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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «9 maanden» vervangen door «12 maanden».
2. Het tweede lid, onderdeel b, wordt vervangen door:
b. zodra een wijziging van omstandigheden van de persoon of het gezin

optreedt of is opgetreden die op grond van hoofdstuk IV, afdeling 1,
paragraaf 2 en 3, van de nieuwe Algemene bijstandswet tot toepassing
van een andere bijstandsnorm dient te leiden en burgemeester en
wethouders in het betreffende geval een nieuw besluit inzake de verlening
van algemene bijstand hebben getroffen; dan wel

3. In het vierde lid wordt voordoet vervangen door: voordoet of heeft
voorgedaan.

II

Artikel 5 wordt vervangen door:

Artikel 5

1. Burgemeester en wethouders stellen tijdig ten aanzien van de in
artikel 4, eerste lid, bedoelde persoon een onderzoek in naar de rechtsge–
volgen waartoe de toepassing van de nieuwe Algemene bijstandswet zal
leiden inzake het recht op bijstand en de daaraan verbonden verplich–
tingen.

2. Op het onderzoek is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 73, 74,
eerste, tweede en derde lid, 77, 77b, 127 en 128 van de nieuwe Algemene
bijstandswet van overeenkomstige toepassing.

3. Uiterlijk 12 maanden na de peildag nemen burgemeester en
wethouders naar aanleiding van het onderzoek een besluit inzake de
verlening van bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen, onder
vermelding in het besluit van de rechtsgevolgen waartoe de toepassing
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van de nieuwe Algemene bijstandswet in het betreffende geval leidt. Op
dit besluit is artikel 77a van de nieuwe Algemene bijstandswet van
overeenkomstige toepassing.

4. Indien de in het derde lid bedoelde toepassing leidt tot wijziging van
de hoogte van de algemene bijstand, wordt in het besluit vermeld dat
genoemde wijziging ingaat op het tijdstip gelegen 12 maanden na de
peildag. Tot dat tijdstip blijft, onverminderd de algemene periodieke
aanpassing van de uitkeringshoogte en artikel 4, tweede lid, onderdelen b
en c, de hoogte van de algemene bijstand gehandhaafd op het niveau
waarop de belanghebbende onmiddellijk voorafgaande aan het onderzoek
recht had.

5. Indien uit het onderzoek, of bij een eerdere gelegenheid na de
peildag, blijkt dat omtrent de verlening van bijstand, gelet op artikel 71
van de nieuwe Algemene bijstandswet, dient te worden beslist door
burgemeester en wethouders van een andere gemeente, dragen
burgemeester en wethouders zorg voor onverwijlde overdracht van het
betreffende geval en van de daarop betrekking hebbende stukken aan
burgemeester en wethouders van die gemeente, onder gelijktijdige
melding hiervan aan de belanghebbende. Burgemeester en wethouders
van de ontvangende gemeente nemen de verlening van bijstand
onverwijld over en geven daarbij toepassing aan het eerste tot en met het
vierde lid. Artikel 72 van de nieuwe Algemene bijstandswet is van
overeenkomstige toepassing.

Na artikel 5, wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

1. Ten aanzien van degene, die in de peilmaand recht had op algemene
bijstand en wiens recht op de peildag niet is geëindigd, en voor wie voor
het eerst verplichtingen, gericht op inschakeiing in de arbeid in dienstbe–
trekking, aan de uitkering worden verbonden, wordt uiterlijk 3 jaar na
inwerkingtreding van de nieuwe Algemene bijstandswet een onderzoek
verricht als bedoeld in artikel 74, vijfde lid, van die wet.

2. Ten aanzien van degene, aan wiens uitkering op de peildag reeds
voorwaarden tot inschakeling in de arbeid op grond van de Algemene
Bijstandswet zijn verbonden, kan het onderzoek, gericht op de inscha–
keling in de arbeid, achterwege blijven, tenzij burgemeester en
wethouders van oordeel zijn dat een dergelijk onderzoek alsnog dient
plaats te vinden.

IV

Onder plaatsing van het opschrift van hoofdstuk II, paragraaf 2,
boven artikel 8, worden de artikelen 6 en 7 vervangen door:

Artikel 6

1. Onze Minister kan op verzoek van burgemeester en wethouders van
een gemeente de termijn, bedoeld in artikel 4, eerste lid, met ten hoogste
3 maanden verlengen, indien zij aannemelijk kunnen maken dat zij door
bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet in staat zijn binnen deze
termijn uitvoering te geven aan deze paragraaf. Het verzoek dient binnen
zes maanden na de peildag te zijn ingediend, vergezeld van een plan
waarin wordt aangegeven op welke wijze burgemeester en wethouders
uitvoering zullen geven aan het bepaalde in artikel 5, eerste lid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 614, nr. 6



2. Ingeval van toepassing van het eerste lid wordt in het betreffende
geval bij toepassing van artikel 4, eerste lid, en artikel 5, derde en vierde
lid, in plaats van «12 maanden» telkens gelezen: 12 maanden
vermeerderd met de verlenging op grond van artikel 6, eerste lid.

In artikel 8, derde lid, wordt «de artikelen 76, eerste lid, en 77 van de
nieuwe Algemene bijstandswet» vervangen door: het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 73, 74, eerste, tweede en derde lid, 77, 77a, eerste
en tweede lid, en 77b van de nieuwe Algemene bijstandswet.

VI

In artikel 9 wordt «artikel VI» vervangen door: artikel V, en wordt «(Stb.
. . )» vervangen door: (Stb. 1992, 240).

VII

Artikel 15 wordt vervangen door:

Artikel 15

1. Op een bezwaar– of beroepschrift dat voor of op de peildag is
ingediend en waarop op die datum nog niet is beslist, alsmede op een
bezwaar– of beroepschrift dat na de peildag is ingediend en dat betrekking
heeft op bijstandsverlening waarop ingevolge artikel 4 de Algemene
Bijstandswet van toepassing is, wordt beslist met toepassing van de
Algemene Bijstandswet.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op verzoeken als
bedoeld in artikel 45 van de Algemene Bijstandswet en verzoeken om een
voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht. Over de periode waarin ingevolge artikel 4 op de bijstands–
verlening de Algemene Bijstandswet van toepassing is, blijft artikel 80 van
de nieuwe Algemene bijstandswet ten aanzien van de belanghebbende
buiten toepassing.

VIII

Artikel 16 wordt vervangen door:

Artikel 16

1. Ten aanzien van de vergoeding van kosten van algemene bijstand
door het Rijk, alsmede het niet aanvaardbaar verklaren van kosten van
algemene bijstand, over tijdvakken voor of op de peildag, blijft het
bepaalde bij en krachtens hoofdstuk IV, paragraaf 1 en 2, en artikel 81 c
van de Algemene Bijstandwet van toepassing.

2. Hoofdstuk X van de nieuwe Algemene bijstandswet is van overeen–
komstige toepassing op de kosten van algemene bijstand verleend op
grond van deze wet.

Artikel 16a

1. Hoofdstuk X van de nieuwe Algemene bijstandswet is van overeen–
komstige toepassing op de kosten van de toeslag bedoeld in artikel 33 van
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die wet, voor zover deze is verleend over een tijdvak gelegen binnen 3
jaren na de peildag.

2. Voor de vaststelling van de rijksvergoeding bedoeld in het eerste lid
blijven buiten beschouwing:

a. betalingen door en ontvangsten van de gemeente voor zover deze
plaatsvinden later dan drie maanden na afloop van het in het eerste lid
bedoelde tijdvak;

b. inkomsten ontvangen door de belanghebbende voor zover burge–
meester en wethouders daarvan na het in onderdeel a bedoelde tijdstip
kennis hebben genomen.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op de overeenkomstig artikel
79, derde lid, van de nieuwe Algemene bijstandswet verrichte betaling
van vakantietoeslag over de in het eerste lid bedoelde kosten van bijstand.

4. Onze Minister kan een vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren en
een reeds betaalde vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen of
verrekenen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij of krachtens artikel
38 van de nieuwe Algemene bijstandswet.

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

IX

Artikel 17 wordt vervangen door:

Artikel 17

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt vervangen door:

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken;

b. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
c. burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de

gemeente, bedoeld in artikel 11;
d. Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de organisatie, bedoeld in artikel 2

van de Arbeidsvoorzieningswet;
e. netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto

aanspraak op de minimumvakantiebijslag als bedoeld in artikel 60, eerste
lid, van de Algemene bijstandswet;

f. netto minimumjeugdloon: het voor de betreffende leeftijd geldende
minimumloon als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet minimumloon
en minimumvakantiebijslag, verhoogd met de aanspraak op vakantie–
bijslag waarop een werknemer op grond van artikel 15 van die wet over
dat minimumloon ten minste aanspraak kan maken, na aftrek van de
daarvan in te houden loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en het werknemersaandeel in de zieken–
fondspremie.

2. De in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde loonbelasting en premies
volksverzekeringen worden berekend mettoepassing van de groene
tabellen loonbelasting en premies volksverzekeringen over het
minimumjeugdloon en de aanspraak op vakantiebijslag daarover,
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vermeerderd met het werkgeversaandeel in de ziekenfondspremie en
verminderd met de premies werknemersverzekeringen. De toe te passen
tabellen zijn die voor een in tariefgroep 2 ingedeelde werknemer. De
loonbelasting en premies volksverzekeringen, in te houden van de
aanspraak op vakantiebijslag over het minimumloon, worden berekend
met toepassing van de tabel bijzondere beloningen.

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

B

Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als echtgenoot aangemerkt degene die niet duurzaam gescheiden

leeft van de werkloze werknemer met wie hij gehuwd is;
b. als echtgenoot mede aangemerkt de niet met de werkloze

werknemer gehuwde persoon met wie de werkloze werknemer een
gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de
eerste graad.

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

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

a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van
deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;

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

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

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

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

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

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. thuisinwonende werkloze werknemer: de niet gehuwde dan wel

duurzaam gescheiden levende werkloze werknemer van 18 tot en met 20
jaar, die behoort tot het huishouden van zijn ouder(s) of pleegouder(s) en
die niet een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3,
tweede lid;

b. alleenstaande werkloze werknemer: de niet gehuwde dan wel
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duurzaam gescheiden levende werkloze werknemer, die niet een
gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3, tweede lid, en die
niet is een thuisinwonende werkloze werknemer;

c. kind: het kind jonger dan 18 jaar, dat niet als eigen kind, aangehuwd
kind of pleegkind tot het huishouden van een ander dan de werkloze
werknemer behoort en voor wie de werkloze werknemer op grond van de
Algemene kinderbijslagwet ontvangt dan wel zal ontvangen.

Artikel 4 wordt vervangen door:

Artikel 4

1. Recht op uitkering hebben, indien het inkomen per maand minder
bedraagt dan de overeenkomstig het derde, vierde en vijfde lid vastge–
stelde grondslag:

a. de werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen;
b. de alleenstaande werkloze werknemer en de thuisinwonende

werkloze werknemer met een of meer kinderen;
c. de alleenstaande werkloze werknemer en de thuisinwonende

werkloze werknemer zonder kinderen.
2. Het recht op uitkering komt de werkloze werknemer en de echtgenoot

gezamenlijk toe. De uitkering wordt aan de werkloze werknemer en de
echtgenoot ieder voor de helft uitbetaald, dan wel op hun gezamenlijk
verzoek aan een van hen voor het geheel.

3. De grondslag, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister
zodanig vastgesteld dat:

a. voor de werkloze werknemer en de echtgenoot die beiden 21 jaar of
ouder zijn, de helft van de grondslag netto gelijk is aan f 904,12;

b. deze voor de werkloze werknemer en de echtgenoot, waarvan een of
elk van beiden jonger dan 21 jaar is, de som bedraagt van de grondslagen
die voor elk van hen als een alleenstaande werknemer of een thuis–
inwonende werkloze werknemer zou gelden doch ten hoogste de
grondslag als bedoeld in onderdeel a.

4. De grondslag, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister
zodanig vastgesteld dat deze:

a. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 21 jaar of ouder met
een of meer kinderen netto gelijk is aan f 1627,41;

b. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder
zonder kinderen netto gelijk is aan f 1265,77;

c. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 22 jaar zonder
kinderen netto gelijk is aan f 1076,76;

d. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 21 jaar zonder
kinderen netto gelijk is aan f937,40.

5. De grondslag, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister
zodanig vastgesteld dat deze:

a. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 18, 19 of 20 jaar met
een of meer kinderen netto gelijk is aan f 1578,10;

b. voor de thuisinwonende werkloze werknemer van 18, 19 of 20 jaar
met een of meer kinderen netto gelijk is aan f 1189,39;

c. voor de alleenstaande werkloze werknemer van 18, 19 of 20 jaar
zonder kinderen netto gelijk is aan f 876,72;

d. voor de thuisinwonende werkloze werknemer zonder kinderen netto
gelijk is aan f488,01.

6. De in het derde lid, onderdeel a, vierde lid, onderdeel a en b, en
vijfde lid, genoemde bedragen worden gewijzigd met ingang van de dag
waarop het netto minimumloon wijzigt met het percentage van deze
wijziging.

7. De in het vierde lid, onderdeel c en d, genoemde bedragen worden
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gewijzigd met ingang van de dag waarop het netto minimumjeugdloon
wijzigt met het percentage van deze wijziging.

E

Hoofdstuk II, paragraaf 3, wordt vervangen door:

13. Het geldend maken van het recht op uitkering

Artikel 11

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

Artikel 12

1. Indien doorzending van de aanvraag naar burgemeester en
wethouders van een andere gemeente heeft plaatsgevonden en deze van
oordeel zijn dat zij evenmin de aanvraag dienen te behandelen, terwijl er
geen zekerheid kan worden verkregen over de in artikel 11 bedoelde
woonplaats, dragen burgemeester en wethouders die de doorgezonden
aanvraag hebben ontvangen, zorg voor dat het geschil aanhangig wordt
gemaakt.

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

3. Het eerste en tweede lid van artikel 16 zijn van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de daar genoemde termijnen
beginnen te lopen vanaf de mededeling van die doorzending of
beslissing.

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

Artikel 13

1. De belanghebbende doet aan burgemeester en wethouders op
verzoek of uit eigen beweging onverwijld mededeling van al hetgeen van
belang is voor de verlening of de voortzetting van de uitkering, zo
mogelijk onder overlegging van bewijsstukken.

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

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

4. Burgemeester en wethouders stellen bij de uitvoering van deze wet
de identiteit van de belanghebbende vast aan de hand van een document
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en nemen de
aard en het nummer daarvan op in de administratie.

5. De belanghebbende is voorts verplicht aan burgemeester en
wethouders desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover
dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

Artikel 14

1. Burgemeester en wethouders bepalen welke gegevens ten behoeve
van de verlening dan wel voortzetting van de uitkering doorde belangheb–
bende in ieder geval dienen te worden verstrekt en welke bewijsstukken
dienen te worden overgelegd.
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2. Burgemeester en wethouders bepalen de wijze en het tijdstip waarop
de verstrekking van gegevens dient plaats te vinden.

3. Burgemeester en wethouders onderzoeken de juistheid en volle–
digheid van de verkregen gegevens en stellen zonodig een onderzoek in
naar andere gegevens die voor de vaststelling van het recht op uitkering
noodzakelijk zijn. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft besluiten
burgemeester en wethouders tot wijziging van de uitkering.

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

5. Het in het derde en vierde lid bedoelde onderzoek omvat, tenzij op
grond van artikel 28 ontheffing is verleend van de verplichtingen gericht
op inschakeling in de arbeid in dienstbetrekking, mede een onderzoek
naar de mogelijkheden van de belanghebbende om door arbeid
zelfstandig in het bestaan te voorzien alsmede de wijze waarop deze
mogelijkheden kunnen worden vergroot.

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

7. Burgemeester en wethouders onderzoeken regelmatig de financiële
omstandigheden van degene aan wie zij betalingsverplichtingen hebben
opgelegd.

Artikel 15

1. Burgemeester en wethouders stellen het recht op uitkering op
schriftelijke aanvraag vast.

2. De uitkering wordt door de werkloze werknemer en de echtgenoot
gezamenlijk aangevraagd dan wel door een van hen met schriftelijke
toestemming van de ander.

Artikel 16

1. Burgemeester en wethouders stellen binnen vier weken na ontvangst
van de aanvraag vast of recht op uitkering bestaat.

2. Indien burgemeester en wethouders niet in staat zijn binnen de
termijn bedoeld in het eerste lid een besluitte nemen, kunnen zij deze met
ten hoogste vier weken verlengen. Van de verlenging doen zij mededeling
aan de belanghebbende, onder vermelding van hettijdstip waarop de
termijn voor het nemen van een besluit zal verstrijken.

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

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

5. Burgemeester en wethouders besluiten niet tot toekenning van de
uitkering dan nadat de juistheid en volledigheid van de door de belang–
hebbende verstrekte gegevens is onderzocht.

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

Artikel 17

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

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

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

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

3. Indien de belanghebbende het verzuim niet herstelt binnen de
daarvoor gestelde periode wordt de uitkering beëindigd met ingang van
de eerste dag van de periode waarover de uitkering is opgeschort.

Artikel 18

1. Bij een besluittot toekenning of voortzetting van de uitkering wordt
ten minste mededeling gedaan van:

a. de verplichtingen tot het doen van mededelingen en het verlenen
van medewerking, bedoeld in artikel 13;

b. de verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk III die in het betrokken
geval aan de uitkering zijn verbonden.

2. Bij een besluit tot wijziging van de uitkering wordt ten minste
mededeling gedaan van de wijziging en de op die wijziging betrekking
hebbende gewijzigde verplichtingen.

Voorts wordt, indien daarvoor aanieiding bestaat, in het besluit
nogmaals mededeling gedaan van de eerder aan de uitkering verbonden
verplichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b.

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

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

Artikel 19

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

artikel 14, tweede lid;
b. de periode die de opschorting van de uitkering, bedoeld in artikel 17,

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

verrichten, bedoeld in artikel 14, vierde, zesde en zevende lid.
2. Onze Minister kan nadere regel stellen met betrekking tot:
a. de vereisten waaraan het formulier, bedoeld in artikel 13, tweede lid,

moet voldoen;
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b. de wijze waarop burgemeester en wethouders toepassing geven aan
artikel 14, eerste lid;

c. de inhoud van de onderzoeken, bedoeld in artikel 14, derde, vierde,
zesde en zevende lid;

d. de voorwaarden waaronder van de in het eerste lid, onderdeel c,
bedoelde termijnen kan worden afgeweken ten aanzien van de onder–
zoeken, bedoeld in artikel 14, vierde en zevende lid.

Artikel 19a

1. Burgemeester en wethouders besluiten de uitkering tijdelijk gedeel–
telijkte weigeren indien:

a. de belanghebbende in de periode voorafgaand aan de aanvraag om
een uitkering of nadien onvoldoende heeft medegewerkt aan het
verkrijgen of behouden van arbeid in dienstbetrekking;

b. gedragingen van de belanghebbende in strijd met de op grond van
artikel 13, artike! 18, vierde lid, en hoofdstuk III aan de uitkering verbonden
verplichtingen daartoe aanleiding geven;

c. de door de belanghebbende in strijd met artikel 13 verstrekte
gegevens onjuist blijken te zijn.

2. De omvang en duur van de maatregel, bedoeld in het eerste lid,
worden afgestemd op de ernst van het feit, de omstandigheden van de
belanghebbende en de mate van verwijtbaarheid. De omvang en duur
kunnen worden herzien, indien een wijziging van de omstandigheden van
de belanghebbende daartoe aanleiding geeft.

3. Burgemeester en wethouders kunnen bij herhaalde of zeer ernstige
gedragingen als bedoeld in het eerste lid, de uitkering tijdelijk of blijvend
geheel weigeren.

4. Indien een belanghebbende geen dienstbetrekking of
voorbereidingsovereenkomst heeft als bedoeld in hoofdstuk V en Va van
de Jeugdwerkgarantiewet, omdat hij het aanbod daartoe niet heeft
aanvaard of omdat hem een aanbod daartoe niet wordt gedaan onder
toepassing van artikel 11, derde, vierde of vijfde lid dan wel artikel 16a,
tweede, derde of vierde lid van die wet, weigeren burgemeester en
wethouders hem voor de duur van 13 weken geheel de uitkering. De duur
van de periode waarvoor de uitkering wordt geweigerd, wordt verminderd
indien daarvoor gelet op de omstandigheden van persoon en gezin,
dringende redenen aanwezig zijn.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het
eerste tot en met vierde lid, nadere regels worden gesteld.

Artikel 19b

1. Indien de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op grond van duidelijke
aanwijzingen van oordeel is of het gegronde vermoeden heeft, dat een
omstandigheid als bedoeld in artikel 19a, eerste, tweede of derde lid,
aanwezig is, geeft het van dit oordeel of vermoeden onverwijld schriftelijk
kennis aan burgemeester en wethouders, onder vermelding van de
gronden waarop het oordeel of vermoeden steunt.

2. Onverminderd het eerste lid verschaft de Arbeidsvoorzienings–
organisatie op verzoek van burgemeester en wethouders inlichtingen
welke zij voor de uitvoering van deze wet nodig achten.

Artikel 25a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en derde lid wordt «betrokkene» telkenmale vervangen

door: belanghebbende.
2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 12» vervangen door:

artikel 13.
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3. In het tweede lid, wordt «over de voorafgaande maand opgegeven
middelen» vervangen door: over de voorafgaande drie maanden
ontvangen middelen.

Artikel 25b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Indien de uitkering met inachtneming van artikel 3 is verleend,

worden voor de toepassing van deze paragraaf als belanghebbenden
aangemerkt de in dat artikel bedoelde personen.

2. In hettweede lid wordt «artikel 3, eerste of tweede lid» vervangen
door: artikel

3. Tevens wordt «artikel 17» vervangen door: artikel 13 en wordt
«betrokkene» vervangen door: belanghebbende.

H

Na artikel 25b, worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 25c

1. Het besluit tot terugvordering vermeldt hetgeen teruggevorderd
wordt, alsmede de termijnen waarbinnen betaling wordt verlangd.

2. Een besluit tot terugvordering kan ambtshalve of op schriftelijke
aanvraag van de belanghebbende worden herzien op grond van gewij–
zigde omstandigheden.

3. De persoon van wie wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd
aan burgemeester en wethouders de inlichtingen te verstrekken die voor
terugvordering ingevolge deze paragraaf van belang zijn.

Artikel 25d

1. Indien de uitkering op grond van deze wet wordt verleend, geschiedt
inning van de terug te vorderen bedragen, onverminderd de bevoegdheid
tot inning op andere wijze, door deze te verrekenen met de uitkering, met
dien verstande dat de belanghebbende blijft beschikken over de beslag–
vrije voet, bedoeld in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.

2. Tot verrekening wordt niet overgegaan gedurende de termijn
waarbinnen de belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen tegen de
beschikking tot terugvordering.

3. Indien de belanghebbende van wie wordt teruggevorderd inmiddels
een uitkering op grond van deze wet ontvangt van een andere gemeente
dan de gemeente die de terug te vorderen uitkering heeft betaald, is die
andere gemeente bevoegd zonder machtiging van de belanghebbende tot
verrekening over te gaan ten behoeve van de gemeente die de terug te
vorderen uitkering heeft betaald.

I

Aan artikel 25e wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:
3. De termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, staat niet in de weg

aan de latere tenuitvoerlegging van het besluit tot terugvordering.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 614, nr. 6 11



J

Na artikel 25e wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25f

1. De vordering tot de nakoming van een besluit tot terugvordering
wordt ingediend bij de kantonrechter.

2. Op de vordering is het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering van toepassing.

3. De gemeente is geen vast recht en geen vergoeding voor de
deurwaarder verschuldigd, met uitzondering van het uitbrengen van
exploiten.

Na artikel 25h wordt een nieuw artikel ingevoegd, iuidende:

Artikel 25i

Indien de persoon, te wiens behoeve onverschuldigd is betaald, een
uitkering ontvangt van een andere gemeente dan de gemeente die
onverschuldigd heeft betaald, is die andere gemeente bevoegd zonder
machtiging van de belanghebbende, die ten onrechte aanspraak op
uitkering heeft gemaakt, de bedragen die teruggevorderd kunnen worden
of in mindering kunnen worden gebracht, te betalen aan de gemeente die
onverschuldigd heeft betaald.

Artikel 25j wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt de zinsnede «waarover krachtens de

Algemene Bijstandswet reeds bijstand in de algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan is verleend» vervangen door: waarover krachtens
de Algemene bijstandswet reeds algemene bijstand is verleend.

2. In het eerste en tweede lid wordt «betrokkene» vervangen door:
belanghebbende.

M

Hoofdstuk III wordt vervangen door:

HOOFDSTUK III VERPLICHTINGEN GERICHT OP INSCHAKELING
IN DE ARBEID EN VOORZIENINGEN

Artikel 26

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

2. Burgemeester en wethouders en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
werken samen om de inschakeling van ontvangers van een uitkering op
grond van deze wet in het arbeidsproces te bevorderen.

3. Indien burgemeester en wethouders premies verstrekken voor het
aanvaarden of behouden van arbeid en voor het voltooien van scholing of
opleiding, vindt de verlening daarvan plaats op grond van regels die door
het gemeentebestuur bij verordening worden vastgesteld.
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4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de samenwerking bedoeld in hettweede lid.

Artikel 27

1. De belanghebbende die voor de zelfstandige voorziening in het
bestaan is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking is verplicht:

a. naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen;
b. ervoor zorg te dragen dat hij als werkzoekende ingeschreven is bij de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie en ingeschreven blijft;
c. passende arbeid te aanvaarden;
d. na te laten hetgeen inschakeling in de arbeid belemmert;
e. te voldoen aan een oproep om in verband met de toepassing van

deze wet op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen;
f. mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot

inschakeling in de arbeid, alsmede aan een onderzoek naar de
geschiktheid voor scholing of opleiding;

g. mee te werken aan een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt
geacht voor de inschakeling in de arbeid, dan wel aan andere aangewezen
activiteiten die de zelfstandige bestaansvoorziening bevorderen.

2. Onder passende arbeid wordt verstaan alle arbeid die voor de
krachten en bekwaamheden van de belanghebbende is berekend, tenzij
aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet
van hem kan worden verlangd. Niet als passende arbeid wordt aange–
merkt arbeid in een dienstbetrekking op grond van de Wet Sociale
Werkvoorziening.

3. Indien uitkering wordt verleend aan echtgenoten gelden de verplich–
tingen bedoeld in het eerste lid voor ieder van hen.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld
omtrent het begrip passende arbeid, bedoeld in het eerste en tweede lid.

5. Onze Minister kan regels stellen aangaande het toepassen dan wel
niet toepassen van een of meer verplichtingen genoemd in het eerste lid
ten aanzien van een of meer categorieën belanghebbenden.

Artikel 28

1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten verplichtingen als
bedoeld in artikel 27 niet op te leggen, dan wel van zodanige verplich–
tingen tijdelijk ontheffing te verlenen, in gevallen waarin daartoe naar hun
oordeel aanleiding bestaat om redenen van medische of sociale aard, dan
wel om redenen gelegen in de aard en het doel van de uitkering.

2. Ten aanzien van echtgenoten of een alleenstaande werkloze
werknemer met een verzorgende taak voor één of meer kinderen, dan wel
pleegkinderen, jonger dan 5 jaar, worden de verplichtingen als bedoeld in
artikel 27 mede daarop afgestemd.

Artikel 29

1. Voor de belanghebbende die een scholing of opleiding gaat volgen
die noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in de arbeid, gelden
voor de duur van die scholing of opleiding niet de verplichtingen
genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdelen a en c.

2. Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot het aanmerken
van scholing of opleidingen als noodzakelijk voor de inschakeling in de
arbeid, die bij de beoordeling bedoeld in het eerste lid in acht worden
genomen.

Artikel 30

Indien de belanghebbende werkzaamheden zonder beloning gaat
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verrichten, dient de belanghebbende dit zo spoedig mogelijk te melden
aan burgemeester en wethouders.

Artikel 31

Gereserveerd

N

Hoofdstuk IV wordt vervangen door:

HOOFDSTUK IV UITVOERING EN TOEZICHT

5 1. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering

Artikel 32

De uitvoering van deze wet berust bij burgemeester en wethouders van
de gemeenten.

Artikel 33

1. Burgemeester en wethouders voeren ten behoeve van een getrouwe
weergave van de uitvoering en een effectief uitvoeringsproces een
zodanige administratie dat de juiste, volledige en tijdige vastlegging zijn
gewaarborgd van:

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

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

de verstrekte gegevens en de overgelegde bescheiden.
2. Onze Minister stelt, na overleg met Onze Minister van Binnenlandse

Zaken, regels aangaande de in het eerste lid bedoelde administratie.

Artikel 34

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

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

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

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

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

a. toepassing geven aan artikel 14, eerste tot en met vijfde lid, en artikel
36a;

b. zorg dragen voor een toereikende controle op het nakomen van de
verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, en voor de strafrechtelijke of
bestuursrechtelijke afdoening in geval van niet nakoming van deze
verplichting.

4. Het deel van het plan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bevat
ten minste een beschrijving van de wijze waarop toepassing wordt
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gegeven aan de samenwerking als bedoeld in artikel 26, tweede lid, en de
daarover gemaakte afspraken.

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

Artikel 35

1. De gemeenteraad kan burgemeester en wethouders machtigen het
nemen van besluiten op te dragen aan gemeente-ambtenaren, zulks onder
nader door burgemeester en wethouders te stellen regels en onder
behoud van hun verantwoordelijkheid.

2. De opdracht kan zich niet uitstrekken tot het beslissen op bezwaar–
schriften en het instellen van beroep.

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van organen, ingesteld bij of krachtens de wet, ter
behartiging van belangen waarbij meer dan een gemeente is betrokken.

§ 2. Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling

Artikel 36

1. leder is verplicht desgevraagd en bevoegd uit eigen beweging aan
burgemeester en wethouders kosteloos opgaven en inlichtingen te
verstrekken omtrent feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van deze wet ten opzichte van een persoon te wiens
behoeve een uitkering is gevraagd of wordt verleend en die in zijn dienst
dan wel te zijnen behoeve werkt of heeft gewerkt. De verplichting strekt
zich mede uit tot de inkomsten van een persoon van wie uitkeringen
ingevolge hoofdstuk II, paragraaf 5, worden of kunnen worden terugge–
vorderd.

2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk, of in
een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een door
burgemeester en wethouders schriftelijk te stellen termijn worden
verstrekt.

Artikel 36a

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

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

ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot uitvoering
van een regeling inzake vervroegd uittreden en andere organen belast
met het doen van uitkeringen of verstrekkingen die bij of krachtens artikel
7 van deze wet als inkomen worden aangemerkt;

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

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

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

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

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

i. de instanties en personen die woonruimte verhuren;
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j. de instanties die in het kader van de openbare nutsvoorziening
energie en water leveren.

2. Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast, zijn
verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders kosteloos alle
gegevens en uittreksels of afschriften van uitspraken, registers en andere
stukken te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze
wet.

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

a. van wie kosten van uitkeringen worden of kunnen worden terugge–
vorderd ingevolge hoofdstuk II, paragraaf 5;

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

1°. te wiens behoeve een uitkering ingevolge deze wet is gevraagd of
wordt verleend;

2°. van wie kosten van uitkering worden of kunnen worden terugge–
vorderd ingevolge hoofdstuk II, paragraaf 5.

4. De opgaven en inlichtingen bedoeld in het eerste en hettweede lid,
worden desgevraagd schriftelijk, of in een andere vorm die redelijkerwijs
kan worden verlangd, en zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen
vier weken na ontvangst van het verzoek hiertoe, verstrekt.

5. De in het eerste lid, onderdeel a tot en met h, genoemde instanties
treffen desgevraagd met burgemeester en wethouders een regeling met
betrekking tot de mededeling van wijzigingen in de eerder aan hen
gevraagde opgaven en inlichtingen.

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

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

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

§ 3. Toezicht

Artikel 36b

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

2. Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan Onze
Minister kosteloos alle inlichtingen die hij voor de uitoefening van het
toezicht nodig heeft en verlenen hem inzage in de administratie bedoeld
in artikel 33.

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

Artikel 36c

Onze Minister kan aan burgemeester en wethouders, nadat zij
gedurende acht weken in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze naar
voren te brengen, aanwijzingen geven met betrekking tot een goede
uitvoering van deze wet. Hij treedt daarbij niet in de besluitvorming inzake
individuele gevallen.
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§ 4. Beleidsinformatie

Artikel 36d

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

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

Artikel 36e

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

De artikelen 38 en 39 worden vervangen door:

Artikel 38

1. Het Rijk vergoedt negentig procent van de ten laste van de gemeente
gebleven uitkeringen, waaronder begrepen de ten laste van de gemeente
komende premies ingevolge de sociale verzekeringswetten.

2. Burgemeester en wethouders declareren de in een kalenderjaar
gemaakte kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid, door middel van
een kostenopgave over dat jaar.

Deze opgave is voorzien van een verklaring van de deskundige, belast
met de in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven controle
omtrent de juistheid van de verstrekte gegevens.

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

burgemeester en wethouders nader te verstrekken gegevens;
b. de in het tweede lid bedoelde verklaring en het onderzoek dat

resulteert in deze verklaring.

Artikel 39

1. Het Rijk verleent op verzoek van de gemeente voorschotten op de in
artikel 38, eerste lid, bedoelde vergoeding.

2. Voor zover de uitvoering van deze wet door burgemeester en
wethouders, dan wel de administratie bedoeld in artikel 33, ernstige
tekortkomingen vertoont, kan Onze Minister besluiten de voorschotten
lager vast te stellen dan uit de krachtens het derde lid gestelde regels zou
voortvloeien.

3. Onze Minister stelt regels aangaande het verlenen van voorschotten.

Artikel 40

1. Onze Minister stelt de vergoeding, bedoeld in artikel 38, eerste lid,
vast binnen een jaar na ontvangst van de kostenopgave als bedoeld in
artikel 38, tweede lid.

2. Indien de kostenopgave niet is ontvangen binnen 18 maanden na het
kalenderjaar waarop deze betrekking heeft dan wel niet is voorzien van de
verklaring, bedoeld in artikel 38, tweede lid, kan Onze Minister de
vergoeding over dat jaar ambtshalve vaststellen.

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

a. het een uitkering betreft die is verleend in strijd met het bij en
krachtens deze wet bepaalde;

b. niet is voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 13 tot
en met 19 en de artikelen 26, 33 en 34;

c. het een uitkering betreft die niet of niet volledig overeenkomstig
hoofdstuk II, paragraaf 5, is of wordtteruggevorderd.

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

Artikel 41 wordt vervangen door:

Artikel 41

Voor de toepassing van artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht wordt met een besluit gelijkgesteld het nalaten van een
handeling die strekt tot uitvoering van het besluit inzake de verlening of
terugvordering van de uitkering of het verrichten van een handeling die
afwijkt van dat besluit.

Artikel 42 vervalt.

R

Na artikel 47 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 48

1. Degene die de verplichting, bedoeld in artikel 13 of de verplichting,
bedoeld in artikel 25c, derde lid, niet of niet behoorlijk nakomt, waardoor
ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering is verleend, wordt
gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete
van de derde categorie.

2. Het in het eerste lid omschreven feit is een overtreding.

Artikel 49, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke organen die niet

voldoen aan de verplichting omschreven in de artikelen 36 en 36a of die
ter zake onjuiste inlichtingen verstrekt, worden gestraft met hechtenis van
ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

De artikelen 50 en 51 vervallen.

X

Na artikel 17 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 17a

Ten aanzien van degene die in de peilmaand recht had op uitkering op
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grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeids–
ongeschikte werkloze werknemers en wiens recht op de peildag niet is
geëindigd zijn de artikelen 4 en 5 van deze wet van overeenkomstige
toepassing.

XI

Artikel 18 wordt vervangen door:

Artikel 18

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt vervangen door:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is

betrokken;
b. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
c. burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de

gemeente, bedoeld fn artikel 11;
d. Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de organisatie, bedoeld in artikel 2

van de Arbeidsvoorzieningswet;
e. netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto

aanspraak op de minimumvakantiebijslag als bedoeld in artikel 60, eerste
lid, van de Algemene bijstandswet.

B

Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als echtgenoot aangemerkt degene die niet duurzaam gescheiden

leeft van de gewezen zelfstandige met wie hij gehuwd is;
b. als echtgenoot mede aangemerkt de niet met de gewezen

zelfstandige gehuwde persoon met wie de gewezen zelfstandige een
gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de
eerste graad.

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

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

a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van
deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;

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

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

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

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

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

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. alleenstaande gewezen zelfstandige: de niet gehuwde dan wel

duurzaam gescheiden levende gewezen zelfstandige, die niet een
gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

b. kind: het kind jonger dan 18 jaar, dat niet als eigen kind, aangehuwd
kind of pleegkind tot het huishouden van een ander dan de gewezen
zelfstandige behoort en voor wie de gewezen zelfstandige op grond van
de Algemene kinderbijslagwet ontvangt dan wel zal ontvangen.

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Recht op uitkering hebben, indien het inkomen per maand na het

beëindigen van het bedrijf of beroep minder bedraagt dan de overeen–
komstig het vijfde lid vastgestelde grondslag en indien aan de in het
tweede of derde lid genoemde voorwaarden wordt voldaan:

a. de gewezen zelfstandige en de echtgenoot;
b. de alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen;
c. de alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen.
2. Het vierde lid wordt vervangen door:
4. Het recht op uitkering komt de gewezen zelfstandige en de

echtgenoot gezamenlijk toe. De uitkering wordt aan de gewezen
zelfstandige en de echtgenoot ieder voor de helft uitbetaald, dan wel op
hun gezamenlijk verzoek aan een van hen voor het geheel.

3. Het vijfde lid wordt vervangen door:
5. De grondslag, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister

zodanig vastgesteld dat voor:
a. de gewezen zelfstandige en de echtgenoot de helft van de grondslag

netto gelijk is aan f 904,12;
b. de alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen de

grondslag netto gelijk is aan f 1627,41;
c. de alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen voor de

grondslag netto gelijk is aan f 1265,77.
4. Na het zesde lid wordt een zevende lid toegevoegd luidende:
7. De in het vijfde lid genoemde bedragen worden gewijzigd met ingang

van de dag waarop het netto minimumloon wijzigt met het percentage
van deze wijziging.
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Hoofdstuk II, paragraaf 3, wordt vervangen door:

§ 3. Het geldend maken van het recht op uitkering

Artikel 11

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

Artikel 12

1. Indien doorzending van de aanvraag naar burgemeester en
wethouders van een andere gemeente heeft plaatsgevonden en deze van
oordeel zijn dat zij evenmin de aanvraag dienen te behandelen, terwijl er
geen zekerheid kan worden verkregen over de in artikel 11 bedoelde
woonplaats, dragen burgemeester en wethouders die de doorgezonden
aanvraag hebben ontvangen, zorg voor dat het geschil aanhangig wordt
gemaakt.

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

3. Het eerste en tweede lid van artikel 16 zijn van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de daar genoemde termijnen
beginnen te lopen vanaf de mededeling van die doorzending of
beslissing.

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

Artikel 13

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

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

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

4. Burgemeester en wethouders stellen bij de uitvoering van deze wet
de identiteit van de belanghebbende vast aan de hand van een document
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en nemen de
aard en het nummer daarvan op in de administratie.

5. De belanghebbende is voorts verplicht aan burgemeester en
wethouders desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover
dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

Artikel 14

1. Burgemeester en wethouders bepalen welke gegevens ten behoeve
van de verlening dan wel voortzetting van de uitkering door de belang–
hebbende in ieder geval dienen te worden verstrekt en welke bewijs–
stukken dienen te worden overgelegd.

2. Burgemeester en wethouders bepalen de wijze en het tijdstip waarop
de verstrekking van gegevens dient plaats te vinden.
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3. Burgemeester en wethouders onderzoeken de juistheid en volle–
digheid van de verkregen gegevens en stellen zonodig een onderzoek in
naar andere gegevens die voor de vaststelling van het recht op uitkering
noodzakelijk zijn. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft besluiten
burgemeester en wethouders tot wijziging van de uitkering.

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

5. Het in het derde en vierde lid bedoelde onderzoek omvat, tenzij op
grond van artikel 28 ontheffing is verleend van de verplichtingen gericht
op inschakeling in de arbeid in dienstbetrekking, mede een onderzoek
naar de mogelijkheden van de belanghebbende om door arbeid
zelfstandig in het bestaan te voorzien alsmede de wijze waarop deze
mogelijkheden kunnen worden vergroot.

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

7. Burgemeester en wethouders onderzoeken regelmatig de financiële
omstandigheden van degene aan wie zij betalingsverplichtingen hebben
opgelegd.

Artikel 15

1. Burgemeester en wethouders stellen het recht op uitkering op
schriftelijke aanvraag vast.

2. De uitkering wordt door de gewezen zelfstandige en de echtgenoot
gezamenlijk aangevraagd dan wel door een van hen met schriftelijke
toestemming van de ander.

Artikel 16

1. Burgemeester en wethouders stellen binnen dertien weken na
ontvangst van de aanvraag vast of recht op uitkering bestaat.

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

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

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

5. Burgemeester en wethouders besluiten niet tot toekenning van de
uitkering dan nadat de juistheid en volledigheid van de door de belang–
hebbende verstrekte gegevens is onderzocht.

6. Als buiten toedoen van de belanghebbende het onderzoek naar de
juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens niet
binnen de beslistermijn kan worden voltooid, besluiten burgemeester en
wethouders op de aanvraag op voet van de dan bekende gegevens.
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Artikel 17

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

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

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

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

3. Indien de belanghebbende het verzuim niet herstelt binnen de
daarvoor gestelde periode wordt de uitkering beëindigd met ingang van
de eerste dag van de periode waarover de uitkering is opgeschort.

Artikel 18

1. Bij een besluittot toekenning of voortzetting van de uitkering wordt
ten minste mededeling gedaan van:

a. de verplichtingen tot het doen van mededelingen en het verlenen
van medewerking, bedoeld in artikel 13;

b. de verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk III die in het betrokken
geval aan de uitkering zijn verbonden.

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

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

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

Artikel 19

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

artikel 14, tweede lid;
b. de periode die de opschorting van de uitkering, bedoeld in artikel 17,

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

verrichten, bedoeld in artikel 14, vierde, zesde en zevende lid.
2. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot:
a. de vereisten waaraan het formulier, bedoeld in artikel 13, tweede lid,

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

artikel 14, eerste lid;
c. de inhoud van de onderzoeken, bedoeld in artikel 14, derde, vierde,

zesde en zevende lid;
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d. de voorwaarden waaronder van de in het eerste lid, onderdeel c,
bedoelde termijnen kan worden afgeweken ten aanzien van de onder–
zoeken, bedoeld in artikel 14, vierde en zevende lid.

Artikel 19a

1. Burgemeester en wethouders besluiten de uitkering tijdelijk gedeel–
telijk te weigeren indien:

a. de belanghebbende in de periode voorafgaand aan de aanvraag om
een uitkering of nadien zich onvoldoende heeft ingezet voor de
voorziening in het bestaan;

b. gedragingen van de belanghebbende in strijd met de op grond van
artikel 13, artikel 18, vierde lid, en hoofdstuk III aan de uitkering verbonden
verplichtingen daartoe aanleiding geven.

c. de door de belanghebbende op grond van artikel 13 verstrekte
gegevens onjuist blijken te zijn.

2. De omvang en de duur van de maatregel, bedoeld in het eerste lid,
wordt afgestemd op de ernst van het feit, de omstandigheden van de
belanghebbende en de mate van verwijtbaarheid. De omvang en duur
kunnen worden herzien, indien een wijziging van de omstandigheden van
de belanghebbenden daartoe aanleiding geeft.

3. Burgemeester en wethouders kunnen bij herhaalde of zeer ernstige
gedragingen als bedoeld in het eerste lid, de uitkering tijdelijk of blijvend
geheel weigeren.

4. Indien een belanghebbende geen dienstbetrekking of
voorbereidingsovereenkomst heeft als bedoeld in hoofdstuk V en Va van
de Jeugdwerkgarantiewet, omdat hij het aanbod daartoe niet heeft
aanvaard of omdat hem een aanbod daartoe niet wordt gedaan onder
toepassing van artikel 11, derde, vierde of vijfde lid dan wel artikel 16a,
tweede, derde of vierde lid van die wet, weigeren burgemeester en
wethouders hem voor de duur van 13 weken geheel de uitkering. De duur
van de periode waarvoor de uitkering wordt geweigerd, wordt verminderd
indien daarvoor gelet op de omstandigheden van persoon en gezin,
dringende redenen aanwezig zijn.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het
eerste tot en met het vierde lid, nadere regels worden gesteld.

Artikel 19b

1. Indien de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op grond van duidelijke
aanwijzingen van oordeel is of het gegronde vermoeden heeft, dat een
omstandigheid als bedoeld in artikel 19a, eerste, tweede of derde lid,
aanwezig is, geeft het van dit oordeel of vermoeden onverwijld schriftelijk
kennis aan burgemeester en wethouders, onder vermelding van de
gronden waarop het oordeel of vermoeden steunt.

2. Onverminderd het eerste lid verschaft de Arbeidsvoorzienings–
organisatie op verzoek van burgemeester en wethouders inlichtingen
welke zij voor de uitvoering van deze wet nodig achten.

Artikel 25a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en derde lid wordt «betrokkene» telkenmale vervangen

door: belanghebbende.
2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 12» vervangen door:

artikel 13.
3. In het tweede lid, wordt «over de voorafgaande maand opgegeven

middelen» vervangen door: over de voorafgaande drie maanden
ontvangen middelen.
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Artikel 25b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Indien de uitkering met inachtneming van artikel 3 is verleend,

worden voor de toepassing van deze paragraaf als belanghebbenden
aangemerkt de in dat artikel bedoelde personen.

2. In het tweede lid wordt «artikel 3, eerste of tweede lid» vervangen
door: artikel 3. Tevens wordt «artikel 17» vervangen door: artikel 13 en
wordt «betrokkene» vervangen door: belanghebbende.

H

Na artikel 25b, worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 25c

1. Het besluit tot terugvordering vermeldt hetgeen teruggevorderd
wordt, alsmede de termijnen waarbinnen betaling wordt verlangd.

2. Een besluit tot terugvordering kan ambtshalve of op schriftelijke
aanvraag van de belanghebbende worden herzien op grond van gewij–
zigde omstandigheden.

3. De persoon van wie wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd
aan burgemeester en wethouders de inlichtingen te verstrekken die voor
terugvordering ingevolge deze paragraaf van belang zijn.

Artikel 25d

1. Indien de uitkering op grond van deze wet wordt verleend, geschiedt
inning van de terug te vorderen bedragen, onverminderd de bevoegdheid
tot inning op andere wijze, door deze te verrekenen met de uitkering, met
dien verstande dat de belanghebbende blijft beschikken over de beslag–
vrije voet, bedoeld in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.

2. Tot verrekening wordt niet overgegaan gedurende de termijn
waarbinnen de belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen tegen de
beschikking tot terugvordering.

3. Indien de belanghebbende van wie wordt teruggevorderd inmiddels
een uitkering op grond van deze wet ontvangt van een andere gemeente
dan de gemeente die de terug te vorderen uitkering heeft betaald, is die
andere gemeente bevoegd zonder machtiging van de belanghebbende tot
verrekening over te gaan ten behoeve van de gemeente die de terug te
vorderen uitkering heeft betaald.

I

Aan artikel 25e wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:
3. De termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, staat niet in de weg

aan de latere tenuitvoerlegging van het besluit tot terugvordering.

Na artikel 25e wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25f

1. De vordering tot de nakoming van het besluit tot terugvordering
wordt ingediend bij de kantonrechter.

2. Op de vordering is het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering van toepassing.
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3. De gemeente is geen vast recht en geen vergoeding voor de
deurwaarder verschuldigd, met uitzondering van het uitbrengen van
exploiten.

Na artikel 25h wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25i

Indien de persoon, te wiens behoeve onverschuldigd is betaald, een
uitkering ontvangt van een andere gemeente dan de gemeente die
onverschuldigd heeft betaald, is die andere gemeente bevoegd zonder
machtiging van de belanghebbende, die ten onrechte aanspraak op
uitkering heeft gemaakt, de bedragen die teruggevorderd kunnen worden
of in mindering kunnen worden gebracht, te betalen aan de gemeente die
onverschuldigd heeft betaald.

Artikel 25j wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, wordt de zinsnede «waarover krachtens de

Algemene Bijstandswet reeds bijstand in de algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan is verleend» vervangen door: waarover krachtens
de Algemene bijstandswet reeds algemene bijstand is verleend.

2. In het eerste en tweede lid wordt betrokkene vervangen door:
belanghebbende.

M

Hoofdstuk III wordt vervangen door:

HOOFDSTUK III VERPLICHTINGEN GERICHT OP INSCHAKELING
IN DE ARBEID EN VOORZIENINGEN

Artikel 26

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

2. Burgemeester en wethouders en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
werken samen om de inschakeling van ontvangers van een uitkering op
grond van deze wet in het arbeidsproces te bevorderen.

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

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

Artikel 27

1. De belanghebbende die voor de zelfstandige voorziening in het
bestaan is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking is verplicht:

a. naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen;
b. ervoor zorg te dragen dat hij als werkzoekende ingeschreven is bij de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie en ingeschreven blijft;
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c. passende arbeid te aanvaarden;
d. na te laten hetgeen inschakeling in de arbeid belemmert;
e. te voldoen aan een oproep om in verband met de toepassing van

deze wet op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen;
f. mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot

inschakeling in de arbeid, alsmede aan een onderzoek naar de
geschiktheid voor scholing of opleiding;

g. mee te werken aan een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt
geacht voor de inschakeling in de arbeid, dan wel aan andere aangewezen
activiteiten die de zelfstandige bestaansvoorziening bevorderen.

2. Onder passende arbeid wordt verstaan alle arbeid die voor de
krachten en bekwaamheden van de belanghebbende is berekend, tenzij
aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet
van hem kan worden verlangd. Niet als passende arbeid wordt aange–
merkt arbeid in een dienstbetrekking op grond van de Wet Sociale
Werkvoorziening.

3. Indien uitkering wordt verleend aan echtgenoten gelden de verplich–
tingen bedoeld in het eerste lid voor ieder van hen.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld
omtrent het begrip passende arbeid, bedoeld in het eerste en tweede lid.

5. Onze Minister kan regels stellen aangaande hettoepassen dan wel
niet toepassen van een of meer verplichtingen genoemd in het eerste lid
ten aanzien van een of meer categorieën belanghebbenden.

Artikel 28

1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten verplichtingen als
bedoeld in artikel 27 niet op te leggen, dan wel van zodanige verplich–
tingen tijdelijk ontheffing te verlenen, in gevallen waarin daartoe naar hun
oordeel aanleiding bestaat om redenen van medische of sociale aard, dan
wel om redenen gelegen in de aard en het doel van de uitkering.

2. Ten aanzien van echtgenoten of een alleenstaande gewezen
zelfstandige met een verzorgende taak voor één of meer kinderen, dan
wel pleegkinderen, jonger dan 5 jaar, worden de verplichtingen als
bedoeld in artikel 27 mede daarop afgestemd.

Artikel 29

1. Voor de belanghebbende die een scholing of opleiding gaat volgen
die noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in de arbeid, gelden
voor de duur van die scholing of opleiding niet de verplichtingen
genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdelen a en c.

2. Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot het aanmerken
van scholing of opleidingen als noodzakelijk voor de inschakeling in de
arbeid, die bij de beoordeling bedoeld in het eerste lid in acht worden
genomen.

Artikel 3O

Indien de belanghebbende werkzaamheden zonder beloning gaat
verrichten, dient de belanghebbende dit zo spoedig mogelijk te melden
aan burgemeester en wethouders.

Artikel 31

Gereserveerd

N

Hoofdstuk IV wordt vervangen door:
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HOOFDSTUK IV UITVOERING EN TOEZICHT

§ 1. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering

Artikel 32

De uitvoering van deze wet berust bij burgemeester en wethouders van
de gemeenten.

Artikel 33

1. Burgemeester en wethouders voeren ten behoeve van een getrouwe
weergave van de uitvoering en een effectief uitvoeringsproces een
zodanige administratie dat de juiste, volledige en tijdige vastlegging zijn
gewaarborgd van:

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

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

de verstrekte gegevens en de overgelegde bescheiden.
2. Onze Minister stelt, na overleg met Onze Minister van Binnenlandse

Zaken, regels aangaande de in het eerste lid bedoelde administratie.

Artikel 34

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

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

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

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

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

a. toepassing geven aan artikel 14, eerste tot en met vijfde lid, en artikel
36a;

b. zorg dragen voor een toereikende controle op het nakomen van de
verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, en voor de strafrechtelijke of
bestuursrechtelijke afdoening in geval van niet nakoming van deze
verplichting.

4. Het deel van het plan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bevat
ten minste een beschrijving van de wijze waarop toepassing wordt
gegeven aan de samenwerking als bedoeld in artikel 26, tweede lid, en de
daarover gemaakte afspraken.

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

Artikel 35

1. De gemeenteraad kan burgemeester en wethouders machtigen het
nemen van besluiten op te dragen aan gemeente-ambtenaren, zulks onder
nader door burgemeester en wethouders te stellen regels en onder
behoud van hun verantwoordelijkheid.
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2. De opdracht kan zich niet uitstrekken tot het beslissen op bezwaar–
schriften en het instellen van beroep.

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van organen, ingesteld bij of krachtens de wet, ter
behartiging van belangen waarbij meer dan een gemeente is betrokken.

§ 2. Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling

Artikel 36

1. leder is verplicht desgevraagd en bevoegd uit eigen beweging aan
burgemeester en wethouders kosteloos opgaven en inlichtingen te
verstrekken omtrent feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van deze wet ten opzichte van een persoon te wiens
behoeve een uitkering is gevraagd of wordt verleend en die in zijn dienst
dan wel te zijnen behoeve werkt of heeft gewerkt. De verplichting strekt
zich mede uit tot de inkomsten van een persoon van wie uitkeringen
ingevolge hoofdstuk II, paragraaf 5, worden of kunnen worden terugge–
vorderd.

2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk, of in
een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een door
burgemeester en wethouders schriftelijk te stellen termijn worden
verstrekt.

Artikel 36a

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

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

ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot uitvoering
van een regeling inzake vervroegd uittreden en andere organen belast
met het doen van uitkeringen of verstrekkingen die bij of krachtens artikel
7 van deze wet als inkomen worden aangemerkt;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. De in het eerste en hettweede lid bedoelde verplichtingen strekken
zich mede uit tot degene:
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a. van wie kosten van uitkeringen worden of kunnen worden terugge–
vorderd ingevolge hoofdstuk II, paragraaf 5;

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

1°. te wiens behoeve een uitkering ingevolge deze wet is gevraagd of
wordt verleend;

2°. van wie kosten van uitkering worden of kunnen worden terugge–
vorderd ingevolge hoofdstuk II, paragraaf 5.

4. De opgaven en inlichtingen bedoeld in het eerste en het tweede lid,
worden desgevraagd schriftelijk, of in een andere vorm die redelijkerwijs
kan worden verlangd, en zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen
vier weken na ontvangst van het verzoek hiertoe, verstrekt.

5. De in het eerste lid, onderdeel a tot en met i, genoemde instanties
treffen desgevraagd met burgemeester en wethouders een regeling met
betrekking tot de mededeling van wijzigingen in de eerder aan hen
gevraagde opgaven en inlichtingen.

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

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

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

§ 3. Toezicht

Artikel 36b

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

2. Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan Onze
Minister kosteloos alle inlichtingen die hij voor de uitoefening van het
toezicht nodig heeft en verlenen hem inzage in de administratie bedoeld
in artikel 33.

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

Artikel 36c

Onze Minister kan aan burgemeester en wethouders, nadat zij
gedurende acht weken in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze naar
voren te brengen, aanwijzingen geven met betrekking tot een goede
uitvoering van deze wet. Hij treedt daarbij niet in de besluitvorming inzake
individuele gevallen.

§ 4. Beleidsinformatie

Artikel 36d

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

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

Artikel 36e

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

De artikelen 38 en 39 worden vervangen door:

Artikel 38

1. Het Rijk vergoedt negentig procent van de ten laste van de gemeente
gebleven uitkeringen, waaronder begrepen deten laste van de gemeente
komende premies ingevolge de sociale verzekeringswetten.

2. Burgemeester en wethouders declareren de in een kalenderjaar
gemaakte kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid, door middel van
een kostenopgave over dat jaar.

Deze opgave is voorzien van een verklaring van de deskundige, belast
met de in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven controle
omtrent de juistheid van de verstrekte gegevens.

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

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

resulteert in deze verklaring.

Artikel 39

1. Het Rijk verleent op verzoek van de gemeente voorschotten op de in
artikel 38, eerste lid, bedoelde vergoeding.

2. Voor zover de uitvoering van deze wet door burgemeester en
wethouders, dan wel de administratie bedoeld in artikel 33, ernstige
tekortkomingen vertoont, kan Onze Minister besluiten de voorschotten
lager vast te stellen dan uit de krachtens het derde lid gestelde regels zou
voortvloeien.

3. Onze Minister stelt regels aangaande het verlenen van voorschotten.

Artikel 4O

1. Onze Minister stelt de vergoeding, bedoeld in artikel 38, eerste lid,
vast binnen een jaar na ontvangst van de kostenopgave als bedoeld in
artikel 38, tweede lid.

2. Indien de kostenopgave niet is ontvangen binnen 18 maanden na het
kalenderjaar waarop deze betrekking heeft dan wel niet is voorzien van de
verklaring, bedoeld in artikel 38, tweede lid, kan Onze Minister de
vergoeding over dat jaar ambtshalve vaststellen.

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

a. het een uitkering betreft die is verleend in strijd met het bij en
krachtens deze wet bepaalde;

b. niet is voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 13 tot
en met 19 en de artikelen 26, 33 en 34;

c. het een uitkering betreft die niet of niet volledig overeenkomstig
hoofdstuk II, paragraaf 5, is of wordt teruggevorderd.
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4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het derde lid.

Artikel 41 wordt vervangen door:

Artikel 41

Voor de toepassing van artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht wordt met een besluit gelijkgesteld het nalaten van een
handeling die strekt tot uitvoering van het besluit inzake de verlening of
terugvordering van de uitkering of het verrichten van een handeling die
afwijkt van dat besluit.

Artikel 42 vervalt.

R

Na artikel 47 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 48

1. Degene die de verplichting, bedoeld in artikel 13 of de verplichting,
bedoeld in artikel 25c, derde lid, niet of niet behoorlijk nakomt, waardoor
ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering is verleend, wordt
gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete
van de derde categorie.

2. Het in het eerste lid omschreven feit is een overtreding.

Artikel 49, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke organen die niet

voldoen aan de verplichting omschreven in de artikelen 36 en 36a of die
ter zake onjuiste inlichtingen verstrekken, worden gestraft met hechtenis
van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

De artikelen 52, 53 en 54 vervallen.

XII

Na artikel 18 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18a

Ten aanzien van degene die in de peilmaand recht had op uitkering op
grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeids–
ongeschikte gewezen zelfstandigen en wiens recht op de peildag niet is
geëindigd zijn de artikelen 4 en 5 van deze wet van overeenkomstige
toepassing.
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XIII

Artikel 26 wordt vervangen door:

Artikel 26

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 25, eerste lid, worden de woorden «Algemene Bijstandswet

(Stb. 1963, 284)» vervangen door: Algemene bijstandswet.
2. In artikel 26 wordt onder vernummering van het vierde lid tot vijfde

lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
4. De in het derde lid bedoelde termijn wordt verlengd met ten hoogste

twee kalenderkwartalen indien ingevolge artikel 2, tweede lid, van de
Jeugdwerkgarantiewet, de werkloosheidsduur wordt verlengd.

3. Het vijfde lid wordt vervangen door:
5. Artikel 7, eerste, tweede, vierde, vijfde, zesde, achtste, negende en

tiende lid, en artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing.

XIV

Artikel 28 wordt vervangen door:

Artikel 28

In de Algemene Weduwen– en Wezenwet wordt in artikel 35a de
zinsnede «Algemene Bijstandswet» vervangen door: Algemene
bijstandswet.

XV

In artikel 34 wordt onderdeel B vervangen door:
B. In artikel 3, eerste lid, wordt «artikel 1, vierde lid, van de ABW»

vervangen door: artikel 60, eerste lid, van de Abw.

XVI

Na artikel 34 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 34a

Artikel XX van de Wet van 23 december 1992 (Stb. 732), houdende
nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere
wetten (Wijziging vaststelling gemiddeld premiepercentage en verdeling
van de premie voor de Werkloosheidswet die ten gunste komt van het
Algemeen Werkloosheidsfonds) vervalt.

XVII

Artikel 38 wordt vervangen door:

Artikel 38

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:
A. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid in het vijfde

tot en met achtste lid worden het eerste en tweede lid van artikel 475d
vervangen door:
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1. De beslagvrije voet bedraagt voor schuldenaren die kunnen worden
aangemerkt als:

a. echtgenoten als bedoeld in artikel 3 van de Algemene bijstandswet
die beiden 21 jaar of ouder zijn: negentig procent van de bijstandsnorm
genoemd in artikel 30, onderdeel c, van die wet;

b. een alleenstaande en een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel
4, onderdeel a en b, van de Algemene bijstandswet die 21 jaar of ouder
zijn:

1°. indien het periodieke inkomen bij de besiaglegger bekend is: 90
procent van dat inkomen inclusief de vakantie-aanspraak, doch ten minste
90 procent van de bijstandsnorm genoemd in artikel 30, onderdeel a en b,
van de Algemene bijstandswet en ten hoogste 90 procent van die
bijstandsnorm nadat deze eerst is verhoogd met het bedrag genoemd in
artikel 33, tweede lid, van die wet;

2°. indien het periodieke inkomen niet bij de beslaglegger bekend is: 90
procent van de bijstandsnorm genoemd in artikel 30, onderdeel a en b,
van de Algemene bijstandswet.

2. De beslagvrije voet bedraagt voor schuldenaren die kunnen worden
aangemerkt als:

a. echtgenoten die beiden jonger zijn dan 21 jaar: 90 procent van de
bijstandsnorm genoemd in artikel 29, onderdeel b, van de Algemene
bijstandswet;

b. echtgenoten waarvan een van hen jonger is dan 21 jaar: 90 procent
van de bijstandsnorm genoemd in artikel 29, onderdeel c, van de
Algemene bijstandswet;

c. de alleenstaande en de alleenstaande ouder jonger dan 21 jaar: 90
procent van de bijstandsnorm genoemd in artikel 29, onderdeel a, van de
Algemene bijstandswet.

3. Voor zover het echtgenoten betreft, wordt de beslagvrije voet voor
ten hoogste de helft verminderd met het eigen, niet onder beslag liggende
periodieke inkomen inclusief vakantie-aanspraak van degene aan wie de
bijstand samen met de schuldenaar zou kunnen toekomen.

4. Indien de schuldenaar ter verzorging of verpleging in een daartoe
bestemde inrichting is opgenomen bedraagt de beslagvrije voet de prijs
die is verschuldigd voor verzorging dan wel verpleging. De beslagvrije
voet wordt verhoogd met twee derden van de bijstandsnorm genoemd in
artikel 31 van de Algemene bijstandswet.

B

In artikel 598a, eerste lid, wordt de zinsnede beschikkingen gegeven op
grond van hoofdstuk IV A, §2, van de Algemene Bijstandswet, vervangen
door: beschikkingen op grond van hoofdstuk VII van de Algemene
bijstandswet.

XVIII

Artikel 39 vervalt.

XIX

Artikel 42 wordt vervangen door:

Artikel 42

Artikel 5, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op het consumenten–
krediet wordt vervangen door:

a. waaraan als kredietnemer deelneemt:
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1°. echtgenoten als bedoeld in artikel 3 van de Algemene bijstandswet,
van wie het gezamenlijk netto maandinkomen niet hoger is dan de
bijstandsnorm genoemd in artikel 30, onderdeel c, van die wet;

2°. een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de
Algemene bijstandswet, van wie het netto maandinkomen niet hoger is
dan negentig procent van de bijstandsnorm bedoeld onder 1°; of

3°. een alleenstaande als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, van de
Algemene bijstandswet, van wie het netto maandinkomen niet hoger is
dan zeventig procent van de bijstandsnorm bedoeld onder 1°, dan wel.

XX

Artikel 49 wordt vervangen door:

Artikel 49

In de Wet algemene regels herindeling wordt in artikel 72 de zinsnede
als bedoeld in de artikelen 16, 17 en 18 van de Algemene Bijstandswet
vervangen door: als bedoeld in de artikelen 71 en 72 van de Algemene
bijstandswet.

XXI

Artikel 50 wordt vervangen door:

Artikel 50

Van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in onderdeel F
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), onderdeel 3
vervangen door:

3. Artikelen 80 en 149 van de Algemene bijstandswet.

XXII

Artikel 51 vervalt.

XXIII

Na artikel 51 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende :

Artikel 51a

In de Wet van 15 april 1992 (Stb. 193), houdende een nieuwe regeling
voorterugvordering en verhaal van kosten van bijstand vervallen in artikel
III de artikelen 25c, 25d, 25e, derde lid, 25f, 25i en 48 en vervalt tevens
artikel X.

XXIV

Artikel 52 wordt vervangen door:

Artikel 52

1. Onze Minister herziet met ingang van de datum van inwerkingtreding
van de nieuwe Algemene bijstandswet de in Hoofdstuk IV van die wet
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genoemde bedragen en percentages op de in afdeling 4 van dat hoofdstuk
voorgeschreven wijze voor zover de ontwikkeling van het netto
minimumloon, de netto aanspraak op minimumvakantiebijslag, het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, het prijsindexcijfer voor het
onderdeel energie daarvan, gerekend vanaf 1 januari 1992, daartoe
aanleiding geeft.

2. Onze Minister herziet met ingang van de datum van inwerkingtreding
van de nieuwe Algemene bijstandswet de in artikel 4 van de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen genoemde bedragen op de in
die wetten voorgeschreven wijze, voor zover de ontwikkeling van het
netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon gerekend vanaf 1
januari 1992 daartoe aanleiding geeft.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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TOELICHTING

ALGEMEEN GEDEELTE

De wijzigingsvoorstellen op het wetsvoorstel tot herinrichting van de
Algemene Bijstandswet, zoals vormgegeven in een nota van wijziging bij
dat wetsvoorstel (wetsvoorstel-Herinrichting, kamerstukken II, 1991/92,
22 545), nopen tot aanpassing van het regime van het wetsvoorstel–
Invoeringswet.

De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de volgende
elementen:

1. wijziging van het invoerings– en overgangsrechtten aanzien van de
Algemene Bijstandswet. Deze wijzigingen hebben met name betrekking
op verlenging met drie maanden van de herbeoordelingsperiode, de
ministeriële bevoegdheid om de herbeoordelingsperiode in uitzonderlijke
situaties te verlengen, een zorgvuldige toetsing bij de herbeoordeling
zodat onterecht gebruik wordt ingedamd en het betrekken van bestaande
gevallen die bij de herbeoordeling voor het eerst een arbeidsverplichting
krijgen opgeiegd bij de versterking van de activerende aanpak van de
nieuwe ABW.

2. wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere on gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomens–
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan–
digen (IOAZ). Deze wijzigingen hebben betrekking op noodzakelijke
aanpassingen van de IOAW en IOAZ aan de nieuwe ABW, met name waar
het betreft de bepalingen ten aanzien van het partnerbegrip, de toegang
tot het recht op uitkering en de activerende werking van deze regelingen.
Daartoe bestaat aanleiding vanwege de nauwe verwantschap van deze
regelingen met de ABW.

3. wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet. Deze wijziging hangt
samen met de nieuwe uitkeringssystematiek in de bijstand voor personen
van 18tot 21 jaar.

4. wijziging in overige wetten. Het betreft hierbij noodzakelijke
wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met
betrekking tot de beslagwetgeving en de Wet op het consumentenkrediet
die voortvloeien uit de uitkeringssystematiek in de nieuwe ABW.

1. Wijzigingen in het invoerings– en overgangsrecht ten aanzien
van de Algemene Bijstandswet

In het bij de Kamer ingediende wetsvoorstel-lnvoeringswet (kamer–
stukken II, 1991/92, 22 614) is in hoofdlijnen het volgende invoerings– en
overgangsrecht opgenomen:

1. de nieuwe wet is onmiddellijk van toepassing op nieuwe gevallen.
2. gemeenten wordt een herbeoordelingsperiode van 9 maanden

gegeven om degenen die bij de inwerkingtreding van de nieuwe ABW
reeds een bijstandsuitkering hebben naar de bepalingen van de nieuwe
wette beoordelen.

3. in aansluiting op de herbeoordeling wordt een nieuwe toekennings–
beschikking afgegeven, waarin de rechtsgevolgen van de nieuwe ABW
zijn vermeld. De rechtsgevolgen van de nieuwe wettreden onmiddellijk in
werking, zowel waar het de rechten als waar het de verplichtingen betreft.

4. wanneer toepassing van de nieuwe bepalingen leidt tot aanpassing
van het bijstandsniveau treden die wijzigingen eerst 9 maanden na
inwerkingtreding van de wet in werking, waarbij ten aanzien van
verlagingen aansluitend nog een landelijk geregelde overbruggings–
toeslag van 3 maanden wordt verleend.

Vertrekpunt van het wetsvoorstel is dat de nieuwe Algemene
bijstandswet zo spoedig en volledig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is
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toepassing zal gaan vinden, hetgeen impliceert dat overgangsregels zowel
naar werkingssfeer als –duur beperkt dienen te blijven. Op deze wijze
worden verschillen in uitkeringsrechten tussen nieuwe gevallen en
bestaande gevallen zoveel mogelijk beperkt.

Gezien het omvangrijk aantal personen dat op bijstand is aangewezen is
om redenen van uitvoerbaarheid een geleidelijke, gespreide
herbeoordeling naar de nieuwe wettelijke regels nodig van degenen die
reeds bijstand ontvingen. Gezien de omvang van het aantal bijstands–
gerechtigden is het niet mogelijk de nieuwe wet bij de inwerkingtreding in
één keer in te voeren, maar wordt de nieuwe wet voor bestaande gevallen
binnen de herbeoordelingsperiode geleidelijk ingevoerd. Voor de
belanghebbende markeert het toekenningsbesluit op grond van de
nieuwe wet de overgang van de huidige wet naar de nieuwe wet: vanaf
het bekendmaken van het besluit geldt het nieuwe recht, daarvóór gelden
de oude bepalingen nog.

Dit overgangs– en invoeringsregime behoeft op een aantal onderdelen
belangrijke aanpassing. Deze wijzigingen vloeien voort uit de Beleidsbrief
vernieuwing ABW (kamerstukken II, 1993/1994, 22 545, nr. 14), zoals nader
uitgewerkt in de nota van wijziging bij het wetsvoorstel-herinrichting
ABW, en uit specifieke afspraken die in het Bijstandsakkoord tussen Rijk
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het overgangs– en
invoeringsregime zijn gemaakt.

Uitgangspunt van het overgangsrecht blijft dat de nieuwe Algemene
Bijstandswet zo snel mogelijk volledig wordt toegepast. Meer nog dan in
het oorspronkelijke wetsvoorstel is er de noodzaak om ook ten aanzien
van bestaande gevallen gebruik te maken van het instrumentarium dat de
vernieuwde ABW biedt om langdurige bijstandsafhankelijkheid waar
mogelijk te voorkomen en om fraude te bestrijden. Hoewel een voortva–
rende herbeoordeling met het oog op de duidelijkheid voor de cliënt en de
vaststelling van de rechtmatigheid van de uitkering derhalve van groot
belang is, is het gelet op de uitvoerende werkzaamheden die in verband
met de nieuwe bijstandssystematiek moeten worden verricht en de
omvang van het aantal personen gewenst om gemeenten een ruimere
herbeoordelingsperïode te geven dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel.
Met betrekking tot het invoerings– en overgangsrecht is in het bijstands–
akkoord tussen Rijk en VNG van september 1993 dan ook overeenge–
komen dat de herbeoordeling van de bestaande gevallen in elk geval dient
te hebben plaatsgevonden binnen een periode van 12 maanden na
inwerkingtreding van de nieuwe wet. De aanvankelijk voorgestelde
termijn van 9 maanden wordt derhalve met drie maanden verlengd om
een zorgvuldige toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen mogelijk
te maken. In het bijstandsakkoord is verder vastgelegd dat een minis–
teriële bevoegdheid dientte worden gecreëerd om in uitzonderlijke
situaties de termijn van 12 maanden te verlengen met ten hoogste drie
maanden.

Met betrekking tot de invoeringsaspecten is voorts tussen Rijk en VNG
overeengekomen dat het bedrag dat beschikbaar komt voor eenmalige
invoeringskosten met 25 miljoen wordt verhoogd tot 50 miljoen. Tenslotte
stelt het Rijk op grond van het akkoord een subsidie van 4 miljoen
beschikbaar ten behoeve van innovatieve projecten van gemeenten en ter
ondersteuning daarvan.

De wijzigingen die bij nota van wijziging in het wetsvoorstel–
herinrichting zijn aangebracht hebben eveneens gevolgen voor het
overgangsrecht. Deze gevolgen vloeien in belangrijke mate voort uit de
gewijzigde uitkeringssystematiek, de zwaardere eisen die aan het
verstrekken van inlichtingen door de cliënt en de verificatie en validering
door de gemeente worden gesteld en een versterking van de activerende
benadering gericht op de arbeidsinschakeling. De wijzigingen die ten
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aanzien van het wetsvoorstel-Herinrichting zijn voorgesteld beogen bij te
dragen tot een eenvoudiger, beter uitvoerbare en minder fraudegevoelige
regelgeving en tot activering van de belanghebbende richting de
arbeidsmarkt. Ook de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten ten
aanzien van de toeslagverlening gedurende een overgangsperiode van
drie jaar behoeft regeling in het onderhavige wetsvoorstel.

Deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

Wijzigingen als gevolg van de nieuwe uitkeringssystematiek

Ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel heeft de nieuwe
uitkeringssystematiek tot gevolg dat in meer situaties een wijziging in de
uitkeringshoogte voor bestaande gevallen kan optreden. Met de gewij–
zigde uitkeringssystematiek wordt nadrukkelijk geen categoriale verlaging
of verhoging van uitkeringen nagestreefd. Dit neemt niet weg dat door de
nieuwe uitkeringssystematiek en met name door de verruiming van de
gemeentelijke beleidsverantwoordelijkheid daarin, wijzigingen in
uitkeringsniveau kunnen optreden. De nieuwe systematiek beoogt om de
mogelijkheden voor gemeenten te verruimen om de bijstandsverlening
nadrukkelijker af te stemmen op de feitelijke omstandigheden van de
belanghebbende, rekening houdend met de handhaafbaarheid en de
eigen lokale situatie. Met de nieuwe uitkeringssystematiek en wijziging
van het partnerbegrip is naar verwachting een aanmerkelijk minder
fraudegevoelige uitvoering van de ABW mogelijk dan onder de huidige
regelgeving. Bij toepassing van de nieuwe ABW zal in voorkomende
gevallen blijken dat de betrokkene geheel ten onrechte een bijstandsuit–
kering ontving of dat de bijstand naar een te hoog bedrag was verleend.

Zoals in de nota van wijziging bij het wetsvoorstel-Herinrichting
uitvoerig is toegelicht, wordt voorgesteld de huidige algemene bijstand
voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te wijzigen in een
beperkt stelsel van landelijk vastgestelde uitkeringsniveaus, waarbij het de
verantwoordelijkheid voor gemeenten is om deze nader af te stemmen op
de feitelijke noodzakelijke bestaanskosten, zoals deze voortvloeien uit de
omstandigheden van de betrokkene.

Voor personen van 21 jaar en ouder is de bijstandsnorm iandelijk
vastgesteld op 50, 70 en 100 procent van het netto minimumloon voor
alleenstaanden, alleenstaande ouders respectievelijk partners. Gemeenten
zullen, daarvan uitgaande, moeten beoordelen of ter voorziening in de
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan voor alleenstaanden en
alleenstaande ouders een toeslag daarop noodzakelijk is. Deze toeslag is
gemaximeerd. Ook kan de gemeente voor bepaalde, in de wet limitatief
genoemde situaties op basis van de beoordeling van de omstandigheden
van betrokkene tot het oordeel komen dat verlaging van de bijstandsnorm
geboden is. In hoofdstuk IV, Afdeling 1, §3, van het gewijzigde
wetsvoorstel wordt daarvoor het kader gegeven. Het gemeentelijke beleid
terzake wordt vastgelegd in een verordening die door de gemeenteraad
wordt vastgesteld.

Voor bestaande gevallen zal in de herbeoordelingsperiode van 12
maanden moeten worden beoordeeld waartoe toepassing van de nieuwe
regels leidt. De uitkomst van deze herbeoordeling wordt derhalve niet
langer uitsluitend bepaald door de nieuwe landelijke regels, zoals in het
huidige wetsvoorstel, maar ook door de beoordeling door de gemeente.

Het karakter van de bijzondere bijstand blijft in de nieuwe ABW
gehandhaafd. Bijzondere bijstand is alleen aan de orde, indien sprake is
van noodzakelijke bestaanskosten die worden veroorzaakt door
bijzondere, individuele omstandigheden van de belanghebbende. Wel
wordt de reikwijdte van de bijzondere bijstand verruimd doordat een
aantal onderdelen die nu tot de algemene bijstand behoren, naar de
bijzondere bijstand worden overgeheveld. Het betreft hierbij met name de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 614, nr. 6 39



bijstand die aanvullend op de landelijke norm aan degenen van 18 tot 21
jaar kan worden verstrekt, de vergoeding voor een particuliere verzekering
tegen ziektekosten voor degenen die niet in aanmerking komen voor het
ziekenfonds, de vergoeding voor een particuliere arbeidsongeschiktheids–
verzekering voor zelfstandigen, de woonkostentoeslag voor degenen die
niet in aanmerking komen voor huursubsidie en de toeslag voor alleen–
staanden met een inwonend, niet meer ten laste komend kind. Ook wordt
het drempelbedrag dat thans nog geldt voordat men in aanmerking komt
voor bijzondere bijstand vervangen door de mogelijkheid voor gemeenten
om zelf tot aan het huidige maximum te bepalen of een drempelbijdrage
wordt verlangd.

Met het oog op de rechtsgelijkheid worden voor bestaande gevallen de
wijzigingen van de uitkeringssystematiek eerst 12 maanden nadat de
nieuwe wet in werking is getreden geëffectueerd. Ook het bestaande
wetsvoorstel gaat ervan uit dat het vanwege de rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid voor bestaande gevallen gewenst is dat wijzigingen in het
uitkeringsniveau op één, uit de wet afleesbaar tijdstip in werking treden
en derhalve niet afhankelijk zijn van het toevallige tijdstip waarop de
herbeoordeling plaatsvindt. Dit geldt des te sterker nu de nieuwe
bijstandssystematiek kan leiden tot meer wijzigingen in de uitkerings–
hoogte dan het oorspronkelijke wetsvoorstel. Er is derhalve geen
aanleiding om af te zien van de bescherming van bestaande uitkerings–
niveaus gedurende de herbeoordelingsperiode. De bescherming van het
oude uitkeringsniveau geldt uiteraard alleen voor degenen die inderdaad
recht hadden op de oude uitkering. Als bij de herbeoordeling - of op een
nader tijdstip tijdens de eerste twaalf maanden na inwerkingtreding van
de nieuwe ABW– blijkt dat betrokkene teveel bijstand ontving, dan dient
de bescherming te worden afgestemd op het lagere niveau.

De bescherming geldt alleen bestaande gevallen. Overeenkomstig het
huidige wetsvoorstel worden personen bij wie zich nieuwe feitelijke
omstandigheden voordoen of ten aanzien van wie de bijstand gedurende
enige tijd is onderbroken als nieuw geval aangemerkt.

Nu de uitkeringssystematiek ingrijpend wordt gewijzigd en onderscheid
wordt gemaakt tussen een landelijk genormeerd deel en een gemeentelijk
toeslagdeel is er wel aanleiding om van de uniforme, landelijk genor–
meerde overbruggingsregeling, die in artikel 6 van het wetsvoorstel was
opgenomen, af te zien. Het verschil tussen het nieuwe en het oude
uitkeringsniveau dat kan optreden is immers mede afhankelijk van het
gemeentelijk toeslagenbeleid dat verschillend kan uitwerken naar gelang
van de persoonlijke situatie. Bovendien wordt de beschermende werking
door uitbreiding van de herbeoordelingsperiode met drie maanden reeds
verlengd. Het gemeentelijktoeslagenbeleid zal categoriaal worden
vormgegeven door een gemeentelijke verordening. Verwacht mag
worden dat de gemeente hierdoor inzicht heeft in de gevallen waarin de
nieuwe uitkeringssystematiek tot wijziging in de uitkeringshoogte leidt. De
wijze waarop de herbeoordeling praktisch wordt vormgegeven kan hierop
inspelen. Daardoor kan worden voorkomen dat bestaande gevallen die
naar verwachting met een lagere uitkering worden geconfronteerd pas in
het laatste stadium van de herbeoordelingsperiode aan bod komen. Door
gerichte voorlichting kan bovendien worden bereikt dat deze bestaande
gevallen al in een vroegtijdig stadium worden voorbreid op een
aanpassing in de uitkeringshoogte, zodat zij zich daarop kunnen instellen.

Wijzigingen als gevolg van de zwaardere aantoonplicht van de cliënt en
de onderzoeksplicht voor gemeenten

Een van de belangrijke overwegingen bij de ingrijpende aanpassingen
van het wetsvoorstel-Herinrichting is de noodzaak de fraude in de bijstand
een halt toe te roepen. Door onderzoek, onder meer van de Commissie
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Toepassing Algemene Bijstandswet (de commissie-Van derZwan), is
immers vastgesteld dat in aanzienlijke mate bijstand ten onrechte wordt
verleend c.q. wordt verleend zonder dat zekerheid bestaat over de
rechtmatigheid daarvan.

In verband hiermee worden in de nieuwe ABW strengere eisen voor de
beoordeling van de toegang tot het recht op bijstand gesteld. Deze
zwaardere eisen ten aanzien van de vereiste inlichtingen door de cliënt en
de verificatie en validering door de gemeente dienen niet alleen te gelden
voor nieuwe gevallen. Daarmee zou immers slechts op termijn meer
zekerheid worden verkregen over de rechtmatigheid van de verstrekte
bijstandsuitkeringen. Het is gewenst dat bij het heronderzoek van
bestaande gevallen vergelijkbaar zware eisen worden gesteld als bij het
onderzoek voor nieuwe gevallen. Deze vereisten hebben met name
betrekking op het verstrekken van inlichtingen en bewijsstukken door de
cliënt, op gebruikmaking van een formulier dat voldoet aan minimum–
eisen en op de verificatie en validering door de gemeente.

In deze nota van wijziging is dit door wijziging van artikel 5 voor
bestaande gevallen als volgt uitgewerkt:

- de bijstandsontvanger dient aan de gemeente de gevraagde
inlichtingen en bewijsstukken te verstrekken; de gemeente verifieert deze,
zonodig bij derden

- ingeval de gemeente bij de herbeoordeling nadere, aanvullende
inlichtingen wenst kan zij de cliënt daarom verzoeken

- indien de cliënt de gevraagde inlichtingen en bewijsstukken niet, niet
tijdig of onvolledig verstrekt wordt het recht op bijstand opgeschort en
wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld binnen een bepaalde termijn
het verzuim te herstellen. Ingeval geen tijdig herstel plaatsvindt wordt de
uitkering beëindigd

- indien op basis van de herbeoordeling wordt vastgesteld dat de
uitkering geheel of voor een gedeelte ten onrechte is verleend wordt de
uitkeringshoogte direct herzien naar de oude wet en geldt de garantie van
de uitkeringshoogte tot 12 maanden na de inwerkingtreding uitsluitend
het lager vastgestelde niveau. In dat geval geldt de bescherming derhalve
niet het uitkeringsniveau bij invoering van de nieuwe wet, maar het
niveau dat zou hebben gegolden indien de huidige wettoepassing zou
vinden. De bijstand die vóór de herbeoordeling teveel was verstrekt moet
uiteraard worden teruggevorderd, indien dit betrokkene viel te verwijten

- de herbeoordeling vindt plaats aan de hand van een formulier dat
voldoet aan bepaalde minimumvereisten.

Zoals reeds in de memorie van toelichting bij het onderhavige
wetsvoorstel is aangegeven kan de wijze waarop aan de herbeoordeling
praktisch uitvoering wordt gegeven het beste door burgemeester en
wethouders, afhankelijk van de plaatselijke situatie worden bepaald. De
herbeoordelingsperiode van 12 maanden maakt het mogelijk deze
herbeoordeling gelijktijdig te doen plaatsvinden met het reguliere
heronderzoek zoals voorgeschreven in het Besluit verantwoording en
vergoeding uitvoeringskosten ABW, IOAW en IOAZ (Bvvu). Vooruitlopend
op de herinrichting van de ABW en in overeenstemming met de aankon–
diging in de Beleidsbrief vernieuwing ABWzal het Bvvu zeer binnenkort
worden aangepast. Op grond van deze wijziging wordt een meer flexibele
en doelmatige aanpak van heronderzoek, beëindigingsonderzoek en
debiteurenonderzoek mogelijk. In dit verband is met name van belang dat
gemeenten de mogelijkheid krijgen om, op basis van een
heronderzoeksplan en afgestemd op de bijstandspopulatie en de eigen
lokale omstandigheden, een eigen invulling te geven aan het
heronderzoek en de daarbij te hanteren termijnen. De wijze van
herbeoordeling van bestaande gevallen kan bij de opstelling en uitvoering
van een dergelijk heronderzoeksplan worden betrokken, waarbij uiteraard
de herbeoordelingsperiode van 12 maanden als randvoorwaarde geldt.
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Wijzigingen in verband met de activerende werking

Bij de herbeoordeling van bestaande gevallen aan de bepalingen van de
nieuwe wet dient ook te worden beoordeeld of aan de bijstandsuitkering
verplichtingen, gericht op de arbeidsinschakeling dienen te worden
verbonden dan wel of daarvan tijdelijk moet worden afgezien vanwege
belemmeringen van sociale of medische aard. Deze beoordeling dient op
grond van het wetsvoorstel-Herinrichting op individuele basis plaatste
vinden. Dit betekent dat deze beoordeling ook dient plaats te vinden voor
de omvangrijke groep van degenen die thans een uitkering ontvangen op
grond van de ABW-sec. Bij de groep die thans onder de ABW-sec vallen
worden in het algemeen geen arbeidsverplichtingen aan de bijstands–
verlening verbonden. Hierbij gaat het in belangrijke mate om alleen–
staande ouders. Ook ten aanzien van partners van degenen die thans een
bijstandsuitkering ontvangen dient op grond van de bepalingen van de
nieuwe wet te worden nagegaan of arbeidsverplichtingen aan de
bijstandsverlening kunnen worden verbonden. Uitgaande van de
volumina 1993 dient deze gemeentelijke beoordeling plaats te vinden ten
aanzien van circa 170 000 ABW-sec-ers en ca. 80 000 partners. Uiteraard
leidt deze beoordeling niet in alle gevallen tot het opleggen van een
arbeidsverplichting; dit hangt af van de beoordeling van de individuele
omstandigheden en mogelijkheden. Naar verwachting zullen aan circa
110 000 personen voor het eerst arbeidsverplichtingen worden opgelegd.

In de nota van wijziging bij het wetsvoorstel-Herinrichting is de
activerende werking van de bijstand verder versterkt en uitgebreid.
Belangrijk element daarbij is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeenten en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Het gaat hierbij om een zo goed mogelijke vormgeving en invulling van
het activeringsgedeelte van de nieuwe Algemene bijstandswet binnen de
regionale context en de implementering ervan in de uitvoeringspraktijk.
Zoals in de nota van wijziging bij het wetsvoorstel-herinrichting is
aangegeven, is met het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
overlegd over de wijze waarop de samenwerking tussen gemeenten en
RBA's in de wet het beste gestalte zou kunnen krijgen. Op grond hiervan is
gekozen voor een wettelijke wederkerige samenwerkingsverplichting
tussen gemeenten en RBA's, waarbij de praktische vormgeving en
invulling van de samenwerking in beginsel wordt overgelaten aan de
betrokken instanties.

De voorbereidingstermijn voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
nieuwe wet biedt de gemeente en het Regionaal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening de gelegenheid voor het maken van de noodzakelijke
afspraken over de invulling van de samenwerking ten behoeve van de
arbeidsinpassing van werkzoekende bijstandsgerechtigden. Hierbij valt te
denken aan het voor iedere bijstandsgerechtigde - voor wie de arbeids–
verplichtingen gelden –onontbeerlijke onderzoek naar het arbeidsmarkt–
perspectief en de mogelijkheden om dit te verbeteren, het zonodig
opstellen van individuele trajectplannen, waarin noodzakelijke stappen
zijn vastgelegd om te komen tot arbeidsinpassing, het afspreken van
aantallen trajectplannen en het bepalen van criteria op grond waarvan
bijstandsontvangers in aanmerking komen voor trajectbegeleiding en
bemiddeling.

Dergelijke afspraken zijn ook nodig ten aanzien van bestaande gevallen.
Dit is met name van belang voor degenen die een ABW-sec uitkering
kregen en voor partners van een bijstandsgerechtigde die doortoepassing
van de nieuwe ABW voor het eerst een arbeidsverplichting krijgen
opgelegd. Voor hen dient de versterking van de activerende werking van
de nieuwe ABW ook toepassing te vinden. Gezien de omvang van de
groep is het wel gewenst dat een nadere fasering in de tijd wordt
aangebracht. De periode van twaalf maanden die voor de herbeoordeling
van bestaande gevallen geldt, zal hiervoor in het algemeen onvoldoende
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zijn. In deze nota van wijziging wordt daarom in artikel 5a voorgesteld de
periode waarbinnen de hierbedoelde onderzoeken dienen te worden
afgerond te stellen op maximaal drie jaar. Voor degenen die reeds op
grond van de huidige ABW een arbeidsverplichting hebben (ca. 300 000
Rww-ers) mag ervan worden uitgegaan dat beoordeling van het
arbeidsmarktperspectief en de wijze waarop dit vergroot kan worden
reeds heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij de aanvraag van de
bijstandsuitkering, in het intakegesprek bij het arbeidsbureau, in het kader
van een heroriënteringsgesprek of bij een heronderzoek. Het ligt vanzelf–
sprekend wel voor de hand dat in het kader van het reguliere
heronderzoek door de gemeente wordt nagegaan in hoeverre de reeds
gemaakte afspraken met de belanghebbende nog adequaat kunnen
worden geacht dan wel bijstelling nodig is. De gemeente kan echter ook
van oordeel zijn dat een (hernieuwd) onderzoek naar de arbeidsmarkt–
perspectieven van betrokkene - ondanks dat onder het oude bijstands–
regime reeds arbeidsverplichtingen aan de uitkering waren verbonden
nodig is, bijvoorbeeld omdat in het verleden weliswaar een stappenplan
gericht op uitstroom is opgesteld maar dit dringend geactualiseerd moet
worden. Artikel 5a biedt de gemeente daartoe de ruimte.

Met betrekking tot de implementatie van de activerende aanpak en de
daarvoor benodigde samenwerking tussen gemeenten en RBA's zal nog
nader overleg plaatsvinden met het CBA.

Wijzigingen in de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten

Op grond van het akkoord met de VNG kunnen de bijstandsuitgaven die
gemoeid zijn met het verlenen van gemeentelijke toeslagen nog
gedurende drie jaren na inwerkingtreding van de nieuwe wet bij het Rijk
voor 90% worden gedeclareerd. Zoals in de Beleidsbrief vernieuwing
ABW is uiteengezet, heeft het kabinet ervoor gekozen om gedurende deze
overgangsperiode gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te
doen met de toeslagverlening op grond van gemeentelijke verordeningen.
Gedurende deze periode zullen de ontwikkelingen, ook in financiële zin,
zorgvuldig worden geëvalueerd en gemonitored. De financiële
verhouding gedurende deze overgangsperiode voor de toeslagverlening
wordt in artikel 16a van dit wetsvoorstel geregeld. Daarin wordttevens
bepaaid dat de Rijksvergoeding kan worden geweigerd, wanneer de
gemeente de verplichting niet adequaat nakomt om met inachtneming
van artikel 38 van de nieuwe ABW een verordening met betrekking tot het
gemeentelijk toeslagenbeieid op te stellen.

Na het overgangstijdvak van drie jaar kan sprake zijn van betalingen en
ontvangsten door de gemeente die betrekking hebben op de toeslag–
verlening gedurende het overgangstijdvak. Voorkomen moet worden dat
naijlende betalingen en ontvangsten gerelateerd aan de toeslagverlening
de gemeentelijke administratie nog zeer lang blijven compliceren en een
object van toezicht blijven vormen. Om die reden is in artikel 16a ook
bepaald dat uit de toeslagverlening voortvloeiende betalingen en
ontvangsten gedurende 3 maanden na afloop van het overgangstijdvak
nog voor rijksvergoeding in beschouwing wordt genomen.

Als gevolg van de bescherming van het huidige uitkeringsniveau
gedurende de herbeoordelingsperiode vindt de overheveling van
algemene bijstand naar bijzondere bijstand voor de bestaande gevallen
eerst na 12 maanden na invoering van de wet plaats.

Samengevat ziet het overgangs– en invoeringsregime er derhalve als
volgt uit. Allereerst dienen gemeenten zich gedurende de voorbereidings–
termijn voor te bereiden op toepassing van de nieuwe wettelijke
bepalingen. Gedurende een periode van 12 maanden na inwerkingtreding
dienen de bestaande gevallen vervolgens te worden beoordeeld naar de
bepalingen van de nieuwe wet en de nieuwe toekenningsbesluiten te
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worden verleend. Deze herbeoordeling kan worden gecombineerd met
het reguliere onderzoek dat reeds op grond van de huidige wet moet
plaatsvinden. Voor bestaande gevallen blijft het oude uitkeringsniveau
gedurende 12 maanden na inwerkingtreding gehandhaafd, zodat voor de
belanghebbende duidelijk is op welk tijdstip voor hem de nieuwe
landelijke normen, aangevuld door het gemeentelijk beleid, zullen ingaan.
Op deze hoofdregel wordt een uitzondering gemaakt indien bij de
herbeoordeling blijkt dat ten onrechte bijstand werd ontvangen; de
beschermingsregel geldt dan het lagere niveau dat op grond van de oude
wet zou hebben gegolden. Bij wijziging in omstandigheden die leiden tot
toepassing van een andere bijstandsnorm en bij onderbreking van de
bijstand gedurende meer dan een kalendermaand wordt de betrokkene
niet langer als bestaande geval aangemerkt en wordt derhalve ook niet
het oude uitkeringsniveau gehandhaafd.

Gedurende een periode van drie jaar kunnen gemeenten de kosten van
de toeslagverlening nog voor negentig procent declareren bij het Rijk.
Zoals in de nota van wijziging bij het wetsvoorstel-Herinrichting is
toegelicht zal in deze overgangsperiode van drie jaar een nauwgezette
evaluatie plaatsvinden.

2. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Als gevolg van de wijzigingen die op grond van de nota van wijziging in
de nieuwe Algemene Bijstandswet worden aangebracht dienen ook de
IOAW en IOAZ grondig te worden aangepast. De IOAW en IOAZ zijn
immers minimuminkomensregelingen waarvan de structuur overeenkomt
met die van de nieuwe ABW. De IOAW en IOAZ worden eveneens
uitgevoerd door gemeenten en hebben ook een complementair karakter,
wat betreft het inkomen van de betrokkene en diens partner. Het is dan
ook wenselijk dat de desbetreffende regelingen worden afgestemd op de
ingrijpende wijzigingen die de nieuwe ABW ondergaat.

In deze nota van wijziging worden de IOAW en IOAZ als uitvloeisel van
deze overeenkomsten dan ook ingrijpend gewijzigd. Dit vanuit oogpunt
van consistentie van wetgeving en als bijdrage aan een vergelijkbare
verbetering van fraudebestrijding, uitvoerbaarheid en bevordering van de
zelfstandige bestaansvoorziening. De wijzigingen waarin het wetsvoorstel
reeds voorzag zijn in deze nota van wijziging terwille van de leesbaarheid
ook opgenomen. Op hoofdpunten weergegeven bevatten de nadere
wijzigingen van de IOAW en IOAZ:

- overeenkomstige wijzigingen in het partnerbegrip;
- overeenkomstige wijzigingen in de inlichtingenverplichtingen voor

de belanghebbende,de verificatie– en valideringsplicht van gemeenten en
de informatieverplichting voor derden;

- overeenkomstige wijzigingen, gericht op de bevordering van de
zelfstandige bestaansvoorziening van de cliënt. Hierbij gaat het onder
meer om de samenwerkingsverplichting tussen de gemeenten en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, gericht op het vergroten van het
arbeidsmarktperspectief en de mogelijkheden en het opnemen van de
verplichting voor gemeenten om een verordening op te stellen met
betrekking tot het verstrekken van premies;

- de verplichting aan gemeenten om een beleidsuitvoeringsplan en
–verslag op te stellen.

Ook ten aanzien van aspecten van toezicht op de uitvoering en het
verkrijgen van beleidsinformatie zijn overeenkomstige wijzigingen
aangebracht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 614, nr. 6 44



Ook de bepalingen met betrekking tot de voorwaarden gericht op de
arbeidsinschakeling en het al of niet opleggen van arbeidsverplichtingen
zijn in deze nota van wijziging op de vernieuwde ABW afgestemd. Anders
dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel betekent dit dat ook bij partners
en alleenstaande ouders dient te worden beoordeeld of aan de uitkering
arbeidsverplichtingen kunnen worden verbonden dan wel of daarvan
gezien belemmeringen van sociale of medische aard of gezien de leeftijd,
al dan niet in combinatie met werkervaring kan worden afgezien. Gelet op
het feit dat de huidige groep van uitkeringsgerechtigden in het algemeen
tot de oudere leeftijdscategorieën behoort, mag worden verwacht dat de
praktische gevolgen hiervan bescheiden zullen zijn.

De IOAW en IOAZ kennen een aanmerkelijk eenvoudiger en minder
gedifferentieerde uitkeringssystematiek dan de ABW en een beperktere,
homogenere doelgroep die een zeker arbeidsverleden heeft. Anders dan
de ABW zijn de IOAW en IOAZ niet de laatste voorziening in het sociale
zekerheidsstelsel en beogen zij niet om de uitkering op grond van
individuele omstandigheden af te stemmen op de feitelijke bestaans–
kosten van betrokkene. Zo komen in de IOAW en IOAZ geen specifieke
bepalingen voor die onderscheid maken naar de woonsituatie. Evenzo
ontbreekt een individualiseringsbepaling en de mogelijkheid om in het
kader van de IOAW en IOAZ bijzondere bijstand te verkrijgen. Gelet op
deze specifieke kenmerken met betrekking tot de uitkeringssystematiek
van de IOAW en IOAZ acht het kabinet het ongewenst om de aanpas–
singen in de bijstand op dit onderdeel te laten doorwerken naar de IOAW
en IOAZ.

Als gevolg van de gewijzigde uitkeringssystematiek in de bijstand zijn
wel een aantal technische wijzigingen in de IOAW noodzakelijk. De IOAW
kent namelijk voor de jongste leeftijdscategorie grondslagen die thans
rechtstreeks aan die van de huidige bijstandsnormen zijn gekoppeld. Nu
deze normen wijziging ondergaan, is aanpassing van de desbetreffende
artikelen van de IOAW noodzakelijk. Voorgesteld wordt om zowel in de
IOAW als in de IOAZ aan te geven waaraan de vast te stellen grondslagen
netto gelijkzijn. De (bruto)grondslagen zelf worden bij ministerieel besluit
vastgesteld. Op deze wijze kan soepel worden ingespeeld op eventuele
wijzigingen in regelgeving die van invloed zijn op het bruto-netto traject.

Als gevolg van de wijzigingen die in de IOAW en IOAZ worden
aangebracht kunnen zich in een beperkt aantal gevallen wijzigingen in de
uitkeringshoogte voordoen. Met name kan dit het geval zijn als gevolg
van het gewijzigde partnerbegrip. Met het oog hierop wordt voorzien in
een overgangsbepaling (artikel 17a respectievelijk 18a) die is afgestemd
op de overgangsbepalingen van de Algemene Bijstandswet en die
bestaande uitkeringsniveaus gedurende een periode van 12 maanden
handhaaft op het niveau dat bij inwerkingtreding van de wijzigingen geldt.
Doordat voor wat betreft de overgangsbepalingen van de IOAW en IOAZ
wordt aangesloten bij die van de Algemene Bijstandswet wordt bereikt
dat een uniform overgangsregime geldt.

3. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet

Zoals in de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot herinrichting van
de ABW reeds is vermeld wordt in de onderhavige nota van wijziging
voorgesteld om voor werkloze schoolverlaters het recht op kinderbijslag
uit te breiden gedurende de verlengde zoektijdfase die in het kader van de
JWG geldt. Dit voorstel is in overeenstemming met het uitgangspunt dat
bijstand voor personen van 18 tot 21 jaar alleen bij uitzondering aan de
orde dientte zijn. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat betrokkene in
korte tijd volgens drie verschillende wettelijke stelsels moet worden
behandeld.
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In de huidige situatie geldt voor de ouders van werkloze schoolverlaters
recht op kinderbijslag gedurende de periode van een half jaar die voor de
JWG als zoektijd geldt. In deze periode bestaat geen recht op bijstand. Het
kabinet acht het gewenst dit regime ook te laten gelden voor werkloze
schoolverlaters die na dit half jaar in het kader van de JWG een verlengde
zoektijd krijgen. De huidige regeling leidt ertoe dat de betrokkene alsnog -
tijdelijk - voor bijstand in aanmerking komt, zodat de situatie zich kan
voordoen dat het eerste half jaar het kinderbijslagstelsel geldt, hettweede
half jaar het bijstandsregime en het derde half jaar de JWG. Naar het
oordeel van het kabinet leidt het voorstel om het recht op kinderbijslag in
deze periode te verlengen tot een consistenter en doorzichtiger beieidslijn
en per saldo tot minder lasten voor de uitvoering.

Het kabinet acht het dus gewenst dat voor de ouders van werkloze
schoolverlaters van 18 tot 21 jaar voor wie de verlengde zoektijd van de
JWG geldt, aanspraak gedurende maximaal twee kalenderkwartalen
mogelijk wordt. De hoogte van die kinderbijslag zal zoals dat voor alle
kinderen van 18 jaar en ouder geidt, 100% van de basiskinderbijslag
belopen. Op deze wijze kan voor deze categorie een passende voorziening
worden gecreëerd. Deze nota van wijziging voorziet daartoe tevens in een
daartoe strekkende wijziging van de AKW.

Door de Sociale Verzekeringsraad is op 16 juli 1993 uit eigen beweging
advies uitgebracht met betrekking tot hetzelfde wijzigingsvoorstel dat toen
nog onderdeel uitmaakte van voorstellen waarbij het landelijk recht op
bijstand voor deze categorie als zodanig verviel. De Raad constateert dat
met de voorgestelde wijziging van de AKW het beoogde doel, verlenging
van het recht op kinderbijslag met maximaal twee kalenderkwartalen voor
18- tot 21-jarigen, wordt bereikt. De Raad vestigt er terecht de aandacht op
dat de voorgestelde wijziging behoort tot het overgangsrecht in de AKW
voor jongeren die geboren zijn vóór 1 oktober 1986, zoals dit is vastge–
steld bij de inwerkingtreding van de WSF. Dit wordt door het kabinet
onderkend. Degenen die na 1 oktober 2004de 18-jarige leeftijd bereiken,
kunnen geen recht meer doen gelden op kinderbijslag. Voor deze
categorie zal dus ter gelegenertijd nog worden bezien of een nadere
voorziening moet worden getroffen.

Voorts heeft de Raad een aantal technische kanttekeningen geplaatst bij
de tekstvoorstellen tot wijziging van dit wetsvoorstel. Deze kanttekeningen
zijn in deze nota van wijziging verwerkt.

4. Wijzigingen van overige wetten

De voorgestelde normensystematiek in de nieuwe Algemene
bijstandswet heeft directe gevolgen voor wetgeving op andere beleids–
terreinen. Als gevolg van de nieuwe normenstructuur maakt de uitslui–
tende Rijksverantwoordelijkheid ten aanzien van de normering van de
bijstand voor de algemeen voorkomende noodzakelijke bestaanskosten in
de toekomst plaats voor een gedeelde Rijks– en gemeentelijke verantwoor–
delijkheid. De grotere gemeentelijke verantwoordelijkheid komt met name
tot uitdrukking in de mogelijkheid de landelijk vastgestelde bijstands–
normen binnen het gestelde wettelijke kader en mettoepassing van een
gemeentelijke verordening te verhogen of te verlagen en in een
verruiming van de reikwijdte van de bijzondere bijstand. Thans wordt op
een aantal beleidsterreinen direct aangesloten bij de algemene
bijstandsnorm die in de Algemene bijstandswet geldt. De nieuwe aanpak,
waarbij de normering van de gemeentelijke aanvullingsmogelijkheid niet
nader wordt ingevuld, heeft tot gevolg dat op deze beleidsterreinen een
andere benadering noodzakelijk is. Deze nota van wijziging voorziet in de
daarvoor benodigde wijzigingen. Allereerst is een wijziging noodzakelijk
van de beslagwetgeving, zoals opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. Voorts is een wijziging van de Wet op het consumenten–
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krediet noodzakelijk. Deze wijzigingen worden in de artikelsgewijze
toelichting nader toegelicht.

5. Financiële gevolgen

In de toelichting van de nota van wijziging-Herinrichting ABW is
uitvoerig ingegaan op de financiële consequenties van de voorstellen.
Daarbij zijn ook onderwerpen aan de orde geweest, die nadrukkelijk met
de invoering van de voorstellen te maken hebben.

In deze paragraaf wordt door onderstaande tabel het financiële beeld
van de overgangsperiode en de structurele situatie nogmaals geschetst.
Voor een nadere toelichting op deze tabel zij verwezen naar 14 van
genoemde toelichting op de nota van wijziging Herinrichting ABW.

Na het van kracht worden van de wet (uitgangspunt voor de bereke–
ningen: 1 oktober 1994), is deze alleen direct van toepassing op de nieuwe
gevallen. De bestaande gevallen worden binnen een jaar herbeoordeeld
naar de nieuwe wettelijke bepalingen. Eén jaar na het van kracht worden
van de wet zal deze ook volledig van toepassing zijn op de bestaande
gevallen.

Qua uitkeringssystematiek wordt de structurele situatie daardoor op 1
oktober 1995 bereikt. Voor wat betreft de financiële verhouding wordt de
structurele situatie pas in 1998 bereikt.

In tabel 1 is een totaal overzicht weergegeven van de financiële effecten
van de Herinrichting ABW.

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

1994 1995 1996 1997 structureel

landelijk genorm.
bijstandsuitgaven
opbrengst fraude bestrij–
ding

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

-159

-10

7

103
30

0
2

23
0
3

-1 278

-38

58

937
0

25
2

33
3
3

-2 186

-25

90

1 616
0

25
0

40
7
3

-2246

-25

81

1 655
0

25
0

48
8
3

-2229

-25

81

1 639
0

25
0

55
7
0

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

taakstelling norm–
systematiek 71 320 363 385 380

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

ARTIKELSGEWIJS GEDEELTE

I (artikel 4)

Dit onderdeel voorziet in een aantal wijzigingen van artikel 4.
Allereerst is wijziging van het eerste lid noodzakelijk in verband met de

verlenging van de herbeoordelingsperiode tot 12 maanden. In het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 614, nr. 6 47



bijstandsakkoord tussen Rijk en VNG is vastgelegd dat de
herbeoordelingsperiode niet 9 maar 12 maanden zal omvatten om de
gemeenten meer tijd te geven de situatie van de lopende gevallen aan de
nieuwe Algemene bijstandswet te toetsen. Hiertoe wordt in het eerste lid
het genoemde aantal maanden aangepast.

Voorts wordt in het tweede lid, onderdeel b, nader verduidelijkt bij
welke wijziging van omstandigheden van persoon en gezin een nieuw
besluit op grond van de nieuwe wettelijke bepalingen aan de orde is.
Anders dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel Herinrichting Algemene
Bijstandswet werd voorzien, kan de nieuwe ABW ingrijpender wijzigingen
in de uitkeringshoogte met zich meebrengen. Een scherpere definiëring
wanneer sprake is van wijziging van omstandigheden is met het oog op
de duidelijkheid en de toepasbaarheid van de bescherming van uitkerings–
niveaus voor bestaande gevallen gewenst. De aanvankelijk voorgestelde
tekst bood in dit opzicht teveel interpretatieruimte.

Indien sprake is van een zodanige wijziging van feitelijke omstandig–
heden van persoon en het gezin dat een andere bijstandsnorm van
toepassing wordt, dient een nieuw besluit op grond van de nieuwe wet te
worden getroffen. Gedacht kan worden aan een wijziging van de leefvorm
of van de woonomstandigheden. Bij jongeren kan ook het bereiken van
een bepaalde leeftijd of het verstrijken van een bepaalde periode na
beëindiging van het onderwijs aanleiding zijn om een andere
bijstandsnorm toe te passen. In deze situaties, waarin de feitelijke
omstandigheden waarnaar de uitkeringsgrondslag is vastgesteld wijzigen,
is de belanghebbende niet langer als lopend geval te beschouwen: ook
zonder wijziging van de ABW zou de uitkering immers wijziging hebben
ondergaan.

Ingeval de wijziging echter geen gevolgen heeft voor de uitkerings–
grondslag, bijvoorbeeld bij wijziging van inkomsten, behoeft geen nieuw
besluitte worden getroffen; in dergelijke situaties wordt een nieuw besluit
getroffen na herbeoordeling met inachtneming van artikel 5.

Uiteraard geldt de voorgestelde regeling ook indien de wijziging van
omstandigheden zich eerder heeft voorgedaan, maar eerst op een later
tijdstip bekend wordt bij de gemeente. Denkbaar is dat wijzigingen in leef–
en woonomstandigheden die relevant zijn voor de hoogte van de
bijstandsnorm eerst later blijken. Het nieuwe besluit geldt dan vanaf het
tijdstip waarop de wijziging in omstandigheden zich heeft voorgedaan.

II (artikel 5)

Eerste lid:

Dit lid bevat een opdracht aan de gemeente om tijdig een onderzoek te
verrichten naar de toepassing van de nieuwe ABW op bestaande gevallen.
Door het begrip «recht op bijstand» in dit lid op te nemen wordt geaccen–
tueerd dat toetsing van de lopende gevallen aan de nieuwe Algemene
bijstandswet zich niet dient te beperken tot de vraag welke verplichtingen
er aan de bijstand moeten worden verbonden en welke de hoogte van de
uitkering is, maar zich dient uit te strekken tot alle aspecten van de
bijstandsverlening en derhalve ook tot de vraag of belanghebbende recht
op bijstand heeft.

Tweede lid:

Door de verwijzing naar de betreffende bepalingen in de nieuwe ABW
wordt bereikt dat de herbeoordeling van een lopend geval volgens de
strakke maatstaven wordt verricht van de nieuwe ABW.

Artikel 73 van de nieuwe ABW is ook van toepassing op de
herbeoordeling van degenen die reeds een bijstandsuitkering ontvangen.
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Dit betekent dat van de cliënt de inlichtingen en bewijsstukken worden
gevraagd die benodigd zijn om te kunnen beoordelen of deze inderdaad
nog steeds recht op bijstand heeft. Daartoe behoren ook gegevens
omtrent de identiteit van belanghebbende. Deze gegevens dienen door de
gemeente te worden getoetst met inachtneming van artikel 74, eerste,
tweede en derde lid, van de nieuwe ABW. De verwijzing naar artikel 77
houdt onder meer in dat de bijstand wordt opgeschort, indien de
betrokkene de gevraagde inlichtingen of gegevens niet, niet tijdig of
onvolledig verstrekt of anderszins onvoldoende medewerking verleent
aan het onderzoek. De artikelen 127 en 128 hebben betrekking op de
instanties die informatieplichtig zijn en zijn van belang voor de verificatie
door de gemeente van gegevens bij derden.

Bij de herbeoordeling van bestaande gevallen naar de nieuwe ABW is
ook de beoordeling aan de orde of de cliënt in aanmerking komt voor een
gemeentelijke toeslag. Dit is immers een essentieel element in de nieuwe
uitkeringssystematiek. Vooral de woon– en leefsituatie van de belangheb–
bende is daarbij van belang. Ook in dit verbarid zijn adequate inlichtingen
en verificatie van gegevens onmisbaar. De toetsing of de cliënt in
aanmerking komt voor een toeslag kan aanwijzingen geven over diens
leefsituatie. Degene die in het kader van de herbeoordeling niet kan
aantonen recht op toeslag te hebben, voert mogelijk een gezamenlijke
huishouding met een ander.

Derde lid:

Door de wijziging van het derde lid wordt thans expliciet gesteld dat het
besluit inzake het recht op bijstand ingevolge de nieuwe Algemene
bijstandswet binnen de herbeoordelingsperiode moet worden genomen.
Op grond van het tweede lid dienen de relevante gegevens te worden
geverifieerd. Indien deze verificatie niet binnen de herbeoordelings–
periode kan worden afgerond, zal het besluit op basis van de ten tijde van
het einde van die periode bekende gegevens moeten worden genomen.
Dit laat onverlet, dat de gemeente verplicht blijft de verificatie alsnog te
voltooien. Indien nodig zal achteraf het genomen besluit moeten worden
herzien.

Bovendien is een volzin toegevoegd die artikel 77a uit de nieuwe
Algemene bijstandswet over de inhoud van het besluit inzake de
bijstandsverlening van overeenkomstigetoepassing verklaart. Deze
verwijzing voorziet erin dat ook de lopende gevallen zo spoedig mogelijk
bekend worden met de eisen die de nieuwe Algemene bijstandswet aan
belanghebbenden stelt. Het gaat om de verplichting tot het doen van
mededelingen en het verlenen van medewerking, nodig voor het
verkrijgen van voldoende informatie over de omstandigheden van
belanghebbende en de verplichtingen die aan de bijstand worden
verbonden met het oog op de bevordering van de zelfstandige
voorziening in het bestaan. Als eenmaal op basis van artikel 5, derde lid,
een besluit is genomen, zijn de regels van de nieuwe Algemene
bijstandswet van kracht. Dit vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4,
tweede lid. Burgemeester en wethouders zullen in het besluit moeten
aangeven of op grond van de nieuwe wet recht op bijstand zal bestaan en,
zo ja, uit welke elementen de nieuwe uitkering is opgebouwd.

Vierde lid:

Het gewijzigde vierde lid voorziet in een bescherming van bestaande
uitkeringsniveaus gedurende de herbeoordelingsperiode voor het geval
dat toepassing van de nieuwe Algemene bijstandswet tot wijziging van de
uitkeringshoogte leidt. In aansluiting op de wijziging van artikel 4, eerste
lid, (onderdeel A) is de duur van de herbeoordelingsperiode en dus ook
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van de beschermende werking met drie maanden verlengd tot 12
maanden.

Uit het derde lid vloeit voort dat het besluit naar aanleiding van de
herbeoordeling uitsluitsel geeft over de uitkering waar de belangheb–
bende op grond van de bepalingen van de nieuwe Algemene bijstandswet
recht op heeft. Met ingang van dat besluit is de nieuwe uitkerings–
systematiek derhalve onmiddellijk op de belanghebbende van toepassing.
Het nieuwe uitkeringsniveau wordt bepaald door een beperkt aantal
landelijk vastgestelde normen met de mogelijkheid voor gemeenten om
de toepasselijke norm te verhogen of te verlagen volgens de criteria van
de nieuwe Algemene bijstandswet. Teneinde de handhaving van het oude
normniveau gedurende de herbeoordelingsperiode te waarborgen, zal de
gemeente - indien er een verschil blijkt te bestaan met het uitkerings–
niveau op grond van de oude wet - de nieuwe uitkering moeten verhogen
of verlagen met een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de hoogte
van de nieuwe en de oude uitkering. Bij periodieke aanpassing van de
(oude en nieuwe) uitkeringshoogte zal de gemeente de verhoging of
verlaging dienen aan te passen.

Verrekening van inkomsten zal op basis van de nieuwe Algemene
bijstandswet moeten geschieden.

Uit de aanduiding als algemene bijstand vloeit direct voort dat de
bijstand in deze periode nog als algemene bijstand wordt aangemerkt,
ook wanneer op grond van de nieuwe ABW toepassing naar de
bepalingen van de bijzondere bijstand aan de orde is. Omzetting naar
bijzondere bijstand vindt in deze gevallen eerst na de herbeoordelings–
periode plaats.

Voorts wordt duidelijker aangegeven dat slechts die uitkeringshoogte
wordt beschermd, waarop de belanghebbende onmiddellijk voorafgaande
aan het herbeoordelingsonderzoek recht had. Het gaat dus om de hoogte
van de normbijstand waarop recht bestond en niet om de normbijstand
die belanghebbende feitelijk ontving. Indien bij het herbeoordelings–
onderzoek blijkt dat de bijstand geheel of gedeeltelijkten onrechte is
verstrekt, bijv. doordat een hogere norm is verstrekt dan de gezinssituatie
rechtvaardigde, is er uiteraard geen aanleiding om de lopende uitkering
tijdelijktot het bestaande niveau aan te vullen. De bescherming geldt in
dat geval ten aanzien van de normuitkering die de belanghebbende
onmiddellijk voorafgaande aan het onderzoek had moeten ontvangen.
Voorts zal de gemeente op basis van de terugvorderings– en verhaals–
bepalingen moeten beoordelen in welke mate en met welke middelen de
ten onrechte verstrekte bijstand moet worden teruggevorderd of verhaald.

Uiteraard is de bescherming van de bestaande uitkeringshoogte niet
meer aan de orde, wanneer zich bij of na de herbeoordeling een omstan–
digheid voordoet als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdelen b en c.
Wanneer sprake is van een wijziging van omstandigheden die aanleiding
geeft tot toepassing van een andere bijstandsnorm of van een onder–
breking van de bijstandsverlening gedurende meer dan een kalender–
maand dient de bijstandsnorm onmiddellijk te worden herzien en wordt
de uitkering ook niet tot het eind van de herbeoordelingsperiode
aangevuld of verlaagd tot het oude normniveau.

Vijfde lid:

Dit lid geeft regels over de situatie waarin een lopend geval door de
inwerkingtreding van de nieuwe Algemene bijstandswet een andere
gemeente de gemeente van bijstand wordt. Ten opzichte van het
wetsvoorstel is de thans voorgestelde regeling eenvoudiger en ze sluit
meer aan bij de nieuwe ABW.

De bepalingen van dit lid zijn nodig zolang op een lopend geval de oude
regels van toepassing zijn. Zodra bekend wordt dat volgens de nieuwe
Algemene bijstandswet een andere gemeente de gemeente van bijstand
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is dan die welke de bijstand verleende op de peildag dient de gemeente
die ten tijde van de peildag aan de belanghebbende bijstand verleende,
deze cliënt over te dragen aan de gemeente die naar haar oordeel
ingevolge artikel 71 van de nieuwe Algemene bijstandswet de nieuwe
gemeente van bijstand is. Het van overeenkomstige toepassing verklaren
van artikel 72 heeft tot gevolg, dat de gemeente waaraan het geval is
overgedragen, de bijstandsverlening moet overnemen. Deze beschikt
immers ook over de op het geval betrekking hebbende stukken. Is de
gemeente waaraan de belanghebbende is overgedragen het niet eens met
de overdracht, dan zal de gemeente waar de belanghebbende werkelijk
verblijft de bijstandverlenende taak moeten waarnemen zolang niet
definitief in het geschil is beslist.

III (artikel 5a)

In het eerste lid van dit nieuwe artikel 5a wordt aan de gemeente
opgedragen om voor bestaande gevallen aan wie op grond van de nieuwe
ABW voor de eerste maal arbeidsverplichtingen worden opgelegd, een
onderzoek als bedoeld in artikel 74, vijfde lid, van de nieuwe ABW in te
stellen naar het arbeidsmarktperspectief en de mogelijkheden om dat
perspectief van belanghebbende zonodig te vergroten. Op deze wijze
wordt het uitgangspunt tot uitdrukking gebracht dat ook voor diegenen
die reeds onder het oude regime een bijstandsuitkering ontvingen, de
versterking van de activerende werking van de nieuwe ABW dient te
gelden. De termijn waarbinnen dit onderzoek naar het arbeidsmarkt–
perspectief feitelijk zijn beslag moet hebben gekregen wordt op drie jaar
gesteld. Met het oog op de spreiding van de onderzoeken over de termijn
van drie jaar is het wenselijk dat in het door de gemeente op te stellen
uitvoeringsplan, zoals bedoeld in artikel 124a van de nieuwe ABW, waar
het het onderdeel uitstroombeleid betreft, wordt aangegeven hoe de
fasegewijze inbedding van de bestaande gevallen ter hand wordt
genomen.

Zoals in het algemeen gedeelte van de toelichting reeds is aangegeven
mag ten aanzien van degenen aan wie reeds arbeidsverplichtingen waren
opgelegd in het algemeen worden verondersteld dat bij hen reeds is
nagegaan wat de arbeidsmogelijkheden zijn en welke stappen dienen te
worden gezet om uitstroom uit de bijstand te bevorderen. In het tweede
lid is dan ook bepaald dat voor deze categorie een onderzoek naar het
arbeidsmarktperspectief in beginsel achterwege kan blijven, tenzij de
gemeente van oordeel is dat daarvoor alsnog aanleiding bestaat.

IV (artikel 6)

In het nieuwe artikel 6 wordt conform het bijstandsakkoord tussen Rijk
en VNG de Minister de bevoegdheid gegeven om in de situatie dat een
gemeente niet alle lopende gevallen gedurende de herbeoordelings–
periode aan een onderzoek heeft kunnen onderwerpen, deze periode met
maximaal 3 maanden te verlengen. Het moet om een uitzonderlijke
situatie gaan en het moet duidelijk zijn dat de gemeente er alles aan heeft
gedaan de herbeoordelingen binnen het beoordelingsjaar ook daadwer–
kelijkte laten plaatsvinden. De opstelling van een zorgvuldig
herbeoordelingsplan kan daarvoor aanwijzingen bieden. Het verzoek van
de gemeente moet met redenen omkleed zijn en binnen zes maanden na
de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn ingediend, vergezeld door een
dergelijk plan dat inzicht geeft in de wijze van herbeoordeling. Het tweede
lid van het voorgestelde artikel 6 is nodig om de werkingsduur van de
artikelen 4 en 5 te verlengen.

Met dit nieuwe artikel 6 in plaats van de artikelen 6 en 7 in het
wetsvoorstel vervalt de in het wetsvoorstel opgenomen specifieke
overgangsregeling voor alleenstaande ouders met een kind van 18, 19 of
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20 jaar. Bij nader inzien acht het kabinet, mede in het licht van de
ingrijpende wijzigingen in de uitkeringssystematiek en het partnerbegrip
in de nieuwe ABW, geen grond aanwezig om voor deze categorie een
specifiek ruimer overgangsrecht voor te stellen ten opzichte van andere
situaties.

V (artikel 8)

Dit artikel is aangepast aan de nieuwe inhoud van de bepalingen in de
nieuwe Algemene bijstandswet over de gegevensverstrekking en
–verificatie.

VI (artikel 9)

In artikel 9 van het wetsvoorstel is abusievelijk een verwijzing naar
artikel VI opgenomen. Deze fout wordt in dit onderdeel hersteld. Voorts
wordt de Staatsbladverwijzing ingevuld.

VII (artikel 15)

Aan artikel 15 van het oorspronkelijke wetsvoorstel lag de verwachting
ten grondslag, dat de inwerkingtreding van de nAbw en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) tegelijk zouden plaatsvinden. Per 1 januari 1994 zijn
de eerste twee tranches van de Awb in werking getreden. Dit leidt tot een
aantal aanpassingen van artikel 15.

In het eerste lid kan vervallen de zinsnede die betrekking heeft op de
situatie waarin zaken in behandeling zijn bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur of de Afdeling rechtspraak van de Raad van State,
omdat die situatie zich niet meer kan voordoen op het moment dat dit
wetsvoorstel in werking treedt.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Awb kan in bijstandszaken
niet langer een verzoek worden gedaan om schorsing en voorlopige
voorziening als bedoeld in de Wet op de Raad van State. Er kan wel een
voorlopige voorziening worden gevraagd ingevolge art. 8:81 van de Awb
bij de president van de rechtbank of de voorzitter van de Centrale Raad
van Beroep (art. 21 Beroepswet).

Hettweede lid van artikel 15 van het oorspronkelijke wetsvoorstel is
hierop aangepast. De tweede volzin van het tweede lid stelt buiten twijfel,
dat geen voorschot ex artikel 80 van de nAbw kan worden verleend met
betrekking tot bijstand waarop ingevolge artikel 4 nog de Algemene
Bijstandswet van toepassing is.

Het derde lid van het oorspronkelijke wetsvoorstel heeft betrekking op
de gevallen waarin een aan de voorzitter van GS gericht verzoek om een
spoedvoorziening tevens moest worden behandeld als bezwaarschrift, op
grond van artikel 45, tweede lid van de ABW, zoals dat tot 1 januari 1994
luidde. Omdat dit onderdeel van artikel 45 is vervallen bij de inwerking–
treding van de Awb, kan het derde lid thans geheel vervallen.

VIII (artikel 16 en 16a)

De toevoeging van het tweede lid aan artikel 16 regelt onder meer dat
de uitkering op grond van de oude wet en de «herbeoordelingsgarantie»
voor rijksvergoeding in aanmerking komen, alsmede dat onjuiste
uitvoering van de herbeoordeling geheel of gedeeltelijke weigering van de
rijksvergoeding tot gevolg kan hebben. Uit het tweede lid vloeit eveneens
voort dat uitkeringen die na de herbeoordelingsperiode zijn verstrekt,
maar niet zijn gebaseerd op de nieuwe Algemene bijstandswet, niet in
aanmerking komen voor rijksvergoeding.
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In het eerste lid van artikel 16 a wordt aangegeven dat gedurende een
overgangstijdvak van 3 jaren, naast de ten laste van de gemeente
gebleven bijstandsnorm, eveneens de ten laste van de gemeente
gebleven kosten van op basis van de gemeentelijke verordening
verleende toeslagen voor 90 procent voor rijksvergoeding in aanmerking
komen.

Het overgangstijdvak wordt bepaald op de eerste 3 jaren gerekend
vanaf het van kracht worden van de nieuwe wet. Het vorenstaande heeft
de instemming van de VNG en ook de Raad voor de Gemeentefinanciën
steunt deze stapsgewijze invoering. Inherent aan de uitkeringssystematiek
is dat het overgangstijdvak eindigt per ultimo van een kalendermaand. Bij
het koninklijk besluit waarmee de datum waarop deze wet en de nieuwe
Algemene bijstandswet van kracht wordert, zal met dit aspect rekening
worden gehouden.

Voorts volgt uit het eerste lid, dat met de toeslag verbonden loonbe–
lasting, premies volksverzekeringen en ziekenfondspremie (verminderd
met inkomsten en terugvordering) voorzover betrekking hebbend op dat
tijdvak eveneens voor rijksvergoeding in aanmerking komen.

Met het tweede lid wordt voorkomen dat zowel gemeenten als Rijk tot
in lengte van jaren achtervolgd worden door een administratief– en
controle-technische nalatenschap in verband met betalingen en
ontvangsten die gerelateerd zijn aan de toeslagverlening (inclusief de
vakantietoeslagaanspraken) gedurende het overgangstijdvak, maar eerst
later blijken. Te denken valt hierbij aan betalingen en ontvangsten naar
aanleiding van beroepszaken en opgespoorde fraude.

Zo worden betalingen in het overgangstijdvak, welke betrekking hebben
op het tijdvak daarna, zoals bij vooruitbetalingen voor bestaande gevallen
(zieartikel 14), nietvergoed.

Uitkeringen die na het overgangstijdvak plaats vinden, maar daar wel
betrekking op hebben, worden in beginsel vergoed. Dit beginsel wordt
met het tweede lid doorbroken. Zonder deze bepaling zouden alle
naijlende, op het overgangstijdvak betrekking hebbende betalingen en
ontvangsten gerelateerd aan de toeslagverlening ten behoeve van de
declaratie afzonderlijk in de gemeentelijke administratie moeten worden
geregistreerd, onderscheidelijk als declarabele toeslag en als
niet-declarabele toeslag. Ook zou op deze incidentele nabetalingen en
–ontvangsten toezicht moeten blijven worden uitgeoefend zoals in
verband met de vraag of ook in latere jaren de gemeenten voldoende
terugvorderingsactiviteiten inzake de op het overgangstijdvak betrekking
hebbende verleende toeslagen ontwikkelen. Voorts impliceert dit een
blijvende controle van de gemeentelijke toeslagenadministratie gericht op
de mogelijke aanwezigheid van ontvangsten, die betrekking hebben op
het overgangstijdvak èn op controle van een juiste registratie van de
feitelijke ontvangsten. Om deze belasting tegen te gaan is bepaald dat uit
de toeslagverlening voortvloeiende betalingen en ontvangsten vanaf drie
maanden na het overgangstijdvak niet meer voor de rijksvergoeding in
beschouwing worden genomen. Rekening houdend met de uiterste
beslistermijn van een bijstandsaanvraagen teneinde de gemeente
zekerheid te bieden alsmede ter bevordering van de functionaliteit van
deze uitzonderingsbepaling, wordt de bedoelde termijn op drie maanden
gesteld. De evenredige inkomstentoerekening van artikel 141 van de
nieuwe Algemene bijstandswet blijft uiteraard van toepassing.

Onderdeel b van hettweede lid betreft de inkomstenverrekening van de
cliënt. De gemeente wordt doorgaans via het maandelijkse inlichtingen–
formulier door de bijstandscliënt geïnformeerd omtrent de in
beschouwing te nemen inkomsten. Deze informatie komt veelal
beschikbaar na afloop van de maand waarop deze inkomsten betrekking
hebben. Uit het eerste en tweede lid samen vloeit voort dat inkomsten van
de cliënt die betrekking hebben op de overgangsperiode maar na afloop

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 614, nr. 6 53



daarvan aan de gemeente kenbaar worden, in beginsel dienen te worden
betrokken bij de rijksvergoeding inzake de toeslagverlening. Aangezien
ook hier het eerder genoemde naijlprobleem aan de orde is, geldt voor de
inkomstenverrekening eveneens het onder a genoemde tijdstip. Afgezien
van de termijnstellingen leidt deze handelwijze tot een zuivere rijks–
vergoeding inzake verleende toeslagen gedurende het overgangstijdvak.

De in het tweede lid vermelde uitzonderingsbepaling is bedoeld om te
voorkomen dat naijlende incidentele betalingen en ontvangsten, die
betrekking hebben op de toeslagverlening over het overgangstijdvak, het
declaratietraject en de controle daarop niet eindeloos blijven belasten.
Daarnaast is het algemeen gebruikelijk dat de vakantietoeslag een keer
per jaar wordt uitbetaald. Zoals blijkt uit artikel 79 derde lid, sluit de
nieuwe Algemene bijstandswet daarbij aan. De vakantietoeslag wordt
namelijk jaarlijks in de maand juni betaald over de aan die maand
voorafgaande 12 maanden, danwel in de maand waarop de bijstand
geëindigd is. Het zou derhalve onjuist zijn, indien de uitzonderings–
bepaling van het tweede lid van onderhavig artikel eveneens van
toepassing zou zijn op de uitbetaling van de vakantietoeslag. Het derde lid
strekt er toe dat uit te sluiten. Voor de overeenkomstig artikel 79 derde lid
van de nieuwe Algemene bijstandswet bedoelde reguliere uitbetaling van
vakantiegeld wordt geen inbreuk gepleegd op het in het eerste lid
vastgelegde uitgangspunt. Voor niet-reguliere vakantiegelduitbetalingen,
zoals uit hoofde van na het in het tweede lid bedoelde tijdvak bekend
geworden uitspraken in beroepszaken of fraude, is de uitzonderings–
bepaling van het tweede lid uiteraard wel van toepassing.

Toeslagverlening komt alleen in aanmerking voor rijksvergoeding
voorzover deze is verleend overeenkomstig een niet met de wet strijdige
verordening. Het vierde lid strekt er toe dat overige toeslagverlening niet
voor rijksvergoeding in aanmerking komt. Dit houdt in dattoeslagen die
niet zijn gebaseerd op een daartoe strekkende verordening niet voor
rijksvergoeding in aanmerking komen, dus zowel bij het ontbreken van
een verordening als voorzovertoeslagen afwijken boven het niveau van
hetgeen in de verordening is bepaald. Ook strijdigheid van de verordening
zelf heeft gevolgen voor de rijksvergoeding van de toeslagverlening.

Het vijfde lid voorziet in het stellen van nadere regels betreffende de
criteria en normen welke toegepast dienen te worden bij de vaststelling
van de rijksvergoeding van de hiervoor bedoelde toeslagen.

IX en XI (artikelen 17 en 18)

In deze onderdelen worden de noodzakelijke wijzigingen in de aan de
bijstand verwante IOAW en IOAZ aangebracht. Artikel 17 heeft betrekking
op de IOAW, artikel 18 op de IOAZ.

Zoals in het algemeen gedeelte van de toelichting reeds is aangegeven,
is het, mede vanuit oogpunt van wetsharmonisatie, gewenst om de
desbetreffende bepalingen in de IOAW en IOAZ op overeenkomstige wijze
als in de nieuwe ABW aan te passen. Voor zover mogelijk zijn de
desbetreffende bepalingen gelijkluidend aan die van de nieuwe ABW;
alleen waar, gelet op de specifieke doelgroep van de IOAW en IOAZ of de
eigen systematiek van beide wetten, afwijkingen noodzakelijk bleken, is
gekozen voor een afwijkende bepaling of plaats in de wet.

Onderdelen Aen D (artikel 1 en 4)

In verband met de nieuwe uitkeringssystematiek in de ABW dienen de
IOAW en, in het verlengde van de IOAW, de IOAZ in technische zin te
worden aangepast. Thans zijn de lOAW-grondslagen voor jeugdige
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lOAW-ers van 18, 19 en 20 jaar en van 21 en 22 jaar afgeleid van de voor
deze categorieën geldende landelijke bijstandsnormen en wel door een
verwijzing in de tekst van artikel 4 van de IOAW naar het Bijstandsbesluit
landelijke normerïng (Bln). Met de inwerkingtreding van de nieuwe
Algemene Bijstandswet vervalt niet alleen het Bln, maar wijzigt ook de
landelijke normering voor personen van 18, 19 of 20 jaar, terwijl de
landelijke normen voor personen van 21 en 22 jaar zijn afgeleid van het
netto minimumloon en derhalve niet langer van het minimumjeugdloon.

Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is aangegeven, acht
het kabinet het gewenst de uitkeringsniveaus in de IOAW en IOAZ naar
het huidige niveau te handhaven. Dit betekent dat in artikel 4 wijzigingen
noodzakelijk zijn om de lOAW-grondslagen opnieuwte bepalen, nu door
in het artikel het netto niveau van de uitkeringen op te nemen. Deze
wijzigingen brengen geen verandering in hetfeitelijk uitkeringsniveau
teweeg. In artikel 1 van de IOAW moeten in verband daarmee definitie–
bepalingen met betrekking tot het netto minimumjeugdloon worden
opgenomen.

Ook in de lOAZwordt het netto niveau van de uitkeringen in de wet zelf
opgenomen.

Onderdelen B en C (artikel 3 en 3a)

Het nieuwe artikel 3 bevat de bepalingen die betrekking hebben op het
gewijzigde partnerbegrip, als uitvloeisel van de nieuwe ABW. In het
nieuwe artikel 3a zijn de overige definitiebepalingen van de IOAW en IOAZ
opgenomen.

Onderdeel E (Hoofdstuk II, paragraafS)

Dit onderdeel bevat een geheel nieuw Hoofdstuk II, paragraaf 3 met
betrekking tot het geldend maken van het recht op uitkering. Deze
paragraaf komt in hoofdlijnen overeen met hoofdstuk V van de nieuwe
ABW. Vanwege de enigszins andere opzet van de IOAW en IOAZ zijn ook
het huidige artikel 15 en 16, zij het in het gewijzigde vorm, in deze
paragraaf gehandhaafd (nieuw artikel 19a en 19b). Ten aanzien van de
termijnen die bij de aanvraagprocedure in acht genomen dienen te
worden, wordt in de IOAW de hoofdregel van de vernieuwde ABW
gevolgd (vier weken, met een verlengingsmogelijkheid van vier weken) en
in de IOAZ de daarvan afwijkende termijn van 13 weken die voor
zelfstandigen geldt, met de mogelijkheid van verlenging met 13 weken.

Onderdelen F tot M (terugvorderingsbepalingen)

In de wet van 15 april 1992 (Stb. 193) is in artikel X van een aantal
artikelen van de IOAW en IOAZ die betrekking hebben op de nieuwe
kantongerechtsprocedure de inwerkingtreding opgeschort. Deze artikelen
zouden in werking moeten treden tegelijkertijd met de nieuwe Algemene
bijstandswet. Echter een aantal van de bepalingen zijn reeds vervallen bij
de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht, zodat integrale
invoering van deze bepalingen niet langer aan de orde is. In deze nota van
wijziging worden dan ook bedoeld overgangsartikel en de betreffende
slapende bepalingen in de IOAW en IOAZ geschrapt. De artikelen die
betrekking hebben op de gewijzigde terugvorderingsprocedure zijn
afzonderlijk opgenomen in de IOAW en IOAZ. Hiermee wordt bereikt dat
eenzelfde procedure geldt als in de nieuwe Algemene bijstandswet.

Onderdelen H en R (art. 25 c en d en 48)

Artikel 25c bevat een bepaling dat burgemeester en wethouders moeten
wijzen op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. Met
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de Algemene wet bestuursrecht zijn de procedurebepalingen in de diverse
wetten komen te vervallen, zodat de bedoelde toevoeging kan komen te
vervallen.

De wijziging van het eerste lid van artikel 25d is noodzakelijk omdat de
toevoeging van het onder b en c gestelde een herhaling vormt van de
regeling in artikel 475d waarnaar wordt verwezen.

In artikel X van de wet van 15 april 1992 (Stb. 193, houdende een
nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand,
is artikel 48 van de IOAW en IOAZ gewijzigd met betrekking tot de
informatieplicht en de straf die geldt bij het niet nakomen van bedoelde
plicht. Ingevolge deze nota van wijziging is artikel X komen te vervallen,
zodat artikel 48 niet in werking treedt. Derhalve wordt artikel 48 nu -
evenals de andere bepalingen van artikel X - afzonderlijk opgenomen in
de nota van wijziging.

Onderdeel M: nieuw hoofdstuk III

Zoals in het algemeen gedeelte van de toelichting reeds is aangegeven
is het eveneens gewenst de bepalingen inzake de verplichtingen gericht
op inschakeling in de arbeid af te stemmen op de vernieuwde ABW. Het
gewijzigde hoofdstuk III bevat daartoe bepalingen die overeenkomen met
achtereenvolgens de artikelen 118,114, 121 en 122 van de vernieuwde
ABW.

Onderdeel N: nieuw hoofdstuk IV

Het nieuwe Hoofdstuk IV met betrekking tot uitvoering en toezicht is
eveneens afgestemd op de vernieuwde ABW en wel op hoofdstuk IX. In
het nieuwe hoofdstuk zijn, in overeenstemming met de opzet van de
vernieuwde ABW, bepalingen opgenomen met betrekking tot de verant–
woordelijkheid voor de uitvoering (§1), inlichtingenverplichting en
gegevensuitwisseling (§2), toezicht (§3) en beleidsinformatie (§4). In
aansluiting bij de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel–
herinrichting ABW zijn de bepalingen met betrekking tot de adviescom–
missies uit het wetsvoorstel geschrapt.

Onderdeel O (artikelen 38, 39 en 40)

Ook de voorgestelde artikelen 38, 39 en 40 van de IOAW en IOAZ met
betrekking tot de financiering sluiten aan bij de desbetreffende bepalingen
van de nieuwe ABW.

X en XII (artikelen 17a en 18a)

Deze onderdelen bevatten overgangsbepalingen voor de IOAW en IOAZ
die zijn afgestemd op de overgangsbepalingen van de Algemene
Bijstandswet. Anders dan in het huidige wetsvoorstel nog het geval is,
kunnen als gevolg van de voorgestelde wijzigingen in de IOAW en IOAZ
wijzigingen in de hoogte van de uitkering optreden. De wijzigingen van
het uitkeringsniveau kunnen met name voortvloeien uit wijzigingen van
het partnerbegrip, de arbeidsverplichting en van de bepalingen met
betrekking tot de inlichtingenverplichting van de cliënt en de verificatie en
validering door de gemeente. Gelet op de omvang van het IOAW- en
lOAZ-bestand en de samenstelling van de doelgroep die vooral uit
ouderen bestaat zullen de nieuwe bepalingen van de IOAW en IOAZ naar
verwachting in de praktijk slechts in beperkte mate tot wijzigingen leiden.

De nieuwe artikelen 17a en 18a waarborgen dat de gemeente in de
gelegenheid wordt gesteld om volgens hetzelfde patroon als bij de
Algemene Bijstandswet het geval is, te herbeoordelen naar de nieuwe
bepalingen van de IOAW en IOAZ. Deze herbeoordeling kan worden
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gecombineerd met de gangbare periodieke heronderzoeken. Voorts wordt
gewaarborgd dat voor bestaande gevallen de geldende uitkerings–
grondslag gedurende 12 maanden na inwerkingtreding van deze wet
blijven gehandhaafd op het niveau waarop betrokkene recht had. Evenals
bij de Algemene Bijstandswet het geval is, geldt alleen een uitzondering
indien tussentijds een wijziging in de omstandigheden van persoon of
gezin is opgetreden die noopt tot toepassing van een andere grondslag of
bij onderbreking van het recht op uitkering gedurende meer dan een
kalendermaand. In laatstgenoemde situaties wordt de belanghebbende
onmiddellijk volgens de nieuwe criteria beoordeeld.

XIII (artikel 26)

In de huidige situatie bestaat een recht op bijstand voor de werkloze
jongere die vanwege de JWG-organisatie een verlenging van zijn zoektijd
heeft gekregen om betaalde arbeid te verwerven. Een verlenging kan ten
hoogste zes maanden omvatten. Zoals in het algemeen gedeelte reeds is
aangegeven, heeft het kabinet besioten in de bijstandsrechten van
jongeren een verandering aan te brengen. De in dit onderdeel voorge–
stelde wijziging strekt ertoe dat ook gedurende de verlengde zoektijd de
ouders van de werkloze jongere van 18, 19 of 20 jaar aanspraak kunnen
maken op kinderbijslag. Ter voorkoming van aansluitingsproblemen
wordt binnen de JWG rekening gehouden met de kwartaalsystematiek
van de AKW door een verlenging mogelijk te maken voor eenmaal of
tweemaal drie maanden. Voor de verlenging van het recht op kinder–
bijslag overeenkomstig de verlenging van de zoektijd kan worden
volstaan met een onderhoudsverklaring van de ouder en de schriftelijke
kennisgeving van de JWG-organisatie over de verlenging van de zoektijd.

Feitelijk zal deze wijziging geen effect hebben op die jongeren die ten
tijde van de inwerkingtreding van deze wet reeds in de verlengde zoektijd
zitten en uit dien hoofde recht op bijstand hebben. Aanspraak op
kinderbijslag gedurende de verlengde zoektijd bestaat immers slechts,
indien onmiddellijk daaraan voorafgaande ook aanspraak op kinderbijslag
bestond.

XIV (artikel 28)

Naar aanleiding van het advies van de Sociale Verzekeringsraad wordt,
gelet op de onduidelijkheid met betrekking tot de voortgang van het
wetsvoorstel-Algemene nabestaandenwet, in dit onderdeel voorzien in
een wijziging van artikel 35a van de bestaande Algemene Weduwen– en
Wezenwet.

XVI (artikel 34a)

Deze wijziging is louter technisch van aard. In artikel XX van de Wet van
23 december 1992 was voorzien in een wijziging van het wetsvoorstel–
Herinrichting. De desbetreffende wijziging is inmiddels opgenomen in de
Nota van Wijziging van het wetsvoorstel-Herinrichting zelf. Hierdoor stemt
het derde lid van artikel 60 nu overeen met het bedoelde artikel XX. Dit
onderdeel voorziet erin dat artikel XX van genoemde wet vervalt.

XVII (artikel 38)

In de huidige beslagwetgeving wordt voor de vaststelling van de
beslagvrije voet aansluiting gezocht bij het sociaal minimum zoals dat in
de bijstandswet is geregeld. De beslagvrije voet bedraagt, met uitzon–
dering van de voet voor degenen die in een inrichting verblijven, 90
procent van de voor de betrokkene geldende bijstandsnorm.

De wijziging van de normensystematiek voor alleenstaanden en
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alleenstaande ouders noodzaakt tot een aanpassing van de wijze waarop
voor hen de beslagvrije voet wordt vastgesteld. Het sociaal minimum dat
voor de betrokkene geldt, is immers niet meer uniform geregeld, maar
wordt deels door de gemeente vastgesteld in het kader van het voor zijn
verantwoordelijkheid komende aanvullende beleid (toeslagensysteem).

Voorgesteld wordt voor het bepalen van de beslagvrije voet aan te
sluiten bij het nieuwe niveau van de bijstand. Dat nieuwe niveau kan
worden geformuleerd als het feitelijke bijstandsinkomen met als
minimum de landelijk geregelde basisnorm en als maximum deze norm
verhoogd met de maximale gemeentelijke toeslag van 20 procent. De
beslaglegger kan met betrekking tot een bijstandsgerechtigde daardoor
blijven uitgaan van een beslagvrije voet ter hoogte van 90 procent van het
feitelijke bijstandsinkomen.

Voor niet-bijstandsgerechtigden ontbreekt het gegeven inzake bijstand.
Dat gegeven zou slechts kunnen worden verkregen indien de gemeente
ten behoeve van de beslaglegger een beoordeling zou maken van de
eventuele aanspraak op bijstand. Een dergelijke beoordeling zou voor de
gemeenten een onverantwoorde werkbelasting metzich brengen.

Daarom wordt voor niet-bijstandsgerechtigden de beslagvrije voet
afgeleid van de laagst geldende landelijke norm (basisnorm), tenzij de
beslaglegger bekend is met het feit dat de beslagene een hoger inkomen
heeft dan die norm. Is dat het geval dan wordt de beslagvrije voet afgeleid
van dit hogere feitelijke inkomen, waarbij ook dan het maximum geldt
zoals voor bijstandsgerechtigden en voor degenen met een inkomen gelijk
aan of hoger dan de som van basisnorm plus de maximale gemeentelijke
toeslag van 20 procent.

XVIII (artikel 39)

Dit artikel kan komen te vervallen door de inwerkingtreding van de
nieuwe Vreemdelingenwet per 1 januari 1994.

XIX (artikel 42)

Reden voor de aanpassing van artikel 5, tweede lid, van de Wet op het
consumentenkrediet (WCK) is de gewijzigde normensystematiek in de
Algemene bijstandswet. Doordat de hoogte van de uitkeringen niet meer
geheel landelijk genormeerd is, maar op de in de wet genoemde
uitkeringen toeslagen kunnen worden verleend, bestaat niet langer een
landelijk geldend ijkpunt ter definiëring van het sociaal minimum. In de
WCK is hierbij gekozen voor een normstelling, die is afgeleid van de
huidige uitkeringsnormen voor echtgenoten, alleenstaande ouders en
alleenwonende alleenstaanden .

Met artikel 5, tweede lid, van de WCK wordt bereikt dat de beperkingen
die de WCK kent voor de kredietgever ten aanzien van de mogelijkheid om
looncessie en zakelijke zekerheid te bedingen (artikelen 33, onder d. en 40
van die wet) niet gelden voor twee vormen van (sociale) kredietverlening
door een gemeentelijke kredietbank (GKB). De GKB's hebben daardoor
meer mogelijkheden om over te gaan tot sociale kredietverlening.
Anderszijds betekent dit dat de betreffende doelgroep aan meer
voorwaarden kan worden gebonden, dan mogelijk is bij commerciële
kredietverlening. In artikel 5, tweede lid, onderdeel a, is momenteel
bepaald dat sociale kredietverlening alleen mogelijk is aan een krediet–
nemer, wiens inkomen niet hoger is dan de bijstand die op grond van de
Algemene bijstandswet aan hem kan worden verleend. Met de hier
voorgestelde wijziging van artikel 5, tweede lid, onderdeel a, van de WCK
wordt bereikt dat de extra mogelijkheden tot sociale kredietverlening voor
nagenoeg dezelfde doelgroep zal bestaan als tot nu toe het geval is.
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XXI en XXII (artikelen 50 en 51)

De in het oorspronkelijke wetsvoorstel genoemde voorstellen van wet
zijn inmiddels tot wet verheven en in werking getreden. Artikel 50 is
hierop aangepast.

De in artikel 51 bedoelde wijziging van de Beroepswet is inmiddels per 1
januari 1994 gerealiseerd, zodat het oorspronkelijke artikel 51 kan worden
geschrapt.

XXIII (artikel 51a)

In dit onderdeel wordt de procedure met betrekking tot terugvorderings–
zaken voor de IOAW en IOAZ in overeenstemming gebracht met de
nieuwe Algemene bijstandswet.

In artikel X van de genoemde wet wordt geregeld dat een aantal
artikelen met betrekking tot de terugvordering van de Algemene
Bijstandswet en de IOAW en IOAZ voorlopig buiten werking blijven. Deze
artikelen hebben betrekking op de gewijzigde kantongerechtsprocedure
die tegelijkertijd met de Algemene wet bestuursrecht in werking zou
treden, nl. 1 januari 1994. De gewijzigde procedure is uitgesteld tot de
inwerkingtreding van de nieuwe Algemene bijstandswet. Ten aanzien van
de Algemene Bijstandswet betekent dit dat de «slapende artikelen» niet in
werking behoeven te treden, daar deze wordt ingetrokken. De slapende
artikelen van de IOAW/Z die in de overgangsbepaling van artikel III waren
opgenomen (nl. de artikelen 25c, 25d, 25e, derde lid, 25f, 25i en artikel 41)
worden in deze nota van wijziging, samen met artikel X, geschrapt en
vervangen door nieuwe bepalingen die aansluiten bij de artikelen in de
Abw.

XXIV (artikel 52)

Dit onderdeel bevat een nieuw indexeringsartikel dat voorziet in een
adequate indexering van de bedragen die in hoofdstuk IV van het
wetsvoorstel-Herinrichting zijn opgenomen. In verband met het vervallen
van enkele verwijzingen (minimum jeugdloon) en woonkosten is het
oorspronkelijk voorgestelde artikel opnieuw vastgesteld (eerste lid). Het
tweede lid bevat een indexeringsbepaling ten aanzien van de bedragen
die in de IOAW en IOAZ zijn opgenomen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.Wallage
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