vooral in de marktsector, concurrentie-vervalsing en budget-vervalsing
alsmede de concurrentie met instrumenten van activerend arbeidsmarkt
beleid;

- waarborgen tegen het, middels een experiment, terugdraaien van
ombuigingen of het anderszins doorkruisen van kabinetsbeleid. Het
uitgangspunt blijft dat de prioriteit ligt bij uitstroom naar reguliere arbeid
en inschakeling in additionele arbeid, waaronder de in de regeringsver–
klaring aangekondigde, 40 000 extra arbeidsplaatsen;

- de verplichtingen die in het kader van activeringsvoorstellen voor de
cliënt zullen gelden.

Bij de selectie van de experimenten wordt primair rekening gehouden
met voorstellen die vóór een nader vastte stellen tijdstip zijn ingediend
(zie lid 7, onder a). Eventueel kan op een later tijdstip de mogelijkheid
geboden worden tot een tweede selectieronde (zie lid 10). In principe
zullen de vier grote gemeenten, als cumulatiegebieden van achterstands–
en werkloosheidsproblemen én als speciaal aandachtsgebied van het
kabinet, bij voorrang in aanmerking komen voor experimenten. Daarnaast
kunnen ook andere gemeenten voorstellen tot experimenten indienen. Bij
de toetsing van de voorstellen gelden, naast de hiervoor al genoemde,
criteria als regionale spreiding en diversiteit om te voorkomen dat te
eenzijdig geëxperimenteerd gaat worden. Experimenten met een korte
doorlooptijd, bijvoorbeeld van twee jaar, zullen in principe de voorkeur
genieten. Belangrijke randvoorwaarden zijn de wijze waarop in de
gemeentelijke voorstellen invulling is gegeven aan de uitvoering, de
dagelijkse begeleiding van het experiment en de waarborgen van een
deugdelijke (interim) evaluatie. Zo nodig kunnen, op grond van het al
genoemde derde lid, hieromtrent nadere voorwaarden worden gesteld

Indien de Minister een gemeente aanwijst die uitvoering mag geven aan
een voorgesteld experiment, brengt dit geen wijziging mee van de in de
Abw geregelde rijksvergoeding. Zoals al vermeld zal de Minister bij de
aanwijzing aangeven binnen welke kaders en onder welke voorwaarden
het experiment uitgevoerd mag worden; op de naleving daarvan zal
derhalve toezicht gehouden moeten worden. Het toezichtsartikel (139)
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verschaft hiertoe voldoende basis, evenzo is op grond van de bestaande
bepalingen de gehele of gedeeltelijke weigering van de rijksvergoeding
mogelijk bij handelen in strijd met de gestelde bepalingen.

De duur van artikel 152a is middels artikel 153b gesteld op vier jaar,
aansluitend aan de evaluatietermijn van de HABW, met een mogelijkheid
tot éénmalige verlenging van ten hoogste twee jaar bij algemene
maatregel van bestuur, voor het geval dat daar op grond van de resultaten
van de experimenten behoefte aan bestaat. Artikel 152a alsmede de
individuele experimenten zullen worden afgesloten met een evaluatie.
Ook wordt om de twee jaar een verslag inzake de uitvoering en voortgang
van de experimenten aan de Staten-Generaal gezonden. Het vijfde lid,
onder b en c, geeft aan de Minister de bevoegdheid een experiment
tussentijds te beëindigen als blijkt dat er gehandeld wordt in strijd met de
wet of als blijkt dat de resultaten niet, niet langer of niet voldoende
overeenkomen met de beoogde doelstelling van het experiment. Ook kan
het experiment voortijdig beëindigd worden op verzoek van de gemeente
middels intrekking van de aanwijzing (zie vijfde lid, onderdeel a). Aan
voortijdige beëindiging van het experiment kunnen op grond van het
zesde lid voorschriften worden verbonden voor het regelen van de
gevolgen daarvan; dat kan wenselijk zijn met het oog op een behoorlijke
overgangsregeling van de rechten en plichten van de betrokkene bij
terugkeer van het experimentele naar het normale regime.

In het achtste lid is zeker gesteld dat ook indien verplichtingen in het
kader van een experiment zijn opgelegd en deze door een belangheb–
bende niet worden nageleefd, B&W met toepassing van artikel 14 tot
sanctionering dienen over te gaan. In het negende lid is bepaald dat ook
in de situatie waarin aan een zelfstandige met experimentele toepassing
van artikel 9 van de wet bijstand is verleend, artikel 119 van toepassing is;
dit betekent dat ook dan B&W verplichtingen als bedoeld in dat artikel aan
de zelfstandige kunnen opleggen, en dat deze gehouden is een behoor–
lijke administratie te voeren. Artikel 119 zelf is niet voor experimentele
toepassing vatbaar; gelet op de ruimte die dit artikel B&W al biedt is
daaraan geen behoefte.

Een algemene «vangnet» bepaling is opgenomen in het elfde lid van
artikel 152a, in verband metthans onvoorziene situaties. Gezien de
onzekerheden met betrekking tot de aard en inhoud van de door de
gemeenten in te dienen voorstellen wordt deze bepaling noodzakelijk
geacht.

3. Reikwijdte van artikel 152a

Onderstaand staan de artikelen weergegeven waarvan bij wijze van
experiment van afgeweken kan worden.

Startende ondernemers

artikel 9
lid 2: bijstand in bestaansvoorziening voor startende zelfstandigen
lid 5: bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal
lid 6: nadere regels bij of krachtens algemene maatregel van bestuur

voor het gestelde in lid twee en lid 5

In verband met de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening
van startende ondernemers zou gedacht kunnen worden aan verlenging
van de termijnen waarover aan startende ondernemers bijstand kan
worden verleend of aan ruimere bepalingen voor wat betreft de
voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Afwijkende informatiever–
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plichtingen of afwijkende eisen aan administratie en bedrijfsvoering
kunnen ook al op grond van het bestaande artikel 119 worden gesteld aan
de startende zelfstandige aan wie bijstand wordt verstrekt.

Bevordering van uitstroom naar betaalde arbeid en sociale activering

artikel 45
lid 2 onderdeel h: premies voor het voltooien van opleiding of scholing
lid 2 onderdeel i: premies voor het aanvaarden of behouden van arbeid
lid 4: regels voor gevallen waarin de premie als bedoeld in lid 2

onderdeel i niet van toepassing zijn.

Hiermee wordt de mogelijkheid geopend voor experimenten met het
tweede lid , onderdelen h en i; en het vierde lid, bijvoorbeeld in verband
met het vrijlaten van een onkostenvergoeding of bonus voor andere
activiteiten dan arbeid in loondienst.

artikel 78 en artikel 79: wijze van uitbetaling van de uitkering
Denkbaar is dat gemeenten willen experimenteren met afwijkende

wijzen van uitbetaling van de uitkering, bijvoorbeeld aan, of door
tussenkomst van, de instantie door wie de activerende maatregelen
georganiseerd worden en door wie eveneens de onkostenvergoeding aan
betrokkene uitbetaald wordt. De financiële relatie tussen Rijk en
gemeenten blijft hierbij onveranderd.

artikel 113: aan de bijstand verbonden verplichtingen die strekken tot
inschakeling in arbeid of tot vermindering of beëindiging van de uitkering.

Hiermee worden afwijkingen bij wijze van experiment mogelijk gemaakt
bijvoorbeeld in verband met verplichtingen tot deelname aan activiteiten
anders dan die rechtstreeks tot doel hebben inschakeling in de arbeid in
dienstbetrekking of in eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

artikel 114: de ontheffing van de arbeidsverplichting
Denkbaar is dat in het kader van verplichte deelname aan activerings–

maatregelen, tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting aan
betrokken personen wordt verleend in combinatie met het verplicht
stellen van een concrete activiteit in bijvoorbeeld het buurtbeheer of de
zorg. Dit laat onverlet dat de algemeen geldende beschikbaarheids–
verplichting voor inschakeling in het reguliere arbeidsproces hierdoor niet
belemmerd mag worden.

artikal 118: dienstverlening van B&W aan uitkeringsgerechtigden ter
bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening.

Hiermee wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geopend voor
samenwerkingsafspraken met andere bemiddelaars dan de, in het tweede
lid genoemde, arbeidsvoorzieningsorganisatie.

artikel 120: verplichtingen voor uitkeringsgerechtigden die voor de
zelfstandige bestaansvoorziening zijn aangewezen op arbeid in dienstbe–
trekking.

Te denken valt hierbij aan een verruiming van het begrip passende
arbeid en inpassing van bepaalde activiteiten in het individuele trajectplan
van betrokkene.

artikel 122: meldingsplicht van het verrichten van werkzaamheden
zonder beloning.
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Denkbaar is dat, in combinatie met een van de andere artikelen waarvan
afwijking mogelijk wordt gemaakt, dit artikel buiten toepassing kan blijven
bijvoorbeeld wanneer onbeloonde arbeid onderdeel is van het
activeringsvoorstel.

Van bepaalde artikelen zal afwijking slechts kunnen worden toegestaan
in combinatie met afwijking van andere, daarmee samenhangende
artikelen. Zo zal ontheffing van de arbeidsverplichting (artikel 114) slechts
mogelijk zijn indien daar tegenover verplichtingen staan anders dan
bedoeld in artikel 113 en 120, eerste lid. Een ander voorbeeld is artikel
118, derde lid. Uitsluitend vrijstelling van de verordeningsplicht voor
gemeenten zal het incentivebeleid niet doelmatiger kunnen maken, zodat
een experimenteerverzoek zal moeten aangeven op welke andere wijze
aan de strekking van artikel 118 zal worden voldaan. Afwijking van de
meldingsplicht van onbeloonde arbeid (artikel 122) zal slechts aan de orde
kunnen zijn indien onbeloonde arbeid onderdeel is van het activerings–
voorstel.

Onderdeel Dd

Het voorstel van wet vermeldt als ondertekenaar de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In verband met de toedeling van het
bijstandsbeleid aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
dient de ondertekening hierop te worden aangepast.

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