
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1994-1995

22 545 Herinrichting van de Algemene bijstandswet
(Algemene bijstandswet)

Nr. 21 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG
Ontvangen 21 september 1994

1. Inleiding

1.1. Het wetsvoorstel herinrichting Algemene bijstandswet

Het huidige kabinet vindt het van groot belang om, zoals in het
Regeerakkoord is opgenomen, de vernieuwing van de Algemene
bijstandswet met kracht voort te zetten. Voor het behoud van een zo
essentiële voorziening als de bijstand is het noodzakelijk datzekerheid
bestaat dat een uitkering slechts wordt verleend in de gevallen dat dit echt
nodig is. De huidige wetgeving blijkt oneigenlijk en frauduleus gebruik in
de hand te werken en onvoldoende te stimuleren dat bijstandsontvangers
zo snel mogelijk een eigen inkomen verwerven. Het thans voorliggende
wetsvoorstel, met de ingrijpende wijzigingen die daarin zijn aangebracht,
biedt ook naar het oordeel van het huidige kabinet de noodzakelijke
voorwaarden voor een vernieuwing en verbetering van de bijstands–
verlening. Met onder andere de vereenvoudiging van de landelijk
geregelde uitkeringen, de verscherping van de aantoonplicht en de
verduidelijking van de aan de bijstand verbonden voorwaarden, krijgen de
gemeenten nieuwe instrumenten om fraude te bestrijden en de uitstroom
te bevorderen. De grotere beleidsmatige en financiële verantwoorde–
lijkheid stimuleert de gemeenten om van deze nieuwe mogelijkheden ook
een effectief gebruik te maken.

Het kabinet constateert dat het overgrote deel van de aan het woord
zijnde fracties de uitgangspunten van vernieuwing van de bijstand steunt
en de nota van wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel
als een belangrijke verbetering ziet. Het kabinet vertrouwt er dan ook op
dat in een vruchtbare discussie met het parlement het wetgevend kader
voor de noodzakelijke vernieuwing van de bijstandsverlening spoedig tot
stand kan komen.

Het kabinet stelt met voldoening vast dat er niet alleen een brede
politieke overeenstemming bestaat over uitgangspunten voor de nieuwe
bijstandswetgeving, maar dat de aan het woord zijnde fracties in
hoofdlijnen ook de uitwerking daarvan onderschrijven, zoals neergelegd
in de nota van wijziging die het vorige kabinet dit voorjaar heeft
ingediend. De verandering van de normsystematiek, waarin de landelijk
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geregelde uitkeringen in hoofdzaak tot een drietal leefsituaties wordt
beperkt en voor het overige door de gemeenten voor eigen verantwoorde–
lijkheid worden afgestemd op de lokale en persoonlijke omstandigheden,
geniet brede steun. Het merendeel van de fracties onderschrijft de keuze
om wettelijk voor te schrijven dat aan alleenwonende alleenstaanden en
alleenstaande ouders de volledige toeslag van 20 procent wordt verstrekt.
Ook in de aanscherpingen ten aanzien van het partnerbegrip worden
belangrijke verbeteringen gezien.

Dit neemt niet weg dat uit het eindverslag blijkt dat er bij de fracties veel
vragen leven over het wetsvoorstel en dat op onderdelen twijfel bestaat of
het wetsvoorstel zoals het nu voorligt, wel voldoende tegemoet komt aan
de daarmee beoogde doelstellingen. Die twijfels worden voor een
belangrijk deel ingegeven door het advies van de Raad van State over de
nota van wijziging en de stellingname van VNG en Divosa. Op de reacties
van VNG en Divosa wordt met name in paragraaf 1.2. nader ingegaan.

De fracties van VVD, D66, GroenLinks en SGP vragen zich af of de nota
van wijziging niet een zodanige hoeveelheid regels bevat dat het
wetsvoorstel de beoogde vereenvoudiging van de uitvoering teniet doet.
De WD-fractie roept in herinnering dat zij in het beleidsdebat op 15 en 16
december 1993 heeft gewezen op signalen vanuit gemeenten omtrent de
risico's van een veelheid aan regelingen. Deze leden zijn teleurgesteld dat
de toen naar voren gebrachte opmerkingen niet in de nota van wijziging
zijn verwerkt. De D66-fractie stelt dat weliswaar terecht strengere eisen
worden gesteld aan de toegang tot de bijstand en dat de gebreken in de
uitvoeringspraktijk daartoe ook alle aanleiding geven, maar meent dat de
hoeveelheid gedelegeerde regelgeving doorschiet. GroenL'mks spreekt
van een woud van regelingen, dat een grote hoeveelheid verplichtingen
aan de gemeenten oplegt. De leden van de SGP-fractie vragen af of
gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe administratieve taken.

Het kabinet deelt niet de opvatting dat de nota van wijziging een
overdaad aan uitvoeringsvoorschriften bevat. Deze regelgeving is beperkt
gebleven tot het strikt noodzakelijke om te hereiken dat er grotere
zekerheid bestaat dat de bijstand terecht komt bij degenen voor wie deze
bedoeld is.

Om die zekerheid te bereiken dienen de gemeenten allereerst over een
toereikend instrumentarium te beschikken om te kunnen vaststellen dat
terecht een beroep op bijstand wordt gedaan. De nieuwe bepalingen die
daartoe met de nota van wijziging in het wetsvoorstel zijn opgenomen,
strekken er vooral toe om de gemeenten hiervoor beter te equiperen. De
inlassing van bijvoorbeeld het verificatietraject dient dan ook niet in de
eerste plaats te worden beschouwd als een nieuwe administratieve
verplichting, maar als een instrument ten behoeve van de gemeenten om
juistheid van de aanvraag beter te controleren. Hetzelfde geldt voor de
opschorting van de bijstand als de betrokkene niet voldoet aan de
periodieke inlichtingenverplichting.

Dit neemt niet weg dat de wet ook de nodige waarborgen moet geven
dat inderdaad een toereikende controle plaatsvindt. De onderzoeks–
commissies die de Tweede Kamer en het vorige kabinet hebben ingesteld,
hebben immers niet alleen moeten constateren dat de huidige wetgeving
ontoereikende instrumenten voor fraudebestrijding biedt, maar ook dat de
gemeenten de wél aanwezige mogelijkheden onvoldoende benutten. Door
beide commissies is op de noodzaak van een strengere bewaking van de
toegangspoort tot de bijstand gewezen. Over de noodzaak van
verscherping van de procedures voor de toegang tot de bijstand en een
strengere bewaking van de toegangspoort zijn in 1993 bestuurlijke
afspraken gemaakt met de VNG, neergelegd in bijlage 2 van de beleids–
brief vernieuwing Abw. Ook de blijvende financiële betrokkenheid van het
Rijk bij de bijstandsverlening brengt het met zich mee dat de wet de
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nodige waarborgen biedt voor een doelmatige en rechtmatige bijstands–
verlening.

Juist ten aanzien van dit laatste aspect draagt een groot deel van de
nadere regelgeving een facultatief karakter. Zoals in de toelichting
uitdrukkelijk is vermeld, zal van de mogelijkheid om nadere regels te
stellen pas gebruik worden gemaakt als blijkt dat gemeenten in de
uitvoering tekortschieten. In recent bestuurüjk overleg met de VNG is
hierover een bestuurlijke afspraak gemaakt (zie paragraaf 1.2. van deze
nota). De verplicht voorgeschreven nadere regelgeving biedt eveneens de
nodige flexibiliteit om slechts die regels te stellen die noodzakelijk zijn. In
de mate dat er minder aanleiding is voor landelijke regels, kunnen deze
een globaler karakter krijgen en kan voor de nadere uitwerking een
grotere verantwoordelijkheid bij de gemeenten worden gelegd.

Het kabinet deelt de keuzen die hieromtrent door het vorige kabinet zijn
gemaakt en is van oordeel dat met het thans voorliggende wetsvoorstel
de landelijke regelgeving een juist antwoord is gegeven op de huidige
problemen in de bijstandsverlening, met name waar het de toegangspoort
tot de bijstand betreft. Het kabinet onderzoekt echter de mogelijkheden
om het aantal uitvoeringsvoorschriften in de wet ten aanzien van de
gemeentelijke administratie te verminderen en te doen vervangen door
een meer algemene bepaling, die gemeenten opdraagt zorg te dragen
voor een zorgvuldige administratie en verantwoorde bedrijfsvoering (zie
paragraaf 1.2. van deze nota).

De leden van de fractie van GroenLinks vragen in dit verband of de
Landelijke Veranderingsorganisatie (LVO) een functie zou kunnen
vervullen bij het beoordelen van de vraag welke doelen met welke
uitvoeringsvoorschriften kunnen worden gediend.

De LVO heeft mede tot taak de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid te attenderen op wetgeving die een goede uitvoering in de weg
staat. A!s de voorgenomen uitvoeringsvoorschriften niet het beoogde
effect mochten hebben of in de praktijk tot knelpunten mochten leiden,
ligt het dus voor de hand dat de LVO dat zal signaleren.

De leden van de SGP-fractie vragen een kort overzicht van de vereen–
voudiging van de regelgeving in de heringerichte Algemene bijstandswet
ten opzichte van de huidige wetgeving.

Kort samengevat komt die op het volgende neer.
De structuur van de bijstandswet wordt ingrijpend gewijzigd. Met de
heringerichte Algemene bijstandswet wordt het totale complex van de
huidige regelgeving gesystematiseerd. Hierbij geldt als uitgangspunt dat
het primaat van de regelgeving in de wet zelf ligt. Nadere regelgeving
vormt uitsluitend een uitwerking van hetgeen reeds in wet zelf op
hoofdlijnen is geregeld. Hiermee worden duidelijke grenzen gesteld aan
de reikwijdte van de landelijke regelgeving. Voor de uitvoering is hiervan
een belangrijk voordeel dat duidelijkheid bestaat over hetgeen wettelijk is
voorgeschreven en over hetgeen de eigen verantwoordelijkheid van de
gemeenten is en in beginsel zal blijven.

Met de nota van wijziging is de normensystematiek, grondig aangepast.
In de huidige wetgeving is sprake van in totaal 27 verschillende uitkerings–
normen, afhankelijk van de leefsituatie en de leeftijd. Die zijn terugge–
bracht tot drie landelijk geregelde uitkeringen. Daarbij wordt uitsluitend
een onderscheid naar leefvorm gemaakt.

De gemeenten hebben de rechtsplicht om de landelijke norm met een
toeslag te verhogen als de betrokkene hogere bestaanskosten heeft. Bij de
uitwerking zijn de gemeenten uitsluitend gebonden aan de wettelijke
randvoorwaarden. Deze houden in dat de toeslag in overeenstemming
dient te zijn met de hogere bestaanskosten van de betrokkene en dat aan
alleenwonenden een toeslag van 20 procent wordt verleend. De algemene
rechtsgrond staat verschillende invullingen door de gemeente toe en laat
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het derhalve toe dat de gemeentelijke regelgeving wordt afgestemd op de
plaatselijke uitvoeringsmogelijkheden.

Voor vier nader genoemde categorieën heeft de gemeente de
bevoegdheid om de uitkering lager vastte stellen. De gemeente is niet
verplicht om van deze bevoegdheden gebruik te maken. Evenals dat het
geval is met het toeslagenbeleid, kan de gemeente ook hierbij rekening
houden met de plaatselijk bestaande behoefte aan en mogelijkheden van
nadere differentiaties.

Voor de 18- tot 21-jarigen geldt slechts één landelijk geregeld uitkerings–
bedrag. De huidige regelgeving maakt een onderscheid naar leef– en
woonvorm en bindt de toekenning van de uitwonendennorm aan nadere
voorwaarden. Met de nieuwe wetgeving is het een volledig gemeentelijke
verantwoordelijkheid om te beoordelen of de landelijke norm een
aanvulling behoeft. Hieromtrent biedt de wet zelf geen nadere
voorwaarden en is evenmin voorzien in nadere regelgeving die dat alsnog
mogelijkzou maken.

Met het wetsvoorstel wordt de definitie van het partnerbegrip aange–
scherpt. De beoordeling van de eventuele aanwezigheid van een partner
zal hiermee niet alleen eenvoudiger zijn dan op grond van de thans
bestaande bepalingen, maar biedt gemeenten ook meer mogelijkheden
dan op grond van de huidige wet om personen die feitelijk een gezamen–
lijke huishouding voeren ook als partner aan te kunnen merken. De
wijziging van het huisvestingscriterium biedt reeds een aanzienlijke
verbetering van de uitvoeringsmogelijkheden. Een belangrijke verdere
vereenvoudiging van de uitvoering is gelegen in het zonder meer ook
voor de bijstand als partners aanmerken van samenwonenden die elders
als partners geregistreerd staan, bijvoorbeeld bij de fiscus of de huursub
sidie.

De instrumenten die de gemeenten ter beschikking staan bij de
beoordeling van het recht op en de voortzetting van de bijstand zijn
belangrijk uitgebreid. Hiermee wordt het voor de gemeenten aanmerkelijk
eenvoudiger om de nodige gegevens en bewijsstukken te verkrijgen om
dat recht te beoordelen. Deze bepalingen hebben vooral een procedureel
karakter en laten de gemeenten een belangrijke eigen verantwoorde–
lijkheid om het plaatselijke beleid ten aanzien van de fraudebestrijding
nader in te vullen. Dat beleid dient te worden neergelegd in uitvoerings–
plannen en –verslagen.

Het gemeentelijke instrumentarium wordt verruimd om invulling te
geven aan de op zich ongewijzigde opdracht om de zelfstandige bestaans–
voorziening te bevorderen. Dwingende bepalingen te dien aanzien zijn in
de heringerichte Algemene bijstandswet beperkt in aantal en globaal van
karakter, zoals de verplichting tot samenwerking van gemeenten met de
arbeidsvoorzieningsorganisatie en het opstellen van individuele traject–
plannen. Hierbij is uitgangspunt dat gemeenten aan het beleid zelf
invulling geven, op grond van de plaatselijke omstandigheden en
prioriteiten. De concretisering van de voorwaarden met betrekking tot de
arbeidsverplichtingen in de beschikking, maakt het voor de gemeenten
eenvoudiger om van de betrokkene te vergen dat deze de verplichtingen
inderdaad nakomt.

Als uitvloeisel van de gewijzigde beleidsverantwoordelijkheden zal
tenslotte ook de wijze van uitoefening van het toezicht veranderen.
Onverminderd de ministeriële verantwoordelijkheid, zal in de nieuwe
toezichtsverhouding de primaire verantwoordelijkheid voor de controle op
de uitvoering gelegd worden bij de gemeente zelf. De bij de gemeente
fungerende accountant is verantwoordelijk voor de controle op de
administratie en het beheer op recht– en doelmatigheid. De resultaten van
deze eerstelijnscontrole vormen in beginsel het uitgangspunt voor het
rijkstoezicht. Hierdoor kan het huidige, en bij gemeenten soms omstreden,
gedetailleerde dossieronderzoek bij gemeenten verminderd worden.
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Met betrekking tot de opmerking van de leden van de D66-fractie dat zij
- in navolging van de Raad van State - een invoeringstermijn van zes
maanden alleszins redelijk vindt, wordt verwezen naar de nota naar
aanleiding van het eindverslag met betrekking tot de Invoeringswet.

De leden van de PvdA-fractie vragen of het geen aanbeveling zou
verdienen een artikel in de wet op te nemen op basis waarvan experi–
menten met de uitvoering zullen kunnen plaatsvinden. Zij wijzen in dit
verband op initiatieven en voornemens vanuit de uitvoeringspraktijk met
betrekking tot werkgelegenheidsexperimenten. Daarnaast menen deze
leden dat door experimenten een meer bedrijfsmatige aanpak van de
uitstroombevordering bereikt kan worden en dat daarmee meer tijd
vrijkomt voor begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Het kabinet staat positief tegenover de gedachte van experimenten. De
langdurige werkloosheid vraagt om een creatieve aanpak van met name
het uitstroombeieid. Experimenten kunnen hierbij een zinvolle rol
vervullen, omdat het daarmee mogelijk wordt in de praktijk te toetsen
welke benaderingen de beste resultaten opleveren. Daarom zal in de
heringerichte Algemene bijstandswet de juridische ruimte worden
geschapen voor gemeenten, om - bij wijze van experiment - van
bepaalde wettelijke voorschriften af te kunnen wijken, teneinde de
mogelijkheden te onderzoeken om de uitstroombevordering te vergroten.
Het kabinet zal daartoe tijdig - vöör de mondelinge behandeling van het
onderhavige wetsvoorstel - een nota van wijziging met betrekking tot een
experimenteerartikel in de bijstandswet opnemen.

Dat wil overigens niet zeggen dat het kabinet voorstander zou zijn van
een ongelimiteerde mogelijkheid om in het kader van experimenten
wettelijke bepalingen buiten beschouwing te laten. Dat doet te zeer
afbreuk aan de wettelijke waarborgen voor een toereikende bijstands–
verlening en kan ook andere onverantwoorde neveneffecten hebben.
Mede vanuit het oogpunt van een verantwoorde besteding van publieke
middelen dienen experimenten voldoende perspectief te bieden op een
vergroting van de effectiviteit van de bijstandsverlening. Het aantal
experimenten zal voorts gelimiteerd moeten worden om te voorkomen
dat het proces van bijstandsverlening niet meer beheersbaar is. Andere
voorwaarden liggen eveneens in de rede, zoals een deugdelijke evaluatie,
zodat inderdaad kan worden vastgesteld tot welke resultaten het
experiment heeft geleid. In de toelichting op die nota van wijziging zal op
de inhoudelijke vormgeving en op de randvoorwaarden waaraan
experimenten moeten voldoen verder worden ingegaan.

In het kader van de Wet bijzondere bepalingen provincie Rotterdam
(WBBPR), waarvan het ontwerp thans aanhangig is bij de Raad van State,
bestaat overigens al langer het voornemen om in de nieuwe provincie te
experimenteren met een meer regionaal gecoördineerde sturing van de
onderdelen van de Abw en eventueel ook de JWG, banenpool en WSW.
Doel hiervan is om in de nieuwe stadsprovincie een meer samenhan–
gende aanpak met het RBA mogelijk te maken en om ook anderszins met
name de uitstroommogelijkheden te optimaliseren. Daarnaast bestaat het
voornemen om in het kader van dit provinciaal experiment ook aspecten
van fraudebestrijding en wijzigingen in de financiële verhoudingen in de
relatie rijk-stadsprovincie te betrekken. Dit experiment heeft dus een
bredere - bestuurlijke - strekking in de context van de nieuwe stads–
provincie Rotterdam en kan pas in werking treden bij de totstandkoming
van de nieuwe provincie in 1997. In het wetsvoorstel WBBPR zal op dit
experiment worden teruggekomen.

1.2. Het bijstandsakkoord

De leden van de fracties van PvdA, CDA, WD, D66, GroenLinks, GPV en
SGP uiten hun bezorgdheid over het bestuurlijk draagvlak voor het
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wetsvoorstel nu de VNG bij brief van 21 april jl. het bijstandsakkoord heeft
opgezegd. Deze fracties vragen om een reactie van het kabinet. De
CDA-fractie vraagt zich in dit verband af of al overleg is gevoerd met de
VNG. De WD-fractie stelt de vraag of met het wegvallen van het
bestuurlijk draagvlak voortzetting van de behandeling van het
wetsvoorstel nog zin heeft.

Het kabinet acht een voldoende draagvlak bij gemeenten van groot
belang om de vernieuwing van de bijstand te kunnen realiseren. De door
de fracties gememoreerde brief is zowel voor het oude en het nieuwe
kabinet aanleiding geweest tot nader bestuurlijk overleg met de VNG over
haar bezwaren tegen het wetsvoorstel. Hierbij tekent het kabinet
overigens aan dat de VNG het bijstandsakkoord niet heeft opgezegd, doch
van oordeel was dat de uitwerking van het akkoord in de nota van
wijziging op onderdelen onvoldoende recht zou doen aan de gemaakte
afspraken.

Op 25 augustus jl. heeft de VNG een brief aan ondergetekende
gestuurd, met betrekking tot het wetsvoorstel.

In de brief stelt de VNG ten eerste dat voor haar niet de omvang van het
bedrag van 380 miljoen ter discussie staat - gemeenten zijn nog altijd
bereid hiervoor een inspanningsverplichting aan te gaan - , doch de
elementen die het kabinet voornemens is bij de realisatie van de 380 mln
te meten en te monitoren. De VNG vindt dat bij de realisatie van de 380
mln niet alleen moet worden gekeken naar de wijzigingen in de uitkerings–
hoogte als gevolg van de normen - en toeslagensystematiek. Ook de
wijzigingen in het bijstandsvolume die optreden wanneer door de nieuwe
normensystematiek mensen die ten onrechte bijstand genieten uit de
bijstand verdwijnen, moeten in de VNG-optiek bij de meting van de
inspanningsverplichting worden betrokken. Naar het oordeel van de VNG
is een benadering die uitsluitend kijkt naar wijzigingen in bijstandshoogte
en niet naar degenen die door de nieuwe wet uit de bijstand verdwijnen
een te enge benadering van het uitgangspunt van het bijstandsakkoord
om door middel van de nieuwe normensystematiek de «ruis» uit de
bijstand te doen verdwijnen. De VNG vraagt het kabinet deze brede
benadering te kiezen, die niet alleen rekening houdt met wijzigingen in de
uitkeringshoogte, maar ook met het onder invloed van de nieuwe
normensystematiek «wegdrukken» uit de bijstand van mensen die ten
onrechte bijstand genieten.

In de tweede plaats is de VNG van oordeel dat het partnerbegrip nog
onvoldoende mogelijkheden biedt om de partnerfraude vergaand terug te
dringen. Oe VNG stelt een alternatief partnerbegrip voor, dat er op
neerkomt dat in de wet wordt opgenomen dat wanneer twee personen die
het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben in beginsel als partner
worden aangemerkt, tenzij dat - gelet op de omstandigheden - onredelijk
zou zijn; het is dan aan de gemeente om in de verordening vast te leggen
op welke wijze betrokkene(n) duidelijk moet maken dat van een gezamen–
lijke huishouding geen sprake is en welke criteria worden gehanteerd bij
de beoordeling van de gezamenlijke huishouding.

Ten derde vindt de VNG dat het grote aantal uitvoeringsvoorschriften in
de wet de uitvoering bemoeilijkt en haaks staat op het beginsel van
vereenvoudiging. Daarom stelt de VNG voor om in de wet een bepaling
op te nemen die gemeenten opdraagt een deugdelijke administratie te
voeren, waardoor een aantal uitvoeringsbepalingen in de wet kan
vervallen.

Tenslotte vindt de VNG dat gemeenten in staat moeten worden gesteld
om de nieuwe wet goed in te voeren. Daartoe vindt de VNG dat de
voorbereidingstermijn van drie maanden moet worden verlengd en dat
ook het bedrag voor de structurele verhoging van de uitvoeringskosten
(25 miljoen) moet worden verhoogd.
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Ten aanzien van deze vier hoofdpunten van de VNG-brief zijn in het
bestuurlijk overleg van 14 september 1994 de volgende afspraken
gemaakt.

Met betrekking tot de 380 miljoen zal zorgvuldig worden geanalyseerd
hoe de normensystematiek zich in de drie overgangsjaren zal ontwikkelen.
Het kabinet heeft hierbij begrip voor de door de VNG naar voren
gebrachte problemen en zal de ontwikkelingen van de normensystematiek
daarom in zijn brede benadering bezien, met inachtneming van alle
bestaande taakstellingen. Verder is afgesproken dat het einde van de
overgangsperiode van drie jaar een goed moment is om, mede op grond
van de dan bekende financiële invloed van de normensystematiek, de
financiële verhouding rijk-gemeenten nog eens in zijn gehele samenhang
te bezien. Dat laat onverlet de noodzaak van overheveling van het
toeslagenbudget naar gemeenten op 0/100-basis. Ten opzichte van de
«nul-positie» zal een besparing dienen te worden bereikt, waarmee de
taakstelling van 380 miljoen zal moeten worden gerealiseerd. Dit zal
moeten worden bereikt door de inspanningen van gemeenten om door
middel van de nieuwe normensystematiek - in brede zin dus - de «ruis»
uit de bijstand te halen. Zulks is in bestuurlijk overleg herbevestigd.

Ten aanzien van het partnerbegrip heeft het kabinet te kennen gegeven
het VNG-voorstel niet over te kunnen nemen. In paragraaf 5 van deze nota
wordt daar verder op ingegaan. Kabinet en VNG zijn van oordeel dat het
wetsvoorstel weliswaar belangrijke verbeteringen bevat om partnerfraude
terug te dringen, maar dat een partnerdefinitie die partnerfraude
nagenoeg uitsluit niet mogelijk is, zonder ernstig afbreuk te moeten doen
aan de wettelijke rechtswaarborgen van de bijstandsaanvrager. Kabinet en
VNG zien het nu voorliggende partnerbegrip dan ook als eerste -
belangrijke - stap op weg naar een verdere terugdringing van de
partnerfraude. De ervaringen met de uitvoering van de nieuwe wet zullen
tot verdere aanscherpingen kunnen leiden.

Met betrekking tot de uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van de
gemeentelijke administratie heeft het kabinet de VNG toegezegd de
betreffende bepalingen in het wetsvoorstel nog eens kritisch te bezien op
noodzaak en uitvoerbaarheid ervan. Het kabinet zal de Tweede Kamer zeer
spoedig - vöör de mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel - haar
conclusies over de mogelijkheden van vermindering van uitvoerings–
voorschriften doen toekomen. Verder is met de VNG afgesproken dat van
de mogelijkheden tot nadere regelgeving die een facultatief karakter
hebben, aïleen dan gebruik zal worden gemaakt, indien dat de
uitvoeringspraktijk daartoe noodzaakt.

Met betrekking tot de invoeringstermijn acht het kabinet - gezien de
fraudegevoeligheid van de huidige wet en de vele uitvoeringsproblemen
met de huidige wet - een zeer spoedige invoering van de wet dringend
gewenst. In navolging van het advies van de Raad van State en gezien de
veelheid van veranderingen dat op gemeenten afkomt, is een invoerings–
termijn van drie maanden na plaatsing van de wet in het Staatsblad,
echter te kort. Het kabinet heeft de VNG toegezegd de invoeringstermijn
van drie naar zes maanden te verlengen. Verder is toegezegd dat - aan de
hand van een inventarisatie van de werkzaamheden die gemeenten
moeten verrichten voor de invoering van de wet - nader overleg zal
worden gevoerd tussen het Rijk en de VNG, teneinde het invoerings–
proces zo goed mogelijkte kunnen doen verlopen.

De conclusie van het voorgaande is, dat de bestuurlijke impasse die de
afgelopen maanden is ontstaan ten aanzien van de bijstand, voorbij is.
Rijk en VNG erkennen de noodzaak van een spoedige invoering van het
voorliggende wetsvoorstel, om de gerezen problemen met de bijstand
aan te kunnen pakken. De uitgangspunten zoals neergelegd in het
bijstandsakkoord (vereenvoudiging normensytematiek, verscherping
aanpak partnerfraude, intensivering uitstroombevordering en vergroting
gemeentelijke verantwoordelijkheden) zijn hierbij leidraad. Er is derhalve
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naar het oordeel van het kabinet voldoende draagvlak aanwezig bij
gemeenten om de wet in te voeren. Dat draagvlak laat onverlet dat
gemeenten ten aanzien van met name het partnerbegrip en de
uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot de gemeentelijke admini–
stratie, kritiek hebben op het wetsvoorstel en dat zij ook de invoerings–
termijn van zes maanden een krappe vinden. Maar dat kan en mag geen
beletsel zijn een hoog tempo in te zetten bij de vernieuwing van de
bijstand, mede ook gezien de onlangs gemaakte bestuurlijke afspraken.

Gezien deze ontwikkelingen - en gezien het Regeerakkoord - is uitstel
van het wetsvoorstel dan ook niet aan de orde. Het kabinet wijst er in dit
verband op dat de huidige uitvoeringsproblemen en de daarvoor te
bieden oplossingen, het afgelopen anderhalf jaar onderwerp zijn geweest
van grondige bezinning. Het vorige kabinet en de Tweede Kamer hebben
ieder een commissie ingesteld om de problematiek in kaartte brengen en
op grond daarvan aanbevelingen te doen voor wetgeving en uitvoering.
Op basis van deze aanbevelingen zijn duidelijke politieke en bestuurlijke
conclusies getrokken, die met name zijn verwoord in de Beleidsbrief
vernieuwing Abw. Deze is uitgebreid met de Tweede Kamer besproken in
het debat van 15 en 16 december 1993. De conclusie daarvan was dat de
in deze beleidsbrief neergelegde voornemens zo spoedig mogelijk in
wetgeving moesten worden omgezet. Een verder uitstel acht het kabinet
derhalve niet alleen onnodig, maar in het licht van de huidige uitvoerings–
problematiek, ook onverantwoord.

De leden van de fracties van de WD en D66 vragen naar de gevolgen
van de bestuurlijke ontwikkelingen rondom het bijstandsakkoord voor de
met de VNG overeengekomen financiële taakstelling en voor de financiële
onderbouwing van het wetsvoorstel. De leden van de fractie van D66
wijzen in dit verband in het bijzonder op het oordeel van de VNG dat met
de nota van wijziging de gemeentelijke beleidsruimte wordt ingeperkt,
waardoor het naar het oordeel van de VNG de vraag is of de inspannings–
verplichting van 380 miljoen wel onverkort kan worden gehaald.

Uit het voorgaande moge blijken dat er tussen rijk en VNG geen
discussie meer is over het bedrag 380 miljoen. Het kabinet wijst er verder
op dat het onjuist is dat de gemeenten niet de volledige verantwoorde–
lijkheid zouden hebben voor de toeslagverlening. Vanuit de noodzaak tot
wettelijke waarborging van het sociaal minimum worden slechts
randvoorwaarden aan het gemeentelijke beleid gesteld, maar blijft
volledig de gemeentelijke beleidsruimte intact die bij de opstelling van het
bijstandsakkoord voor ogen stond. Het kabinet is derhalve van oordeel dat
een volledige overheveling van het toeslagenbudget naar de gemeenten
in overeenstemming is met deze gemeentelijke verantwoordelijkheid voor
het totaal van de toeslagverlening. Gezien de hiermee gemoeide
verandering, acht het kabinet een overgangsperiode van drie jaar zonder
meer gerechtvaardigd om ervaring met de toeslagverlening op te doen.

De leden van de fractie van GroenLinks vragen een oordeel over de
extra claim van de VNG van 33 miljoen voor het incentivebeleid van
gemeenten.

Naar het oordeel van de VNG is het bedrag van 150 miljoen niet
toereikend, omdat gemeenten bij hettoekennen van individuele premies
voor werkaanvaarding meer aan belasting en premies verschuldigd
zouden zijn dan gemoeid is met de huidige vrijlatingsregeling.

Het kabinet heeft de VNG onlangs per brief bericht dat deze claim op
een onjuiste veronderstelling berust. Die zou slechts reëel zijn als
gemeenten uitsluitend individuele premies voor het aanvaarden of
behouden van deeltijdwerk kunnen verstrekken. De essentie van de
decentralisatie is echter dat de gemeenten een volledige beleidsvrijheid
hebben bij de besteding van deze middelen. Als zij het budget besteden
aan het opzetten van uitstroomprojecten, het scheppen van additioneel
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werk of aan intensievere begeleiding van bijstandsontvangers, kan zelfs
een fiscaal voordeel voor gemeenten ontstaan. Ook de scholingspremies,
een belangrijk nieuw element van de decentralisatie, zijn gedefiscaliseerd.
Een bijstelling van het bedrag van 150 miljoen gulden acht het kabinet
dan ook niet gerechtvaardigd.

2. Hoofdpunten van vernieuwing

De leden van de CDA-fractie onderschrijven dat sociale diensten zowel
bij de aanvraag als bij continuering van de uitkering over goede instru–
menten moeten beschikken. In dat kader vragen deze leden zich af of de
gemeenten voldoende instrumenten tot hun beschikking hebben om de
verificatie op het vermogen vorm te kunnen geven.

Aanvragers van bijstand zijn verplicht alle gegevens en inlichtingen
over te leggen die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht op
uitkering. Daartoe horen uiteraard ook gegevens met betrekking tot het
eventuele vermogen van de aanvrager. De huidige wet biedt slechts
beperkte mogelijkheden om op dit punt de opgave van de betrokkene te
verifiëren. Het is noodzakelijk dat de gemeenten op dit punt beter
geëquipeerd worden.

Inmiddels is een experiment gehouden waarin door de Belastingdienst
rentegegevens aan gemeenten worden verstrekt. Deze gegevens bieden
een indicatie over het eventueel aanwezige vermogen. De eerste
resultaten van dit experiment zijn van zodanige aard dat besloten is om
met ingang van het belastingjaar 1993 alle gemeenten de beschikking te
geven over deze rentegegevens.

Voor een adequate verificatie van de vermogensopgave zijn echter
verdere controlemogelijkheden noodzakelijk. Daarom wil het kabinet het
mogelijk maken dat ook banken hieromtrent de nodige gegevens ter
beschikking stellen. Dat maakt het mogelijk om reeds bij de behandeling
van de aanvraag een controle uit te voeren op de vermogensopgave. Deze
voorgenomen informatieplicht reikt overigens niet verder dan het
aangeven van het aantal en de nummers van de rekeningen van de
betrokkene en strekt zich niet uit tot het saldo van die rekeningen. Aan de
hand van deze gegevens kan de gemeente beoordelen of de aanvrager
volledige gegevens heeft verstrekt over zijn vermogenspositie. Als deze
opgave onvolledig blijkt te zijn, kan de gemeente verdere informatie
verlangen. Die houdt uiteraard in dat ook het saldo van de betreffende
rekeningen wordt meegedeeld, onder overlegging van de daarbij
behorende bewijsstukken. Over de concrete vormgeving vindt nog
overleg plaats met de betrokken instanties en met de VNG.

Het kabinet gaat ervan uit dat de gemeenten met deze uitbreiding over
voldoende instrumenten beschikken om de vermogenstoets goed te
kunnen uitvoeren.

De leden van de VVD-fractie vragen naar de stand van zaken rond de
discussie over de positie van de kunstenaars, al of niet in de bijstand.

De specifieke kenmerken van de beroepsuitoefening leiden ertoe dat
kunstenaars veelal een kwetsbare inkomenspositie hebben en vaak een
beroep op bijstand moeten doen. De mogelijkheden die de bijstandswet
op zich voor zelfstandige beroepsbeoefenaren biedt, sluiten echter
onvoldoende aan op de bijzondere positie van kunstenaars. Daarom heeft
het kabinet het voornemen om een regeling in het leven te roepen om
kunstenaars bij te staan in het opbouwen van een zelfstandige beroeps–
praktijk. Op korte termijn zal hiervoor een voorstel worden ontwikkeld. De
uitgangspunten die het kabinet daarbij wii hanteren zijn dat deze regeling
een inkomensbasis voor de kunstenaar biedt, elernenten bevat die recht
doen aan de geldende beroepsvereisten en ruimte biedt voor het
opbouwen van een eigen beroepspraktijk.
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3. Vernieuwing van bestuurlijke verhoudingen: versterking van de
rol van gemeenten

De leden van de fracties van de WD en van de SGP vragen zich af of
door de vele uitvoeringsvoorschriften de beoogde vernieuwing van de
bestuurlijke verhoudingen en de beoogde verruiming van de gemeente–
lijke beleidsverantwoordelijkheid wel kan worden bereikt. De leden van de
SGP-fractie vragen zich met name af of het bij de gemeenten leggen van
grotere financiële risico's niet leidt tot een aantasting van de uitkerings–
niveaus.

Hiervoor is reeds vermeld dat naar het oordeel van het kabinet het
wetsvoorstel zich niet kenmerkt door een overdaad aan regelgeving.
Onverminderd de noodzaak voor een duidelijke wettelijke verankering van
het recht op een toereikende bijstandsuitkering en voor waarborgen voor
een rechtmatige en doelmatige bijstandsverlening, worden met het
wetsvoorstel de bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en gemeenten over
de gehele linie grondig gewijzigd.

Een belangrijke verschuiving in de onderlinge verantwoordelijkheden is
dat de uitkering niet meer uitsluitend wordt bepaald door uniforme
landeüjke normen, maar in belangrijke mate een aangelegenheid is van
eigen gemeentelijk beleid. De gemeenten bepalen niet alleen het eigen
beleid ten aanzien van de toeslagen, maar hebben ook de verantwoorde–
lijkheid om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheden om de
uitkering op een lager niveau vastte stellen en de daarvoor geldende
globale bepalingen nader in te vullen. Deze elementen vormen een
majeure wijziging in de wijze van bijstandsverlening en de daaruit
voortvloeiende bestuurlijke verhoudingen. Dat het gemeentelijke
uitkeringsbeleid aan wettelijke randvoorwaarden is gebonden, doet
daaraan geenszins afbreuk. Het geeft slechts de grenzen van de beleids–
ruimte aan. Hiermee wordt ook consequent invulling gegeven aan de
wederzijdse verantwoordelijkheden die de conceptie van medebewind
veronderstelt: de centrale wetgever stelt de wettelijke en beleidsmatige
kaders voor de bijstandsverlening; de gemeenten geven binnen die kaders
de bijstandsverlening nader vorm en zijn verantwoordelijk voor de nadere
afstemming op de lokale situatie en de persoonlijke omstandigheden van
bijstandsgerechtigden.

Ook in het toezicht veranderen de bestuurlijke verantwoordelijkheden
ingrijpend. Gemeenten worden als onderdeel van de zogeheten eerstelijns
uitvoeringscontrole zelf verantwoordelijk voor de controle op de gemeen–
telijke uitvoeringsprocessen. Met onder andere het beleidsplan en met
name het beleidsverslag wordt hieraan uitdrukking gegeven.

Tenslotte is zeer wezenlijk in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen dat
de lokaal-politieke aansturing van en controle op het gemeentelijk
bijstandsbeleid wordt vergroot. De heringerichte Algemene bijstandswet
bevat daartoe enkele belangrijke voorwaarden, zoals de verordenings–
plicht van gemeenten ten aanzien van het uitkeringsbeleid en de
verplichting om de uitvoeringsbeleidsplannen en –verslagen door de
gemeenteraad vast te doen stellen. Dit leidt ertoe dat het gemeentelijke
bijstandsbeleid tot stand komt op basis van een openbaar debat, zoals dat
ook met de landelijke regels gebeurt, en dat de democratische controle
van de gemeenteraad op de uitvoering wordt vergroot.

Belangrijk in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen is dat gemeenten ook
financieel de gevolgen ervaren van de wijze waarop de bijstandswet
wordt uitgevoerd. Een gemeente die de nodige inspanningen levert om
binnen de mogelijkheden van de lokale en regionale arbeidsmarkt tot een
effectief uitstroombeleid te komen, dient daarvan in grotere mate de
baten te ondervinden dan thans het geval is. Een vergroting van de
financiele betrokkenheid is mede daarom gerechtvaardigd omdat de
heringerichte Algemene bijstandswet de nodige instrumenten bevat om
de hoogte van de bijstandsuitgaven te beïnvloeden. Naast de volledige
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gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de toesiagveriening, zullen de
gemeenten beschikken over nieuwe instrumenten om de uitstroom te
bevorderen, om de samenwerking met onder andere de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie beter vorm te geven en om de fraude
effectiever te bestrijden. De wijze waarop de gemeenten de bestaande en
nieuwe instrumenten hanteren, is goeddeels een eigen verantwoorde
lijkheid. Omdat de bijstandsuitgaven in belangrijke mate worden
beïnvloed door het eigen gemeentelijke beleid en wijze van uitvoering, is
het juist om hen ook in financiële zin aan te spreken op een effectieve
benutting van deze mogelijkheden. De volledige gemeentelijke verant–
woordelijkheid voor de toeslagverlening rechtvaardigt het om de
vergroting van de eigen financiële betrokkenheid op dit aspect van de
bijstandsverlening te richten.

Een grotere gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de bijstands–
verlening leidt niet tot een aantasting van de uitkeringsniveaus. In de wet
is de wijze van toeslagverlening met duideiijke waarborgen omkleed en
zijn de mogelijkheden van verlaging van de uitkering gelimiteerd.
Gemeenten kunnen daarom niet enkel omwille van een restrictief
financieel beleid de uitkeringsniveaus verlagen. Daartoe is ook geen
reden. In overleg met de VNG is het budget voor de toeslagen afgestemd
op de verwachte uitgaven op dit punt. Uit de monitoring blijkt of dit
bedrag toereikend is. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan zullen aanvul–
lende maatregelen worden getroffen. In overieg met de gemeenten zal
voorts een verdeelsystematiek worden gekozen die op een evenwichtige
wijze recht doen aan enerzijds de feitelijke bijstandsuitgaven waarmee
een gemeente wordt geconfronteerd en anderzijds de gemeenten een
financiële stimulans biedt voor een effectieve uitvoering. Ook hiermee
wordt dus bereikt dat de gemeenten bij een effectieve uitvoering van de
wet voldoende middelen ter beschikking staan voor de noodzakelijke
bijstandsuitgaven.

4. Uitkeringssystematiek

De leden van de PvdA-fractie achten het terecht dat in het kader van de
toeslagverlening niet de formule van de omgekeerde bewijslast wordt
gebruikt. Het komt deze leden wel nuttig voor dat nog eens uiteengezet
wordt wat van de aanvrager om een toeslag wordt verwacht. De leden
van de fractie van D66 stellen het in dit verband op prijs als nader wordt
ingegaan op het realiteitsgehalte van de eis om aan te tonen dat de
bestaanskosten niet met een ander kunnen worden gedeeld.

Uitgangspunt is dat de gemeente al die gegevens en bewijsstukken
vraagt die in redelijkheid nodig zijn om de rechtmatigheid van de
aanvraag te kunnen beoordelen. Welke dat zijn, hangt af van het totaal
van feiten en omstandigheden. Waar in de ene situatie een enkel
bewijsstuk volstrekt toereikend is, zal deze in een andere situatie juist
vragen kunnen oproepen omtrent de getrouwheid van eerder verstrekte
gegevens en kan het nodig zijn om de verstrekte bewijsstukken zelf weer
op hun getrouwheid te toetsen. Van de aanvrager kunnen uiteraard geen
gegevens en bewijsstukken worden verlangd die hij onmogelijk kan
verstrekken. Welke bewijsstukken de aanvrager kan verstrekken, is
afhankelijk van het geheel van zijn omstandigheden. Als moet worden
getwijfeld aan de juistheid van de verstrekte inlichtingen, kan een
mededeling van de aanvrager omtrent het al dan niet kunnen verstrekken
van bewijsstukken uiteraard niet doorslaggevend zijn. De afweging tussen
wat wel en niet moet worden gevraagd, is voor de bijstandsverlening
derhalve niet principieel anders dan in andere situaties waarin officiële
instanties een oordeel moeten vellen aan de hand van verklaringen van de
belanghebbende.

Voor de wettelijk genormeerde toeslag van 20 procent voor alleenwo–
nenden, zal de betrokkene aannemelijk moeten maken dat - eventuele ten
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laste komende kinderen uiteraard buiten beschouwing gelaten - geen
anderen in zijn woning wonen. De bevolkingsadministratie vormt hiervoor
een eerste toetsing. Niet de formele registratie, maar de feitelijke situatie
is echter doorslaggevend. De gemeente zal zich er dus van moeten
vergewissen dat de betrokkene werkelijk alleen woont. Daarvoor zal
doorgaans ten minste noodzakelijk zijn dat hij een bewijsstuk overhandigt
waaruit blijkt dat hij zelf de aan de woning verbonden kosten voor zijn
rekening neemt. Deze gegevens bieden nog steeds niet de zekerheid dat
de betrokkene alleen woont. Ook als hij blijkt de genoemde woonkosten
zelf te maken, kan hij immers een onderhuurder of een andere medebe–
woner hebben. Afhankelijk van het geheel van omstandigheden kan er
aanleiding zijn om met een huisbezoek daaromtrent de nodige zekerheid
te verkrijgen.

Welke gegevens en bewijsstukken de betrokkene moet verstrekken in
verband met de geheel voor eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid
komende toeslag, is uiteraard afhankelijk van de criteria die de gemeente
daarvoor heeft opgenomen in de plaatselijk geldende verordening. De
formulering van de grondslag voor de toeslag verlangt niet dat direct
wordt aangetoond dat bepaalde kosten al dan niet met een ander worden
gedeeld. Dat zou, zoals doorklinkt in de vraagstelling van de leden van de
D66-fractie, inderdaad zowel de gemeente als de aanvrager om bijstand in
een onmogelijke positie brengen. De grondslag voor de toeslagverlening
is dan ook of de betrokkene in omstandigheden verkeert die een bepaald
niveau van noodzakelijke bestaanskosten met zich brengen. Voor de
vaststelling van deze omstandigheden kunnen wel controleerbare criteria
worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld een onderscheid tussen
medebewoning op zakelijke en op niet-zakelijke basis.

De leden van de PvdA-fractie vragen hoe moet worden omgegaan met
bijvoorbeeld krakers die een bedrag van bijvoorbeeld f 30 per maand
storten in een gezamenlijke pot en die kosten als woonkosten aanmerken.

Het voorgestelde artikel biedt de gemeenten de mogelijkheid om op dit
punt rekening te houden met de lagere bestaanskosten. De gemeenten
zijn daartoe niet verplicht. Een gemeente die geen aanleiding ziet om een
dergelijke verlaging op te nemen in de lokale verordening, behandelt
krakers op dezelfde wijze als degenen die de gebruikelijke huur
verschuldigd zijn.

Als de gemeente wel gebruik wil maken van deze verlagings–
mogelijkheid, is van belang dat voor de toepassing daarvan doorslag–
gevend is dat niet jegens een derde woonkosten verschuldigd zijn.
Stortingen in een gemeenschappelijke kas kunnen uiteraard niet als
zodanig worden aangemerkt. Dergelijke stortingen kunnen wél van beiang
zijn voor de hoogte van de verlaging. Uit de tekst van de betreffende
wettelijke bepaling volgt immers dat het bedrag van de verlaging in
overeenstemming dient te zijn met de feitelijk lagere bestaanskosten. In
de mate dat de betrokkene woonkosten heeft, bijvoorbeeld om het pand
weer bewoonbaar te maken, zal de gemeente daarmee dus rekening
kunnen houden.

In aansluiting hierop vragen de leden van de PvdA-fractie om een
toelichting op een passage in de toelichting, waarin wordt ingegaan op de
mogelijkheid van verlaging van de uitkering op grond van lage
woonkosten. Ook de leden van de CDA-fractie stellen de mogelijkheid van
zo'n verlaging aan de orde. Zij brengen in herinnering dat zij vanaf het
begin een opbouw van de normering hebben bepleit met een
50-procentsuitkering en daarboven een toeslag. Het valt deze leden op
dat, behoudens de jongeren, in de discussie geen aandacht is besteed aan
objectieve criteria op grond waarvan de bijstand op een lager bedrag kan
worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat men huur– noch energielasten
heeft.
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Het kabinet is geen voorstander van een systeem waarin de bijstands–
uitkering - afgezien van de woon– of leefvorm - aansluit op verschillen in
feitelijke woonkosten. De totstandkoming van de individuele huursubsidie
heeft ertoe geleid dat in 1978 de principiële keus is gemaakt om bijstands–
ontvangers op dit punt niet anders te behandelen dan anderen met een
zelfde inkomen. Hiermee wordt enerzijds de eigen verantwoordelijkheid
van de bijstandsontvanger benadrukt om het uitgavenpatroon af te
stemmen op de hoogte van zijn inkomen, maar heeft hij anderzijds ook
een volledige bestedingsvrijheid. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om
genoegen te nemen met minder woongenot of zuinig te zijn met energie
om de financiële ruimte te creëren voor andere uitgaven waaraan hij de
voorkeur geeft.

Evenals dat onder de huidige wetgeving het geval is, behouden de
gemeenten de mogelijkheid om in individuele gevallen rekening te
houden met de mogelijk lagere bestaanskosten van de betrokkene. In het
debat op 15 en 16 december 1993 over de beleidsbrief is daaraan
uitgebreid aandacht besteed aan de hand van een voorbeeld een persoon
met lagere woonkosten. De passage in de toelichting op de nota van
wijziging waarvoor de leden van de PvdA-fractie de aandacht vragen,
heeft hierop betrekking.

De individualiseringsbevoegdheid houdt de mogelijkheid in van een
gemotiveerde afwijking van de algemeen geldende regels, ongeacht of
deze regels op landelijk niveau wettelijk zijn geregeld of plaatselijk in de
categorale verordening zijn opgenomen. De gemeente kan constateren
dat zich in het individuele geval omstandigheden voordoen waarmee in
de algemene landelijke of gemeentelijke normen geen rekening is
gehouden en tot de conclusie komen dat, gezien de uitgangspunten van
de bijstand, deze individuele omstandigheden noodzaken tot een
afwijkende vaststelling van de uitkering.

De leden van de fractie van het CDA hebben de indruk dat in de nota
van wijziging limitatief is bepaald in welke omstandigheden de toeslag
lager kan worden gesteld. Zij vragen zich af of het niet voldoende zou zijn
om te bepalen dat het hierbij om objectieve criteria moet gaan. De leden
van de D66-fractie vragen of zo niet sluipenderwijs wordt afgekoerst op
een nieuwe fijnmazigheid en of niet kan worden volstaan met een
uitzondering gebaseerd op reële woonkosten en desnoods op grond van
de jeugdige leeftijd. De leden van de SGP-fractie kunnen in beginse!
instemmen met de uitkeringssystematiek, maar hebben wel vragen bij het
introduceren van nieuwe verfijningen. De leden van de fractie van de GPV
hadden twijfels bij het voorstel om wettelijk voor te schrijven bij welke
categorieën de uitkering kan worden verlaagd. Zou de gemeenten
tegemoet kunnen worden gekomen door het opnemen van een meer
algemene bepaling met lagere woonlasten als criterium?

In de nota van wijziging wordt bewust een limitatieve opsomming
gegeven van de situaties waarin de gemeente in zijn verordening kan
besluiten om de landelijk genormeerde uitkering of de toeslag categoraal
lager vast te stellen.
Het kabinet is van oordeel dat, ook bij een omvangrijke verschuiving van
beleidsbevoegdheden, de landelijke overheid zijn verantwoordelijkheid
houdt voor een adequaat kader voor een toereikende bijstandsverlening.
Eerder in deze nota is hierop reeds ingegaan.

Zonder een duidelijke afbakening van de situaties waarin van de
landelijk geregelde uitkeringen kan worden afgeweken, zou de wet het in
beginsel toelaten dat op tal van gronden kan worden besloten tot een
verlaging van de uitkering. Daarmee biedt de wet onvoldoende garanties
voor een toereikend sociaal minimurn. Voor de goede orde wijst het
kabinet erop dat het niet in het geding is of de gemeenten van zo'n open
bepaling een onverantwoord gebruik zouden maken, maar uitsluitend de
vraag aan de orde is of hiermee de landelijke wetgever op een juiste wijze
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invulling geeft aan de grondwettelijke plicht om de bijstandsverlening
adequaat te regelen.

Ook als bij zo'n benadering zou worden voorgeschreven dat een
verlaging op objectieve criteria moet zijn gegrond, blijkt niet uit de wet in
welke gevallen het landelijk geregelde sociaal minimum inderdaad zal
worden verstrekt en op grond van welke overwegingen kan worden
besloten om daarvan af te wijken. Zo'n clausulering zou bovendien geen
toegevoegde waarde hebben. Op grond van de beginselen van behoorlijk
bestuur zijn de gemeenten reeds verplicht om redelijke en toetsbare
maatstaven te hanteren.

Het kabinet vraagt zich in het verlengde hiervan af welke wezenlijke
voordelen verbonden zijn aan een ruimer geformuleerde, maar wel
geclausuleerde afwijkingsgrond. De nu opgenomen afwijkingsmogelijk–
heden hebben immers eveneens betrekking op hetzij de woonkosten,
hetzij de leeftijd van de betrokkene. Het verschil met het kabinetsvoorstel
is dan slechts dat deze afwijkingsmogelijkheden ruimer worden benoemd.
Zo'n bredere formulering roept daarmee immers het soort vragen op dat
bij de nu voorliggende wetstekst reeds door de leden van de D66-fractie
wordt gesteld ten aanzien van de beoogde reikwijdte van de toeslag–
bepaling.

Voor de beoordeling van deze uitzonderingscategorieën is bovendien
van belang dat deze de gemeente slechts de mogelijkheid bieden om de
uitkering lager vast te stellen en hen daartoe niet verplicht. Evenmin is er
sprake van ministeriële bevoegdheden om nadere regelste stellen
omtrent de uitwerking die de gemeenten daaraan moeten geven. De
gemeenten zijn dus uitsluitend gebonden aan hetgeen hieromtrent in de
wet zelf is voorgeschreven.

De leden van de VVD-fractie vragen of uit de in artikel 33 gebruikte term
«niet of niet geheel kunnen delen» van kosten met een ander moet
worden afgeleid dat er ook sprake kan zijn van een gedeeltelijke toeslag.

Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om te bepalen welke
onderscheidingen in het toeslagenbeleid worden aangebracht. De toeslag
kan in beginsel op elk bedrag worden vastgesteld dat het maximum van
20 procent niet overschrijdt, zolang het toeslagenbeleid voldoet aan de
wettelijke voorwaarde dat deze in overeenstemming is met het niveau van
de bestaanskosten.

In de visie van de leden van de WD-fractie levert de hoogte van de
uitkering voor alleenstaanden en alleenstaande ouders - in het bijzonder
met betrekking tot de toeslag - op twee manieren problemen op. Enerzijds
is het naar het oordeel van deze leden zeer moeilijk om aan te geven in
welke gevallen mag worden afgeweken van de toeslag van 20 procent.
Anderzijds vormde deze instructie voor de gemeenten een van de redenen
om het eerder overeengekomen akkoord op te zeggen.

Naar het oordeel van het kabinet blijkt uit de voorgestelde bepalingen
duidelijk wat de onderlinge relatie is tussen enerzijds de wettelijke
verankering van de toeslagverlening en anderzijds de mogelijkheden die
de gemeenten hebben om de bijstandsuitkering lagerte stellen.

Grondslag voor de toeslagverlening is artikel 33. Daarin is bepaald dat
de landelijke norm met een toeslag wordt verhoogd als de betrokkene
hogere bestaanskosten heeft ten gevolge van het niet of niet geheel
kunnen delen daarvan met een ander. Artikel 38 geeft hieromtrent de
nadere instructie dat de toeslag 20 procent bedraagt als de betrokkene
alleen woont. De gemeente maakt in zijn verordening derhalve allereerst
een differentiatie naar de woonsituatie van de betrokkene.

De artikelen 34 tot en met 37 geven de gemeente de mogelijkheid om
de bijstand in de daarin aangegeven situaties te verlagen. Als een
gemeente besluit om gebruikte maken van de mogelijkheid om voor
schoolverlaters een specifiek uitkeringsbeleid te voeren, is dus niet alleen
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de woonsituatie van belang voor de hoogte van de uitkering, maar ook
het al dan niet zijn van schoolverlater zijn. De gemeentelijke verordening
maakt dan voor elke onderscheiden woonsituatie een nader onderscheid
tussen schoolverlaters en niet-schoolverlaters.

Met betrekking tot de VNG-bezwaren tegen de «instructienorm» van 20
procent merkt het kabinet op dat de VNG in de in paragraaf 1.2. gememo–
reerde brief van 25 augustus een link legt tussen deze norm en de
financiële taakstellingen. Dat is een van de redenen voor de door de VNG
bepleite «brede benadering» van de taakstelling. Het kabinet wijst er
bovendien op dat bij de opstelling van het bijstandsakkoord het
uitgangspunt voor Rijk én VNG is geweest, dat «echte alleenstaanden»
ook de volledige toeslag van 20 procent krijgen.

Het komt de leden van de D66-fractie voor dat de formulering van
toeslagbepaling het toelaat dat zoveel meer kan worden geëist dan
waarschijnlijk is bedoeld. Deze leden vragen zich af of niet op enigerlei
wijze de beperkte bedoeling duidelijkertot uitdrukking kan worden
gebracht.

De toeslagbepaling dient een toereikende rechtsgrond te bieden voor
een adequate verhoging van de landelijk geregelde bijstandsnorm. Bij de
beoordeling van de noodzaak van verhoging van de landelijke norm zijn
niet alleen de woonkosten in het geding, maar alle andere uitgaven
waarbij een alleenstaande hogere kosten heeft dan degene die binnen een
gezamenlijk gevoerde huishouding alle kosten met een ander kan delen.
Een meer concrete formulering kan ertoe leiden dat niet alle relevante
kosten worden omschreven. Daarmee zou niet de toeslag kunnen worden
verleend die overeenkomt met de feitelijk aanwezige hogere bestaans–
kosten. Het kabinet verwacht niet dat dit element van de omschrijving
ertoe kan leiden dat bij de toeslagverlening kostenvoordelen worden
betrokken die voor de bijstandsverlening niet relevant dienen te zijn.

De uitgangspunten van de bijstand brengen met zich mee dat niet
zonder meer van de feitelijke uitgaven kan worden uitgegaan, maar van
de kosten die voor de betrokkene gezien zijn omstandigheden noodza–
kelijk kunnen worden geacht. Ook vanuit uitvoerings– en handhavings–
oogpunt is een dergelijke benadering geboden. Daarop is in het vooraf–
gaande reeds ingegaan in antwoord op een vraag van deze leden over de
bewijsplicht voor de toeslagverlening. In de toelichting op de nota van
wijziging wordt ingegaan op de betekenis van de formulering «kan
delen». Daarin wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de toeslag dient aan
te sluiten op de kosten die voortvloeien uit daadwerkelijke woonsituatie
van de betrokkene. De wetsgeschiedenis laat er dus geen enkel misver–
stand over bestaan dat deze bepaling niet kan worden gehanteerd om een
wijziging van de woonsituatie af te dwingen.

De leden van de fractie van Groenünks hebben onoverkomelijke moeite
met de voorgestelde uitkeringssystematiek. De betreffende bepalingen
geven geen criteria die de gemeenten dienen te hanteren bij het
vormgeven van hun bijstandsbeleid. Deze leden zijn ervoor bevreesd dat
grote, ongefundeerde verschilien tussen gemeenten en daarmee
rechtsongelijkheid tussen vergelijkbare bijstandsgerechtigden gaan
ontstaan.

Deze leden merken terecht op dat het aan decentralisatie eigen is dat,
waar voorheen een landelijke uniformiteit bestond, differentiaties kunnen
gaan optreden. Dit is niet alleen een onvermijdelijk gevolg van decentrali–
satie, maar ten aanzien van een aantal aspecten ook zonder meer
gewenst. In het verleden is door de gemeenten herhaaldelijk gewezen op
de uitvoeringsproblemen van de landelijke regelgeving en op de hoge
kosten die aan voorbereiding en uitvoering daarvan waren verbonden.
Waar de gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor het nadere beleid,
kunnen zij ten volle rekening houden met de plaatselijke uitvoeringsmoge–
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lijkheden. De uitvoeringskosten kunnen worden beperkt als de gemeente
in staat is zelf zijn beleid vast te stellen. De winst die daarmee wordt
geboekt, kan de gemeente dan inzetten om op andere punten de kwaliteit
van de bijstandsverlening te vergroten, bijvoorbeeld door in het kader van
het uitstroombeleid intensievere aandachtte besteden aan alleenstaande
ouders of door uitbreiding van de schuldhulpverlening.

Het wettelijk kader begrenst de mate waarin het door de gemeenten
gevoerde beleid uiteen kan lopen. Daarin worden duidelijke grondslagen
en randvoorwaarden gegeven voor de door de gemeenten in te vullen
toeslagen en verlagingen. Zo er al reden zal zijn om te vrezen voor
ongefundeerde verschillen tussen gemeenten, bevat de wet dus de
nodige garanties tegen een willekeurige en onverantwoorde bijstands–
verlening. Alle rechtswaarborgen van de bijstandsontvanger gelden voiuit
ook voor het deel van de bijstand dat voor gemeentelijke verantwoorde–
lijkheid komt. De rechter zal onverminderd toetsen of de gemeente de
opdracht voor een toereikende bijstandsverlening juist vervult.

In dit verband vragen deze leden of het de bedoeling is dat het verlenen
van een toeslag afhankelijk wordt gesteld van de mate waarin de
belanghebbende zich inzet bij het zoeken naar betaald werk.

Uit de wetstekst blijkt dat bij de toeslagverlening uitsluitend overwe–
gingen met betrekking tot de noodzakelijke bestaanskosten van de
betrokkene een rol kunnen spelen. De hoogte van de uitkering mag niet
afhankelijk zijn van de arbeidsmogelijkheden van de betrokkene. Degene
aan wie door persoonlijke omstandigheden geen arbeidsverplichtingen
kunnen worden opgelegd, dient dezelfde uitkering te ontvangen als
degene voor wie deze belemmeringen niet gelden. Daarbij maakt het niet
uit of die uitkering landelijk is geregeld of voor gemeentelijke verantwoor–
delijkheid komt.

De arbeidsmarktmogelijkheden komen uitsluitend tot uitdrukking in de
verplichtingen die aan de bijstand worden verbonden en, waar het gaat
om de mate waarin de betrokkene zich aan deze verplichtingen houdt, in
de sanctie die hem eventueel wordt opgelegd. Deze gelden voor de
gehele bijstand, dus zowel voor de landelijk geregelde uitkering als voor
het deel dat voor gemeentelijke verantwoordelijkheid komt. Op deze wijze
wordt een helder onderscheid gemaakttussen enerzijds de noodzakelijke
bestaanskosten van de betrokkene en anderzijds het recht dat hij kan doen
gelden om daarin volledig door de bijstand te worden voorzien.

De hoogte van de toeslag afhankelijk stellen van de mate waarin de
betrokkene zich aan de arbeidsverplichtingen houdt, zou bovendien de
suggestie met zich kunnen brengen dat dergelijke verplichtingen niet aan
de landelijk geregelde bijstand zijn verbonden. Daarmee zou de landelijke
norm het karakter krijgen van de een of andere vorm van onvoorwaar–
delijk basisinkomen.

De leden van de GroenLinks-fractie achten op alle punten de stelling
van het kabinet aanvechtbaar dat geen verlaging van de uitkeringsniveaus
wordt beoogd, maar een beter uitvoerbare en meer fraudebestendige
regelgeving. Het loslaten van wettelijk gegarandeerde normen leidt hoe
dan ook tot vermindering van uitkeringsrechten.

Het is een verkeerde voorstelling van zaken om uit de verschuiving van
beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden de conclusie te trekken
dat bijstandsontvangers minder rechten zouden krijgen of dat de
uitkeringsniveaus worden verlaagd.
Dat geldt ook voor de specifieke categorie van kamerbewoners, waarvoor
deze leden de aandacht vragen. De stelling dat kamerbewoners hun
uitkering tot maximaal f 361 per maand zouden zien verminderen,
suggereert dat de voorstellen zouden inhouden dat de gemeenten de
plicht noch de mogelijkheden zouden hebben om voor deze groep te
voorzien in een toereikende bijstandsverlening. Dat is in genen dele het
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gevai. De wet schrijft ook voor deze categorie voor dat de toeslag dient te
zijn afgestemd op de noodzakelijke bestaanskosten. Het budget dat de
gemeenten ter beschikking krijgen is erop afgestemd dat ook aan
kamerbewoners een toereikende uitkering wordt verstrekt. Bij de
berekeningen die daaraan ten grondslag liggen is ervan uitgegaan dat
degenen die werkelijk kamerbewoner zijn, doorgaans hun huidige
uitkeringsniveau behouden. Waar de betrokkene feitelijk lagere kosten
heeft, is het gerechtvaardigd de uitkering daarop af te stemmen.

Voor de uitkeringsverlagingen die de leden van de GroenLinks-fractie
vrezen, is uiteraard wel aanleiding als blijkt dat degene die zich als
kamerbewoner presenteerde, feitelijk een woningdeler is of zelfs een
partner van de hoofdbewoner. Een van de oogmerken van de nieuwe
uitkeringssystematiek is immers de gemeenten meer mogelijkheden te
geven om uitkeringsfraude te bestrijden. Degene die nu op valse gronden
een bepaalde uitkering ontvangt, kan er vanzelfsprekend niet op rekenen
dat zijn bijstandsuitkering op het huidige niveau gehandhaafd blijft.

De leden van de GroenLinks-fractie achten het evenmin juist om te doen
voorkomen dat de voorstellen tot een meer fraudebestendige regelgeving
zouden leiden.

Deze leden brengen terecht naar voren dat gemeentelijke regelgeving
net zo fraudegevoelig kan zijn als normstellingen die op landelijk niveau
tot stand komen. Een belangrijk element van de voorgestelde uitkerings–
sytematiek is dat de nadere afstemming van de bijstand voor verantwoor–
delijkheid van de gemeenten komt. Juist omdat de gemeenten direct
worden geconfronteerd met de uitvoeringsmogelijkheden van hun eigen
regelgeving, kan worden verwacht dat zij bij de opstelling daarvan
ruimschoots aandacht geven aan de mogelijke fraudegevoeligheid. Ook
zijn zij in staat om met een aanpassing van de eigen regels direct te
reageren op problemen die in de uitvoering blijken.

Deze leden wijzen er eveneens terecht op dat onbillijke regelgeving
fraude kan uitlokken. Het kabinet heeft geen aanleiding om te veronder–
stellen dat de gemeenten niet tot een inhoudelijk iuiste regelgeving
zouden kunnen komen. Dewettelijke randvoorwaarden bieden hiervoor in
belangrijke mate ook een waarborg. Ook hierbij geldt dat de gemeente
direct in aanraking komt met de mogelijke consequenties van de eigen
regelgeving, zodat zij die op korte termijn kunnen aanpassen aan
eventueel gebleken onredelijke consequenties.

In dit kader acht het kabinet het ook van beiang dat de medewerkers
beter in staat zullen zijn om de achtergrond en de werking van de eigen
gemeentelijke regels uit te leggen dan wanneer het om regelgeving gaat
die op grote afstand tot stand is gekomen. Volledige en goede informatie
over de geldende regels kan de naleving daarvan aanmerkelijk vergroten.

Met betrekking tot de 21- en 22-jarigen vragen de leden van de fractie
van GroenLinks of aannemelijk kan worden gemaakt dat, zeker bij
handhaving en uitbreiding van het activerend arbeidsmarktbeleid voor
jongeren, behoefte is aan de bepaling van artikel 37, op grond waarvan de
gemeente kan besluiten de uitkering of de toeslag lager te stellen.

Achtergrond van mogelijkheid om voor 21- en 22-jarige alleenstaanden
de uitkering lager vast te stellen is dat voor hen het lagere
minimumjeugdloon geldt en de afstand tussen de bijstandsuitkering en
het mogelijk te verdienen loon dus geringer kan zijn dan bij de ouderen.
Daarmee ontstaat het risico dat de betrokkene gedurende langere tijd
bijstandsafhankelijk is, hetgeen op zich al zijn arbeidsmarktkansen
verkleint. Ook bij een verdere uitbreiding van het activerend arbeidsmarkt–
beleid kan er behoefte aan bestaan om de hoogte van de bijstand af te
stemmen op deze minimumjeugdlonen. Het gaat hierbij immers slechts
om aanvullende maatregelen voor zover de reguliere arbeidsmarkt
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onvoldoende mogelijkheden biedt. Uitstroom naar die reguliere markt
dient derhalve het ijkpunt te zijn voor het te voeren bijstandsbeleid.

Bij de evaluatie van de nieuwe wet zal aan het toeslagenbeleid uiteraard
bijzondere aandacht worden besteed. Daarbij kan blijken dat er in de
praktijk geen behoefte bestaat aan eert of meer mogelijkheden tot
verlaging van de uitkering. Dat kan aanleiding zijn om die mogelijkheden
tot verlaging van de uitkering te laten vervallen. Tot dat moment acht het
kabinet het wenselijk dat de gemeenten het huidige beleid kunnen
voortzetten.

De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat, blijkens de
toelichting op de nota van wijziging, slechts 7 procent van de alleen–
staande ouders niet zelfstandig een woning bewoont. Zij vragen of het
niet overdreven is om voor een zo'n gering aantal personen een nieuw
uitkeringsregime in het leven te roepen en of de wens om indrukwek–
kende daden te stellen het niet gewonnen heeft van de ratio.

Gezien de kritiek die de huidige regelgeving ondervindt, dient de
nieuwe uitkeringsstructuur volstrekt helder en doorzichtig te zijn. Dat kan
alleen worden bereikt door gekozen uitgangspunten consequent toe te
passen. Ook vanuit een oogpunt van gelijke behandeling is dat een eis die
aan wetgeving wordt gesteld. Als voor alleenstaanden wordt gekozen
voor een landelijk geregelde norm die ervan uitgaat dat de betrokkene alle
noodzakelijke bestaanskosten met een ander kan delen, is er geen
overtuigende reden om voor alleenstaande ouders een ander
uitgangspunt voor de landelijke normstelling te hanteren. Zoals uit de
door deze leden aangehaalde cijfers uit de toelichting blijkt, kunnen zij
immers eveneens in de omstandigheid verkeren dat de kosten geheel of
gedeeltelijk met een ander kunnen worden gedeeld. Daaraan doet niet af
dat dit bij degenen met de zorg voor kinderen in minder grote mate
voorkomt dan bij degenen zonder kinderen.

Voor de uitvoerders én de bijstandsgerechtigden zou het maken van een
uitzondering ooktot een onheldere uitkeringssystematiek leiden: bij
alleenstaanden en echtparen of samenwonenden gaat de landelijke norm
uit van het kostenniveau van een gezamenlijk gevoerde huishouding,
maar bij de alleenstaande ouders zou de landelijke norm gebaseerd zijn
op de veronderstelling van een voor zichzelf alleen gevoerde huishouding.
Omdat de inhoud van de landelijke norm van belang is voor de toeslag–
verlening, leidt een rninder consequente landelijke systematiek noodzake–
lijkerwijs tot een meer gecompliceerde toeslagverlening.

De leden van de fractie van de SGP vragen in hoeverre er voor
gemeenten reële beleidsruimte is om voor de genoemde uitzonderings–
categorieën de uitkeringen op het huidige peil te houden.

De uitzonderingsbepalingen hebben tot doel te voorkomen dat de
bijstand op een hoger niveau komtte liggen dan onder de huidige
regelgeving het geval is. Bij de berekening van het budget dat de
gemeenten ter beschikking wordt gesteld, is op dit punt uitgegaan van
voortzetting van het huidige beleid. De gemeenten zijn dus ook feitelijk in
staat om de bestaande uitkeringsniveaus te handhaven.

De leden van de GPV-fractie hadden de indruk dat het kabinet wel een
differentiatie naar woonlasten wil aanbrengen, maar dat het niet de
consequentie van de commissie-Van der Zwan wil trekken. Deze leden
vragen of de door deze commissie voorgestelde systematiek niet veel
meer recht doet aan de feitelijk bestaande forse verschillen in woonlasten
per regio.

Het door de commissie voorgestelde uitkeringssysteem zou tot gevolg
hebben dat de bijstandsuitkering onvoldoende aansluit bij de feitelijke
bestaanskosten in de leef– en woonsituatie van de betrokkene. De oorzaak
daarvan is vooral gelegen in de beperking van de schaalvoordelen van
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echtparen tot de huur. De huidige normverhoudingen, die met de nieuwe
uitkeringssystematiek gehandhaafd blijven door middel van de gemeente–
lijke toeslagverlening, zijn erop gebaseerd dat deze schaalvoordelen zich
uitstrekken tot het geheel van de vaste lasten en zich ook voordoen bij
uitgaven als vervanging van duurzame gebruiksgoederen.

Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de bestaanskosten in
betekenisvolle mate naar regio variëren. Noch het CBS, noch het Nibud
maakt momenteel een dergelijk onderscheid. Weliswaar zijn er grote
verschillen in huur, maar de individuele huursubsidie zorgt ervoor dat op
minimumniveau de feitelijk ten laste blijvende woonkosten nagenoeg
geen landelijke differentiatie kennen. Waar in sommige aspecten het leven
op het platteland mogelijk goedkoper is, kunnen zich op andere punten
juist weer hogere kosten voordoen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de noodzaak om vaker het openbaar vervoer te gebruiken.
Plaatselijke heffingen kunnen eveneens grote verschillen vertonen, maar
dat behoeft niet samen te vallen met bepaalde regio's of gemeentetypen.

De leden van de GPV-fractie vragen vervolgens of niet de kans bestaat
dat de grens tussen algemeen noodzakelijke kosten van levensonderhoud
en bijzondere kosten gaat vervagen. Zowel de bijzondere bijstand als de
toeslag zullen in de toekomst beide door de gemeente worden gefinan–
cierd.

Ook in de voorgestelde systematiek blijft een belangrijk verschil dat de
algemene bijstand categoraal van karakter is. Dat geldt zowel voor het
landelijk vastgestelde deel als voor de toeslagen die de gemeenten in een
verordening hebben geregeld. De bijzondere bijstand blijft zijn individuele
karakter behouden. Het kabinet verwacht dan ook niet dat een vervaging
van beide vormen van aanvullende bijstandsverlening zal optreden.

De leden van de GPV-fractie vragen of een uitkeringssystematiek zoals
de commissie-Van der Zwan voorstelt, niet een opstapje zou kunnen
betekenen naar een situatie waarin de gemeenten ook de beleidsmatige
en financiële verantwoordelijkheid krijgen voor de individuele huursub–
sidie.

Het door de commissie-Van der Zwan bepleite bijstandssysteem bevat
geen bijzondere elementen waarmee een decentralisatie van de indivi–
duele huursubsidie eenvoudiger kan worden gerealiseerd dan met de
door het kabinet voorgestelde uitkeringsstructuur. In beide systemen
wordt ervan uitgegaan dat bij hogere woonkosten de bijstandsuitkering
wordt aangevuld met individuele huursubsidie. Daarbij maakt het niet uit
of van de uitkering een aparte woonkostencomponent is afgesplitst of dat
deze onderdeel uitmaakt van de uitkering.

5. Partnerbegrip

De leden van de PvdA-fractie zijn het goeddeels eens met de
aanscherping van het partnerbegrip. Zij vragen of het laten vervallen van
het criterium «duurzaam» de bedoeling heeft dat het feitelijk invoeren van
een wachttijd van 3 of zelfs 6 maanden wordt verlaten. De leden van de
fractie van D66 zijn van oordeel dat het laten vervallen van dit
duurzaamheidscriterium een verbetering oplevert, maar zijn van oordeel
dat niet iedere eerste toenadering zou moeten worden uitgelegd als het
voeren van een gezamenlijke huishouding.

Bij de totstandkoming van het huidige partnerbegrip was beoogd met
het begrip «duurzaam» tot uitdrukking te brengen dat de betrokkenen,
gezien hun feitelijke situatie, kennelijk het oogmerk hebben om blijvend
een gezamenlijke huishouding te voeren. Uit het onderzoek van de
commissie-Van der Zwan blijkt zich op dit punt een uitvoeringspraktijk te
hebben ontwikkeld waarbij voor ongehuwd samenwonenden, ongeacht
de omstandigheden, de gezamenlijke middelentoets pas na verloop van
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een zekere periode wordt toegepast. Een dergelijke intjrpretatie is strijdig
met de bedoelingen van het partnerbegrip.

Ook zonder het duurzaamheidscriterium wordt een juiste aansluiting
met de feitelijke situatie van de betrokkenen bereikt. De betrokkenen
worden immers als partners aangemerkt als er sprake is van gezamenlijke
huisvesting én wederzijdse verzorging. Als de betrokkenen nog in
onzekerheid verkeren over het karakter van de relatie, kan er geen sprake
van zijn dat hun situatie aan beide criteria voldoet. Omgekeerd is er geen
reden om hen niet direct als partners aan te merken als zij én gezamenlijk
gehuisvest zijn én elkaar verzorgen. Een mededeling dat de betrokkenen
eerst de duurzaamheid van de relatie willen onderzoeken verdraagt zich
niet met het gegeven dat er een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
Met deze benadering verkrijgt de huidige regeling van de kennismakings–
periode dus weerzijn oorspronkelijke bedoeling.

De leden van de fractie van D66 wijzen er terecht op dat het de
gemeentelijke verantwoordelijkheid is om in het concrete geval te
beoordelen of er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Benadrukt
moet worden dat het hierbij vooral om een uitvoerings–
verantwoordelijkheid gaat en niet om de vrijheid om naar eigen
maatstaven personen al dan niet als partners aan te merken. De rechtsge–
lijkheid zou in hoge mate geweld worden aangedaan als de inhoudelijke
criteria voor het partnerbegrip, waarvan het recht op bijstand in hoge
mate afhankelijk is, voornamelijk een aangelegenheid zouden zijn van
gemeentelijke beleidsvrijheid.

De leden van de PvdA-fractie onderschrijven tevens de wijziging van het
huisvestingscriterium, maar betwijfeien of dit veel wijziging zou brengen
in de controleproblematiek. De leden van de CDA-fractie hebben evenmin
problemen met de voorgestelde wijziging, maar vragen zich, met name in
relatie met de gemeentelijke basisadministratie (GBA), af hoe de controle
adequaat kan worden uitgevoerd.

Deze leden wijzen er terecht op dat met de vervanging van het
huisvestingscriterium in «het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde
woning» de fraudegevoeligheid van dit element van het partnerbegrip
niet volledig verdwijnt. Daarin bevestigd door de gemeenten, is het
kabinet ervan overtuigd dat hiermee wel een belangrijke verbetering ten
opzichte van de huidige situatie wordt bereikt. Met het nieuwe criterium
wordt het duidelijker dat niet de formele inschrijving doorslaggevend is,
maar de feitelijke woonsituatie. Dit stelt de gemeente beter in staat om
van degene die elders nog een woning of kamer aanhoudt, te vergen om
aan te tonen dat hij op dat andere adres ook feitelijk zijn hoofdverblijf
heeft.

De registratie in de GBA is in eerste instantie lijdelijk en kan derhalve
niet doorslaggevend zijn voor de beoordeling van de huisvestingssituatie.
Als de gemeente vermoedt dat de formele gegevens niet in overeen–
stemming zijn met de feitelijke situatie, zal aanvullend onderzoek op zijn
plaats zijn. In omstandigheden kan dat ook een huisbezoek inhouden. De
bevindingen daarvan zijn bepalend voor de bijstandsverlening.

Het is niet mogelijk om in het GBA op twee verschillende hoofd–
verblijven tegelijk geregistreerd te zijn. Wél is het mogelijk om, naast het
hoofdverblijf, ook een tijdelijk adres of een postadres te laten opnemen.
De inschrijvingsmogelijkheden van het GBA sluiten derhalve aan op de
criteria voor het partnerbegrip.

De leden van de PvdA-fractie vragen hoe de voor de bijstand relevante
registraties zich verhouden tot de wet inzake de geregistreerde samen–
leving van partners voor wie huwelijksbeletselen bestaan.

De registraties op grond waarvan samenwonenden worden geacht ook
elkaars partner te zijn, dienen naar aard en strekking overeen te komen
met het begrip gezamenlijke huishouding van de Algemene bijstandswet.
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Daartoe zullen bijvoorbeeld worden gerekend het, bijvoorbeeld in verband
met de voetoverheveling, voor de loon– of inkomstenbelasting in
aanmerking zijn genomen als partners of, met het oog op het verkrijgen
van een partnertoeslag, als zodanig zijn geregistreerd bij de
Toeslagenwet, de Algemene ouderdomswet of de Wet op de studie–
financiering.

Los hiervan staat de doorwerking van de beoogde invoering van de
registratie in het Burgerlijk Wetboek. Gezien de aard daarvan en de
daaraan verbonden rechtsgevolgen kan deze voor de toepassing van de
Algemene bijstandswet zonder meer op een lijn met het huwelijk worden
gesteld.

Deze leden vragen tevens welke algemene criteria in de jurisprudentie
zijn ontwikkeld met betrekking tot het begrip «biijk geven zorg te dragen
voor elkaar».

Het betreffende criterium wordt beoordeeld aan de hand van de
feitelijke situatie van de betrokkene. Wezenskenmerk van deze beoor–
deling is dat hierbij het geheel van feiten en omstandigheden in
beschouwing wordt genomen. Hetgeen in de ene situatie als een
doorslaggevend feit wordt beschouwd om de betrokkenen als partners
aan te merken, is in een andere context slechts van betekenis in combi–
natie met andere feiten.

Het «blijk geven zorg te dragen voor elkaar» wordt in de jurisprudentie
onder andere afgeleid uit de mate van financiële verstrengeling.
Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan het gezamenlijk doen van
bepaalde huishoudelijke uitgaven, een gehele of gedeeltelijke inkomens–
overdracht, de inbreng van duurzame gebruiksgoederen in het
huishouden, de aanwezigheid van een gezamenlijke bank– of girorekening
of een gezamenlijke verzekering. Andere financiële aspecten kunnen ook
van belang zijn, zoals het afsluiten van een levensverzekering met de
ander als begunstigde of het feit dat men beiden hoofdelijk aansprakelijk
is voor het geheel van de huur.

Andere factoren spelen - overeenkomstig de bedoeling van de
wetgever - ook een rol in de jurisprudentie. Voorbeelden daarvan zijn het
verrichten van huishoudelijk werk ten behoeve van de ander, het
verzorgen van de kinderen van de ander, het gezamenlijk gebruik van de
auto, het behulpzaam zijn bij de verhuizing naar de gezamenlijke woning
of het gezamenlijk opknappen ervan en het gezamenlijk verhuizen naar
dezelfde woning.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de reden om de gehele
categorie eerstegraads bloedverwanten niet als partnerte beschouwen,
terwijl de Kamer deze uitzondering slechts bedoelde voor de hulpbehoe–
venden onder hen. Naar het oordeel van de leden van de D66-fractie is
deze uitzondering enerzijdste weinig geclausuleerd, namelijk niet beperkt
tot situaties van verzorgingsbehoefte, en anderzijds te eng, omdat ook in
andere situaties sprake kan zijn van verzorging zonder dat er een
gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. De leden van de Groenünks–
fractie zijn niet te spreken over het laten vervallen van de uitzondering
voor samenwonende bloedverwanten in de tweede graad. Naar hun
oordeel wordt hiermee zwaar ingegrepen in het privé-leven van mensen
die ervoor kiezen om in gezinsverband te blijven leven en gaat het vaak
om mensen die elkaar verzorgen. Deze leden vragen wat de conse–
quenties van zo'n maatregel voor de woningmarkt zullen zijn. De leden
van de GPV-fractie stellen de vraag aan de orde of de redenering die is
gevolgd ten aanzien van de bloedverwanten in de eerste graad, ook niet in
veel gevallen opgaat voor bloedverwanten in de tweede graad. Daarbij
denken zij aan ongehuwde broers of zussen die in de ouderlijke woning
blijven wonen.
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Het kabinet deelt het oordeel van de Kamer dat het ongewenst is om
een gezamenlijke middelentoets toe te passen als bijvoorbeeld een zoon
zijn hulpbehoevende vader in huis neemt. Bij nadere bestudering is bij het
kabinet echter de vraag gerezen of hierbij wel de verzorgings–
behoeftigheid van de een jegens de ander in het geding is.

Bij de totstandkoming van de huidige wet, in 1963, werd reeds
geoordeeld dat het niet langer passend is om, als het kind niet langer
jonger dan 21 jaar is, het recht op bijstand van ouders of kind afhankelijk
te laten zijn van elkaars inkomen. Deze overweging is nog steeds geldend.
Het is in de context van de Algemene bijstandswet niet aanvaardbaar om
van de ouder te vergen dat deze, bij gebrek aan eigen inkomen, een
beroep op de kinderen moet doen. Evenzo dienen kinderen een eigen
recht op bijstand te kunnen verkrijgen als de ouderlijke onderhoudsplicht
ophoudt te bestaan. Daarbij maakt het niet uit of sprake is van hulpbehoe–
vendheid of niet. Ook als een zoon zijn vader in huis neemt met het oog
op dreigende vereenzaming of om de woonkosten te drukken, dienen
beiden over een toereikend eigen inkomen te beschikken. Het kabinet is
derhalve tot de conclusie gekomen dat de ouder/kind-relatie de grond
vormt om hen uit te zonderen van het partnerbegrip en dat eventuele
hulpbehoevendheid daarbij geen rol dientte spelen.

Zoals de leden van de D66-fractie opmerken, kan er ook in andere
situaties sprake zijn van verzorgingsbehoeftigheid. Als die hulpbehoe–
vendheid niet de reden is om samenwonende bloedverwanten in de
eerste graad niet als partners te behandelen, kan dat evenmin bij
andersoortige relaties een grond vormen voor een dergelijke uitzon–
dering. Als de hulpbehoevendheid bij bepaalde categorieën - bijvoorbeeld
bloedverwanten - wel de reden zou zijn voor zo'n uitzondering, roept dat
bovendien de vraag op wat de rechtvaardigingsgrond is om dat niet te
laten gelden voor andere groepen die voor het overige in dezelfde
omstandigheden verkeren. Naast deze meer principiële aspecten, is voor
het kabinet een vraag hoe zou moeten worden gehandeld als gedurende
de samenwoning een situatie van hulpbehoevendheid ontstaat en hoe
zo'n regeling kan worden afgeschermd tegen fraude en oneigenlijk
gebruik.

Aan deze wijzigingen van het partnerbegrip heeft het kabinet geen
financiële taakstelling verbonden, zodat geen raming is gemaakt van
eventuele gedragsreacties. Zo'n raming zou, als gevolg van de vele
factoren die daarbij een rol kunnen spelen, bovendien weinig
betrouwbaar zijn.

Tenslotte vragen de leden van de PvdA-fractie in dit verband naar de
consequenties van het vervallen van de huidige uitzondering voor
bloedverwanten in de tweede graad. Voor de leden van de CDA-fractie
blijft in dit verband de vraag of hier niet veel meer, net als in andere
situaties, aangetoond moet worden of men in elkaars verzorging voorziet
of dat men slechts een woning deelt.

Uit het gegeven dat voor bloedverwanten in de tweede graad geen
uitzondering wordt gemaakt, kan uiteraard niet worden afgeleid dat voor
hen zonder meer een gezamenlijke middelentoets geldt. Zoals dat ook
geldt voor degenen zonder een onderlinge bloedverwantschap, is pas
sprake van een gezamenlijke huishouding als de betrokkenen het
hoofdverblijf in dezelfde woning hebben én zij zorg dragen voor elkaar. In
het door de leden van de PvdA-fractie genoemde voorbeeld van een
gescheiden vrouw die tijdelijk bij haar broer intrekt, kan daarvan
doorgaans geen sprake zijn. Weliswaar heeft zij gedurende deze periode
het hoofdverblijf bij de broer, maar is over het algemeen geen sprake van
de onderlinge verzorgingsrelatie zoals de wetgever dat bij de totstand–
koming van het partnerbegrip voor ogen staat.

Het is de leden van de CDA-fractie niet helemaal duidelijk waarom het
enkele feit van een gezamenlijke huisvesting niet als uitgangspunt zou
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mogen dienen. Ook in deze situatie moet het toch mogelijk zijn dat
tegenbewijs wordt geleverd. De leden van de fractie van D66 zijn er
evenmin van overtuigd dat het betreffende artikel niet zodanig kan
worden aangepast dat het hebben van een hoofdverblijf in dezelfde
woning in beginsel voldoende is om een gezamenlijke huishouding aan te
nemen. De bijstandsgerechtigde zal dan moeten aantonen dat er geen
sprake is van zorgdragen voor elkaar.

Een wettelijke regeling waarop deze leden doelen, heeft naar het
oordeel van het kabinet als doorslaggevend bezwaar dat het onduidelijk
waaruit het tegenbewijs zou moeten bestaan. De wet bevat dan immers
geen criteria voor het al dan niet in aanmerking nemen als partners. Zo'n
regeling zou in hoge mate afbreuk doen aan de rechtszekerheid. In veel
gevallen zouden de betrokkenen ten onrechte worden geacht elkaars
partnerte zijn, zoals bijvoorbeeld een hospita met een onderhuurder. De
partnertoets leidt er dan doorgaans toe dat een van beiden een bijstands–
uitkering wordt onthouden, terwijl deze in werkelijkheid geen beroep op
de veronderstelde partner kan doen. Om de nodige waarborgen voor een
verantwoorde bijstandsverlening te geven, dient de wet, al is het in
algemene termen, de expliciete en volledige criteria te bevatten voor de
partnertoets. In het wetsvoorstel zijn dan ook de criteria opgenomen voor
de beoordeling of de betrokkene al dan niet met een ander een gezamen–
lijke huishouding voert.

Deze criteria dienen in belangrijke mate een nadere uitwerking en
concretisering om in de dagelijkse uitvoeringspraktijk te kunnen worden
gehanteerd. Ze sluiten dus in het geheel niet uit dat een gemeente nadere
richtlijnen voor de toepassing ontwikkelt waarin de werkwijze wordt
vastgelegd voor deze beoordeling. Bij de opstelling van deze richtlijnen
kan de gemeente ten volle rekening houden met de plicht die op de
betrokkene rust om de gemeente de informatie te verstrekken die deze
nodig heeft om zich een oordeel te vormen over de rechtmatigheid van de
aanvraag. Degene die zich als alleenstaande presenteert, maar niet in
staat is om bewijsstukken te leveren waartoe werkelijke alleenstaanden
doorgaans wel in staat zijn, roept de verdenking op zich in feite de partner
van de medebewoner te zijn. Afhankelijk van de overige feiten en
omstandigheden kan dat voor de gemeente aanleiding zijn om de
aanvraag af te wijzen.

Het wetsvoorstel biedt, in samenhang met de Algemene wet bestuurs–
recht, in de praktijk derhalve goeddeels dezelfde mogelijkheden ais de
formule van tegenbewijs. Vanuit het perspectief van de rechtszekerheid is
daarbij echter een doorslaggevend verschil dat in het voorstel van het
kabinet duidelijke criteria worden gegeven. Dat is essentieel om te
waarborgen dat alleenstaanden aanspraak kunnen blijven maken op een
toereikende bijstandsuitkering.

De leden van de WD-fractie vragen welke mogelijke gevolgen voor de
uitvoering en handhaving kunnen ontstaan, wanneer in de definitieve wet
een formulering van het partnerbegrip wordt vastgelegd, die niet
tegemoetkomt aan de opvattingen van de gemeenten. De leden van de
SGP-fractie vragen naar het oordeel van het kabinet over de partner–
definitie van de VNG.

Het kabinet merkt op dat in de discussie over het partnerbegrip in
belangrijke mate overeenstemming bestaat tussen kabinet en VNG. Het
merendeel van de aanscherpingen van het partnerbegrip in het
wetsvoorstel wordt door de VNG inhoudelijk ondersteund en gezien als
belangrijke nieuwe instrumenten om partnerfraude tegen te gaan en te
voorkómen. Het verschil in visie tussen het kabinet en de VNG concen–
treert zich uiteindelijk op een beperkt onderdeel, namelijk op het al dan
niet wettelijk vastleggen van de criteria voor de beoordeling van een
gezamenlijk gevoerde huishouding.
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In het wetsvoorstel wordt men als partner aangeduid als men het
hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en blijk geeft zorg te dragen voor
etkaar in financiële zin dan wel anderszins. Dit «anderszins» vindt de VNG
moeilijk uitvoerbaar. Naar het oordeel van de VNG worden de mogelijk–
heden om partnerfraude verder terug te dringen, beperkt. De VNG stelt
een alternatief partnerbegrip voor, dat er op neerkomt dat degenen die in
dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben in beginsel als partner worden
aangemerkt, tenzij dat gelet op de omstandigheden, onredelijk moet
worden geacht. Het is aan de gemeente om in de verordening vast te
leggen op welke wijze betrokkene duidelijk moet maken dat geen sprake is
van een gezamenlijke huishouding c.q. welke criteria worden gehanteerd
bij de beoordeling van de gezarnenlijke huishouding.

Hiervoor is al uiteengezet dat het bij de bepaling van de gezamenlijke
huisvesting uitsluitend uitgaan van het hoofdverblijf in dezelfde woning -
wat de kern is van het voorstel van de VNG - op grote juridische bezwaren
stuit. Met het VNG-voorstel verdwijnen de rechtswaarborgen van de cliënt
uit de wet en bepaalt de gemeentelijke verordening in plaats van de wet
de «partnernorm». Dat kan ertoe leiden dat verschillend invulling gegeven
wordt aan de gezamenlijke huisvesting en dat twee bijstandsgerechtigden
in de ene gemeente als partner kunnen worden aangemerkt, waar ze - op
grond van dezelfde situatie - in een andere gemeente als twee alleen–
staanden worden aangemerkt. Dat is naar het oordeel van het kabinet
ongewenst. Verder merkt het kabinet op dat het niet opnemen van het
verzorgingselement in de wettelijke definitie tot gevolg zou hebben dat
daarmee het verband met het kunnen beschikken over de noodzakelijke
bestaansmiddelen - een wezenlijk kenmerk van de bijstand - niet meer
wordt gelegd. Tenslotte wijst het kabinet op het rapport van de
commissie-Van der Zwan, waarin nadrukkelijk op de noodzaak het in de
wet vastleggen van het «anderszins in elkaars verzorging voorzien» wordt
gewezen om partnerfraude effectief aan te kunnen pakken.

De door de gemeenten bepleite versterking van de bewijspositie wordt,
in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, naar het oordeel van
het kabinet goeddeels met het voorliggende wetsvoorstel gerealiseerd.
Het kabinet vindt dat aan de stellingname van de VNG deels een onder–
schatting ten grondslag ligt van de feitelijke betekenis van de voorge–
stelde wijzigingen.

De aanscherpingen van het partnerbegrip laten onverlet dat de
uitvoering van juist het partnerbegrip moeilijk is en blijft. De aard en het
karakter van de bijstand (laatste en minimale voorziening) brengen met
zich mee dat het aantrekkelijk kan zijn voor een aanvrager van bijstand om
de aanwezigheid van de partnerte verzwijgen. Met de nieuwe wet wordt
het verzwijgen van de partner aanzienlijk moeilijker en worden de
mogelijkheden van gemeenten om met behulp van de wet feitelijke
partnersituaties ook als zodanig aan te merken groter, maar dat doet de
eventuele aantrekkelijkheid om de aanwezigheid van een partnerte
verzwijgen nog niet geheel verdwijnen, öèk niet in de benadering van de
VNG. Volgens het kabinet is het naar de huidige maatstaven thans niet
mogelijk tot een verdere aanscherping van het partnerbegrip te komen,
zonder dat dat ten koste gaat van elementaire rechtswaarborgen aan de
cliënt.

Kabinet en VNG zijn dan ook van oordeel dat over het partnerbegrip het
laatste woord niet is gezegd. In recent bestuurlijk overleg met de VNG (zie
paragraaf 1.2. van deze nota) is afgesproken dat de ervaringen die de
komende tijd worden opgedaan met de uitvoering van het nieuwe
partnerbegrip, aanleiding kunnen zijn tot aanpassingen in de wet om de
aanpak nog verder te verbeteren, uiteraard met inachtneming van de
rechtswaarborgen van de bijstandsaanvrager.

Voor de leden van de D66-fractie behoeven de in artikel 3 genoemde
vermoedens dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding geen
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discussie, maar wel het feit dat zij niet weerlegbaar zijn. De leden van de
fractie van GroenLinks zijn van oordeel dat het sluitstukkarakter van de
bijstand het met zich brengt dat de betrokkene altijd met redenen en
bewijsstukken omkleed een beroep op bijstand moet kunnen blijven doen.
Zij vragen bovendien waar nu precies de «winst» van deze nieuwe
bewijspositie zit. De leden van de GPV-fractie vonden het uitsluiten van
iedere mogelijkheid van tegenbewijs wel erg vergaand.

Voor de bestrijding van de partnerfraude is het essentieel dat de
gemeente in situaties waarin daaraan redeiijkerwijs geen twijfel kan
bestaan, er zonder meer van kan uitgaan dat de betrokkenen een
gezamenlijke huishouding voeren. De mogelijkheid van tegenbewijs zwakt
deze bepaïing af tot de opsomming van situaties waarin een dergelijk
vermoeden gerechtvaardigd is. De huidige bewijspositie van de gemeente
blijft daarmee in hoge mate ongewijzigd. De gemeenten zijn dan nog
steeds gedwongen om het volledige positieve bewijs te leveren dat er
sprake is van een gezamenlijke huishouding, terwijl de betrokkene kan
volstaan met aanwijzingen dat de feiten ook de conclusie toestaan dat
geen gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.

Het komt regelmatig voor dat het voor een ieder die de betreffende
situatie kent, overduidelijk is dat de betrokkene met een ander een
gezamenlijke huishouding voert, maar dat het onmogelijk is daarvoor het
doorslaggevende, juridische bewijs te leveren waartoe de huidige
wetgeving dwingt. Ook de rechter blijkt bij de bestaande wetgeving in
extreme mate het voordeel van de twijfel bij de aanvrager om bijstand te
leggen. Voor de handhaafbaarheid van de bijstand is het een uiterst
ongelukkige situatie dat de overheid blijkbaar niet bij machte is om
evidente gevallen van fraude aan te pakken. Dat komt het maatschappe–
lijke draagvlak voor de sociale zekerheid zeker niet ten goede.

Voor de mogelijkheid van tegenbewijs bestaat in de visie van het
kabinet slechts aanleiding als het risico zou bestaan dat de betrokkenen
ten onrechte als elkaars partners worden aangemerkt. Met de gekozen
invulling kan er echter redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat de
betrokkenen een gezamenlijke huishouding voeren. De betrokkenen
worden immers pas als elkaars partners aangemerkt als zij én gezamen–
lijke huisvesting hebben én in een van de genoemde situaties verkeren.

Het is volstrekt vanzelfsprekend dat de betrokkene de gelegenheid moet
hebben om aan te tonen dat een registratie als partner op een administra–
tieve vergissing berust. Het is mogelijk dat door een onjuiste verwerking
van een formulier de betrokkene als gehuwde geregistreerd staat. Als die
verder geen voor hem merkbare consequenties heeft, heeft hij ook niet de
gelegenheid gehad om zo'n registratie te laten corrigeren. Hierbij is geen
sprake van een afzwakking van het uitgangspunt dat tegenbewijs niet
mogelijk is, maar van een correcte toepassing van de beginselen van
behoorlijk bestuur. Degene die noch verantwoordelijk is voor een onjuiste
registratie, noch daarvan de voordelen heeft genoten, dient te worden
gevrijwaard van de consequenties daarvan.

De leden van de fractie van GroenLinks kwalificeren de pogingen om
het partnerbegrip te verduidelijken als een lijdensweg, terwijl de econo–
mische partnerafhankelijkheid maatschappelijk gezien steeds minder
geaccepteerd wordt. Zij vragen of het inderdaad niet mogelijk en
betaalbaar is om voor de 1990-generatie geïndividualiseerde uitkerings–
rechten in te voeren.

De wens tot financiële zelfstandigheid doet er niet aan af dat het ook bij
de jongere generaties doorgaans vanzelfsprekend is dat de ene partner,
indien nodig, opkomt voor de ander. Nog los van de vraag of het karakter
van de bijstand dat mogelijk maakt en of daarbij een onderscheid naar
generaties kan worden aangebracht, is er in dc visie van het kabinet ook
geen aanleiding om - overeenkomstig de sociale verzekeringen - in de
bijstand de uitkeringsrechten te individualiseren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 22 545, nr. 21 25



Het komt het kabinet dan ook voor dat het een verkeerde voorstelling
van zaken is om de belangrijkste oorzaak van de handhavingsproblemen
van de partnertoets te zoeken in een verminderde maatschappelijke
acceptatie daarvan. Het is doorgaans eenvoudigweg het grote financiële
voordeel dat de betrokkenen ertoe verleidt om de aanwezigheid van de
partnerte verzwijgen. Dat daarvoor rechtvaardigingen worden gezocht,
bijvoorbeeld in een vermeende achterhaaldheid van de gezamenlijke
middelentoets, dient er vaak toe om de werkelijke motieven te verbergen.

Gevreesd moet worden dat het laten vervallen van de gezamenlijke
middelentoets het maatschappelijk draagvlak voor de bijstand niet zou
vergroten, zoals deze leden beogen, maar juist aanmerkelijk zou
verkleinen. Zoals onder andere betoogd in de memorie van antwoord, zou
dat immers betekenen dat naar de huidige maatschappelijke opvattingen
bijstand wordt verleend aan personen die dat niet nodig hebben.

De leden van de fractie van GroenLinks zijn van oordeel dat het
criterium «anderszins in elkaars verzorging voorzien» een wel heel ruime
toepassing van de samenwoonbepaling mogelijk maakt, waarbij zij onder
andere het voorbeeld noemen van twee kamerbewoners die elkaars
huisdieren verzorgen.

Het aspect van de partnerdefinitie waarvoor deze leden de aandacht
vragen, is niet nieuw, maar bestaat reeds sinds de invoering van de
Stelselherziening sociale zekerheid op 1 januari 1987. Van een verruiming
ten opzichte van de huidige wetgeving is derhalve geen sprake.

Het «anderszins in elkaars verzorging voorzien» is een essentieel
onderdeel van de partnerdefinitie om de beoogde gelijke behandeling met
gehuwden mogelijk te maken. Als een van de partners geen eigen
inkomen heeft, blijkt de gezamenlijke huishouding niet uit een financiële
verstrengeling, maar bijvoorbeeld uit het gegeven dat een van de partners
bepaalde huishoudelijke taken op zich neemt. Dit wordt aangeduid met
het begrip «anderszins in elkaars verzorging voorzien». Deze toevoeging
is ook noodzakelijk om te voorkomen dat personen zich met bepaalde
financiële constructies ten onrechte aan de gezamenlijke middelentoets
kunnen onttrekken.

Noch uit de uitvoeringspraktijk, noch uit de jurisprudentie is gebleken
dat aan deze bepaling een wijdere strekking wordt gegeven dan bij de
introductie is beoogd.

De leden van de GPV-fractie achten het juist dat voor de bijstands–
verlening in een aantal situaties een gezamenlijke huishouding wordt
verondersteld, maar vragen zich af wat de feitelijke betekenis is van de
bepaling op grond waarvan dat ook het geval is bij een samenlevings–
contract.

Evenals dat het geval is met de andere criteria die van belang zijn voor
de bijstandsverlening, kan bij de behandeling van een aanvraag worden
gevraagd naar de eventuele aanwezigheid van een samenlevingscontract
met de medebewoner. Het kabinet realiseert zich dat een dergelijke
opgave niet zonder meer kan worden gecontroleerd bij een voor de
gemeente bereikbare administratie. Dat doet er echter niet aan af dat de
gemeente tijdens de behandeling van een aanvraag om bijstand op de
hoogte kan raken van de aanwezigheid van zo'n contract. In het voorstel
van het kabinet kan de gemeente de betrokkenen dan zonder meer als
partners aanmerken.

De leden van de GPV-fractie stellen aan de orde of de gewijzigde
partnerdefinitie consequenties zou dienen te hebben voor de regeling in
de overige sociale-verzekeringswetgeving.

Omdat samenlevingsfraude zich niet beperkt tot de Algemene
bijstandswet, zal het kabinet derhalve bezien in hoeverre het wenselijk en
mogelijk is om het onderhavige begrip ook in de overige sociale–
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zekerheidswetten overte nemen. Dit past in het streven van het kabinet
naar een harmonisatie van de leefvormhepalingen.

6. Uitkeringsregime voor 18- tot 21-jarigan

Het stemt de leden van de PvdA-fractie tot tevredenheid dat voor de 18-
tot 21-jarigen een recht op bijstand blijft bestaan. Zij zijn echter van
oordeel dat de aansluiting bij de bijstandsnormen moet worden gehand–
haafd. De leden van de fractie van GroenLinks wijzen erop dat jongeren
door de voorstellen ernstig zullen worden gedupeerd. De bijstand blijft
weliswaar als uiterste vangnet bestaan, maar de hoogte van de uitkering
zal zodanig zijn dat daarvan niet de algemeen noodzakelijke kosten van
het bestaan kunnen worden gedekt.

Alvorens in te gaan op de vragen van de aan het woord zijnde fracties,
wijst het kabinet erop dat de wijzigingen in het kinderbijslagregime een
belangrijke doorwerking zullen hebben in de structuur van de bijstands–
rechten voor 18- tot 21-jarigen. Om te voorkomen dat de kinderbijslag als
een vluchtroute wordt gebruikt om de voorwaarden van de studie–
financiering te ontlopen, zal het huidige overgangsregime van de
kinderbijslagrechten worden afgeschaft. Voor boven-18-jarigen bestaat
derhalve in beginsel geen recht op kinderbijslag meer.

Voor de 18- tot 21-jarige schoolverlaters vervalt hiermee gedurende de
wachttijd Rww een voorliggende bestaansvoorziening. Hetzelfde geldt
voor degenen die in het kader van de JWG een verlengde zoekperiode
hebben gekregen en voor wie met de nota van wijziging eveneens was
voorzien in een recht op kinderbijslag in plaats van bijstand. Directe
consequentie van de maatregelen op het terrein van de kinderbijslag is
derhalve dat voor deze groepen 18- tot 21-jarigen een recht op bijstand zal
moeten bestaan om te kunnen voorzien in de noodzakelijke bestaans–
kosten. Dat zal worden geregeld in het wetsvoorstel dat primair betrekking
heeft op de wijzigingen in de Wet Studiefinanciering.

Het kabinet realiseert zich dat met deze aanpassingen in enige mate
afbreuk wordt gedaan aan het uitgangspunt dat het slechts in noodge–
vallen mag voorkomen dat jongeren uit deze leeftijdscategorie een beroep
op bijstand moeten doen. Vooral door het vervallen van de huidige
wachttijd zal de bijstandsverlening niet het beoogde strikte uitzonderings–
karakter hebben. Vanuit het perspectief van de arbeidsinschakeling zijn er
echter ook voordelen verbonden aan de onmiddellijke toegang tot de
bijstand in plaats van pas na een half jaar wachttijd. De gemeente en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn dan immers direct in staat om in te
spelen op de mogelijke arbeidsmarktproblemen van de betrokkenen en
kunnen zonder vertraging de eventueel noodzakelijke activiteiten
ondernemen om een mogelijk gebrek aan kwalificaties te verhelpen.

Evenmin ziet het kabinet in de wijzigingen in de kinderbijslag aanleiding
om wijziging te brengen in het voorgenomen uitkeringsregime voor de
betrokkenen. Er is een onverminderde noodzaak om te komen tot een
goede afstemming met enerzijds de ouderlijke onderhoudsplicht en
anderzijds de beloningsniveaus in de Jeugdwerkgarantiewet, met name in
de voorbereidingsfase. Het kabinet is derhalve van oordeel dat de keuze
die in de nota van wijziging is gemaakt om de bijstandsnormen voor 18
tot 21 jarigen vastte stellen op het niveau van de kinderbijslagbedragen,
ongewijzigd kan blijven. Dit ook wanneer deze normen van toepassing
zullen worden op degenen voor wie onder de huidige regelgeving de
wachttijd geldt. Voor wat betreft het niveau van de noodzakelijke
bestaanskosten gelden voor deze categorie immers geen specifieke
overwegingen in vergelijking met de andere leeftijdsgenoten die een
beroep moeten doen op de ABW. Hogere uitkeringsniveaus zouden tot
gevolg hebben dat de jongere die deelneemt aan de voorbereidingsfase
van de JWG per definitie geen inkomen verwerft waarmee hij onafhan–
kelijk wordt van de sociale dienst.
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Met een uitkering op het niveau van de huidige kinderbijslag wordt
bovendien recht gedaan aan het uitgangspunt dat - uitzonderingssituaties
daargelaten - de betreffende jongeren hun financiële zelfstandigheid niet
met een uitkering dienen te realiseren, maar doorte werken of zich
daarop met een opleiding voorte bereiden. Een bijstandsuitkering op dit
niveau voorziet immers niet geheel in de noodzakelijke bestaanskosten,
maar is daarin slechts een bijdrage. Voor het overige dient hij in beginsel
een beroep op de ouders te doen.

Uiteraard is daarbij de vraag aan de orde of zo'n bijstandsnorm voldoet
aan de uitgangspunten van de bijstandswet. Bij degenen jonger dan 21
jaar zijn daarbij twee gelijkwaardige uitgangspunten van belang. De
bijstand dientte voorzien in de noodzakelijke bestaanskosten én de
bijstand dient aan te sluiten op de ouderlijke onderhoudsplicht. De vraag
is derhalve niet of de voorgestelde bijstandsnorm op zich toereikend is
voor de noodzakelijke bestaanskosten, maar of dat het geval is in
samenhang met de bijdrage die van de ouders kan worden verlangd. Op
dit punt verschilt het voorgestelde systeem niet principieel van de huidige
regeling. De thuisinwonendennorm gaat er vanuit dat de jongere geen of
slechts een zeer geringe bijdrage aan de ouders behoeft te geven voor de
kosten die zij voor hem maken. Met de wijziging van de jongerennormen
op 1 januari 1993 wordt voorts alleen dan een uitkering voor uitwonenden
verstrekt, als de betrokkene redelijkerwijs geen beroep op de ouders kan
doen. In alle andere gevallen zal deze slechts door ouderlijke financiële
steun zelfstandig kunnen wonen.

Om een goede afstemming met de ouderlijke onderhoudsplichtte
bereiken, ligt het voor de hand om in de bijstand als basisniveau het
bedrag van de kinderbijslag te hanteren. Die voorziet immers eveneens in
een overheidsbijdrage in de bestaanskosten die is afgestemd op de
ouderlijke onderhoudsplicht. In het overgangsrecht van de Algemene
Kinderbijslagwet was vastgelegd welk niveau daarvoor passend is. De
afschaffing van het overgangsrecht doet niets af aan de inhoudelijke
keuze die hieromtrent gemaakt is.

Als de betrokkene, bijvoorbeeid door een gebrek aan financiële
draagkracht, geen beroep op de ouders kan doen, komt deze met het
voorgestelde systeem in aanmerking voor een aanvullende bijstandsuit–
kering. Daarmee draagt de bijstand ervoor zorg dat de jongere, ongeacht
de mate waarin de ouderlijke onderhoudsplicht kan worden aange–
sproken, altijd over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

De PvdA-fractie heeft grote aarzeling met betrekking tot de alleen–
staande ouders van 18 tot 21 jaar, waarbij niet alleen de jonge ouder, maar
ook diens kind in het geding is. Naar hun oordeel dient deze groep zeker
te zijn van een bijstandsuitkering die de hoogte van de kinderbijslag–
bedragen overschrijdt. Ook de leden van de fractie van D66 vragen zich af
of de voorgestelde regeling wel redelijk is in gevallen waarin sprake is van
jeugdigen met een kind.

Een onderscheid in uitkeringsniveau tussen de beneden-21-jarigen met
en zonder kinderen zou vanuit een oogpunt van gelijke behandeling alleen
kunnen worden gemotiveerd als op voorhand vaststaat dat de landelijke
basisnorm in alle gevallen ontoereikend is. Dat is echter niet het geval.
Het gegeven dat de betrokkene zelf een kind heeft, doet niet af aan de
onderhoudsplicht van de ouders. De jonge ouder zelf komt in aanmerking
voor kinderbijslag. Als de betrokkene nog bij diens ouders woont, zal die
in hoge mate, zo niet volledig, toereikend zijn. Ook voor het overige zijn er
onvoldoende gronden om voor deze categorie te voorzien in een hogere
landelijke basisnorm. Er is evenmin aanleiding om bij jonge ouders niet
tot een individuele beoordeling te komen van de noodzaak van
zelfstandige huisvesting.

Juist omdat niet zonder meer vaststaat dat de landelijke normbedragen
voor degenen met kinderen geen gepaste invulling van de noodzakelijke
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bestaanskosten zijn, zou een afwijkende regeling derhalve onvoldoende
objectief kunnen worden gerechtvaardigd. Die zou bovendien in de weg
staan aan de beoogde individuele vaststelling van de behoefte aan
bijstand.

De leden van de fractie van de PvdA vragen aan welke factoren zo al
gedacht rnoet worden bij de beoordeling van de noodzakelijkheid van
zelfstandige huisvesting.

De beoordeling van de noodzaak om aanvullende bijstand te verlenen,
is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Evenmin als dat het geval is
met de overige kosten waarvoor de gemeente bijzondere bijstand kan
verlenen, acht het kabinet het wenselijk dat hiervoor, direct of indirect,
door de landelijke regelgever criteria worden ontwikkeld. Die zouden
bovendien afbreuk doen aan de gewenste beoordeling aan de hand van
de individuele omstandigheden. De gemeenten kunnen uiteraard
aansluiting zoeken bij de bestaande regelgeving, zij het dat deze een
categoraal karakter draagt.

De WD-fractie onderschrijft de hoofdlijn van het wetsvoorstel ten
aanzien van de jongeren. Zij vragen om een verduidelijking van de
verhouding tussen de bijstand en de ouderlijke onderhoudsplicht als de
betrokken jongere niet in aanmerking komt voor de JWG. Is hierbij sprake
van een en/en– dan wel van een of/of-situatie?

De aanvullende bijstand wordt afgestemd op de mate waarin de ouders
in staat zijn de eventuele hogere noodzakelijke bestaanskosten van de
jongere voor hun rekening te nemen. Daarbij kan de gemeente tot het
oordeel komen dat de ouders, gezien hun financiële omstandigheden, wel
in staat zijn om een deel van deze kosten te dragen, maar niet geheel. In
zon situatie ontvangt de jongere deels aanvullende bijstand en doet hij
voor het overige een beroep op de ouders.

Deze aanvulling kan overigens ook aan de orde zijn als de betrokkene in
de JWG is opgenomen. Hierbij kan met name worden gedacht aan een
jongere die deelneemt aan de voorbereidingsfase en voor wie bijvoor–
beeld zelfstandige huisvesting noodzakelijk moet worden geacht.

De leden van de fractie van de WD merken op dat het kabinet niet
ingaat op de mogelijke uitvoerings– en handhavingsproblemen die
verbonden zijn aan het voorstel om de schoolverlaters gedurende de
wachtperiode voorafgaand aan de Jeugdwerkgarantiewet geen bijstand te
doen verstrekken, maar kinderbijslag.

Zoals hierboven vermeld, vervalt met de wijzigingen in het AKW-regime
voor boven-18-jarigen het voornemen om ook gedurende de verlengde
zoekperiode van de JWG de kinderbijslag als voorliggende voorziening te
laten fungeren.

De reden dat in de toelichting niet was ingegaan op mogelijke
uitvoeringsproblemen was overigens dat het hier niet om een nieuwe
regeling gaat, maar om een brederetoepassing van bestaande bepalingen
omtrent de wachttijd. Het besluit van de JWG-organisatie tot verlenging
van de zoekperiode zou als bewijsstuk kunnen dienen bij een aanvraag
om kinderbijslag. Voor de beoordeling van het recht op bijstand zou de
gemeente zich eveneens in verbinding kunnen stellen met de lokale
JWG-organisatie of contact kunnen opnemen met de Sociale Verzeke–
ringsbank.

De leden van de fractie van D66 betwijfelen de redelijkheid om de
aanvulling op de landelijk geregelde normen voor de 18- tot 21-jarigen tot
de bijzondere bijstand te rekenen. Naar hun oordeel zouden ten minste
vaste kosten, zoals de ziektekosten, tot de algemene bijstand moeten
worden gerekend. Ook de leden van de Groen Links-fractie achten de
bijzondere bijstand niet het meest gelukkige instrument. Omdat de
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beslissing over de uitkering voor hen voor een groter deel afhankelijk is
van het gemeentelijke beleid, achten zij de rechtszekerheid voor de
betreffende jongeren nagenoeg nihil.

Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om de aanvulling als
bijzondere bijstand vorm te geven. Uitgangspunt is immers dat de
landeüjke norm in combinatie met de ouderlijke onderhoudsplicht
toereikend is en dat deze slechts wordt aangevuld als de individuele
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Naast de algemeen gefor–
muleerde grondslag voor deze bijstandsverlening, worden voor deze
aanvulling bovendien geen landelijke normen of randvoorwaarden
gegeven. Op deze aspecten komt de aanvulling geheel overeen met de
bijzondere bijstand. Die kenmerkt zich immers door de individuele
beoordeling van de mate waarin de landelijk geregelde bijstand moet
worden aangevuld en door de afwezigheid van landelijke normen.

De leden van Groenünks merken terecht op dat de aanvulling in de
regel betrekking zal hebben op kosten die bij de overige leeftijds–
categorieën deel uitmaken van de algemene bijstand. Met de decentrali–
satie van de bijzondere bijstand op 1 augustus 1992 wordt het onder–
scheid tussen de algemene en bijzondere bijstand echter niet rneer
bepaald door de aard van de kosten, maar louter door het gegeven dat de
betrokkene door individuele omstandigheden noodzakelijke bestaans–
kosten heeft die hij niet uit de landelijke norm kan voldoen.

Voor de rechtszekerheid van de betrokkene maakt het geen verschil of
de individueel te beoordelen bijstand de vorm van algemene bijstand
heeft dan wel van bijzondere bijstand. Als diens omstandigheden daartoe
noodzaken, heeft de betrokkene recht op bijstand, ongeacht de benaming
daarvan.

Ook de algemene bijstand die aan beneden-21-jarigen wordt verstrekt,
geeft toegang tot de ziekenfondsverzekering, waarvan de premie voor
rekening van de gemeente komt.

De leden van de GPV-fractie achten het principieel een juist
uitgangspunt dat ouders die zich aan de onderhoudsplicht onttrekken, een
verhaalsactie tegemoet kunnen zien. Zij vragen of de gemeenten de
vrijheid zullen hebben om een afweging tussen kosten en baten te maken.

De verplichting om in het levensonderhoud te voorzien van een
afhankelijke ex-echtgenoot of kinderen zou zonder betekenis zijn als de
bijstand deze zonder consequenties zou overnemen. Om deze reden past
het al niet om doorslaggevend te laten zijn of in het betrokken geval de
kosten van het verhaal wel opwegen tegen de opbrengst daarvan.

Zon kosten/baten-analyse kan bovendien niet van te voren worden
gemaakt. Niet kan worden overzien welke kosten in individuele gevallen
aan het verhaal verbonden zullen zijn. Die kosten kunnen bovendien door
de betrokkene worden beïnvloed, bijvoorbeeld door in beroepte gaan
tegen de beslissing van de gemeente. Zou het verhaal afhankelijk worden
gesteld van de verwachte kosten, dan is het voor de onderhoudsplichtige
aantrekkelijk om op voorhand kenbaar te maken dat hij zonder meer
beroep zal instellen. Alsdan vergroot hij immers de kans dat de gemeente
zal besluiten van verhaal af te zien.

Als de verwachte kosten een punt van afweging zijn, ligt het voorts in
de rede om te verwachten dat alleen in rechte verhaal wordt gezocht als
op voorhand nagenoeg zeker is dat de vordering inderdaad wordt
toegewezen. Consequentie daarvan is dat in veel gevallen ten onrechte
van verhaal zou worden afgezien, omdat de rechter– hoewel dat van te
voren niet geheel zeker is - toch zou hebben geoordeeld dat er een
onderhoudsplicht bestaat.

De wetenschap dat de gemeente van geval tot geval beziet of verhaal
wordt ingesteld, zou er bovendien ongetwijfeld toe leiden dat tal van
onderhoudsplichtigen die momenteel zonder problemen hun alimentatie
voldoen, de betaling zullen staken. Het gevolg daarvan zal zijn dat per
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saldo de kosten van verhaal belangrijk zullen stijgen. Daarmee wordt dan
uiteindelijk het tegenovergestelde bereikt van wat met een kosten/baten–
afweging wordt beoogd.

Het bovenstaande neemt niet weg dat het reëel kan zijn dat de
gemeenten bij zeer geringe bedragen van verhaal afzien. De loutere
administratieve verwerking daarvan kan al meer kosten met zich brengen
dan de hoogte van het alimentatiebedrag. Een wetteüjke regeling daarvan
is echter niet wenselijk, omdat dit onvermijdelijk afbakeningsproblemen
met zich brengt. Daarnaast kan het in omstandigheden - ook vanuit een
bedrijfseconomisch perspectief bezien - zinvol zijn om ook bij beperkte
bedragen verhaal te zoeken, bijvoorbeeld omdat op afzienbare termijn het
te verhalen bedrag een substantiëlere omvang kan hebben als gevolg van
een verwachte inkomensstijging.

7. Bijzondere bijstand

De leden van de PvdA-fractie wijzen erop dat de draagkrachtberekening
per gemeente nogal uiteen blijkt te lopen en vragen of het niet de
voorkeur zou verdienen als de gemeenten ertoe zouden overgaan om
deze berekeningen op elkaar af te stemmen.

Het kabinet is het met deze leden eens dat het voor het rechtsgevoel
van de betrokken burgers onwenselijk is als er tussen gemeenten grote
verschillen bestaan in de verlening van bijzondere bijstand. Dat betreft
niet alleen de financiële berekening, maar ook de inhoudelijke criteria
voor de beoordeling van de vraag of de betreffende kosten wel of niet
voor bijstandsverlening in aanmerking komen. Wezenskenmerk van
decentralisatie is echter dat het de eigen verantwoordelijkheid van de
gemeenten is om het beleid vast te stellen. Daartoe hoort ook de vraag in
hoeverre het beleid wordt afgestemd met dat van andere gemeenten. Het
is niet consequent als de landelijke wetgever, nadat deze de beleids–
bevoegdheden doelbewust heeft overgedragen aan andere bestuurs–
organen, zou trachten het beleid op onderdelen toch nog vastte stellen.

Het is de leden van de fractie van de PvdA niet duidelijk of het na de
herziening van de Algemene Bijstandswet ai dan niet mogelijk is om
bijzondere bijstand te verlenen aan met name personen die lang zijn
aangewezen op een bijstandsuitkering of zeer hoge woonlasten hebben
en ten gevolge daarvan in financiële nood kunnen verkeren. De leden van
de GPV-fractie vragen eveneens of er in de verlening van bijzondere
bijstand geen rekening moet worden gehouden met toenemende
algemeen noodzakelijke bestaanskosten, zeker als de periode van
bijstandsverlening langerwordt.

De landelijke bijstandsnormen hebben een algemeen karakter. Ook
degenen die al langdurig van de bijstand afhankelijk zijn of relatief hoge
woonkosten hebben, dienen van deze uitkeringsbedragen rond te komen.
Gezien de rechtsgrond voor de bijzondere bijstand is het niet mogelijk om
de bijstandsuitkering aan te vullen om de enkele reden dat de betrokkene
langdurig bijstand ontvangt. Evenmin is het mogelijk om met bijzondere
bijstand een vergoeding voor woonkosten te geven die de individuele
huursubsidie doelbewust voor eigen rekening van de betrokkene laat. In
dergelijke omstandigheden zal er echter wel vaker aanleiding zijn om voor
bepaalde kosten extra bijstand te verlenen dan bij degenen die pas korte
tijd van de bijstand afhankelijk zijn.

8. Vergroting van de activerende werking van de bijstand

8.1 Algemeen

De leden van de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks en SGP vragen
naar de relatie tussen de in het wetsvoorstel neergelegde intensivering
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van de uitstroommogelijkheden en de beschikbare werkgelegenheid, in
het bijzonder voor degenen zonder of met beperkte arbeidsmarkt–
perspectieven. De fractie van D66 sluit niet uit dat het bij een ruime
arbeidsmarkt soms aangewezen kan zijn minder administratieve eisen
worden gesteld.

Het kabinet onderkent dat er een tekort aan werkgelegenheid is,
waardoor teveel mensen buiten het arbeidsproces blijven staan. In het
bijzonder is het zorgwekkend dat de werkloosheid zich dreigt te concen–
treren in bepaalde regios en steden en bij bepaalde groepen in de
samenleving. Dat deze ontwikkeling moet worden bestreden, is een van
de leidende beginselen van het kabinet. Het bevorderen van economische
groei en werkgelegenheid - in het bijzonder in het laagste segment van de
arbeidsmarkt - is een hoofdopdracht van het kabinetsbeleid.

Het kabinet wil daarbij de langdurige werkloosheid langs een veelheid
van wegen terugdringen. Zoals in het regeerakkoord is aangegeven, zal
een onderdeel daarvan zijn het creëren van ten minste 40 000 extra
arbeidsplaatsen van 32 uur voor langdurig werklozen in de sfeer van
verzorging (bejaardenoorden en thuiszorg), kinderopvang en veiligheid en
openbaar toezicht. Uitgangspunt hierbij is dat de intensivering van het
uitstroombeleid van de bijstand in de eerste plaats gericht is op inscha–
keling in het reguliere arbeidsproces. In individuele trajectplannen kunnen
de benodigde stappen daartoe worden geïntensiveerd. Wanneer blijkt dat
de kansen op de arbeidsmarkt afwezig of uiterst beperkt zijn, of wanneer
de bemiddelingsinspanningen vooralsnog geen resultaat hebben
opgeleverd, dan kan instroom in een van de extra arbeidsplaatsen een
perspectief bieden.

Het a priori afzien van arbeidsverplichtingen voor degenen met geringe
arbeidsmarktkansen is niet de gewenste aanpak. Ook in zon situatie moet
de bijstandsontvanger het mogelijke doen om de uitkerings–
afhankelijkheid niet onnodig lang laten voortduren. Tevens moet worden
voorkomen dat de betrokken instanties zich gelegitimeerd zouden achten
om geen inspanningen meer te leveren ten behoeve van deze groep. Het
kabinet geeft er de voorkeur aan om voor degenen met ernstige
arbeidsmarktproblemen in beginsel dezelfde verplichtingen te laten
gelden, maar daarnaast specifiek op hun situatie toegesneden voorzie–
ningen aan te bieden om maatschappelijk isolement te voorkomen.
Daarop wordt hieronder in paragraaf 8.2 van de nota nader ingegaan.

In paragraaf 8.3 komt de vraag van de leden van de PvdA-fractie aan de
orde hoe maatschappelijke desintegratie en tweedeling kan worden
voorkomen.

De leden van de fractie van GroenLinks vinden dat de situatie op de
arbeidsmarkt met zich meebrengt dat de introductie van individuele
trajectplannen een bescheidener start behoeft.

De individueletrajectplannen moeten hun nutjuist bij een moeilijke
arbeidsmarkt bewijzen. Dat neemt niet weg dat het aantal individuele
trajectplannen noodzakelijkerwijs wordt begrensd door de capaciteit en
middelen van de betrokken uitvoeringsorganisaties van de mogelijkheden
op de regionale arbeidsmarkt. Met de introductie van dit instrument wordt
beoogd dat gemeenten, Arbeidsvoorziening en bijstandsontvangers de
aanwezige mogelijkheden tot het uiterste benutten.

8.2 Arbeidsverplichting

De fracties van PvdA, CDA en GPV vragen zich af of de motie-Schutte
(Tweede Kamer, 1993-1994, 22 545, nr. 16) wel overeenkomstig haar
strekking in het wetsvoorstel is opgenomen. Zij vragen zich af of door de
uitwerking in het wetsvoorstel alleenstaande ouders wel de zekerheid
hebben dat zij van de arbeidsplicht worden ontheven, hetgeen de motie
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tot uitdrukking wilde brengen. De leden van de fractie van de SGP vragen
in dit verband de leeftijdsgrens voor het jongste kind op 12 jaar te stellen.

De motie-Schutte is voor het vorige kabinet aanleiding geweest om
alsnog met de nota van wijziging expliciet in de wet vast te leggen dat de
gemeenten rekening dienen te houden met de eventuele zorgtaak van de
bijstandsontvanger voor jonge kinderen. Een categorale ontheffing werd
daarbij niet op zijn plaats geacht.

Ook het huidige kabinet acht categorale ontheffingsmogelijkheden in
beginsel onwenselijk. Deze hebben immers het risico in zich dat een
bepaalde groep bijstandsontvangers buiten het activeringsbeleid van
gemeenten blijft. De lange werkloosheid wordt dan zelf al een ernstige
belemmerende factor om weer financieel zelfstandig te worden. Of
voorwaarden kunnen worden opgelegd, en zo ja welke, kan slechts
worden beoordeeld aan de hand van de individuele situatie. De aanwe–
zigheid van jonge kinderen hoeft niet per definitie een belemmering te
vormen om werk te aanvaarden. Als kinderopvang aanwezig is, kan de
zorg voor de kinderen wellicht worden gecombineerd met voltijdswerk,
terwijl daardoor in andere situaties deeltijdwerk mogelijk is. In andere
gevallen behoort werk vooralsnog niet tot de mogelijkheden, maar is de
betrokkene wel in staat met scholing de toekomstige arbeidsmarktkansen
te vergroten.

In het geval van de verzorging van jonge kinderen acht het huidige
kabinet eeri dergelijke ontheffing echter gerechtvaardigd. De toepassing
van de opdracht om rekening te houden met de zorgtaak van de
betrokkene zal er in de praktijk immers doorgaans toe leiden dat slechts
verplichtingen worden opgelegd als de betrokkene zelf de mogelijkheden
ziet om dat te combinaren met de verzorgende taak.

Bij nota van wijziging zal de betreffende bepaling alsnog in volledige
overeenstemming worden gebracht met de motie-Schutte: voor degene
met de zorg voor kinderen jonger dan 5 jaar zullen geen arbeids–
verplichtingen aan de bijstandsverlening worden verbonden, tenzij
betrokkene kenbaar maakt beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.
Hiermee verkrijgt de ouder die dergelijke jonge kinderen verzorgt, de
volstrekte zekerheid dat de arbeidsverplichtingen overeenkomstig zijn
wensen zijn.

Dit betekent niet dat de gemeenten in het activeringsbeleid de bijstands–
ontvangers met kinderen in deze leeftijdscategorie zonder meer buiteri
beschouwing dienen te laten. Steeds vaker blijkt dat moeders met zeer
jonge kinderen graag willen deelnemen aan activiteiten die de arbeids–
participatie kunnen bevorderen. Reden daarvoor is niet alleen dat
daarmee weer uitzicht ontstaat op financiële zelfstandigheid, maar
bijvoorbeeld ook dat daarmee een dreigend sociaal isolement wordt
doorbroken. In overeenstemming met de strekking van de motie-Schutte
dienen deze uitkeringsgerechtigden dus niet zonder meer categoraal te
worden uitgesloten van dergelijke activeringsprogrammas. Vooral ten
aanzien van alleenstaande ouders is en blijft het gewenst om samen met
de betrokkene te zoeken naar mogelijkheden om de arbeidsmarktkansen
te verbeteren.

Een uitbreiding van de werkingssfeer van deze ontheffingsbepaling tot
kinderen jonger dan 12 jaar, acht het kabinet niet verantwoord. Daarmee
zou gedurende een te lange periode het vanzelfsprekende uitgangspunt
worden verlaten dat financiële zelfstandigheid de voorkeur heeft boven
uitkeringsafhankelijkheid. Van het beginsel dat aan de bijstand de
verplichting verbonden is om te zoeken naar mogelijkheden om weer een
eigen inkomen te verdienen, gaat voor alle betrokkenen - gemeenten én
bijstandsontvanger - een stimulans uit om die kansen ook te creëren. De
ervaring leert dat op deze wijze aanvankelijke aarzelingen vaak omslaan in
een wens om weer financieel zelfstandig te zijn en dat toch oplossingen
kunnen worden gevonden voor belemmeringen die eerst onoverkomelijk
leken. De algemene opdracht die in de wet is neergelegd om de verplich–
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tingen af te stemmen op de omstandigheden van de betrokkene, biedt een
garantie dat ook bij deze leeftijdscategorie de voorwaarden in overeen–
stemming blijven met de verzorgende taken.

De fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks gaan in op de voorstellen in
de memorie van toelichting over het inzetten van uitkeringsgerechtigden
bij maatschappelijk nuttige activiteiten.

Bijzondere aandacht is vereist voor de groep bijstandsgerechtigden
zonder het perspectief om op afzienbare termijn betaalde arbeid te
verkrijgen. Juist bij deze groep van de «blijvers» treedt een cumulatie op
van sociale en financiële problemen. Met name in de bijstandsverlening
dient in toenemende mate aandacht te worden besteed aan vraagstukken
als sociale uitsluiting, isolement en verschulding. Het kabinet is het met
de leden van de PvdA-fractie eens dat de blijversproblematiek geen reden
mag zijn om het perspectief op de arbeidsmarkt op te geven, maar dat een
specifiek beleid is vereist om maatschappelijke desintegratie en
tweedeling te voorkomen.

Allereerst is van belang dat in samenwerking tussen de gemeenten en
Arbeidsvoorziening wordt vastgesteld wie tot de «blijvers» in de bijstand
moeten worden gerekend. Voor een deel van deze groep moeten
achterliggende problemen van veelal sociale aard worden opgelost
alvorens de feitelijke terugkeer naar het arbeidsproces aan de orde kan
zijn. In afspraken moet worden vastgelegd welke organisatie welke
activiteiten voor zijn rekening neemt.

Er zal een categorie zijn voor wie het activerend arbeidsmarktbeleid -
tijdelijk of zelfs blijvend - geen kans van slagen heeft. Bezien moet
worden welke alternatieve wegen tot activering voor hen open staan,
waarmee maatschappelijk isolement wordt voorkomen en arbeidsmarkt–
capaciteiten behouden blijven. De gedachtenontwikkeling hieromtrent is
nog afgerond, zodat nog geen definitief antwoord kan worden gegeven op
alle knelpunten die de verschillende fracties naar voren brengen.

Om nader inzicht te krijgen in de problematiek van de blijvers neemt het
kabinet zich voor om met gerichte experimenten de haalbaarheid te
onderzoeken van sociaie activering. Daarbij gaat het met name om het
laten verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten door bijstands–
ontvangers met behoud van uitkering.

Verschillende fracties gaan in op het voorstel om het begrip passende
arbeid voor academici en schoolverlaters ruimer te hanteren. De leden
van de PvdA-fractie vragen bevestiging van hun constatering dat de
hoofdregel met betrekking tot passende arbeid is dat het systeem van de
Werkloosheidswet wordt gevolgd. Daarnaast gaan zij ervan uit dat, daar
waar de bescherming van het begrip passende arbeid zich niet uitstrekt
tot degenen die in het geheel geen relevant arbeidsverleden hebben,
hieronder ook afgestudeerden moeten worden begrepen.

Uitgangspunt is dat in de Werkloosheidswet en in de Algemene
bijstandswet eenzelfde regime ten aanzien van het begrip passende
arbeid wordt gehanteerd. Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de
subcommissie Bijstand van de Tweede Kamer.

Welk werk in een individueel geval passend is, wordt vooral bepaald
door de aard en het niveau van de eerder verrichte arbeid en van de
opleiding. Naarmate de werkloosheid langer duurt, neemt de betekenis
van arbeidsverleden en opleidingsniveau af. Voor de bijstandspopulatie
geldt dat men over het algemeen in het geheel geen of een minder recent
arbeidsverleden heeft. Voor bijstandsontvangers zal hiermee doorgaans
meer arbeid passend zijn dan voor WW-gerechtigden. De werking van het
begrip passende arbeid strekt zich op dit moment echter ook uit tot
degenen die geen arbeidsverleden hebben. Gezien het ontbreken van een
arbeidsverleden acht het kabinet het onjuist dat schoolverlaters eisen
kunnen stellen aan het aangeboden werk. Voor hen dient in beginsel alle
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arbeid passend te worden geacht. De verscherping van dit regime strekt
zich uit tot alle schoolverlaters, en dus ook tot de academici onder hen.
Atleen aan het relevante arbeidsverleden dat zij eventueel naast de studie
hebben opgebouwd, behoren zij rechteri te kunnen ontlenen.

De leden van de CDA fractie stellen kennis te willen nemen van een
harmonisatie van het begrip passende arbeid in relatie tot het begrip
«gangbare arbeid», opdat helderheid ontstaat welke eisen aan wie gesteld
kunnen worden, ook met het oog op verdringing op de arbeidsmarkt. De
leden van de D66-fractie vragen naar de samenhang tussen het
voornemen om voor academici reeds bij aanvang van de werkloosheid
niet alleen arbeid op academisch niveau, maar ook op HBO-niveau, als
passend te kwalificeren en mogelijke verdringingseffecten op de
arbeidsmarkt.

De criteria inzake passende arbeid in het kader van de
Werkloosheidswet en de Algemene bijstandswet dienen ertoe om te
kunnen beoordelen of men zich bij het zoeken naar werk ruim genoeg
opstelt. Het begrip «gangbare arbeid» is een criterium voor de vaststelling
van de mate van arbeidsongeschiktheid, los van de feitelijke beschik–
baarheid van die arbeid. De begrippen «gangbare arbeid» en «passende
arbeid» hebben dus een andere functie en zijn niet inwisselbaar.

De arbeidsmarktpositie van academici is ongunstiger dan die van
HBO-ers. Zo blijken er voor academici tegenover elke vacature meer dan
twee keer zoveel werklozen te staan dan bij HBO-ers. Anderzijds blijkt dat
moeilijk vervulbare vacatures zich vooral voordoen bij wetenschappelijke
en leidinggevende functies. Een van de oorzaken is dat de potentiële
gegadigden te hoge eisen stellen of niet-passende wensen hebben ten
aanzien van arbeidstijden. Door ook arbeid op HBO-niveau direct voor
academici passend te achten kan worden bereikt dat zij profiteren van de
relatief gunstige arbeidsmarktsituatie van HBO-ers. In meer algemene zin
verwacht het kabinet van een dergelijke maatregel een positief effect op
het zoekgedrag van academici.

Het staat niet op voorhand vast dat door deze maatregel ongewenste
verdringingseffecten zullen optreden. Verdringingseffecten doen zich
momenteel het meest pregnant voor bij de lagere, algemene opleidings–
niveaus en niet bij de groepen waarop deze maatregel betrekking heeft.
Dit verschijnsel noopt er wel toe om aanpassingen in de sfeer van
passende arbeid met enige omzichtigheid aan te brengen. Een zekere
mate van verdringing mag echter wel worden geaccepteerd, zeker waar
het gaat om het voorkomen van langduriger uitkeringsafhankelijkheid dan
feitelijk noodzakelijk is.

De leden van de D66-fractie wijzen op de opmerkingen van de Raad van
State ten aanzien van de kaders die de internationale regelgeving stelt ten
aanzien van het begrip passende arbeid. De leden van de fracties van
VVD, SGP en GPV vragen waarom in het kader van de bijstand niet is
gekozen voor het over de hele linie toepassen van een verruiming van het
begrip passende arbeid.

De betreffende verdragen hebben betrekking hebben op het geheel van
het scciaal-zekerheidsstelsel voor zover deze ziet op het werkloosheids–
risico en zijn dus ook van toepassing op de bijstand. Naast de hierboven
genoemde verdringingseffecten, dwingen de internationale verdragen
ertoe dat in de bijstand grenzen in acht worden genomen bij de arbeid die
voor de betrokkene passend wordt geacht. De voorgestelde verruiming
ten aanzien van academici en schoolverlaters valt binnen de grenzen die
door deze verdragen worden aangegeven.

De leden van de D66-fractie wijzen terecht op het binnenkort te
verwachten rapport van het onderzoek naar de implementatie van de
richtlijn passende arbeid in de uitvoeringspraktijk. Het is mogelijk dat dit
nog gezichtspunten oplevert die van belang zijn voor de te treffen
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algemene maatregel van bestuur, waarin een en ander nader wordt
uitgewerkt. In het kader van het wetsvoorstel tot wijziging van de
Werkloosheidswet en enkele andere wetten (Tweede Kamer, 1993-1994,
23 630) is reeds toegezegd, dat over de voorgenomen algemene
maatregel van bestuur met de Tweede Kamer van gedachten zal worden
gewisseld. De onderzoeksresultaten kunnen daarbij uiteraard worden
betrokken.

8.3 Individueel trajectplan en samenwerking tussen gemeenten en
Arbeidsvoorziening

De leden van de PvdA-fractie stemmen in met de gekozen benadering
van de samenwerking tussen de arbeidsvoorzieningsorganisatie en de
gemeenten. Zij vragen hoe gehandeld moet worden in geval van
conflicten of uiteenlopende visies.

De invulling van de samenwerking op regionaal niveau zal als regel in
schriftelijke afspraken worden vastgelegd tussen de betrokken gemeenten
en het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening. Het ligt voor de hand dat zij
daarin tevens regelen op welke wijze eventuele conflicten op het gebied
van de feitelijke uitvoering zullen worden beslecht. Ten aanzien van het
oplossen van conflicten of uiteenlopende visies op bestuurlijk of beleids–
matig gebied biedt het bestuursmodel en de bestuurlijke aansturing van
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie naar het oordeel van het kabinet
voldoende mogelijkheden. Het bestuursmodel is gericht op het bereiken
van consensus. Tussen de RBA-bestuurders dient overeenstemming te
bestaan over de wijze waarop de samenwerking wordt geconcretiseerd.
Een en ander maakt onderdeel uit van het regionaal beleidsplan. De
gemeentelijke geleding in het RBA-bestuur kan bij het ontbreken van
overeenstemming over het regionaal beleidsplan haar instemming aan
het beleidsplan onthouden. De Arbeidsvoorzieningswet bepaalt dat in het
geval er geen regionaal beleidsplan tot stand kan komen, vaststelling
geschiedt door het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening. Het kabinet is
geen voorstander van een nadere regeling voor het beslechten van
conflicten, temeer omdat een dergelijke regeling het risico in zich heeft
dat problemen worden doorgeschoven naar een derde, hetgeen bij elke
vorm van arbitrage het geval kan zijn.

De leden van de PvdA-fractie vragen waarom in de nota van wijziging
niet de mogelijkheid is opgenomen van wat de commissie Doelman-Pel
vermindering van de begeleiding noemde. Deze leden zien daarin een
verdere uitwerking van de ook door hen onderschreven gedachte dat er
duidelijkheid moet bestaan tussen rechten en plichten.

Naar het oordeel van het kabinet kan in strikt juridische zin geen relatie
worden gelegd tussen de rechten en plichten van de bijstandsontvanger
enerzijds en de begeleiding door gemeente of arbeidsvoorziening
anderzijds. De bijstandsontvanger heeft altijd recht op een toereikende
uitkering onder de voorwaarde dat hij naar vermogen tracht zijn bijstands–
behoevendheid te verminderen of zo mogelijk te beëindigen. Welke
inspanningen daartoe worden verricht, hangt echter ook af van de -
noodzakelijkerwijs niet onbeperkte - capaciteit van de betrokken organi–
saties, maar ook van de opnamemogelijkheden van de arbeidsmarkt. Van
een individueel recht op begeleiding kan mede hierdoor geen sprake zijn.

Ongeacht zijn arbeidsmarktpositie of werkloosheidsduur heeft de
bijstandsontvanger de plicht elke mogelijkheid tot passende arbeid te
aanvaarden. Met de commissie Doelman-Pel is het kabinet van mening
dat, ook wanneer de betrokkenen na verloop van langere tijd nog geen
werk gevonden heeft, ontheffing van de verplichtingen niet de weg is die
gevolgd mag worden. Wanneer gemeente en arbeidsvoorziening tot het
oordeel zijn gekomen dat intensieve begeleiding voor de betrokkene
vooralsnog niet effectief is, zal de begeleiding zich kunnen beperken tot
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het periodiek bespreken en herbeoordelen van het arbeidsmarkt–
perspectief.

De leden van de CDA-fractie zijn van oordeel dat de wettelijke plicht tot
samenwerking tussen gemeente en arbeidsvoorziening voldoende moet
zijn, zonder nadere voorschriften. Wel achten de leden van de CDA-fractie
het belangrijk dat in de gemeentelijke beleidsplannen helder wordt
verwoord in welke gevallen van de arbeidsplicht wordt afgezien. Evenals
deze leden wensen ook de leden van de WD-fractie gaarne de inventari–
satie van de samenwerkingsvormen te ontvangen.

Met de leden van de CDA fractie is het kabinet van mening dat de
toepassing van de mogelijkheid tot ontheffing van de arbeidsplicht geen
afbreuk mag doen aan het uitgangspunt dat tegenover een recht op
bijstand ook de plicht staat om die bijstandsbehoefte zo kort mogelijk te
laten duren. Welk beleid gemeenten voeren terzake van de individuele
ontheffingsbevoegdheid, leent zich ervoor om te worden neergelegd in
een beleidsplan, over de uitvoering waarvan in het beleidsverslag
verantwoording wordt afgelegd. Het kabinet zou het niet in overeen–
stemming achten met de primaire gemeentelijke verantwoordelijkheid,
om hiertoe dwingende bepalingen opte nemen.

De uitkomsten van het onderzoek naar samenwerkingsvormen zullen
naar verwachting in het derde kwartaal 1994 beschikbaar zijn, zodat dit bij
de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel kan worden betrokken.

De leden van de WD-fractie vragen of de in de nota van wijziging
genoemde taakverdeling tussen gemeenten en arbeidsvoorziening in de
praktijk adequaat zal zijn, vooral met het oog op het risico van het
afschuiven door de RBA's van de moeilijk bemiddelbaren naar de
gemeenten.

Het kabinet is het volledig eens met de WD-leden dat het afschuiven
van probleemgroepen werkzoekenden naar gemeenten zeer ongewenst is.
Categorale uitsluiting van werklozen door Arbeidsvoorziening staat haaks
op haar taakopdracht. Daarvan is echter geen sprake in de gedachten–
vorming omtrent het middellange-termijnbeleid, die momenteel plaats–
vindt binnen het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening. Expliciet
uitgangspunt daarbij is dat er geen verrnindering plaatsvindt van het
werkzoekendenbestand. De doelstelling is juist te komen tot een adequate
inzet van het eigen instrumentarium, naar gelang de per individueel geval
te constateren afstand tot de arbeidsmarkt. Deze individuele aanpak is
geheel in overeenstemming met de uitgangspunten van de bijstand. Bij
het onderzoek door Arbeidsvoorziening kan blijken dat de problemen van
de betrokkene zodanig zijn dat het instrumentarium van Arbeidsvoor–
ziening daarop niet toegesneden is. Voorts is er een groep te onderkennen
die weliswaar tot werken in staat is, maar die gelet op hun arbeidsmarkt–
kenmerken kansloos moeten worden geacht op de arbeidsmarkt. Deze
laatste groep is in hoge mate aangewezen op vormen van additionele
werkgelegenheid.

De Arbeidsvoorziening kan voor deze categorieën geen meerwaarde
betekenen. Dat wil niet zeggen dat er in zo'n geval in het geheel geen
perspectief op arbeidsinschakeling zou kunnen bestaan, maar uitsluitend
dat daarvoor instrumenten moeten worden ingezet die tot de competentie
van andere organisaties behoren, zoals een taalcursus voor allochtoon of
een therapie voor een drugsverslaafde. Van Arbeidsvoorziening kan niet
worden verwacht dat zij ook deze trajecten naar arbeidsinschakeling tot
haar verantwoordelijkheid acht.

Ook dit uitgangspunt is in overeenstemming met de in dit wetsvoorstel
neergelegde samenwerkingsverplichting. Deze verplichting heeft immers
tot doel om tot een effectieve taakverdeling te komen. Die feitelijke
taakverdeling zal binnen de samenwerking tussen gemeenten en
arbeidsvoorziening moeten worden afgesproken. Als de gemeente, al dan
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niet met inschakeling van andere organisaties, het nodige heeft gedaan,
kan bij de herbeoordeling blijken dat de verder in te zetten instrumenten
weer geheel op het terrein van Arbeidsvoorziening liggen. In dat geval zal
deze de begeleiding van de cliënt weer ter hand moeten nemen.

De leden van de fractie van GroenLinks achten het terecht dat een
samenwerkingsverplichting wordt opgelegd. Zij vragen zich af of deze in
de toekomst niet nader geconcretiseerd zou moeten worden, bijvoorbeeld
door samenvoeging van de loketten.

Met deze leden is het kabinet van mening dat de één-loketgedachte
voordelen kan hebben. Aangezien het hierbij in grote mate van de lokale
of regionale omstandigheden afhangt hoe de samenwerking het beste
gestalte kan krijgen, acht het kabinet het niet wenselijk dat hieromtrent
gecentraliseerde uniforme voorschriften worden gegeven. Het is een
eigen verantwoordelijkheid van het RBA en gemeente om tot een
optimale samenwerking te komen.

De activeringsfunctie van de bijstand zal, naar de mening van de leden
van de SGP-fractie, worden versterkt door een nauwere samenwerking
tussen gemeente en Arbeidsvoorziening. Wel vragen deze leden zich af
hoeveel hier nu precies van verwacht mag worden, aangezien toch ook nu
reeds de gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in de RBAs. Zij
vragen zich voorts af het, gezien de tripartite organisatievorm, de
overheid gebruik maakt van zijn wetgevende bevoegdheid.

Met het opnemen van de wederzijdse verplichting tot samenwerking
beoogt het kabinet de gemeenten een ankerpunt te geven ten behoeve
van de inbreng van de gemeente in het tripartite bestuur. Zo'n wettelijke
verplichting is des te meer gerechtvaardigd gezien de aanzienlijke inzet
van overheidsmiddelen die met name betrekking heeft op de moeilijk
plaatsbare werklozen. Het kabinet sluit dan ook volledig aan bij de
opmerkingen van de GPV-fractie dat de partners in de besturen van de
Arbeidsvoorziening moeten beseffen dat zij een overheidstaak mee
helpen uitvoeren en dat dit verplichtingen met zich brengt die het
particuliere bedrijfsleven niet heeft.

De leden van de GPV-fractie stemmen in met de samenwerkings–
verplichting die in de wet is opgenomen. Wel rijst bij hen de vraag hoe die
samenwerking vorm gegeven moet en kan worden. Met name de
onderlinge afstemming van informatievoorziening zal een zwaar karwei
worden, zo stellen deze leden. Zij vragen hoe hieraan vorm zal worden
gegeven, binnen welke termijn en tegen welke kosten.

Het kabinet is het met deze leden eens dat met een wettelijke bepaling
als zodanig nog geen adequate invulling van de samenwerking is
gegarandeerd. Die is de eigen verantwoordelijkheid van de drie betrokken
partijen. Slechts als zou blijken dat de samenwerking onvoldoende tot
stand komt, is er aanleiding om met nadere landelijke voorschriften te
komen.

Onder regie van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening zal een
cliënt-volgsysteem worden ontwikkeld dat zowel bruikbaar is voor
arbeidsbureaus als voor sociale diensten en bedrijfsverenigingen. Het
Centraal Bestuur zal op korte termijn met alle betrokken instanties de
voorwaarden bespreken waaraan een dergelijk systeem dientte voldoen.

8.4 Decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de reden van de
gekozen afbakening tot maximaal f 3100 per jaar. Zij vragen zich af of die
begrenzing niet cumulatief over meerdere jaren aangegeven zou kunnen
worden, teneinde de gemeentelijke beleidsmarge zo ruim mogelijk te
maken.
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Deze begrenzing is recent door de Tweede Kamer bevestigd bij de
behandeling van de Tljdelijke wet stimulering sociale vernieuwing. Het
bedrag komt overeen met de huidige maximale vrijlating. Daarin komttot
uitdrukking welke vrijlating nog in overeenstemming is met het minimum–
behoeftekarakter van de bijstand.

Door een bedrag op jaarbasis te nemen ontstaat voor de gemeenten
reeds de nodige vormvrijheid om eenmalige danwel periodieke premies
te verstrekken. Ook kunnen gemeenten, naarmate een uitgezet traject
vordert, oplopende premies verstrekken zoals het de leden van de PvdA
voor ogen staat. Een verdere cumulatie maakt het mogelijk dat de
betrokkene een premie kan ontvangen die niet meer in een verantwoorde
verhouding staat tot de verleende bijstand. Het kabinet is derhalve geen
voorstander van een uitbreiding van de vrijlatingsmogelijkheden.

De leden van de fractie van de PvdA vragen voorts waarom ieder
inkomen naast de uitkering volledig in mindering moet worden gebracht.

Kern van de bijstand is dat bijstand slechts wordt verleend voorzover de
eigen inkomsten niet toereikend zijn. Vanuit de uitgangspunten van de
bijstand is het dus vanzelfsprekend dat de inkomsten in mindering
worden gebracht op de uitkering. De vrijlatingsbepalingen vormen hierop
een uitzondering. Die wordt gerechtvaardigd door de stimulans om
betaalde arbeid te verkrijgen of te behouden.

De leden van de fractie van het CDA vragen om vast te houden aan een
gerichte toegepaste vrijlatingsregeling en om een incentiveregeling voor
degenen die de bijstand kunnen verlaten.

Het kabinet is geen voorstander van het behouden van een vorm van
centraal genormeerde vrijlatingen. Aan de op 1 oktober as. in werking
tredende decentralisatie, ligt ten grondslag dat een dergelijke centraal
voorgeschreven regeling te weinig rekening kan houden met de zeer
uiteenlopende omstandigheden waarin bijstandsgerechtigden verkeren.
Niet alle criteria en omstandigheden die relevant zijn voor het al dan niet
geven van positieve prikkels kunnen centraal worden voorgeschreven.
Ook de subcommissie Bijstand concludeert dat hiervoor moeilijk
landelijke criteria kunnen worden gegeven.

Tijdens het mondeling overleg met de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid op 6 oktober 1993 over de decentralisatie van
de vrijlatingsbepalingen is overigens benadrukt dat het de gemeenten vrij
staat om delen van de huidig landelijke regelgeving te incorporeren in
hun lokaal beleid. Een feitelijke voortzetting van de huidige regeling leidt
er uiteraard wel toe dat de gemeenten minder financiële ruimte hebben
om een eigen beleid te ontwikkelen. Dat zou ook gelden als de vrijlating in
meer of mindere mate weer landelijk wordt genormeerd. Daarmee
worden voor de gemeenten de mogelijkheden beperkt om naar eigen
inzicht en afgestemd op de plaatselijke en individuele omstandigheden
een gericht eigen beleid te voeren.

De leden van de fractie van GroenLinks vragen zich af of de regering
heeft overwogen om bij de decentralisatie van het incentivebeleid
gemeenten een duidelijke instructie te geven om aandacht te besteden
aan de positie van alleenstaande ouders.

Het kabinet acht het niet passend om gemeenten enerzijds meer
mogelijkheden te bieden voor een lokaal stimuleringsbeleid en anderzijds
deze ruimte in te perken door aan te geven hoe gemeenten hun middelen
moeten aanwenden. Overigens heeft het kabinet onder andere in de
memorie van toelichting op het daartoe strekkende wetsvoorstel de
alleenstaande ouders met name genoemd als categorie voor wie prikkels
in het kader van het incentivebeleid zinvol kunnen zijn. Het is en blijft
echter volledig een gemeentelijke verantwoordelijkheid om het incenti–
vebeleid zelf vorm te geven.
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9. De toegang tot de bijstand

De leden van de PvdA-fractie vragen of zij het juist zien dat het
intake-gesprek in het wetsvoorstel een minder cruciale plaats lijktte zijn
toebedacht dan door de subcommissie Bijstand van de Tweede Kamer
was beoogd.

Een goed intakegesprek is een essentieel onderdeel van de bijstands–
verlening. De aanbevelingen van de subcommissie Bijstand zijn voor het
kabinet mede aanleiding geweest het hoofdstuk over het geldend maken
van het recht op bijstand ingrijpend te wijzigen. Daarin komen vele van de
elementen van de intake die de subcommissie noemt duidelijk tot
uitdrukking, zoals de inlichtingen– en bewijsplicht van de aanvrager en de
verificatie van de relevante gegevens door de gemeenten. Andere
elementen van een goed entree-onderzoek maken een onlosmakelijk
onderdeel van de nieuwe aanvraagbepalingen (bijvoorbeeld een
onderzoek naar de oorzaken van bijstandsafhankelijkheid) of volgen reeds
uit andere onderdelen van de nieuwe wet (zoals de beoordeling van en
voorlichting over de mogelijkheden van de betrokkene om zelf in het
bestaan).

De leden van de PvdA-fractie vragen of een voorschot mag worden
gegeven aan aanvragers om bijstand die zich niet kunnen legitimeren en
die ook geen middelen hebben om een identiteitsbewijs aan te schaffen.

Het zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs is een
voorwaarde voor het te gelden kunnen maken van het recht op bijstand.
Indien vastgesteld is dat een aanvrager een identiteitsbewijs niet kan
betalen, dan is de gemeente op grond van artikel 80 gerechtigd om
betrokkene zonodig een voorschot te verlenen.

De WD-fractie constateert dat in de paragraaf over de inlichtingen–
verplichting van derden zeerterughoudend isten aanzien van het
inwinnen van informatie bij banken en verzekeringsinstellingen. Zij menen
dat het verifiëren van vermogensbestanddelen van zeer wezenlijk belang
is.

Het kabinet deelt niet de opvatting dat de inlichtingenverplichting die
banken en verzekeraars op grond het nieuwe wetsvoorstel zouden krijgen,
te terughoudend zou zijn om een goede bestrijding van vermogensfraude
tegen te gaan. De financiële instellingen zijn verplicht mededeling te doen
van de aanwezigheid van vermogensbestanddelen. Zoals eerder in deze
nota is aangegeven, biedt dit gegeven reeds voldoende mogelijkheid om
de volledigheid van de opgave van de aanvrager te controleren.

De leden van de fractie van Groenünks vragen naar de positie van
daklozen en naar de privacy van bijstandsgerechtigden.

Het wetsvoorstel bevat geen specifieke bepalingen omtrent de
gemeentelijke handelwijze met betrekking tot de positie van daklozen. Dat
past ook niet in het streven naar zo min mogelijk verfijningen in de
regelgeving en hettoekennen van een grote gemeentelijke beleidsvrijheid
voor de vormgeving van het lokale bijstandsbeleid. De wijze waarop
gemeenten in hun bijstandsbeleid specifieke aandacht willen besteden
aan daklozen, kunnen zij desgewenst in de plaatselijke bijstands–
verordening regelen.

Deze leden vragen tevens of medewerking aan een onaangekondigd
huisbezoek op grond van artikel 73 kan worden afgedwongen.

Uit artikel 73 vloeit onder meer voort dat de betrokkene ten behoeve
van de verificatie verzocht kan worden mee te werken aan een
huisbezoek, als dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de wet.
Er dient een verband te bestaan tussen de aard van de te onderzoeken
gegevens en de wijze waarop het onderzoek plaatsvindt. Een onaange–
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kondigd bezoek kan geboden zijn, bijvoorbeeld voor controie van de
woonsituatie. De gemeente kan zich niettegen de wil van de bewoner
toegang verschaffen tot de woning. Dat kan alleen in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek. Gevolg van het weigeren van medewerking kan
wel zijn dat het recht op bijstand niet of niet langer kan worden vastge–
steld.

10. Verificatie– en valideringsplicht voor gemeenten

De D66-fractie is van oordeel dat het leggen van de aantoonplicht bij de
cliënt een belangrijke vernieuwing is. De leden van deze fractie vragen
zich evenwel af waarom de regering niet kiest voor een limitatieve lijst in
de wet van instanties die informatieplichtig zijn aan gemeenten.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om gegevens uit te wisselen
met alle gewenste en in het plan van aanpak genoemde zogeheten
primaire en secundaire instanties. Aan de hand van de blauwdruk en het
plan van aanpak gegevensuitwisseling (bijlage 3 van de Beleidsbrief
vernieuwing Abw) zal de komende jaren worden gewerkt aan de
structureel gewenste infrastructuur voor de gegevensuitwisseling. Totdat
deze een feit is, zal een concrete opsomming van informatieplichtige
instanties op kortere of langere termijn onvermijdelijk leemtes vertonen of
omgekeerd juist verouderde informatieplichten bevatten omdat voor
bepaalde gegevens inmiddels andere instanties zijn aangewezen. Een
regeling bij algemene maatregel van bestuur biedt de zekerheid dat de
voor fraudebestrijding noodzakelijke informatieverplichtingen aansluiten
bij de actuele noodzaak.

11. Uitvoeringsplan en beleidsverslag

De leden van de PvdA-fractie vragen hoe de inmiddels ontstane
stuwmeren van signalen met betrekking tot uitkeringsfraude en verhaal
van kosten van bijstand weggewerkt zouden moeten worden.

Met betrekking tot het wegwerken van de stuwmeren is de laatste jaren
grote vooruitgang geboekt. Mede onder invloed van een gecoördineerd
toezicht zijn nagenoeg alle gemeenten snel en planmatig de belasting–
signalen over alle jaren gaan verwerken. Zoals aangegeven in de
Voortgangsrapportage fraude 1994 zal bij continuering van het huidige
werktempo het merendeel van de gemeenten hun stuwmeren nog voor
het einde van het tweede kwartaal 1994 weggewerkt. De instelling van een
task-force zoals door deze leden wordt voorgesteld, is derhalve niet nodig.

De leden van de PvdA-fractie vragen in dit verband wat de stand van
zaken is met betrekking tot de voornemens het verhaalsbeleid onder de
loep te nemen.

Na de toezegging –bij brief van 14 maart jl. aan deTweede Kamer– van
het vorige kabinet om de uitvoering van de verhaalswetgeving te
onderzoeken, is een enquête uitgezet bij een uitgebreide steekproef van
gemeenten. Verreweg de meeste gemeenten bleken de gevraagde
gegevens echter momenteel in het geheel niet of slechts zeer onvolledig
te kunnen verschaffen. Het kabinet beziet momenteel hoe op zo kort
mogelijke termijn alsnog het benodigde materiaal kan worden verzameld
om een getrouwe indruk te krijgen van de uitvoering van de verhaals–
wetgeving.

12. De gemeentelijke uitvoeringsverantwoordelijkheid

De leden van de CDA-fractie betuigen instemming met het feit dat in de
ABW een groot aantal door gemeenten te vervullen functies wordt
vastgelegd. Deze leden stellen evenwel dat dit niet mag ontaarden in een
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bureaucratisch spel en dat sociale diensten op hun eigen manier vorm
kunnen geven aan de inhoud van die functies.

Binnen de globale aanduiding in de wet van de functies die de
gemeenten in het kader van de bijstandsverlening dienen te vervullen, is
het een eigen verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om daaraan
invulling te geven. Het kabinet is het met de CDA-fractie eens dat de
uitoefening van de functionele taken controleerbaar moet zijn. Het kabinet
is daarbij van mening dat het geheel van uitvoeringsvoorschriften zodanig
is, dat de gemeente zowel bij interne als externe controle toereikende
verantwoording over de uitvoering kunnen afleggen. Dit geldt zowel voor
taken die bij en krachtens de wet expliciet zijn vastgelegd als taken
waarbij de gemeente beleidsruimte of discretionaire bevoegdheden heeft.

De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat gemeentebestuur
en de gemeenteraad nergens de verplichting krijgen om cliëntenraden te
horen. Zij vragen zich af of hiermee niet de medezeggenschapsmogelijk
heden van bijstandsgerechtigden tekort wordt gedaan.

Het past niet bij de primaire gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de wet om het horen van cliëntenraden verplichtend bij
wet te regelen. Het kabinet gaat ervan uit dat participatie van organisaties
van bijstandsgerechtigden onderdeel is van de reguliere gemeentelijke
besluitvormingsprocessen. Thans voeren veel gemeenten reeds periodiek
overleg met cliëntenraden over uitvoeringsvraagstukken en –problemen.

De leden van de fractie van GroenLinks vragen in hoeverre de vrees
reëel is dat kerntaken van bijstandsbeleid, zoals het uitstroombeleid, in
het nauw dreigen te komen. Zij verwijzen hierbij naar de brief van 19 mei
1994 van Divosa, waarin deze zorg wordt uitgesproken, met name in
relatie met de zich wijzigende financiële verhouding tussen Rijk en
gemeenten.

Het kabinet deelt niet de zorg die deze leden uitspreken. De gemeenten
beschikken, met name in het kader van het uitstroombeleid, over een
aantal belangrijke instrumenten om uitstroom te bevorderen. Het kabinet
verwijst hierbij onder andere naar de mogelijkheden van bijzondere
bijstand, de decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen die per 1 oktober
aanstaande in werking treedt en waarvoor de gemeenten via het fonds
sociale vernieuwing 150 miljoen gulden voor incentivebeleid ontvangen,
en de instrumenten voor additionele arbeid (JWG en banenpoolregeling).
Met de nota van wijziging is het gemeentelijk uitstroominstrumentarium
verder vergroot, onder andere door de aanscherping van het begrip
passende arbeid, de invoering van individuele trajectplannen, de
toepassing van sanctiemogelijkheden en de verplichting tot samen–
werking met RBA's. Het kabinet is bereid te onderzoeken of een verdere
stroomlijning van het uitstroombeleid kan worden gerealiseerd. Voorzover
nodig, stimuleert het grotere financiële aandeel in de bijstandsverlening
de gemeenten bovendien een effectief gebruik te maken van deze
instrumenten.

13. Toezicht op de uitvoering van de Abw

De leden van de PvdA-fractie stellen met instemming vast dat de
toezichthoudende taak van het Rijk anders dan nu zal worden gepositio–
neerd. Zij vragen of het rijkstoezicht jaarlijks aan het parlement zal
rapporteren. Tevens vragen zij wie nu beleidsoverdracht en beleidsin–
formatie ter hand zullen nemen.

Ook met de aanzienlijke verschuiving van beleidsmatige en financiële
verantwoordelijkheden blijft de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid onverminderd politiek verantwoordelijk voor de bijstands–
verlening. Onderdeel daarvan is de verstrekking aan het parlement van de
informatie die deze nodig acht voor de eigen verantwoordelijkheden.
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Overeenkomstig de aanbevelingen van de subcommissie Bijstand van de
Tweede Kamer zal de minister van Sociale Zaken en Werkgetegenheid
jaarlijks een rapportage aan de Tweede Kamer doen toekomen over de
bevindingen van het toezicht.

In het kader van de herinrichting van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid zal een zelfstandig organisatie-onderdeel tot stand
komen dat verantwoordelijk is voor het toezicht op bestuursorganen. Deze
nieuwe directie Toezicht zal voor wat betreft het toezicht op de Algemene
bijstandswet worden belast met zowel de oordeelsvorming in tweede lijn
over een rechtmatige en doeltreffende wetsuitvoering als met eventueel
te treffen maatregelen tot bijsturing van de uitvoering. Het streven is erop
gericht om op 1 januari 1995 de reorganisatie van het ministerie te
hebben afgerond.

De leden van de PvdA-fractie vragen duidelijkheid over de criteria aan
de hand waarvan het rijkstoezicht de gemeenten toetst. Zij vragen zich in
dit verband af waarom niet expliciet, conform het advies van de subcom–
missie Bijstand van de Tweede Kamer, is opgenomen wat in ieder geval
van de gemeenten gevraagd kan worden in het kader van het rijkstoezicht
op de uitvoering.

De wet is de norm waaraan hettoezicht de uitvoering toetst. In de wet is
vastgelegd wat van de gemeenten wordt verwacht: in bepalingen die een
concrete prestatie van de gemeenten vragen, in bepalingen die uitdrukke–
lijke voorschriften voor de gemeente bevatten en in bepalingen die
gemeenten specifieke eigen beleids– en beoordelingsruimte geven. Het
toezicht toetst in hoeverre de uitvoering door de gemeente in overeen–
stemming is met de vigerende wet– en regelgeving. Het toezicht stelt
daarbij geen andere normen of eisen dan uit de wet voortvloeien. Naar
het oordeel van het kabinet is hiermee in de wet een toereikend kader
neergelegd voor de criteria waarop de gemeentelijke uitvoering zal
worden beoordeeld.

De leden van de PvdA-fractie vragen zich af waarom de naar hun
oordeel gedetailleerde regelgeving van rijkszijde voor de bedrijfsvoering
door de gemeentelijke sociale dienst nodig is.

In de onderzoeken van de commissies-Doelman-Pel en Van der Zwan is
gebleken dat veelvuldig de meest essentiële gegevens om het recht op
bijstand te kunnen vaststellen niet worden nagevraagd en in de dossiers
van gemeenten ontbreken. Het gaat hierbij om zaken als het overleggen
van een identiteitsbewijs, het niet vragen naar welk bank– of giro-afschrift
dan ook en het verzuimen na te gaan of betrokkene wel heeft gesollici–
teerd. Het moge duidelijk zijn dat deze gegevens en bewijsstukken moeten
worden overlegd en dat deze gegevens en het verificatieproces te dien
aanzien hun neerslag krijgen in de gemeentelijke administratie. Zoals in
paragraaf 1.2. is aangegeven, onderzoekt het kabinet thans - op
voorspraak van de VNG - de mogelijkheid en haalbaarheid van het in de
wet leggen van een algemene opdracht aan gemeenten tot het voeren van
een deugdelijke administratie en een verantwoorde bedrijfsvoering,
waardoor een aantal afzonderlijke uitvoeringsbepalingen kan vervallen.

De leden van de SGP-fractie vragen de mening van het kabinet over de
suggestie van de Raad voor de Gemeentefinanciën om gemeenten die
bepaalde financiële doelstellingen halen afstandelijkerte controleren.

Het toezicht op de bijstandswet heeft tot doel vast te stellen of de
bijstandsuitgaven op rechtmatige en doelmatige wijze zijn besteed. Dit
vloeit rechtstreeks voort uit de ministeriële verantwoordelijkheid voor de
wetsuitvoering en voor de rechtmatige en doelmatige besteding van
publieke middelen. Het a! dan niet behalen van financiële doelstellingen is
voor het toezicht niet relevant. Het biedt op zich immers geen garanties
dat de uitvoering ook op rechtmatige wijze is geschied. Het beoordelen
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van het realiseren van financiële doelstellingen zou de toezichts–
uitoefening bovendien onnodig verzwaren.

14. Financiële verhouding en verdeelaspecten

De leden van de PvdA-fractie vragen of, indien uit evaluatie zou blijken
dat de gewijzigde normensystematiek geen verschuivingen met zich mee
zou brengen, dat aanleiding zou kunnen zijn om de 100 procent financiële
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor het toeslagenbeleid te
heroverwegen.

Mocht uit de monitoring en evaluatie gedurende de drie overgangsjaren
blijken dat de nieuwe normensystematiek geen of slechts een beperkte
financiële verschuiving met zich meebrengt, dan voorziet het bijstands–
akkoord in de mogelijkheid om additionele maatregelen te treffen. Niet op
voorhand is uitgesloten dat bij zon onverhoopte ontwikkeling ook de
normsystematiek wordt betrokken. Aan de splitsing tussen de centraal
genormeerde basisuitkering en de voor gemeentelijke verantwoorde–
lijkheid komende toeslag ligt echter ook het inhoudelijke motief ten
grondslag dat op deze wijze een uitvoerbare en op maatwerk gerichte
bijstandsverlening mogelijk blijft.

Met betrekking tot de vergrote mogelijkheden tot fraudebestrijding
vragen de leden van de PvdA hoeveel nu reeds bespaard kan worden
door een grotere fraude-alertheid van gemeenten. Verder vragen zij of bij
de vaststelling van de besparingen een «enge» dan wel een «ruime»
definitie van de fraude wordt gehanteerd.

Uit de CBS-cijfers van de fraudestatistiek blijkt dat tussen 1991 en 1993
het bedrag aan opgespoorde bijstandsfraude is gestegen van 143 miljoen
gulden naar 217 miljoen gulden. Hierbij moet voor 1993 het effect worden
opgeteld van de ongeveer 10 000 fraudegevailen die zijn geconstateerd
via de afhandeling van belastingsignalen, maar niet in de CBS-cijfers zijn
begrepen. Tevens moet nog rekening worden gehouden met het
ontmoedigende effect van de grotere alertheid op potentiële fraudeurs.
Een schatting van deze besparing kan uiteraard niet worden gemaakt.

Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie zich af of een ander
vergoedingssysteem niet meer recht doet aan de inspanningen van
gemeenten voor uitstroombevordering, waarbij uitgegaan wordt van de
heterogeniteit van het Abw-bestand. Gemeenten zouden financieel
geprikkeld en gesteund kunnen worden door rekening te houden met de
mate waarin gemeenten de terugkeer naar de arbeidsmarkt kunnen
realiseren.

Met de nieuwe wetgeving verkrijgen gemeenten al een aanzienlijke
grotere financiële stimulans voor een effectiever uitstroombeleid. Bij
uitstroom van een cliënt besparen gemeenten in de structurele situatie
immers niet alleen 10 procent op de landelijk genormeerde uitkering,
maar ook de volledige kosten van de toeslag. Hiermee is reeds gedeel–
telijk een oplossing bereikt voor de desincentive van de huidige verdeel–
sleutels van het Gemeentefonds uitgaat voor een gericht beleid. Thans
wordt door de beheerders van het Gemeentefonds gewerkt aan de
totstandkoming van een nieuw verdeelstelsel, dat aansluit bij de kosten
van bijstand van gemeenten en anderzijds belangrijke prikkels bevat voor
een goed uitstroom– en fraudebestrijdingsbeleid.

Een directe koppeling tussen de vergoeding en de gerealiseerde
uitstroom heeft als belangrijk nadeel dat de ontwikkeling van het
uitkeringsvolume mede wordt bepaald door factoren waarop de
gemeenten geen invloed kunnen uitoefenen. Ook bij een streven naar
grotere financiële stimulansen voor een beheerste bijstandsverlening en
voor een effectief uitstroombeleid, dient de financiële vergoeding in
voldoende mate te blijven aansluiten bij de feitelijke uitgaven waarmee de
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gemeente wordt geconfronteerd. Van zon systeem zouden bovendien
onbedoelde gedragsreacties kunnen uitgaan.

De leden van het CDA merken op in het verleden regelmatig blijk te
hebben gegeven van de wens tot een andere financiële verhouding tussen
Rijk en gemeenten.

Met het voorliggende wetsvoorstel vindt een aanzienlijke vergroting van
de gemeentelijke financiële betrokkenheid plaats. Na de invoerings–
periode van drie jaar zal voor de totale bijstandsuitgaven een 78/22-
verhouding bereiktzijn.

15. Budgettaire aspecten

15.1. Normensystematiek

De leden van de fractie van GroenLinks vragen het kabinet om een
nadere toelichting omtrent de besparingen van 380 miljoen in relatie tot
de overige in de nota van wijziging gememoreerde besparingen. Verder
valt het de leden van deze fractie op dat in de ramingen van de bespa–
ringen niet of nauwelijks rekening is gehouden met ontwijkgedrag.

In onderstaande tabel zijn de ingeboekte besparingen, zoals
opgenomen iri de nota van wijziging, samengevat. Zoals de aan het
woord zijnde leden opmerken, is hierbij zoals gebruikelijk geen rekening
gehouden met eventuele gedragsreacties.

Hierbij zij overigens benadrukt dat bij bovenstaande toelichting op de
gegevens van de nota van wijziging de financiële ontwikkelingen die zich
sinds de nota van wijziging hebben voorgedaan (zie paragraaf 15.4 van
deze nota) nog niet zijn verwerkt.

Tabel 1. Besparingen Herinrichting ABW (bedragen x 1 mln)

structureel

bespanng kosten saldo

maatregelen <21 jaar
maatregelen >21 jaar
intensivenng fraudebestrijding
decentralisatie toeslagen
reeeds ingeboekte besparing fraude–
bestrijding
extra uitvoeringskosten
nog in te boeken voor fraude–
taakstelling

totaal

- 159
-2023
- 382
- 47

-2611

96
1639
108
47

1890

- 63
-384
-274

0

172
25

77

-447

NB. Onder het kopje kosten vallen zowel de weglek naar andere regelingen, overboekingen naar
het Gemeentefonds als daadwerkelijke kosten.

Op de bijstand voor beneden-21-jarigen wordt per saldo 63 miljoen
bespaard als gevolg van een verminderd beroep op bijstand. In de
verlengde zoektijd van de JWG recht krijgen de betrokken jongeren recht
op AKW. Daarnaast kan worden verondersteld dat, conform de sluitende
aanpak JWG, alle jongeren met een arbeidsmarktverplichting zullen gaan
deelnemen aan de JWG.

Op de normensystematiek voor boven 21-jarigen wordt naar
verwachting per saldo 384 miljoen bespaard. De intensivering van de
fraudebestrijding en –preventie leidttot een extra besparing van per saldo
274 miljoen.

Een deel van de besparingen als gevolg van de intensivering fraude–
bestrijding - zoals de verplichting tot het opsteüen van uitvoerings–
plannen - staat los van de nieuwe wetgeving. Deze besparing is dan ook
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al eerder in de Rijksbegroting verwerkt. Thans is deze maatregel geïncor–
poreerd in de herinrichting van de Algemene bijstandswet. Om de
besparing en taakstelling ad 380 miljoen, die immers alleen was gericht
op de herziening van de normensystematiek, goed met elkaar te kunnen
vergelijken, dienen de effecten van de verplichting voor uitvoerings–
plannen in mindering te worden gebracht op de besparingen van de
herinrichting Algemene bijstandswet.

Het Rijk en de VNG zijn voorts overeengekomen dat voor de uitvoering
van de nieuwe wet structureel 25 miljoen extra ter beschikking zal worden
gesteld. Deze 25 miljoen dient in mindering te worden gebracht op de
besparingen.

Tenslotte wordt opgemerkt dat een voorgenomen fraude-taakstelling
van 77 miljoen (zie tabel 9 van de nota van wijziging) nog moet worden
ingeboekt, afhankelijk van de voortgang van de betreffende maatregelen.

De leden van GroenLinks maken een berekening, waaruit zou blijken dat
onderhuurders, kamerbewoners en kostgangers in de nieuwe wet niet of
nauwelijks voor een toeslag in aanmerking zouden komen. Verder vragen
zij of de gemeenten kunnen besluiten tot een genereus beleid voor
woningdelers en hen een veel hogere uitkering kunnen toekennen dan de
huidige 60%-norm, bijvoorbeeld bij een dreigend tekort aan groeps–
woningen.

In deze berekening is slechts met netto-bedragen gerekend. Een
verlaging van de uitkering van 20 procent leidt voor betrokkenen op
jaarbasis tot een netto inkomensverlies van circa f 4500. De besparing
dient echter bruto berekend en te worden gecorrigeerd voor inkomsten–
verrekening en eventuele sancties. Per saldo leidt een verlaging van de
uitkering van 20 procent tot een besparing van circa f 5200.

Naar aanleiding van de vraag van deze leden in hoeverre daadwerkelijk
toeslagen zullen worden verstrekt aan kamerbewoners, zijn de veronder–
stelde aantallen uitkeringsgerechtigden met en zonder toesiag in tabel 2
opgenomen.

Tabel 2. Aantal uitkeringsgerechtigden met en zonder toeslag (aantal x 1000; struc–
turele situatia)

nar hoogte toeslag

alleenstaand; 70% norm
eenoudergezin; 90% norm
alleenstaand; met korting
eenoudergezin; met korting

20%

182
112

0
0

10%

0
0

57
12

0%

58
17
34

5

totaal

240
129
91
17

294 69 113 477

Zoals uit deze tabel is af te leiden is in de ramingen verondersteld dat in
ongeveer een kwart van de gevallen geen toeslag wordt verstrekt en in 60
procent van de gevallen een volledige toeslag.

Het aantal alleenstaande kamerbewoners en onderhuurders met een
70-procentsnorm is in de structurele situatie ongeveer 63 000 (tabel 4,
nota van wijziging herinrichting Algemene bijstandswet). Uit tabel 2 blijkt
dat in de ramingen is verondersteld dat van de alleenstaanden die
momenteel een 70-procentsnorm ontvangen, ongeveer 58 000 personen
geen toeslag zullen ontvangen. Daaraan ligt niet zozeer de verwachting
ten grondslag dat gemeenten aan kamerbewoners of onderhuurders geen
toeslag zullen verlenen, maar veeleer dat bij toepassing van de nieuwe
uitkeringssystematiek zal blijken dat een aanzienlijk deel van hen zich
onder het regime van de oude bijstandswet ten onrechte als onder–
huurder of kamerbewoner hadden gepresenteerd.
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De leden van de fractie van GroenLinks constateren terecht dat is
verondersteld dat de gemeenten de uitkering aan woningdelers niet zullen
verhogen. Dat wil zeggen dat in de ramingen ervan is uitgegaan dat
degenen die op grond van de huidige wet de woningdelersnorm
ontvangen, in de nieuwe wet de landelijke norm van 50 procent plus
eventueei een gemeentelijke toeslag van 10 procent krijgen.

De gemeenten hebben in de nieuwe wet wel de beleidsvrijheid om deze
toeslag hoger vast te stellen. De ene gemeente kan een genereuzer en de
andere gemeente een stringenter beleid voeren. Daarbij zijn zij gebonden
aan de wettelijke voorwaarden, waarop eerder in deze nota uitgebreid is
ingegaan. De toeslag dient in overeenstemming te zijn met de hogere
bestaanskosten dan waarin de landelijke norm voorziet.

75.2. Uitvoerings– en invoeringskosten

De leden van de D66- en SGP-fracties vragen zich af in hoeverre de
tussen Rijk en VNG overeengekomen structurele verhoging van het
budget van de Abw met 25 miljoen gulden in verband met de uitvoerings–
kosten nog wel toereikend is. Zij vragen zich dit mede af in verband met
de brieven van VNG en DIVOSA, waarin gesteld wordt dat het huidige
wetsvoorstel de gemeenten meer taken oplegt en in verband met de in
het wetsvoorstel besloten intensivering van de fraudebestrijding,
uitstroombevordering, de verscherping van de controle aan de toegangs–
poort en de versterking van de eigen gemeentelijke toezichtsactiviteiten.
De leden van de SGP-fractie vragen om een nadere onderbouwing van het
bedrag van 25 miljoen gulden.

Deze leden constateren terecht dat het wetsvoorstel belangrijke
intensiveringen voor gemeenten met zich meebrengt op genoemde
terreinen. Dat neemt echter niet weg dat de regelgeving per saldo
aanzienlijk vermindert ten opzichte van de huidige Aigemene
bijstandswet. In voorgaande paragrafen is daar reeds op ingegaan. In dit
verband wordt onder andere gewezen op het verdwijnen van nagenoeg
alle verfijningen in de normensystematiek, het verdwijnen van de Rww en
het Bln. Dat brengt een aanzienlijke verlichting van de uitvoeringslasten
met zich mee. Hierbij zij verder aangetekend dat gemeenten naast de
verhoging van 25 miljoen structureel, een eenmalig bedrag van 50 miljoen
voor invoeringskosten ontvangt. Voor een aantal andere taken, met name
op het terrein van de fraudebestrijding, zullen bovendien verdere
vergoedingen beschikbaar worden gesteld. In totaal ontvangen de
gemeenten 109 miljoen gulden extra voor uitvoeringskosten - inclusief
fraudebestrijding - in het kader van de herinrichting Abw. Tabel 10 van de
nota van wijziging biedt hieromtrent nadere informatie. Verder wordt
opgemerkt dat taken als uitstroombevordering en fraudebestrijding ook al
onder de huidige wet zijn opgedragen aan de gemeenten en dat het beleid
met name waar het de fraudebestrijding betreft de afgelopen jaren
aanzienlijk is geïntensiveerd. Het belangrijkste verschil van het
wetsvoorstel ten opzichte van de huidige wet is dat het instrumentarium
voor gemeenten om fraude te bestrijden en uitstroom te bevorderen sterk
wordt vergroot.

De bedragen voor invoerings– en uitvoeringskosten berusten overigens
niet op exacte en genormeerde berekeningen, waarvoor het kader
ontbreekt, maar berusten op afspraken in het bestuurlijk overleg tussen
RijkenVNG.

75.3. Totaaloverzicht en financiële effecten in relatie tot de taakstelling

De leden van de CDA-fractie willen graag inzicht krijgen of de beoogde
financiële taakstelling wel kan worden gehaald en of het dossier nog
belast wordt met een nieuwe financiële taakstelling. De leden van de
SGP-fractie kunnen niet beoordelen of het reëel is dat de besparing van
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380 miljoen gulden ook kunnen worden geëffectueerd. Zij zien in de cijfers
van het kabinet niet meer dan voorlopige veronderstellingen en
aannames. Zij benadrukken dan ook de noodzaak van monitoring en
evaluatie.

Uitgangspunt voor het kabinet is dat het overeengekomen besparings–
bedrag van 380 miljoen zal worden bereikt. Daartoe is een grondige
evaluatie en monitoring van de nieuwe normensystematiek noodzakelijk,
ten aanzien waarvan zowel in het bijstandsakkoord als in de nota van
wijziging is neergelegd, dat deze mede tot doel heeft om tussentijds
eventuele aanvullende maatregelen te nemen om het uiteindelijke
besparingsbedrag van 380 miljoen - dat drie jaar na inwerkingtreding van
de nieuwe wet, dus aan het eind van de overgangsperiode, moet zijn
bereikt - te kunnen bereiken. Het kabinet is het dus geheel met de SGP
eens dat de evaluatie en monitoring van grote betekenis is voor de
uiteindelijke vraag of het toeslagenbudet aan het einde van de overgangs–
periode kan worden overgeheveld. De technische uitwerking van de
monitoring, in het bijzonder hoe het besparingsbedrag te meten, is een
ingewikkelde kwestie. Er is immers geen nulmeting mogelijk en de
besparingen als gevolg van de normensystematiek zijn als zodanig
moeilijk afzonderlijk te identificeren en te isoleren ten opzichte van
besparingen voortvloeiend uit de intensivering van de fraudebestrijding of
uitstroombevordering, die immers buiten de afspraak van 380 miljoen
vallen. Over de besparing van de 380 miljoen zijn zeer recent nadere
bestuurlijke afspraken gemaakt met de VNG. Verwezen wordt naar
paragraaf 1.2. van deze nota. Het kabinet is dan ook van oordeel dat het
besparingsbedrag ingevolge de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt
om misbruik en fraude gericht aan te pakken, zonder meer kan worden
gehaald.

Naast de in tabel 12 van de nota van wijziging opgenomen taakstel–
lingen is het dossier thans niet belast met nieuwe financiële taakstel–
lingen.

75.4 Bijstelling budgettaire aspecten

Sinds de Nota van Wijziging is het noodzakelijk geworden het
budgettair beeld op enkele onderdelen bij te stellen. In het onderstaande
wordt hierop nader ingegaan en wordt een nieuw totaal overzicht van de
financiële effecten van de Herinrichting gepresenteerd.

De wijzigingen ten opzichte van de nota van wijziging zijn:
- in de Nota van Wijziging werd uitgegaan van invoering van de

heringerichte ABW op 1 oktober 1994. Thans wordt echter invoering van
de nieuwe wet voorzien per 1 juli 1995;

- jongeren tussen 18 en 21 jaar met een zgn. verlengde zoektijd JWG
kregen in de Nota van Wijziging recht op een AKW-uitkering, waardoor zij
waren uitgesloten van een ABW-uitkering. Het nieuwe kabinet heeft echter
het voornemen het recht op AKW voor personen ouder dan 18 jaar af te
schaffen.

Door deze maatregel zullen jongeren tussen 18 en 21 jaar met een zgn.
verlengde zoektijd recht blijven houden op een ABW-uitkering. Structureel
gaat het hierbij (op jaar basis) om ca. 1900 personen.

In de huidige situatie hebben schoolverlaters tussen 18 en 21 jaar in het
eerste half jaar werkloosheid geen recht op een ABW-uitkering. In deze
wachtperiode ontvangen de ouders AKW. Door het voornemen de AKW
voor boven achttienjarigen af te schaffen zullen ook deze jongeren in de
toekomst recht krijgen op een ABW-uitkering. Hierbij gaat het structureel
om ca. 4900 personen;

- in de nota van wijziging vormde het vertrekpunt van de berekeningen
de volume-ontwikkeling en de financiële ontwikkelingen zoals opgenomen
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in de meerjarenraming in de begroting 1994. Het ligt echter voor de hand
thans uitte gaan van de gegevens conform de begroting 1995.

- een belangrijke bron van informatie voor de berekeningen vormt de
Facettenkode statistiek van het CBS. Dit is een integrale telling van het
bestand bijstandsgerechtigden aan het einde van het jaar, waarin onder
meer informatie is opgenomen over leeftijd en uitkeringstype. In de Nota
van Wijziging is gebruik gemaakt van de Facettenkode statistiek 1991 en
1992. Inmiddels is voor een aanzienlijk deel van de benodigde informatie
de Facettenkode statistiek 1993 beschikbaar. Deze informatie is in de
herziene berekeningen gebruikt.

- in de nota van wijziging was in de presentatie van het budgettaire
beeld nog rekening gehouden met restant-taakstellingen (onder meer de
1%-taakstelling). Dezetaakstellingen zijn door het nieuwe kabinet niet
overgenomen zodat de financiële effecten ervan niet langer een rol spelen
in een confrontatie van besparingsbedragen en taakstelling.

Per saldo resulteert onderstaand totaal overzicht van de financiële
effecten van de Herinrichting. De resulterende besparingsopbrengst van
circa 490 miljoen in de structurele situatie betreft een bijstelling van het in
tabel 1 opgenomen besparingsbedrag van 447 miljoen. Deze tabel 3 kan
worden vergeleken mettabel 11 uit de nota van wijziging.

Tabel 3. Financiële eff ecten Herinrichting ABW (bedragen x 1 mln)

1995 1996 1997 1998 structureel

landelijk genorm.
bijstandsuitgaven
opbrengst fraude bestrij–
ding

overdracht middelen bijz.
bijstand
toeslagen (algemene
bijstand)
extra irwoeringskosten
apparaatskosten
innovatiekosten
JWG
LVO

netto besparing
maatregelen

-328

-38

17

241
50
0
2
5
3

-48

-1643

-25

76

1199
0

25
0

30
3

-335

-2294

-25

91

1679
0

25
0

48
3

-473

-2401

-25

91

1765
0

25
0

55
0

-490

-2387

-25

90

1751
0

25
0

55
0

-491

In tabel 2 zijn de thans voorziene besparingen afgozet tegen de
taakstelling normsystematiek en de reeds in de begroting 1995 verwerkte
mee– en tegenvallers. Per saldo resulteren ten opzichte van de reeds in de
begroting opgenomen besparingsverliezen c.q. extra opbrengsten nog te
verwerken bedragen van 1 mln in 1995 oplopend naar 8 mln in de
structurele situatie. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de in deze
paragraaf genoemde bijstellingen geen betrekking hebben op de met
gemeenten overeengekomen taakstelling van 380 miljoen. De wijzigingen
hebben dan ook geen enkele invloed op die taakstelling.
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Tabel 4. Overzicht taakstellingan ABW (bedragen x 1 mln)

taakstelling
normsystematiek

besparing
besparing minus
taakstelüng

reeds verwerkt in
begroting 1995

nog te verwerken in
begroting

1995

320

-48

272

273

1

1996

363

-335

28

31

3

1997

385

-473

-88

-81

7

1998

380

-490

-110

-103

7

structureel

380

-491

-111

-103

8

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