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1. Inleiding

1.1. Het wetsvoorstel Herinrichting Algemene bijstandswet

De leden van de PvdA-fractie hebben met grote belangstelling kennis
genomen van de ingrijpende nota van wijziging en de daarbij behorende
toelichting op dete herziene Algemene bijstandswet. Zij menen dat met
deze nota van wijziging op tal van punten verbeteringen zijn aangebracht
ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel.

De leden van de PvdA-fractie stemmen in met de uitgangspunten zoals
die ook bij de nota van wijziging worden gehanteerd, te weten: een
duidelijker verantwoordelijkheidsverdeling tussen landelijke en lokale
overheid en het complementaire karakter van bijstandsverlening. Ook het
beginsel van de gezinsbijstand wordt door deze leden onderschreven. Het
complementaire karakter van de Algemene bijstandswet, die bovendien
de laatste voorziening is, brengt immers met zich mee dat alle inkomens–
en vermogensbestanddelen worden meegewogen bij het beantwoorden
van de vraag of men voor bijstand in aanmerking komt en hoe hoog de
uitkering dan zal zijn. Het is gegeven dat karakter van de Algemene
bijstandswet niet logisch om uit te gaan van een individueel recht op
bijstand waarbij geabstraheerd wordt van de gezinssituatie. Dat beide
partners in een gezinsverband worden aangesproken als zelfstandige
individuen achten de leden van de PvdA-fractie vanzelfsprekend.

De leden van de PvdA-fractie willen - nogmaals - benadrukken dat zij
een verbetering van de uitstroom(mogelijkheden) en een betere beheers–
baarheid van de bijstand (waartoe ook de fraudebestrijding moet worden
gerekend) van het grootste belang achten. Dergelijke verbeteringen raken
immers de essentie van de Algemene bijstandswet: bijstand waar dat
daadwerkelijk nodig is, zo mogelijk gericht op (herstel van) het vermogen
om zelfstandig in de kosten van het levensonderhoud te voorzien.

Tot slot van de algemene overwegingen vragen de leden van de
PvdA-fractie of het geen aanbeveling zou verdienen een artikel in de wet
op te nemen op basis waarvan experimenten met de uitvoering zullen
kunnen plaatsvinden. Zij wijzen in dit verband op initiatieven en
voornemens die er zijn in Den Haag (werkbedrijf), Rotterdam (instroom–
pools) en Groningen.

In een experiment zou ook het effect getoetst kunnen worden van een
meer bedrijfsmatige aanpak. Een van de voorbeelden van zo een
bedrijfsmatige aanpak zou kunnen zijn de verificatie van gegevens van
cliënten: in plaats van controle op alle gegevens van alle aanvragers een
intensieve controle op bepaalde gegevens van bepaalde categorieën
aanvragers, waarmee meer tijd vrijkomt voor begeleiding naar de
arbeidsmarkt.

De leden van de CDA-fractie constateren dat na een lange
voorbereidingsfase met een voorlopig verslag, een nader voorlopig
verslag, twee onderzoeken, een akkoord met de VNG en een beleidsdebat
naar aanleiding van een beleidsbrief van de staatssecretaris en een
ingrijpende nota van wijziging, nu het stadium van eindverslag is bereikt.
Helaas moet het eindverslag wel worden ingediend op een later tijdstip
dan aanvankelijk gewenst was en is het akkoord met de VNG intussen
door de VNG verbroken naar aanleiding van de nota van wijziging.

Nogmaals willen de leden van de CDA-fractie het uitgangspunt van de
Algemene bijstandswet als een behoeftevoorziening onderschrijven.
Voorzien in een behoefte vraagt een juiste toets, een goede uitvoering en
een evenwicht in rechten en plichten, maar waarbij het in eigen
onderhoud voorzien voorop blijft staan. Omdat de leden van de
CDA-fractie met de Raad van State van mening zijn dat de Algemene
bijstandswet een overheidsverantwoordelijkheid is, moet er een goed
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evenwicht gevonden worden tussen rechtszekerheid, maatwerk en
activering.

De leden van de VVD-fractie nemen met teleurstelling kennis van deze
nota van wijziging. Een teleurstelling, die wordt ingegeven door het feit,
dat aan een groot aantal van de door hen bij het debat over de «Beleids–
brief Algemene bijstandswet» gemaakte opmerkingen en gesignaleerde
problemen niet is tegemoet gekomen. Die teleurstelling wordt nog
versterkt door het feit, dat zij tijdens dat debat met name gewezen hebben
op de bezwaren van de zijde van de gemeenten. Zij stellen vast, dat ook
aan die bezwaren, die op belangrijke onderdelen overeen kwamen met die
van henzelf, niet is tegemoet gekomen.

Het gevolg daarvan is, dat de gemeenten inmiddels hebben laten weten
zich niet langerte kunnen vinden in het eerder gesloten akkoord. Daarmee
is een wezenlijk deel van het noodzakelijk draagvlak voor de nieuwe
Algemene bijstandswet verdwenen, aldus de aan het woord zijnde leden.
Zij vragen of het, tegen die achtergrond verstandig, wenselijk en ook
zinvol is om, de verdere behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten
zonder te weten op welke wijze naar de mening van de regering gerea–
geerd moet worden op de thans ontstane situatie. Gaarne vernemen zij
dienaangaande de opvatting van de regering. Met andere woorden:
regering, wat nu?

De leden van de VVD-fractie stellen vast dat zij bij het debat over de
«Beleidsbrief» uitgebreid gereageerd hebben op de voornemens van de
regering en dat er ten opzichte van die brief op een aantal belangrijke
onderdelen niet of nauwelijks wijzigingen hebben plaatsgevonden.
Rekening houdend met het ontvallen van de steun van de zijde van de
gemeenten, hebben deze leden overwogen zich in dit verslag te beperken
tot het voorgaande. Vanuit de wetenschap, dat op enig moment verder
gesproken zal moeten worden over een noodzakelijke aanpassing van de
Algemene bijstandswet, aan de hand van dit of een ander wetsvoorstel
kiezen zij er voor om toch op enkele onderdelen, zij het kort, te reageren.
De aan het woord zijnde leden laten onderwerpen als karakter van de
bijstand, uitgangspunten van de Algemene bijstandswet als sluitstuk van
de sociale zekerheid en de noodzaaktot herziening van de huidige
wetgeving hier verder dan ook onbesproken.

De leden van de D66-fractie nemen met belangstelling kennis van de
vrijwel gelijktijdig uitgebrachte nadere memorie van antwoord en de
omvangrijke nota van wijziging en de bijbehorende toelichting.

Deze leden ondersteunen het streven naar een eenvoudiger, minder
gereguleerde, beter uitvoerbare en fraudebestendiger Algemene
bijstandswet. Daarbij gaat het zeker waar het de leden van de D66-fractie
betreft niet om een verlaging van de uitkeringen, maar om een verbe–
tering van de kwaliteit van de uitvoering. Een uitvoering die meer zal zijn
gericht op een activering van uitkeringsgerechtigden en inschakeling waar
mogelijk op de arbeidsmarkt. Hoewel er in dat opzicht duidelijk verbete–
ringen zijn aangebracht, blijven bij de leden van de D66-fractie op een
aantal onderdelen nog twijfels en vragen waarop zij in het navolgende
nader zullen ingaan.

De leden van de D66-fractie vinden dat nog onvoldoende is ingegaan op
de kritiek van de Raad van State dat de beoogde invoeringstermijn van
drie maanden te kort is voor een zo ingrijpend wetsvoorstel als de
Algemene bijstandswet. De door de Raad bepleitte zes-maandentermijn
lijkt alleszins redelijk.

De leden van de GroenLinks-fractie nemen met buitengewoon grote
belangstelling kennis van de memorie van antwoord en van de eerste
nota van wijziging d.d. 12 april 1994. Zij zullen puntsgewijs de verschil–
lende aspecten van deze nota van commentaar en vragen voorzien.
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Een van de aanleidingen die hebben geleid tot de eerste nota van
wijziging wordt gevormd door het advies van de commissie-Van der
Zwan. Hoewel dit advies niet in alle opzichten even overtuigend was,
constateerde deze commissie omissies m de uitvoering die fraude en
misbruik in de hand (kunnen) werken.

Met enige verontrusting bemerken de leden van de GroenLinks-fractie
echter dat de nota van wijziging wel een erg grote hoeveelheid regelingen
en verplichtingen aan de uitvoeringsinstantie oplegt. En waar een
belangrijke doelstelling van de herinrichtingsoperatie was te komen tot
een vereenvoudiging van de uitvoering, lijkt de regering daar, gezien deze
nota van wijziging, slecht in geslaagd te zijn. Opnieuw wordt een woud
van delegatiebepalingen en regelingen geplant. Wat dit betreft was het
commentaar van bijvoorbeeld Divosa, waarin gesteld wordt dat er nu
maar liefst 48 delegatiebepalingen worden opgesomd, verhelderend.
Waar er op zichzelf wel enig begrip kan worden opgebracht voor het
nauwkeurig vastleggen van procedures en voorwaarden, moet men zich
echter afvragen of de nota van wijziging hierin niet te ver doorschiet. Wat
is in dit verband het oordeel van de regering over de stellingen van VNG
en Divosa dat de Landelijke Veranderingsorganisatie een belangrijke
functie zou kunnen vervullen bij het - in nauw overleg met de uitvoering -
beoordelen van de vraag welke doelen met welke uitvoerings–
voorschriften kunnen worden gediend?

De leden van de SGP-fractie nemen met belangstelling kennis van het
wetsvoorstel Herinrichting Algemene bijstandswet, zoals dat eruit is
komen te zien na de nota van wijziging van 21 maart 1994. Het behoeft
volgens hen geen betoog dat zij de algemene uitgangspunten van het
wetsvoorstel, zoals die na alle verwikkelingen nog altijd gelden, van harte
ondersteunen. Vereenvoudiging van regelgeving en een grotere beleids–
ruimte voor de gemeenten zijn in hun ogen nog steeds belangrijke doelen
om na te streven. Of die doelen ook daadwerkelijk bereikt zullen worden,
is de hier aan het woord zijnde leden, nadat zij van de nota van wijziging
kennis hebben genomen, nog erg onduidelijk. Deze leden maken daarom
van de gelegenheid gebruik om diverse kritische vragen te stellen.

De leden van de SGP-fractie krijgen de indruk dat het uiteindelijke
resultaat van de vele onderhandelingen over een nieuwe Algemene
bijstandswet is, dat gemeenten worden geconfronteerd met allerlei
nieuwe administratieve taken. Dit betreft zowel het vaststellen van de
rechtmatigheid van het toekennen van een uitkering, als het toezicht en de
controle op een goede uitvoering. Dit lijkt hun niet in overeenstemming
met het uitgangspunt de regelgeving te vereenvoudigen. Deze leden
vragen dan ook aan de regering of deze nog eens kort en overzichtelijk -
bij voorkeur puntsgewijs - aan kan geven in welke opzichten er in
vergelijking met de huidige situatie van vereenvoudiging van regelgeving
sprake is en in welke opzichten niet. Hoe valt uiteindelijk de balans uit?

De leden van de GPV-fractie hebben waardering voor de relatief snelle
wijze waarop de aanbevelingen van de subcommissie bijstand en de
conclusies van de regering terzake zijn verwerkt in de omvangrijke en
ingrijpende nota van wijzigingen.

1.2. Het bijstandsakkoord

De leden van de CDA-fractie vragen wat voor gevolgen het opzeggen
van het akkoord voor de inhoud van de Algemene bijstandswet heeft. Is er
inmiddels al overleg geweest? Zo ja, wat zijn de resultaten en zo nee, wat
is hiervan de reden?

De leden van de VVD-fractie nemen er kennis van dat over een aantal
financiële aspecten nog overleg met de VNG nodig is. Ook hier geldt de,
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hiervoor reeds gestelde en voornaamste vraag, wat de gevolgen zijn van
het afstand nemen door de VNG van het «Bijstandsakkoord».

De leden van de D66-fractie willen allereerst stilstaan bij het feit dat de
VNG van oordeel is dat het gewijzigd wetsvoorstel met bijbehorende
financiële component zoals nu voorligt zich slecht verdraagt met het
eerder in september 1993 tussen regering en VNG gesloten bijstands–
akkoord. Van de in dat akkoord vastgelegde nauw met elkaar samenhan–
gende afspraken is naar het oordeel van de VNG volstrekt onvoldoende in
het wetsvoorstel terug te vinden (commentaar van 21 april 1994). Het
belangrijkste bezwaar van de VNG is, dat de eertijds afgesproken
beleidsruimte nu wordt ingeperkt terwijl de nauw met die grotere
beleidsruimte gepaard gaande financiële inspanningsverplichting van 380
miljoen gulden wel onverkort wordt gehandhaafd. Ook de Raad voor de
gemeentefinanciën wijst op de nauwe relatie tussen de beleidsmarge en
financiële verantwoordelijkheid. De leden van de D66-fractie willen graag
van de zijde van de regering vernemen of en, zo ja, welke consequenties
het opzeggen van het akkoord door de VNG voor dit wetsvoorstel heeft en
of dit de financiële onderbouwing daardoor niet ingrijpend wordt
aangetast. Immers, de VNG maakt nu feitelijk kenbaar dat de taakstelling
van 380 miljoen gulden op deze wijze niet gehaald zal worden.

De leden van de GroenLinks-fractie hebben kennisgenomen van het feit
dat de VNG haar medewerking aan het Bijstandsakkoord heeft opgezegd.
Hoe wil de regering omgaan met dit feit? Was het convenant met de VNG
over de wijzigingen in de normensystematiek indertijd niet aan de Kamer
voorgehouden als een uiterst belangrijk politiek feit?

Sprekend over de VNG zijn de leden van deze fractie bovendien
benieuwd naar de reactie van de regering op de stelling van de VNG dat
voor het incentivebeleid voorshands te weinig middelen worden begroot.
De VNG claimt 33 miljoen gulden extra in verband met een andere fiscale
behandeling van de uit te keren premies. Wat is het oordeel van de
regering over deze claim?

Met de voorgestelde wijzigingen lijkt een breed draagvlak te zijn
ontstaan voor een in deze zin vernieuwde Algemene bijstandswet. Maar
met de verbreding van het politieke draagvlak lijkt het bestuurlijk
draagvlak weer te versmallen, zo constateren de leden van de GPV-fractie.
Immers, de VNG heeft haar steun aan het voorstel ingetrokken omdat op
een aantal onderdelen in het wetsvoorstel wordt afgeweken van het
eerder bereikte akkoord. Welke consequenties verwacht de regering van
deze stap en welke conclusies wenst het daaraan te verbinden?

Het bezwaar van de VNG wordt ingegeven door het feit dat in een
aantal voorgeschreven gevallen bovenwaarts of benedenwaarts van de
voorgeschreven norm moet worden afgeweken. De Raad van State
constateert terecht kritisch dat het voorgestelde systeem hiermee op twee
gedachten hinkt. De voorgenomen decentralisatie wordt niet consequent
doorgezet.

2. Hoofdpunten van vernieuwing

Recht doen in het kader van de Algemene bijstandswet vraagt enerzijds
een inlevering van privacy, maar anderzijds wordt daarom de legitimiteit
van de bijstand verhoogd. Immers, zo constateren de leden van de
CDA-fractie, iedere onjuiste verstrekking van een uitkering werktten
nadele ten aanzien van de terecht verstrekte uitkeringen. Vandaar dat de
leden van de CDA-fractie onderschrijven dat de intake een belangrijke
functie vervult en dat voor verificatie van gegevens de Gemeentelijke
Sociale Diensten wel over de goede instrumenten moeten beschikken.
Daarom vragen deze leden of de instrumenten inderdaad, gericht ingezet,
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voldoende zijn. Is de toets op het vermogen wel voldoende toegankelijk,
zowel de toets op het vermogen van de aanvrager als van de partner?

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

3. Vernieuwing van bestuurlijke verhoudingen: versterking van de
rol van de gemeenten

De leden van de VVD-fractie juichen de beoogde vernieuwing in de
bestuurlijke verhoudingen en de daarmee gepaard gaande versterking
van de rol van de gemeenten toe: bij medebewind behoort «medebeleid»
en «medeverantwoordelijkheid». Helaas moeten zij vaststellen, dat er op
een groot aantal terreinen toch weer beperkingen, nadere instructies en
uitvoeringsregels en voorschriften in het vooruitzicht worden gesteld. Dat
brengt hen ertoe hun eerdere vragen dienaangaande te herhalen: in
hoeverre is er daadwerkelijk en effectief sprake van een grotere beleids–
ruimte voor de gemeenten?

De leden van de SGP-fractie stellen zichzelf en de regering de vraag wat
er uiteindelijk nog over is van de beoogde verruiming van de gemeente–
lijke beleidsvrijheid. Die beleidsvrijheid neemt iets toe, maar dit staat lang
niet in verhouding tot de gerneentelijke financiële verantwoordelijkheid,
die in de structurele situatie ongeveer 25% van de uitkeringslasten zal
gaan beslaan. De leden van de SGP-fractie menen dat deze beide zaken
meer gelijk op zouden moeten lopen. Is hun conclusie juist, zo vragen zij
de regering, dat nog slechts ten aanzien van de «niet-alleenwonende»
alleenstaande (ouder) er sprake is van een stuk gemeentelijke beleids–
vrijheid? Is het voor de gemeenten nog wel mogelijk, gezien de geringe
beleidsvrijheid die zij krijgen, aan de inspanningsverplichting van 380
miljoen gulden te voldoen? Wordt bij de beoogde bezuiniging ook niet te
veel ingezet op het punt van fraudebestrijding, terwijl dit instrument toch
duidelijk zijn beperkingen heeft? Een uitkering kan immers maar één maal
worden ingetrokken?

De leden van de SGP-fractie zijn er nog niet gerust op dat het leggen
van grote financiële risico's bij de gemeenten, niet zal leiden tot een
toekomstige beduidende aantasting van het uitkeringsniveau. Graag zien
zij hierop een reactie van de regering.

4. Uitkeringssystematiek

De leden van de PvdA-fractie kunnen van harte instemmen met de
vereenvoudiging en verheldering van de normensystematiek. De leden
van de PvdA-fractie hechten er zeer aan dat het sociaal minimum van
degenen die op bijstand zijn aangewezen overeind wordt gehouden. Met
de gekozen normensystematiek is dit gewaarborgd. Met name de
instructienorm richting gemeenten om bij alleenwonenden de toeslag op
de basisnorm op 20% te stellen stemt deze leden tot tevredenheid.

De leden van de PvdA-fractie achten dit punt van groot belang omdat er
geen twijfel over mag bestaan dat de hoogte van het sociaal minimum op
landelijk niveau dient te worden bepaald. Deze leden onderschrijven dan
ook de opvatting die is neergelegd in de toelichting op de nota van
wijziging dat van een inperking van de gemeentelijke beleids–
verantwoordelijkheid, gezien de noodzakelijke waarborg door Rijk en
gemeenten van het sociaal minimum formeel noch materieel sprake is.

Zij betreuren het dan ook dat met name dit punt voor de VNG reden is
om problemen te zien in de voorgestelde wijzigingen van de herziening
van de Algemene bijstandswet. Zien deze leden het goed dan heeft de
VNG om twee redenen problemen:

1. de eenvoud van de normensystematiek zou worden doorbroken
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omdat op de verplicht toe te kennen toeslag van 20% weer uitzonderingen
gemaakt moeten worden voor bepaalde groepen en

2. de gemeenten vrezen gegeven het financieel kader dat juist voor
laatstgenoemde categorieën de uitkeringen verlaagd zullen moeten
worden.

De leden van de PvdA-fractie vragen hoe deze onder 2. verwoorde vrees
zich verhoudt tot het gegeven dat in ieder geval de komende drie jaar de
toeslagen nog geheel gedeclareerd zullen kunnen worden bij het Rijk en
dat deze periode intensief geëvalueerd zal worden. Overigens begrijpen
deze leden niet hoe enerzijds de VNG van mening kan zijn dat «ook zonder
wettelijke verankering de «echte» alleenstaande een toeslag van 20%
krijgt» terwijl anderzijds juist van deze wettelijke verplichting verwacht
wordt dat die problemen veroorzaakt gegeven de financiële doelstelling.
Als inderdaad vast zou staan dat in al die gevallen, ook zonder wettelijke
regeling, de echte alleenstaande een toeslag van 20% zou krijgen dan is er
naar het oordeel van deze leden geen enkel bezwaar om dat dan ook
wettelijk te verankeren. Immers het niet wettelijk verankeren van dit punt
kan niet anders bedoeld zijn dan om af te kunnen wijken van de norm.

Is het waar dat, indien de gemeente er voor kiest de «kanbepaling» van
de artikelen 34 tot en met 38 niet over te nemen, het rijk de eerste drie jaar
in 90%-10% verhouding de uitkering vergoedt?

De leden van de PvdA-fractie onderschrijven het uitgangspunt dat is
neergelegd in de herziene Algemene bijstandswet dat degene die meent
voor een toeslag in aanmerking te komen dat voldoende aannemelijk
dient te maken. Deze leden wijzen er op dat hier huns inziens terecht niet
de formulering wordt gebezigd van de «omgekeerde bewijslast». Het is
immers onmogelijk om juridisch sluitend te bewijzen dat men alleen–
staand is. Juist dit punt echter heeft tot nogal wat onrust geleid en het
komt deze leden daarom nuttig voor dat nog eens uiteengezet wordt wat
nu verwacht mag worden van cliënten die aannemelijk moeten maken dat
zij voor een toeslag in aanmerking komen. Aan welke kwaliteitseisen moet
het materiaal voldoen om het recht op toeslag aannemelijk te maken?

In paragraaf 4.4. wordt gesteld dat bij echtparen rekening gehouden
moet kunnen worden met lagere bestaanskosten als zij deze kosten met
een ander kunnen delen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld - zo stelt de
toelichting - om de situatie van een inwonend verdienend kind. Deze
leden vragen hoe deze passage zich verhoudt tot het gestelde in paragraaf
5.2., namelijk «Naar het oordeel van de regering is er een toereikende
rechtvaardiging om voor bloedverwanten in de eerste graad een
uitzondering te maken op de gelijkstelling met gehuwden. Het gaat hierbij
met name om de relatie tussen ouders en kinderen, waarbij de samen–
woning in de regel voortvloeit uit de huidige of vroegere afhankelijkheids–
relatie van het kind ten opzichte van de ouders». Voorgesteld wordt
derhalve om het partnerbegrip niet van toepassing te laten zijn op
bloedverwanten in de eerste graad. Een en ander betekent, veronder–
stellen deze leden, dat in beginsel geen onderscheid wordt gemaakt
tussen echtparen met een inwonend verdienend kind en een alleen–
staande met een inwonend verdienend kind. Bij beide groepen kan
rekening worden gehouden met de lagere bestaanskosten ten gevolge
van de samenwoning. Deze leden vinden dit terecht en achten dit een
verbetering ten opzichte van het oorspronkelijk wetsvoorstel waarbij de
alleenstaande met een inwonend verdienend kind «automatisch» zou
worden gelijkgesteld met een gehuwde.

Eveneens vragen deze leden hoe nu met krakers moet worden
omgegaan die een bedrag van bijvoorbeeld 30 gulden per maand storten
in een gezamenlijke pot en die kosten als woonkosten aanmerken? Waar
vallen samenwonende krakers onder (zij hebben immers geen toeslag en
ontvangen tezamen 100%)? Verder willen deze leden graag een toelichting
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op de passage in paragraaf 4.4. betreffende lagere bestaanskosten en
woonkosten die aanmerkelijk onder de gebruikelijke verschuldigde huur
liggen.

De leden van de CDA-fractie hebben vanaf het begin aangegeven voor
een opbouw te zijn van de normering, door te starten bij de 50% en
daarboven een toeslag te verstrekken. Daarbij is het nooit de bedoeling
geweest, dit is ook aangegeven in het beleidsdebat, om het sociaal
minimum aan te tasten. Wat dat betreft constateren de leden van de
CDA-fractie met tevredenheid dat de beschermingsconstructie van het
recht op 20% bij het echt «alleen» zijn door de Raad van State niet als
beperking van de gemeentelijke vrijheid wordt beschouwd.

Wat opvallend is in de discussie over de normering, is dat tot nog toe
geen aandacht geschonken is aan het lager vaststellen van de norm van
50%, uitgezonderd de jongeren, zo merken de leden van de CDA-fractie
op. Het is toch niet ondenkbaar zo menen deze leden, dat een lager
bedrag kan worden vastgesteld op basis van objectieve criteria omdat
men bijvoorbeeld noch huur–, noch energielasten heeft. Immers, de norm
voorziet in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Een andere
mogelijkheid, zo merken de leden van de CDA-fractie op, is de situatie dat
één van de partners een inkomen heeft onder het minimum en dat de
andere partner de aanvulling aanvraagt. In zo'n geval is dus de start geen
50%-norm.

Deze twee voorkomende situaties leggen de leden van de CDA-fractie
voor, omdat in de nota van wijziging duidelijk wordt bepaald dat de
omstandigheden waarin men in aanmerking komt voor een lagere
toeslag, in de wet moeten zijn verankerd. De indruk is op deze manier dat
de omstandigheden limitatief zijn opgesomd. Daar twijfelen de leden van
de CDA-fractie aan en zij vragen of het gehouden zijn aan objectieve
criteria (bijvoorbeeld huur) niet voldoende zou zijn voor het opstellen van
een beleidsplan door de gemeenten. Immers, gemeenten zijn in het kader
van de Algemene Wet Bestuursrecht aanspreekbaar op hun besluiten, zo
constateren deze leden. De maatwerk-gedachte moet ook tot uitdrukking
komen in het eventueel hoger vaststellen van de norm gedurende een
bepaalde periode in verband met bijzondere omstandigheden die
objectief vast te stellen zijn, bijvoorbeeld langdurig bijstandsgerechtigd
zijn of de verzorging van kinderen. Anderzijds moet de norm ook lager
vastgesteld kunnen worden, maar wèl op een controleerbare manier,
omdat bijvoorbeeld iemand voor een gedeelte in eigen onderhoud kan
voorzien, zo merken de leden van de CDA-fractie misschien ten
overvloede nogmaals op. Ook denkbaar is dat in het beleidsplan wordt
aangegeven hoe men een aanvraag van een dak– of thuisloze zal
behandelen c.q. wat zijn of haar rechten en plichten zijn.

Wanneer de leden van de VVD-fractie, de memorie van toelichting
volgend, de hoofdlijnen van het wetsvoorstel nog eens beschouwen, dan
kan het volgende worden vastgesteld. Waar het betreft de normen–
systematiek is voor de regering het leidende uitgangspunt, dat «de
onderhavige nota van wijziging een verbetering van de kwaliteit van de
uitvoering beoogt en niet een verlaging van de uitkeringsniveaus» (blz.
22). Met name ten aanzien van de hoogte van de uitkering voor alleen–
staande (ouders), en in het bijzonder met betrekking tot de toeslag, levert
dat op twee manieren problemen op. Enerzijds blijkt het, gegeven dat
uitgangspunt, zeer moeilijk om aan te geven in welke gevallen dan wel
mag worden afgewezen van de toeslag van 20%. Anderzijds is onder meer
dit uitgangspunt in combinatie met de instructie aan de gemeenten om
deze toeslag op 20% te stellen voor die gemeenten een van de redenen
om het eerder overeengekomen akkoord op te zeggen, omdat niet meer
wordt voldaan aan hetgeen de regering op diezelfde bladzijde van de
memorie van toelichting nog als wezenlijk aspect van deze voorstellen
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noemt: «de gemeenten aanmerkelijk groter verantwoordelijkheid toe te
kennen». De regering deelt de opvatting, dat er sprake is van inperking
van gemeentelijke beleidsverantwoordelijkheid niet, zo wordt in de
memorie van toelichting gesteld. Maar als dat niet zo zou zijn, als er geen
sprake is van beperking van beleidsruimte, hoe is het dan mogelijk, dat de
tweede partij in de overeenkomst, de gemeenten, dat wel als zodanig
ervaart en waar bestaat, op dit essentiële onderdeel die, naar de mening
van de regering aanwezige ruimere beleidsbevoegdheid dan uit, zo
vragen deze leden.

De leden van de VVD-fractie achten het niet opportuun om in deze
bijdrage nader in te gaan op de toeslag van 20%, zij het dat er bij hen naar
aanleiding van de toelichting bij artikel 33 wel de volgende vraag leeft. In
dat artikel wordt de verhoging van de norm met de toeslag geregeld: «de
reden van de verhoging is, dat de betrokkene ... in het geheel niet of
slechts ten dele algemeen noodzakelijke kosten met een ander kan delen.»
Met name het gebruik van de term «of slechts ten dele» brengt deze leden
tot de vraag of in dat geval er ook slechts sprake zal zijn van een «ten
dele»-toeslag?

Wanneer de aan het woord zijnde leden de beschreven uitkerings–
systematiek samenvatten, dan is deze naar hun mening «minder
eenvoudig dan op zich wenselijk is» om de –te zwakke tekst van de
memorie van toelichting (blz. 34) te citeren en «wordt de eigen beleids–
ruimte (van de gemeenten wel begrensd». En ook dat laatste is naar de
mening van de aan het woord zijnde leden zwak uitgedrukt.

De leden van de D66-fractie zijn met de regering van mening dat het een
taak van de landelijke wetgever moet blijven om een toereikende
minimumbestaansvoorziening te garanderen. Het gaat hier om een
bestaansminimum. De hoogte daarvan mag niet afhankelijk zijn van
toevallige financiële omstandigheden bij een gemeente. Ooktijdens het
debat over de «beleidsbrief vernieuwing Algemene Bijstandswet» hebben
deze leden zich op het standpunt gesteld dat de uitkeringshoogte op
hoofdlijnen wettelijk verankerd moet blijven. In het nu voorliggende
voorstel wordt daaraan beter tegemoet gekomen dan in het oorspronkelijk
met de VNG overeengekomen bijstandsakkoord waarin de toeslag–
verlening veel opener was geformuleerd.

Zogenaamde «echte» alleenstaanden houden het recht op een
20%-toeslag en dat wordt terecht wettelijk gegarandeerd. De hier aan het
woord zijnde leden vinden daarbij wel dat er van de alleenstaande mag
worden gevraagd dat deze aantoont, althans aannemelijk maakt,
daadwerkelijk alleen te staan. Zij onderkennen daarbij echter wei een
probleem. En dat schuilt vooral in het negatieve karakter van deze
aantoonplicht. Want is het wel mogelijk om sluitend aan te tonen dat men
zijn algemene bestaanskosten niet of niet geheel met een ander kan
delen? Het bewijs dat men iets niet heeft is aanmerkelijk moeilijker te
leveren dan het bewijs dat men wel over iets beschikt.

Deze leden gaan ervan uit dat op grond van dit aantoonprobleem de
gemeenten de ruimte hebben om soepelheid bij de beoordeling van de
situatie te betrachten. Zij zouden het overigens op prijs stellen als de
regering wat nader inging op het realisme van de eis om aan te tonen dat
de bestaanskosten niet met een ander kunnen worden gedeeld. Dat de
gemeenten via verordeningen hiervoor nadere criteria kunnen ontwik–
kelen achten de leden een verbetering ten opzichte van de huidige
situatie.

De gemeenten zullen in elke individuele situatie de hoogte van de
bijstand moeten afstemmen op de werkelijke bestaanskosten van de
betrokkene. Maar als een alleenstaande of alleenstaande ouder de
algemeen noodzakelijke bestaanskosten niet met een ander kan delen,
blijft er een wettelijk recht op de maximale 20%-toeslag. De omschrijving
«de algemene bestaanskosten niet of niet geheel met een ander kunnen
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delen» blijft echter uitermate ruim. Uit de memorie van toelichting bij de
nota van wijziging (Kamerstuk onder nr. 18, blz. 94) blijkt dat van
betrokkene in ieder geval niet kan worden gevergd dat bijvoorbeeld de
woonsituatie wordt aangepast omdat op die manier met een lagere
bijstandsuitkering kan worden volstaan. Deze leden zijn het daar volstrekt
mee eens. Toch blijft het knagen dat er op grond van de ruime
omschrijving zoveel meer kan worden geëist dan waarschijnlijk is
bedoeld. De leden van de D66-fractie vragen of niet op enigerlei wijze de
beperkte bedoeling duidelijker tot uitdrukking kan worden gebracht, bij
voorkeur in de wettekst zelf en anders in de toelichting.

In het gevoerde debat over de «beleidsbrief vernieuwing Algemene
bijstandswet» is uitgebreid gesproken over het al dan niet wettelijk
vastleggen van de toeslagen. De door de regering gekozen oplossing van
het niet alleen wettelijke verankeren van de toeslag maar ook van de
groepen voor wie een uitzondering kan worden gemaakt is op zich enige
redelijkheid niet te ontzeggen. Toch vragen de leden van de D66-fractie
zich af of met deze oplossing niet sluipenderwijs wordt afgekoerst op een
fijnmazigheid die in de nieuwe Algemene bijstandswet juist zou moeten
worden voorkomen. Ook de VNG verzet zich met name tegen het zo
concreet vastleggen van deze uitzonderingsgroepen. Waarom kan niet
worden volstaan met een uitzondering gebaseerd op de reële woonkosten
die men heeft en desnoods op grond van jeugdige leeftijd?

Het is de leden van de GroenLinks-fractie opgevallen dat op een aantal
punten de eerste nota van wijziging afwijkt van eerdere voorstellen, met
name waar het gaat om wijziging van de normensystematiek die thans is
vervat in het Besluit Landelijke Normering. Zij constateren dat een eerder
geventileerd voornemen om jongeren tot 21 jaar categorisch van het recht
op bijstand uitte sluiten is afgezwakt. Tevens is hun gebleken dat voor
alleenwonende alleenstaanden en alleenstaande ouders de nu geldende
bijstandsnormen de facto gegarandeerd blijven. Ondanks het feit dat deze
leden op deze twee onderdelen van de tweede nota van wijziging nog
aanmerkelijke kritiek houden, hebben zij met enige voldoening bemerkt
dat de soep op deze punten toch niet zo heet wordt gegeten als zij
indertijd was opgediend.

Verder merken deze leden op dat een voornemen om alleen de
normensystematiek ten aanzien van personen jonger dan 27 jaar te
veranderen, is verlaten. De gewijzigde normensystematiek zal conform
het wijzigingsvoorstel voor alle (niet samenwonende of gehuwde)
bijstandsgerechtigden moeten gelden. Hoewel er op zichzelf weinig
argumenten waren voor het hanteren van bedoelde leeftijdsgrens,
betekent de nota van wijziging niettemin een aantasting van de positie
van een grotere groep bijstandsgerechtigden. Met deze aantasting hebben
de leden van de GroenLinks-fractie onoverkomelijke moeite.

De nota van wijziging stelt ten aanzien van alleenstaanden en alleen–
staande ouders concreet voor de landelijk gegarandeerde normen van 70,
respectievelijk 90% van het wettelijk minimumloon te verlagen naar 50,
respectievelijk 70%. Aan degenen die alleen in één woning woonachtig
zijn, dient de gemeente een toeslag te verlenen van 20%. Voor de
alleenstaanden en alleenstaande ouders die niet alleen een woning
bewonen, zoals kostgangers, woningdelers, kamerbewoners, onder–
huurders, geldt dat zij een toeslag kunnen krijgen van maximaal 20% van
het wettelijk minimumloon. In een gemeentelijke verordening dient te
worden vastgelegd welke omstandigheden bij de bepaling van de hoogte
van de toeslag van belang zijn.

Zo kan het in de meest extreme situatie voorkomen dat in gemeente A
een kamerbewoner in het geheel geen toeslag ontvangt, terwijl in
gemeente B aan een kamerbewoner ceteris paribus een maximale toeslag
van 20% wordt verstrekt, een verschil van 361,55 gulden exclusief
vakantiegeld per maand. Het vereiste van een gemeentelijke bijstands–
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verordening staat aan deze grote discrepantie niet in de weg. Weliswaar
zullen dergelijke extreme verschillen zich waarschijnlijk niet aanstonds na
invoering voordoen, het valt ook niet uit te sluiten dat na verloop van tijd
en bij een onverhoopt grote toename van het aantal bijstands–
gerechtigden dergelijke verschillen inderdaad van gemeente tot gemeente
kunnen optreden. Naar het oordeel van de leden van de GroenLinks–
fractie wordt er in de toelichting op de nota van wijziging ten onrechte
geen aandacht besteed aan deze consequentie. De regering geeft slechts
aan dat gemeenten beter in staat zullen zijn de bijstand af te stemmen op
de eigenaardigheden van die gemeente zelf, maar dat de financiële
situatie van de gemeenten uiteindelijk van groot belang zal blijken te zijn
in het toeslagenbeleid wordt door de regering niet erkend.

Daarbij komt nog dat de formulering van artikel 38 in de nota van
wijziging uiterst ruim is. Er worden geen criteria genoemd die de
gemeenten dienen te hanteren bij het vormgeven van hun bijstands–
beleid. Wat zijn nu bijvoorbeeld bij kamerbewoners relevante criteria
waaraan de gemeenten hun toeslagenbeleid kunnen ophangen, zo willen
de hier aan het woord zijnde leden weten. Gaat het dan uitsluitend om de
woonlasten, of kunnen ook andere, en zo ja, welke overwegingen een rol
spelen?

Het kan bijvoorbeeld toch niet de bedoeling zijn dat het verlenen van
een toeslag door de gemeente afhankelijk wordt gesteld van de mate
waarin de belanghebbende zich inzet bij het zoeken naar betaald werk?

Is de regering met de leden van de GroenLinks-fractie van mening dat
inderdaad de mogelijkheid bestaat dat grote verschillen zullen ontstaan
tussen de diverse gemeenten, verschillen die niet gerechtvaardigd
worden door onderscheid in de omstandigheden van de respectieve
bijstandsgerechtigden? En wat zijn nu eigenlijk de relevante verschillen
tussen gemeenten die de regering als argument aanvoert voor deze
gewijzigde normensystematiek? Hebben deze verschillen te maken met de
plaatselijke woningmarkt, met de plaatstelijke arbeidsmarkt, de stand van
de gemeentefinanciën of met andere omstandigheden? Op bladzijde 28
van de toelichting geeft de regering in algemene bewoordingen aan dat
gemeentelijke regelgeving dient te prevaleren boven landelijk geünifor–
meerde regelgeving. Kan de regering deze bewering nadertoelichten, in
het licht van de hierboven omschreven angst dat grote, ongefundeerde
verschillen tussen gemeenten en daarmee rechtsongelijkheid tussen
vergelijkbare bijstandsgerechtigden gaan ontstaan?

De regering stelt in de toelichting, onder meer op bladzijde 29 dat geen
verlaging van uitkeringsniveaus wordt beoogd, maar een beter
uitvoerbare en meer fraudebestendige regelgeving. Deze stelling lijkt de
leden van de GroenLinks-fractie op alle punten aanvechtbaar.

In de eerste plaats treedt door de wijzigingen in de normensystematiek
wel degelijk een verlaging van (sommige) uitkering op. In ieder geval
geldt dat voor jongeren tot 21 jaar, in mindere mate op grond van artikel
37 ook voor jongeren van 21 en 22 jaar. Bovendien is voor kamerbe–
woners en kostgangers de huidige norm van 70% niet langer gegaran–
deerd, want zij zien hun uitkering maandelijks met maximaal 361,65
gulden verminderen. Ook woningdelers lopen de kans een korting op hun
uitkering te krijgen, tot maximaal 180,82 gulden per maand. Deze
kortingen kunnen te allen tijde optreden, ook in situaties waarin geen
sprake is van fraude en ook in situaties waarin geen sprake is van
aantonbaar grotere schaalvoordelen. De voorstelling van zaken door de
regering, als zouden de uitkeringsniveaus niet wezenlijk worden
aangetast, is derhalve onjuist. Het loslaten van wettelijk gegarandeerde
normen leidt hoe dan ooktot vermindering van uitkeringsrechten.

Evenmin komt het de leden van de GroenLinks-fractie juist voor dat
door de wijziging van de normensystematiek een beter uitvoerbare en
meer fraudebestendige regelgeving gerealiseerd wordt. Integendeel:
wanneer iedere gemeente zijn eigen regels kan stellen waar het het
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verlenen van toeslagen betreft, is de kans groot dat - zeker in de
aanloopfase –tal van problemen op het gebied van de uitvoering en de
interpretatie van criteria gaan ontstaan. Bovendien biedt de gewijzigde
normensystematiek op zichzelf geen aanknopingspunten voor een betere
fraudebestrijding. Gemeentelijke normstelling is in beginsel net zo
fraudegevoelig als landelijke normstelling. Ook hier zal zelfs veeleer het
tegendeel gelden: waar (soms drastische) verlagingen plaatsvinden van
de uitkeringen verliest de Algemene bijstandswet wellicht meer een meer
haar legitimiteit en zullen een aantal bijstandsgerechtigden wellicht eerder
tot fraude geneigd zijn.

De leden van de GroenLinks-fractie verzoeken daarom de regering
nogmaals uiteen te zetten waarom de gewijzigde normensystematiek niet
behoeft te leiden tot verlaging van de uitkeringsniveaus, doch anderzijds
wel leidttot een verbeterde uitvoering en een adequatere fraude–
bestrijding. Deze leden zijn van de juistheid van deze stelling allerminst
overtuigd.

Het is de leden van de GroenLinks-fractie overigens in de toelichting op
de financiële gevolgen opgevallen dat slechts 7% van de alleenstaande
ouders (dat wil zeggen 7% van ongeveer 141 000 personen, dus ongeveer
10 000 personen) niet alleen een woning bewoont. Het overgrote deel van
de alleenstaande ouders woont immers volstrekt zelfstandig. Is het nu niet
een beetje overdreven, zo vragen de hier aan het woord zijnde leden, om
voor zo'n gering aantal niet zelfstandig wonende alleenstaande ouders
een nieuw regime in het leven te roepen, waarbij gemeenten worden
gedwongen om voor die enkele gevallen die zich per gemeente zullen
voordoen een apart beleid te ontwikkelen? Heeft hier niet de wens om
indrukwekkende daden te stellen het gewonnen van de ratio, zo vragen
deze leden de regering.

Een van de belangrijkste punten waarop zowel vereenvoudiging van
regelgeving als een grotere gemeentelijke beleidsvrijheid doorgevoerd
zouden moeten worden, is de normensystematiek. Door het aanbrengen
van een scheiding tussen een rijksbasisnorm en een gemeentelijke
toeslag, kunnen gemeenten rekening houden met de woon– en leefsituatie
van de bijstandsgerechtigde. De leden van de SGP-fractie kunnen in
principe met deze systematiek instemmen en hechten er in elk geval veel
waarde aan dat op deze of een andere manier de zogenaamde ruis uit de
bijstand wordt gehaald. Vragen hebben zij daarentegen bij het introdu–
ceren van nieuwe verfijningen, zoals de elementen van leeftijd en
inkomen voorafgaand aan de bijstandsverlening. Op zich hebben deze
leden wel begrip voor de achterliggende redenen, maar zij hechten er aan
het uitvoeringsgemak in hun overwegingen te betreKken. In hoeverre
belemmert de introductie van verfijningen de uitvoering van de wet en in
hoeverre wordt de consistentie van de wet erdoor aangetast, wanneer
naast het criterium van woon– en leefsituatie ook gekeken gaat worden
naar leeftijd of het al of niet schoolverlater zijn?

De leden van de SGP-fractie vragen in hoeverre er voor gemeenten
reële beleidsruimte is om voor genoemde uitzonderingscategorieën de
uitkeringen op het huidige peil te houden, aangezien in de financiëring er
al geheel vanuit wordt gegaan dat zij deze uitkeringen zullen verlagen.

De leden van de GPV-fractie kunnen zich slechts ten dele in de kritiek
van de VNG vinden. Zij achten het terecht dat de wet bepaalt dat een
alleenwonende alleenstaande die zijn woonlasten niet aantoonbaar kan
delen met een ander recht heeft op een toeslag van 20%. Meer twijfels
hadden zij bij het voorstel om ook ten aanzien van enkele andere
categorieën wettelijk voor te schrijven dat hen minder dan de norm kan
worden uitbetaald. Waarom kan dit niet aan het inzicht van gemeenten
worden overgelaten? Zouden de gemeenten tegemoet gekomen kunnen
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worden door het opnemen van een meer algemeen artikel waarin staat
dat bij lagere woonlasten benedenwaarts van de norm kan worden
afgeweken?

De leden van de GPV-fractie hebben de indruk dat de regering wel
verder wil differentiëren in de bijstandsnorm, afhankelijk van de feitelijke
woonlasten, maar dat het niet de consequentie durft te trekken die de
commisie-Van derZwan wel trok, namelijk een splitsing tussen persoon–
lijke kosten en woonlasten die dan binnen zekere grenzen op declaratie–
basis vergoed kunnen worden. Zou op deze wijze ook niet veel meer recht
gedaan kunnen worden aan de feitelijke bestaande forse verschillen in
woonlasten per regio? Het maakt nogal wat uit of men op het Friese of
Groningse platteland woont of in één van de grote steden. Wordt het
plegen van partnerfraude op een dergelijke manier ook niet minder
lucratief?

Zou een dergelijke splitsing niet een opstapje kunnen betekenen naar
een situatie waarin de gemeenten ook de beleidsmatige en financiële
verantwoordelijkheid voor de individuele huursubsidie krijgen? Wordt op
zo'n manier niet een maximale prikkel bereikt voor de gemeenten om zo
efficiënt mogelijk met de toewijzing van woonruimte om te gaan?

De leden van de GPV-fractie vragen verder of de kans niet bestaat dat de
grens tussen algemeen noodzakelijke kosten van levensonderhoud en
bijzondere kosten gaat vervagen. Immers, zowel de bijzondere bijstand als
de toeslag die in een aantal gevallen gegeven moet worden voor
algemene kosten zullen in de toekomst beide door de gemeenten worden
gefinancierd. Moet er niet mee gerekend worden dat er sprake zal zijn van
toenemende algemeen noodzakelijke kosten, zeker als de periode van
bijstandsverlening langer wordt?

De leden van de GPV-fractie stemmen ermee in dat het bewijs voor het
recht op een toeslag moet worden geleverd door degene die dat recht
claimt. Tevens achtten zij het juist dat in de wet wordt aangegeven een
aantal situaties waarin in ieder geval geen recht op een toeslag bestaat
omdat in die gevallen een gezamenlijke huishouding wordt verondersteld.
Artikel 3, derde lid bevat daarover een aantal bepalingen. In drie van de
vier genoemde gevallen gaat het om publieke gegevens. Die kunnen
worden geverifieerd. Maar als het gaat om het al dan niet aanwezig zijn
van een samenlevingscontract is er geen sprake van een publiek gegeven.
De betrokkenen zullen er in dit geval ook geen enkel belang bij hebben dit
gegeven publiek te maken. Wat is dan de feitelijke betekenis van deze
bepaling? Gaat het in essentie niet om de wederzijdse verplichting een
bijdrage te leveren aan de huishouding? Het al dan niet aanwezig zijn van
een contract is dan toch niet bepalend? Zou de wijze waarop men zich
naar buiten presenteert ook niet een rol moeten en kunnen spelen? Ook
de Raad van State wijst daarop. Wel zou in dit geval de mogelijkheid
geboden moeten worden tegenbewijs te leveren. Het feit dat dit in zijn
geheel wordt uitgesloten vinden ook deze leden een moeilijk punt. Er
zouden wellicht extra eisen gesteld kunnen worden om de bewijsvoering
te verzwaren, maar het uitsluiten van het aanvoeren van iedere
mogelijkheid van tegenbewijs vinden deze leden toch wel erg vergaand.
Hoe oordeelt de regering hierover?

Zal niet in alle gevallen van een claim op de alleenstaandentoeslag
feitelijk onderzoek aan huis dienen plaats te vinden? Is een absolute
voorwaarde om de fraude op dit punt in te dammen niet dat de gemeente–
lijke basisadministratie een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft?

5. Partnerbegrip

Met de aanscherping van het partnerbegrip zijn de leden van de
PvdA-fractie het goeddeels eens. Wel vragen zij of het schrappen van het
begrip «duurzaam», waarmee deze leden instemmen, niet in feite
betekent dat de wet hier in zijn oorspronkelijke bedoeling wordt terug
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gebracht. Immers, uit de toelichting blijkt dat het niet de bedoeling is dat
al bij een kortstondig verblijf wordt gesproken van een gezamenlijke
huishouding. Daarentegen is hetwel de bedoeling datde invulling die aan
het begrip «duurzaam» is gegeven namelijk hetfeitelijk invoeren van een
wachttijd van 3 of zelfs 6 maanden wordt verlaten. Zien deze leden dit
goed? Deze leden onderschrijven evenzeer de wijziging van het criterium
«gezamenlijke huisvesting» in «het hebben van het hoofdverblijf in
dezelfde woning». Deze wijziging brengt tot uitdrukking dat niet de
formele maar de materiële werkelijkheid relevant is. Deze leden betwij–
felen echter of één en ander veel wijziging zou brengen in de controle–
problematiek. Men kan immers ook dan nog steeds een kamer huren en
stellen dat men daar hoofdverblijf heeft en niet in de woning van de
(vermeende) partner.

De leden van de PvdA-fractie onderschrijven de benaderïng waarbij in
een aantal objectief vast te stellen situaties in ieder geval wordt uitgegaan
van het voeren van een gezamenlijke huishouding (de zogenaamde
ficties). Wel vragen deze leden uiteen te zetten hoe de voor de Algemene
bijstandswet relevante registraties zich verhouden tot de wet inzake de
geregistreerde samenleving van partners voor wie huwelijksbeletselen
bestaan? Wordt hier niet alsnog gekozen voor een lichte en een zware
vorm van registratie? Welke relevante registraties zullen worden
opgenomen in de in paragraaf 5.3. genoemde algemene maatregel van
bestuur?

De leden van de PvdA-fractie nemen met belangstelling kennis van het
standpunt van de regering dat het niet verantwoord is om het criterium
«anderszins in elkaars verzorging voorzien» niet in de wet op te nemen.
Welke algemene criteria zijn in de jurisprudentie ontwikkeld met
betrekking tot het criterium «blijk geven zorg te dragen voor elkaar»? Kan
de regering aangeven wat de inhoud van concept-regelgeving terzake zou
zijn?

Wat is de reden dat de regering nu de gehele categorie eerstegraads
verwanten niet als partner beschouwtterwijl uit het beleidsdebat bleek
dat de Kamer deze uitzondering met name beoogde voor hulpbehoevende
eerstegraads verwanten, zo vragen de leden van de PvdA-fractie. Daar
komt bij dat de bedoelde hulpverlening ook door bloedverwanten in
tweede of derde graad gegeven kan worden. Ligt het dan niet voor de
hand op hen evenmin de partnertoets toe te passen? Deze leden vragen of
uit het niet gelijk stellen van bloedverwanten in de eerste graad aan
gehuwden moet worden afgeleid dat bloedverwanten in de tweede graad
wel altijd worden gelijk gesteld. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan een
zojuist gescheiden vrouw die tijdelijk bij haar broer intrekt. Wordt die
broer dan de facto onderhoudsplichtig?

Hoewel de leden van de CDA-fractie met de Raad van State van mening
zijn dat het partnerbegrip fraudegevoelig blijft, zal om recht te doen aan
de leefeenheid die niet direct via huwelijk te traceren is, op gelijke wijze
recht moeten worden gedaan. Zo is voor de leden van de CDA-fractie niet
helemaal duidelijk waarom het enkele feit van een gezamenlijke
huisvesting niet als uitgangspunt zou mogen dienen. Volgens deze leden
moet het ook in deze situatie mogelijk zijn dat tegenbewijs wordt
geleverd. Immers, bij de aanvraag van een uitkering zal men toch ook
moeten aantonen dat men echt «alleen» woont of «kamerbewoner» is, of
anderszins. Zo blijft ook de vraag of je familieleden in de tweede graad
gelijk mag behandelen als waren zij gehuwd: zou hier niet veel meer net
als in andere situaties aangetoond moeten worden of men in elkaars
verzorging voorziet of dat men slechts een woning deelt?

Dat bracht de leden van de CDA-fractie vervolgens bij het punt dat «het
gezamenlijk gehuisvest zijn» wordt vervangen door «het hoofdverblijf
hebben in dezelfde woning». Met dit uitgangspunt hebben deze leden
geen probleem, maar zij vragen wel hoe de controle adequaat kan worden
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uitgevoerd. Als binnen de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) het
mogelijk blijft twee adressen te hebben, zou ons inziens bij de inschrijving
al moeten vaststaan wat het hoofdverblijf is. Is daar in de wetgeving in
voorzien? Voorts vragen deze leden of een huisbezoek niet tot de
standaardprocedure zou moeten behoren om vast te stellen waar iemand
zijn hoofdverblijf heeft, als de GBA daar niet in voorziet.

Beoordeling op formele criteria heeft bij de leden van de CDA-fractie de
voorkeur, maar zij constateren dat materiële criteria soms van doorslagge–
vende betekenis kunnen of moeten zijn om recht te doen aan de verschei–
denheid in leefsituaties. Recht doen aan leefeenheden, leefsituaties en
maatwerk vindt onder andere zijn uitwerking in de normering, zo merken
de leden van de CDA-fractie op. Dit brengt hen meteen bij de constatering
dat de groep uitkeringsgerechtigden zeer divers is, met een verschei–
denheid aan problematiek onder andere door het langdurig bijstands–
gerechtigd zijn, het hebben van schulden en het verzorgen van kinderen.

Ten aanzien van het tweede hoofdpunt van de vernieuwing, de
aanscherping van het partnerbegrip, blijft wezenlijk verschil van mening
bestaan met diegenen, die juist op dit fraudegevoelige onderdeel de
uitvoering, waaronder de controle, tot taak hebben. De leden van de
VVD-fractie willen weten, alvorens in deze een definitief standpunt te
bepalen, welke mogeüjke gevolgen, naar de inschatting van de regering
op dit onderdeel van de uitvoering en handhaving kunnen ontstaan,
wanneer in de definitieve wet een formulering wordt vastgelegd, die niet
tegemoetkomt aan de opvatting van de gemeenten.

De wijziging van het partnerbegrip is een van de kernpunten van de
nota van wijziging. Een van de manieren om de fraudegevoeligheid te
beperken is de wijziging van het begrip «gezamenlijke huishouding». De
leden van de D66-fractie zijn van mening dat het laten vervallen van het
criterium «duurzaam» wat dat betreft een verbetering zal opleveren. Het
feitelijk voeren van een gezamenlijke huishouding zal vrijwel direct
gevolgen moeten hebben voor de hoogte van de bijstand. Dit neemt
echter niet weg dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat iedere eerste
dan wel anderszins verkennende toenadering direct zou moeten worden
uitgelegd als het voeren van een gezamenlijke huishouding. Ten behoeve
van de duidelijkheid zouden zij erop willen aandringen dat de regering op
dit punt helderheid verschaft. Voor het overige moet het dan aan de
gemeenten worden overgelaten te beoordelen of er in het concrete geval
sprake is van een gezamenlijk huishouding.

Het «hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning» (artikel 3) achten
de leden van de D66-fractie duidelijker dan het begrip «gezamenlijke
huisvesting». In alle gevallen waarin betrokkenen op hetzelfde adres
wonen, wordt er voortaan voldaan aan het criterium «het hebben van het
hoofdverblijf in dezelfde woning».

De vier in artikel 3 van het wetsvoorstel genoemde onweerlegbare
vermoedens duiden op situaties waarin er in ieder geval sprake is van een
«gezamenlijke huishouding». Voor de leden van de D66-fractie behoeven
deze vermoedens op zich geen nadere discussie, maar wel het feit dat zij
niet weerlegbaar zijn. Met de Raad van State achten zij dat bezwaarlijk.
Waarom tegenbewijs niet mogelijk maken? Deze leden willen er voorts op
wijzen dat het grootste probleem dat zich bij het vaststellen van een
«gezamenlijke huishouding» voordoet - namelijk de vraag of er sprake is
van «wederzijdse verzorging» - nog niet wordt opgelost. Voor gemeente–
lijke sociale diensten blijkt dit keer op keer het lastigst aan te tonen. Voor
frauderende bijstandsgerechtigden vormt dit een relatief gemakkelijke
manier om onder de regelgeving uit te komen. Deze leden hebben hier -
ook in het verleden - herhaaldelijk op gewezen en vinden het jammer dat
het wetsvoorstel op dit punt geen oplossing biedt. Deze leden zijn er
voorshands nog niet van overtuigd dat artikel 3, tweede lid, niet zodanig
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zou kunnen worden aangepast, dat het hebben van een «hoofdverblijf in
dezelfde woning» in beginsel voldoende zou kunnen zijn voor het
vaststellen dat er sprake is van een «gezamenlijke huishouding». De
gemeenten zouden dan niet meer behoeven aan te tonen dat er sprake is
van een zorgdragen voor elkaar hetzij financieel hetzij anderszins, maar de
bijstandsgerechtigde zal moeten aantonen dat er geen sprake is van
zorgdragen voor elkaar. De leden van de D66-fractie zouden het op prijs
stellen als de regering deze suggestie, die overigens ook door de VNG ai
eens naar voren is gebracht, nog eens nader op zijn merites zou willen
beoordelen. Het probleem van de negatieve aantoonlast doet zich ook hier
voor, dat moet worden erkend. Maar waarom bij het «de algemene
bestaanskosten niet of niet geheel kunnen delen» een dergelijke
aantoonlast wel geaccepteerd, en bij de beoordeling van de «gezamenlijke
huishouding» niet?

De uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad kan op de steun
van de leden van de D66-fractie rekenen, zij het dat zij de uitzondering
enerzijds wat te weinig geclausuleerd vinden omdat het
verzorgingsbehoefte-element er niet in tot uitdrukking komt en anderzijds
te eng, omdat ook in andere situaties (al dan niet in combinatie met een
graad van bloedverwantschap) wel sprake kan zijn van verzorging van een
hulpbehoevende zonder dat er sprake is van een gezamenlijke
huishouding als bedoeld in de Algemene bijstandswet. De leden van de
D66-fractie willen het niet uitsluiten dat in die situaties gemeenten tot de
conclusie kunnen komen dat er geen sprake is van een gezamenlijke
huishouding als bedoeld in artikel 3. Als zij het goed zien staat de wettekst
aan een door hen voorgestane ruimere interpretatie in de weg. De leden
van de D66-fractie wachten graag de reactie van de regering af.

De pogingen het begrip samenwonen naderte verduidelijken hebben al
langer het karakter van een lijdensweg. Op deze lijdensweg heeft de
regering thans een nieuwe etappe bewandeld, zonder echter daadwer–
kelijk vooruitgang te boeken, aldus de leden van de GroenLinks-fractie.
Integendeel, waar economische partnerafhankelijkheid maatschappelijk
gezien steeds minder geaccepteerd wordt, tracht de regering dit
fenomeen verder uit te breiden, bijvoorbeeld door deze afhankelijkheid te
introduceren bij samenwonende broers en zusters. Helaas heeft de
regering geen mogelijkheden gezien de partnerafhankelijkheid in
overeenstemming met de maatschappelijke tendens te beperken,
bijvoorbeeld door overte gaan tot individualisering van uitkeringsrechten
voor de 1990-generatie of door te kiezen voor een vorm van vrijwillige
registratie van samenlevingsvormen. De leden van de GroenLinks-fractie
vinden dit een gemiste kans. Is het bijvoorbeeld inderdaad niet mogelijk
en betaalbaar om voor de 1990-generatie geïndividualiseerde uitkerings–
rechten in te voeren, zo vragen deze leden de regering.

De leden van de GroenLinks-fractie zijn niet te spreken over de wijziging
in de Algemene bijstandswet waar het samenwonende bloedverwanten in
de tweede graad betreft. Nog afgezien van het ontbreken van een
fatsoenlijk overgangsrecht meenden deze leden dat hiermee te zwaar
wordt ingegrepen in de privé-situatie van mensen die ervoor kiezen in
gezinsverband te (blijven) leven. Vaak gaat het hierbij om mensen die
elkaar verzorgen en om die reden geen beroep hoeven te doen op
professionele vormen van zorg. Bovendien leggen samenwonende
bloedverwanten verhoudingsgewijze een minder groot beslag op
(volks)huisvesting. Wanneer de uitkering van deze familieleden op
partnerinkomen of –vermogen zal worden getoetst, wat zullen daarvan
dan de consequenties zijn voor de woningmarkt, zo vragen deze leden.

Evenmin zijn de hier aan het woord zijnde leden te spreken over de
introductie van «onweerlegbare rechtsvermoedens». Zeker waar we te
maken hebben met het sluitstuk van de sociale zekerheid, zal altijd de
mogelijkheid open moeten blijven staan met redenen en bewijsstukken
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omkleed een beroep op bijstand te doen. Het is voor de leden van de
GroenLinks-fractie trouwens nog maar de vraag of er voor de gemeenten
nu werkelijk veel verandert door de introductie van die onweerlegbare
rechtsvermoedens. Het is immers thans al zo dat, bijvoorbeeld wanneer
ex-echtgenoten weer gaan samenwonen, of wanneer een iemand het kind
van zijn huisgenoot erkent, de uitvoeringsinstantie ervan uitgaat dat er
sprake is van een samenleving als gehuwden? Waar zit dan precies de
«winst» van deze nieuwe bewijspositie?

Bovendien geeft de regering in de toelichting op bladzijde 39 zelf al de
eerste uitzondering aan op de door haar zo stoer verdedigde onweer–
legbare rechtsvermoedens, namelijk het geval waarin er sprake is van een
administratieve vergissing bij de registratie van samenwonende voor de
toepassing van andere regelingen. Kennelijk is er dan wel tegenbewijs
mogelijk, of zien deze leden dat verkeerd?

En wat te denken van de situatie waarin twee personen de gezamenlijke
eigendom van een woning hebben en zich over en weer verplicht hebben
tot het bijdragen in de kosten en in het onderhoud van die woning. Is hier
sprake van een samenlevingscontract waarbij er zonder de mogelijkheid
van tegenbewijs van mag worden uitgegaan dat er sprake is van
samenwoning? Zo niet, waar ligt dan de grens waarbij de onweerlegbare
rechtsvermoedens wel optreden? Kortom, nut, noodzaak, helderheid en
redelijkheid van artikel 3, derde lid waren nader aan te geven.

Een ander knelpunt ten aanzien van het begrip gezamenlijke
huishouding vormt het definitiedeel «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», artikel 3, tweede lid. Met name het
woord «anderszins» maakt een wel heel ruime toepassing van de
samenwoonbepaling mogelijk, zeker nu ook het element van de
duurzaamheid uit de definitie is verdwenen. Wanneer twee kamerbe–
woners elkaars huisdieren verzorgen of zo nu en dan samen de maaltijd
gebruiken of samen met vakantie gaan, geven zij toch ook tot op zekere
hoogte blijk van zorg ten opzichte van elkaar? Moeten zij dan maar direct
als samenwonenden worden gezien? Vervaagt hiermee niet teveel de
grens tussen samenwonenden en niet alleenwonende alleenstaanden, zo
vragen de leden van de Groenünks-fractie.

Kan de regering preciezer aangeven of zij met deze definitie de
bedoeling heeft de samenwoonbepaling een ruimer begrip te geven dan
thans conform artikel 5a Algemene bijstandswet en de daarop gebaseerde
jurisprudentie geldt? En zo ja, waarin zit dan deze verruiming?

In dit verband stellen de leden van de GroenLinks-fractie een laatste
vraag betreffende het verhaalsbeleid na echtscheiding. Talloze protesten
van verhaalsslachtoffers hadden in de afgelopen maanden de kamer
bereikt. De regering gaf enige tijd geleden aan zich over deze kwestie te
willen buigen. Heeft dit beraad al iets opgeleverd?

De leden van de SGP-fractie menen dat de mogelijkheid van het in
rekening brengen van de woon– en leefsituatie sterk afhangt van een
heldere en werkbare definitie van het partnerbegrip. Zij waarderen het dat
de regering zich voor zo'n definitie heeft ingezet. Inderdaad is - naar hun
mening - vooruitgang geboekt, voornamelijk als het gaat om de in artikel
drie derde lid aangegeven situaties, namelijk het voorheen samenge–
woond te hebben, etc. Deze leden willen de regering echter nogmaals de
definitie van de VNG voorleggen en vragen haar de stelling te weerleggen
dat deze definitie betere mogelijkheden biedt om de uitvoering op dit punt
te verbeteren en dat alleen deze definitie waarborgen biedt dat de
beoogde besparingen ook daadwerkelijk bereikt zullen worden.

Voorgesteld wordt in het kader van de nieuwe Algemene bijstandswet
anders om te gaan met gezamenlijke huishoudingen van bloedverwanten
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dan elders in de sociale zekerheidswetgeving. De leden van de GPV-fractie
hebben bij de argumentatie hiervoor enige vragen.

Als het gaat om bloedverwantschap in de eerste graad worden de
desbetreffende bloedverwanten niet als partners gezien. Dan volgt geen
gelijkstelling met gehuwden. Volgens de memorie van toelichting omdat
het hier gaat om een relatie tussen ouders en kinderen waarbij de
samenwoning in de regel voortvloeit uit de huidige of vroegere
afhankelijkheidsrelatie van het kind ten opzichte van de ouders. Hierbij is
geen sprake van een vrijwillige keus om een nieuwe, voorheen nog niet
bestaande gezamenlijke huishouding te gaan voeren. Als dit de argumen–
tatie is, gaat die dan ook in veel gevallen niet op voor bloedverwantschap
in de tweede graad? Te denken valt aan kleinkinderen die bij grootouders
inwonen omdat de ouders niet meer in leven zijn of niet meer de zorg
voor hun kinderen voor hun verantwoording nemen. Te denken valt
voorts aan ongehuwde broers of zussen die in het ouderlijk huis blijven
wonen nadat de ouders zijn overleden. In al deze gevallen is toch sprake
van een vergelijkbare situatie als van ouders die met kinderen blijven
samenwonen?

De tweede vraag die in dit verband rijst is of de nieuwe keus die nu
gedaan wordt ten aanzien van de bloedverwantschap in de tweede graad
naat het oordeel van de regering consequenties zou dienen te hebben
voor de vergelijkbare regeling in de overige sociale zekerheidswetgeving.
Immers, zonder nadere maatregelen zullen familieleden in de tweede
graad die nog in het traject van een werkloosheidsregeling vallen en met
de toeslagenwet te maken hebben op dat moment niet als samenwoners
worden aangemerkt, maar op het moment dat de werkloosheidsregeling
afloopt opeens wel. Velen zullen hierdoor worden verrast en het is maar
de vraag of men dit als billijk zal ervaren. Hoe wordt hierover geoordeeld,
zo vragen de leden van de GPV-fractie?

6. Uitkeringsregime voor 18- tot 21-jarigen

Het stemt de leden van de PvdA-fractie tot tevredenheid dat de
aanvankelijke plannen om de bijstand voor jongeren tussen de 10 en 21
jaar geheel te schrappen niet zijn gehandhaafd. Deze leden zijn steeds van
mening geweest dat een laatste vangnet ook voor deze jongeren
noodzakelijk kan zijn. Dat werk of scholing verre de voorkeur verdient
boven een uitkeringssituatie behoeft daarbij geen betoog. Het systeem
waarbij 18- tot 21-jarigen een uitkering krijgen ter hoogte van de kinder–
bijslag waarbij door middel van de bijzondere bijstand aanvullingen
gegeven kunnen worden indien dit bedrag onvoldoende blijkt kunnen
deze leden echter niet onderschrijven.

De leden van de PvdA-fractie menen dat de regering iets te gemakkelijk
voorbijgaat aan de kern van het vraagstuk ouderlijke onderhoudsplicht–
bijstand en de hoogte daarvan. In de huidige situatie is het zo dat een
jongere onder de 21 nog slechts aanspraak heeft op een thuis–
wonendennorm in de bijstand (op grond van de onderhoudsplicht).
Slechts in een beperkt aantal in de wet nauw omschreven situaties kan
een uitwonendennorm worden toegekend. De huidige hoogte van de
norm wordt dus reeds bepaald door de ouderlijke onderhoudsplicht. De
kernvraag is dus waarom binnen de bijstand niet de aansluiting bij de
bijstandsnormen gehandhaafd blijft, maar aansluiting gezocht wordt bij
een normbedrag uit de Algemene Kinderbijslagwet, waarvoor boven–
achttienjarigen in principe niet in aanmerking komen. De norm in de AKW
is bovendien een tegemoetkoming in de kosten, terwijl de bijstand uitgaat
van noodzakelijk kosten van levensonderhoud, hetgeen een ruimer begrip
is.

Verder hebben zij grote aarzeling met betrekking tot de situatie waarin
er sprake is van een alleenstaande ouder tussen de 18 en 21 jaar. Hierbij is
immers niet alleen de jonge ouder maar ook het kind in het geding. Het
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komt deze leden voor dat deze zeer kwetsbare en kleine groep toch zeker
moet kunnen zijn van een uitkering die de hoogte van de kinderbijslag–
uitkeringen overstijgt. Wat is de grond om hier onderscheid te maken
louter naar leeftijd? Is met name dit onderscheid wel juridisch houdbaar?
Is overwogen om deze groep en evenzeer de samenwonenden van 18-21
jaar met een kind gelijk te behandelen als diegenen die in dezelfde situatie
verkeren maar ouder zijn dan 21? Deze leden vinden daar temeer reden
voor omdat zij er van uitgaan dat wanneer bijvoorbeeld een 20-jarig stel
gehuwd is zij ook onder de gehuwdennorm vallen. Bij de beoordeling van
de vraag of aanvullende bijstand moet worden verstrekt kan en rol spelen
of het noodzakelijk is om zelfstandig te wonen. De beantwoording
daarvan is afhankelijk van een combinatie van factoren die van geval tot
geval moeten worden gewogen. Kan nader worden aangegeven aan
welke factoren zo al gedacht moet worden?

Ten aanzien van het in de memorie van toelichting gestelde met
betrekking tot jongeren kunnen de leden van de VVD-fractie nog immer
instemmen met de hoofdlijn van het wetsvoorstel. Dat neemt niet weg,
dat zij wel behoefte hebben aan verduidelijking. Dat betreft, de situatie,
dat jongeren niet in aanmerking komen voor het JWG.

In dat verband wordt terecht verwezen naar de onderhoudsplicht van de
ouders, om daaraan toe te voegen, dat in die situatie de landelijk
geregelde bijstandsnormen worden beperkt tot het niveau van de
kinderbijslag. De verduidelijking die de aan het woord zijnde leden vragen
is, of er in deze situatie sprake is van en/en (en onderhoudsplicht ouders
en bijstand) of of/of?

De regering stelt voor om de schoolverlater gedurende de wachtperiode
voorafgaand aan de JWG geen bijstand te doen verstrekken maar
kinderbijslag. De regering geeft wel de argumenten die spreken voor die
keuze, maar schenkt geen aandacht aan daarmee gepaard gaande
mogelijke uitvoerings– en handhavingsproblemen (gegevensuitwisseling
tussen gemeente en SVB, controle etc.). De leden van de VVD-fractie
ontvangen dienaangaande gaarne een toelichting?

In het wetsvoorstel wordt voor jongeren van 18-21 jaar uitgegaan van
een geheel eigen systematiek. Toeslagen worden voor deze groep
gerekend tot de bijzondere bijstand. De leden van de D66-fractie trekken
de redelijkheid van deze constructie in twijfel, zeker als de versleuteling
van kosten blijft zoals deze nu wordt voorgesteld (algemene bijstand
90-10 en bijzondere bijstand op den duur geheel voor rekening van de
gemeenten). Als bij deze jongeren eenmaal is vastgesteld dat met de lage
basisuitkering in dat geval niet kan worden volstaan, zouden tenminste de
door de VNG genoemde vaste posten zoals bij voorbeeld de ziektekosten
toch gewoon tot de algemene bijstandsuitkering moeten behoren. Graag
zien deze leden een reactie van de regering tegemoet.

De leden van de D66-fractie vragen tevens of de voorgestelde regeling
wel redelijk is in gevallen waarin sprake is van jeugdigen met een kind.

Jongeren zullen door de nu gelanceerde voorstellen ernstig worden
gedupeerd. Weliswaar blijft de Algemene bijstandswet als uiterste
vangnet voor jongeren tot 21 jaar bestaan, maar de hoogte van de
jongerenuitkering zal zodanig zijn dat daarvan niet de algemene noodza–
kelijke kosten van het bestaan kunnen worden gedekt. Hiermee hebben de
leden van de GroenLinks-fractie grote moeite. Verder behelst het
voorgestelde artikel 37 voor jongeren van 21 en 22 jaar een verslech–
tering. Gemeenten kunnen bepalen dat aan deze jongeren, zelfs al wonen
zij volstrekt zelfstandig, geen of een lagere toeslag toekomt. Dit betekent
in het uiterste geval een verlaging van de normbedragen voor deze
categorie van 1 046,56 gulden naar 904,12 gulden per maand. Waar het
activerend arbeidsmarktbeleid voor jongeren ook op deze jongeren van
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toepassing zal zijn en bijstandverlening dus een uitzondering zal zijn, is
deze verlaging niet gerechtvaardigd. Kan de regering aannemelijk maken
dat er inderdaad, zeker bij handhaving en uitbreiding van het Activerend
Arbeidsmarktbeleid voor Jongeren, behoefte bestaan aan een bepaling
als artikel 37?

Dat gemeenten jongeren een toeslag kunnen verstrekken verzacht wel
enigszins de pijn. Niettemin heeft de regering daarbij in de visie van de
leden van de GroenLinks-fractie niet het meest gelukkige instrument
gekozen, namelijk de bijzondere bijstand. Oorspronkelijk is de bijzondere
bijstand immers nooit bedoeld als uitkering voor de algemene noodzake–
lijke kosten van het bestaan. De regering definieert het begrip bijzondere
bijstand nu anders, namelijk als bijstand voor algemeen noodzakelijke
kosten die wordt verleend subsidiair aan de eventuele ouderlijke bijdrage.
Weliswaar stelt de regering dat het voor de rechtszekerheid niet uitmaakt
of de bijstand als bijzondere of als normale uitkering wordt verstrekt, doch
die uitspraak komt de leden van de GroenLinks-fractie als minder juist
voor. Moet de gemeente voor wat de toepassing van de bijzondere
bijstand voor jong-meerderjarigen betreft bijvoorbeeld geen bijstands–
verordening opstellen? In de financiële verhouding gemeenten-Rijk
bestaat voorts een elementair verschil tussen bijzondere en algemene
bijstand. Bovendien is de beslissing over een groter gedeelte van de totale
jongerenuitkering afhankelijk van de toepassing van gemeentelijk beleid.
Daarnaast kan de gemeente besluiten bij toepassing van bijzondere
bijstand een drempelbedrag te hanteren of een bepaalde langdurige
referte-periode. Tenslotte is niet voorzien in een regeling van vakantiegeld
over het bedrag dat als bijzondere bijstand wordt uitgekeerd. De rechtsze–
kerheid van de betreffende jongeren is dus nagenoeg nihil. Kan de
regering op grond van deze argumenten nog eens overwegen of de
constructie van bijzondere bijstandsverlening aan jong-meerderjarigen
wel zo'n gelukkige is?

Jongeren tussen 18 en 21 jaar komen in principe niet meer voor de
bijstand in aanmerking. Men heeft öf werk öf een opleiding öf men zit in
de JWG. Slechts in uitzonderingsgevallen is er nog recht op bijstand. Voor
die uitzonderingsgevallen vervalt de plicht tot arbeidsmarktparticipatie. De
leden GPV-fractie erkennen dat in deze gevallen de toeleiding tot de
arbeidsmarkt uiterst moeizaam zal zijn en zeker in de huidige omstandig–
heden vrijwel onmogelijk moet worden geacht. Maar om nu ookformeel
de arbeidsplicht te schrappen gaat wel erg ver. Gevreesd moet worden
dat dit opheffen een eigen leven gaat leiden, en dat daar een aanzuigende
werking van uitgaat. Deze leden hebben er moeite mee deze op zich
moeilijke categorie toch in feite af te schrijven. Welk bezwaar zou er zijn
tegen een formele handhaving van de arbeidsplicht ook voor deze
categorie?

De jongeren die in de bijstand komen krijgen een bijstandsbedrag dat is
afgeleid van de kinderbijslag. Voor het meerdere zal een beroep moeten
worden gedaan op de ouderlijke onderhoudsplicht. Ouders die zich aan
deze plicht onttrekken kunnen een verhaalsactie tegemoet zien. Principieel
een juist uitgangspunt, maar zullen de gemeenten de vrijheid hebben hier
een afweging van kosten en baten te maken? Het zal immers veelal niet
om grote bedragen gaan, terwijl waarschijnlijk wel veel moeite moet
worden gedaan onwillige ouders tot betaling te dwingen, aldus de leden
van de GPV-fractie.

7. Bijzondere bijstand

De leden van de PvdA-fractie stemmen in met het facultatief stellen van
het drempelbedrag. Deze leden wijzen er op dat de berekening van de
draagkracht per gemeente nogal uieen blijkt te lopen. Dit leidt in een
aantal gevallen tot grote verschillen in de hoogte van de toe te kennen
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bijzondere bijstand. Zou het niet de voorkeur verdienen als de gemeenten
er toe over zouden gaan deze draagkrachtberekeningen op elkaar af te
stemmen? Dit zou bijvoorbeeld kunnen in VNG-verband. De commissie–
Doelman-Pel heeft er in haar rapport «Rechten en plichten» op gewezen
dat met name degenen die lang zijn aangewezen op een bijstandsuit–
kering en zij die zeer hoge woonlasten hebben in financiële nood kunnen
komen te verkeren. De commissie beval daarom aan indien hiervan
sprake is ook de mogelijkheid te bieden tot het verlenen van bijzondere
bijstand. Het is deze leden niet duidelijk of genoemde gronden voor
bijzondere bijstand nu wel of niettot de mogelijkheden behoren na de
herziening. Zij vragen daarover meer duidelijkheid.

8. Vergroting van de activerende werking van de bijstand

8.1. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie onderschrijven ten volle het uitgangspunt
dat de bijstandsgerechtigde zo mogelijk moet worden begeleid in de
richting van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is duidelijk dat het aantal
banen voor laag-opgeleiden beperkt is. Dat laatste gegeven is geen reden
om de gerichtheid op de arbeidsmarkt op te geven. Wel ontstaat er een
probleem waar het gaat om het perspectief van deze mensen.

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering hier in beschouwende
zin op in te gaan en daarbij aandacht te geven aan de vraag hoe
maatschappelijke desintegratie en een tweedeling tussen werkenden en
niet-werkenden in de samenleving kan worden voorkomen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe Algemene
bijstandswet is de activering van bijstandsgerechtigden en waar mogelijk
bevorderen van een spoedige uitstroom. Deze doelstelling heeft de
warme steun van de leden van de D66-fractie. Het vergt een grote inzet
van gemeenten in nauwe samenwerking met de arbeidsbureaus bij het
opstellen en vervolgens vasthouden aan scholings– en trajectplannen voor
de individuele bijstandsgerechtigden. Erkend moet echter worden dat het
welslagen van deze aanpak ten nauwste samenhangt met de mogelijk–
heden die de arbeidsmarkt biedt. De leden van de D66-fractie willen niet
uitsluiten dat het bij een ruime arbeidsmarkt soms aangewezen kan zijn
om mensen die heel weinig perspectief op de arbeidsmarkt meer hebben
onderte brengen in een regime met minder administratieve eisen.

Meer in het algemeen rijst bij de leden van de GroenLinks-fractie de
vraag of de plannen op dit punt niet als te ambitieus moeten worden
gekenschetst. Waar opeens een stuwmeer van 100 000 alleenstaande
ouders aan arbeidsverplichtingen zal worden onderworpen en waar de
arbeidsmarkt voor bijstandsgerechtigden in het algemeen al bedroevend
slecht is, is gerede twijfel mogelijk aan het nut van al die individuele
trajectplannen. Moet niet eerst op een wat bescheidener schaal gestart
worden met de introductie van die individuele trajectplannen, omdat
anders het risico niet denkbeeldig is dat deze plannen een loutere
formaliteit gaan worden?

De leden van de SGP-fractie kunnen zich in het algemeen vinden in de
maatregelen die genomen worden om de uitstroom uit de Algemene
bijstandswette bevorderen, daarbij tegelijk beseffend dat de beschikbare
werkgelegenheid daarbij in de praktijk vaak een belemmerende factor zal
vormen, trajectbegeleiding etc. ten spijt.

8.2. Arbeidsverplichting

De leden van de PvdA-fractie vragen in algemene zin in te gaan op de
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vraag welke taken of activiteiten de bijstandsgerechtigde verplichtend
kunnen worden opgelegd.

De leden van de PvdA-fractie begrijpen de nota van wijziging en de
toelichting daarop zo dat hoofdregel met betrekking tot het begrip
passende arbeid is dat het systeem van de WW wordt gevolgd. Indien zij
dit juist zien - hetgeen zij graag bevestigd zien - dan zijn zij het daar mee
eens.

De leden van de PvdA-fractie begrijpen ook dat de bescherming die
wordt geboden door het WW-systeem met betrekking tot passende arbeid
te hanteren zich niet uitstrekt tot degenen die geen (relevant) arbeids–
verleden hebben. Met name schoolverlaters worden genoemd. Hieronder
vallen ook afgestudeerden, zo nemen deze leden aan.

Over de beoordelingsopdracht bij bijstandsverïening aan een ouder met
een kind jonger dan 5 jaar merken de leden van de PvdA-fractie het
volgende op. De motie onder Kamerstuk 22 545, nr. 16, die op 21
december 1993 in de Kamer is aangenomen is zó in de nota van wijziging
uitgewerkt dat gemeenten nu de uitdrukkelijke verplichting krijgen om bij
kinderen jonger dan 5 jaar af te wegen of en in hoeverre van de bijstands–
gerechtigde een arbeidsverplichting kan worden gevraagd. Deze leden
menen dat dit niet geheel recht doet aan de bedoeling van de motie. Voor
elke bijstandsgerechtigde wordt immers afgewogen in hoeverre bij hem
of haar de arbeidsverplichting die principieel eigen is aan de Algemene
bijstandswet kan worden geëffectueerd. Door deze afweging verplicht te
stellen bij aanwezigheid van kinderen jonger dan 5 jaar kan de indruk
ontstaan dat - a contrario redenerend - in andere gevallen geen afweging
hoeft plaats te vinden.

De leden van de PvdA-fractie hebben bovengenoemde motie gesteund
vanuit de opvatting dat de arbeidsverplichting die uit de Algemene
bijstandswet voortvloeit voor een ieder geldt tot het tegendeel blijkt. Van
dat laatste kan bijvoorbeeld sprake zijn indien er kinderen zijn die meer
zorg behoeven. Te denken valt aan een gehandicapt kind maar ook aan
een situatie waarin bijvoorbeeld door een traumatisch verlopen
echtscheiding van de ouders kinderen meer dan gebruikelijk aandacht
behoeven. In onder andere die gevallen kan dus de arbeidsplicht
gemitigeerd worden. Indien er sprake is van kinderen jonger dan 5 jaar en
de ouder alleenstaand is (alleenstaand zijn is voor de aan het woord zijnde
leden een noodzakelijke voorwaarde) zou er sprake dienen te zijn van een
omgekeerde redenering: tijdelijk is er ontheffing van de plicht tot arbeid.
Wel heeft de ouder die dat wenst recht op bemiddeling en bijscholing
teneinde zich zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te kunnen begeven.
Deze leden wijzen erop dat met name dit punt veel maatschappelijke
onrust heeft bewerkstelligd en zij vragen dan ook een en ander nader toe
te lichten.

Met belangstelling zullen de leden van de CDA-fractie kennis nemen van
een harmonisatie van het begrip «passende arbeid» in relatie tot het
begrip «gangbare arbeid», opdat helderheid ontstaat welke eisen aan wie
gesteld kunnen worden, ook met het oog op verdringing op de arbeids–
markt. Zo herinneren de leden van de CDA-fractie er nog eens aan dat zij
bewust voor de motie-Schutte hebben gestemd. Deze leden willen
niemand belemmeren die wil werken, maar willen aan alleenstaande
ouders de zekerheid bieden dat zij niet verplicht worden tot arbeids–
deelname, tot hun kind de leeftijd heeft bereikt van vijf jaar.

De leden van de VVD-fractie hebben reeds eerder hun instemming
betuigd met het voornemen te komen tot een vergroting van de active–
rende werking van de bijstand. In dat verband wordt in het wetsvoorstel
aandacht besteed aan de criteria bij het begrip «passende arbeid», die
naarmate de werkloosheid langer duurt ruimer dienen te worden
geïnterpreteerd. Dat een dergelijke verruiming van de criteria gerelateerd
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wordt aan de duur van de werkloosheid achten deze leden binnen het
regime van de werkloosheidswet nog voorstelbaar (relatie arbeids–
verleden, duur uitkering en criteria passende arbeid), maar zodra er
sprake is van een bijstandssituatie komt het hun voor dat er direct sprake
moet zijn van een ruime interpretatie. Waarom heeft de regering niet voor
deze laatste optie gekozen?

In de nadere memorie van antwoord (blz. 23) geeft de regering aan dat
bijstandsgerechtigden in voorkomende gevallen óók verplicht kunnen
worden tot het verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk. De leden van
de D66-fractie hebben het idee dat dit een belangrijke bevoegdheid voor
gemeenten kan zijn en ook een kans voor langdurige bijstands–
gerechtigden om op enigerlei wijze actief betrokken te blijven in de
maatschappij en een proces van marginalisering te voorkómen. Van geval
tot geval zal naar het oordeel van de leden van de D66-fractie moeten
worden bezien wat wijsheid is, want de waarde van het vrijwilligerswerk
ligt voor een deel ook in het vrijwillige karakter ervan. Dat zou verloren
gaan bij een al te gedwongen inschakeling. Overweegt de regering
overigens deze bevoegdheid expliciet vast te leggen in de nieuwe
Algemene bijstandswet? En zouden er sancties moeten kunnen volgen bij
weigering van vrijwilligerswerk?

De leden van de D66-fractie begrijpen uit de nadere memorie van
antwoord (blz. 46 en 47) dat de regering het begrip «passende arbeid»
voor met name schoolverlaters en universitair opgeleiden wenst te
verruimen. Deze leden willen hier aansluiten bij hetgeen zij daarover
hebben opgemerkt bij wetsvoorstel 23 630 (WW-pakket). Het lijkt hun
wenselijk om vóór tot een dergelijke verruiming over te gaan tenminste
het onderzoek naar de implementatie van de richtlijn passende arbeid in
de uitvoeringspraktijk van bedrijfsverenigingen, GSD's en arbeidsbureaus
af te wachten. Daarnaast willen zij nog wijzen op de opmerkingen van de
Raad van State (advies Raad van State, blz. 12) hierover. De herziene
Europese Code inzake sociale zekerheid bepaalt dat er bij de vaststelling
of er sprake is van passende arbeid in ieder geval rekening moet worden
gehouden met leeftijd, anciënniteit, opgedane ervaring, duur van de
werkloosheid, situatie op de arbeidsmarkt en persoonlijke en gezins–
situatie. De gevolgde opleiding geldt inderdaad niet als een zelfstandig
criterium zodat de voorgestelde verruiming voor academici wellicht
mogelijk is. Deze leden willen echter het genoemde onderzoek afwachten
alvorens een uitspraak te doen over de wenselijkheid om voor universitair
opgeleiden direct bij aanvang van de werkloosheid al arbeid op
HBO-niveau passend te achten.

Ten aanzien van andere onderdelen van de trajectbegeleiding stellen de
leden van de GroenLinks-fractie de vraag of de regering niet wat al te hard
van stapel loopt. In de memorie van antwoord en, minder uitdrukkelijk, in
de toelichting op de eerste nota van wijziging geeft de regering aan dat tal
van verplichtingen aan bijstandsgerechtigden kunnen worden opgelegd.
Hebben de leden van de GroenLinks-fractie het goed begrepen dat aan
bijstandsgerechtigden in de visie van de regering ook de verplichting kan
worden opgelegd om vrijwilligerswerk te verrichten, en zo ja, onder welke
omstandigheden is dat dan mogelijk? Wat beoogt de regering met
dergelijke verplichtingen nu eigenlijk te bereiken en heeft zij overwogen
bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk verrichten andere faciliteiten
te bieden, bijvoorbeeld vrijstelling van de sollicitatieplicht? Kunnen
bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk gaan verrichten een beroep
doen op enige incentive en zo neen, waarom niet?

Heeft de regering verder overwogen om bij de decentralisatie van het
incentivebeleid de gemeenten een duidelijker instructie te geven aandacht
te besteden aan de positie van alleenstaande ouders? Waar alleenstaande
ouders nu tamelijk massaal verplichtingen krijgen opgelegd tot het
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aanvaarden van arbeid, was het evenwichtiger geweest met deze groep
bij het incentivebeleid ook meer rekening te houden?

De leden van de SGP-fractie kunnen zich ook vinden in de scholings– en
sollicitatieverplichtingen die daarbij behoren, evenals in het creëren van
een uitzondering op deze verplichtingen voor diegenen die jonge kinderen
hebben te verzorgen. Liever stellen deze leden overigens de leeftijdsgrens
op 12 jaar. Zij zijn van mening dat in een zo belangrijke zaak als de
opvoeding van kinderen, ouders in staat moeten worden gesteld
desgewenst die taak zelf op zich te nemen.

Uitstroom zal ook bevorderd worden door aanscherping van het begrip
passende arbeid, voorlopig alleen voor academici en schoolverlaters.
Zoals zij ook bij de schriftelijke voorbereiding van het WW-pakket al
hebben laten blijken, kunnen de leden van de SGP-fractie zich hier geheel
in vinden. Wat hen betreft zou eveneens heel serieus gekeken mogen
worden naar de mogelijkheid tot aanscherping bij andere categorieën.

De leden van de GPV-fractie kunnen ermee instemmen dat het begrip
passende arbeid wordt verruimd. Naarmate de werkloosheid langer duurt
wordt dit begrip steeds ruimer geïnterpreteerd. Als men nog geen
arbeidsverleden heeft wordt zelfs alle arbeid passend geacht. Voorzover
deze leden kunnen nagaan wordt de verruiming alleen voorgesteld voor
academici en voor schoolverlaters. Is deze conclusie juist, en zo ja,
waarom wordt niet over de hele linie gekozen voor een toepassing van de
verruiming?

De leden van de GPV-fractie zijn teleurgesteld over de wijze waarop de
regering uitvoering heeft gegeven aan de motie-Schutte. In het oorspron–
kelijke wetsvoorstel was bepaald dat bij de invulling van de arbeidsplicht
rekening zou moeten worden gehouden met de verzorgende taak ten
opzichte van kinderen jonger dan twaalf jaar. Het enige wat de regering nu
doet is in de wetstekst de leeftijd van twaalf jaar verlagen tot vijf jaar. De
extra bescherming die Kamerbreed is gevraagd voor gezinnen met
kinderen jonger dan vijf jaar wordt vormgegeven door een verslechtering
van de positie van gezinnen met kinderen in de leeftijd tussen vijf en
twaalf jaar. Dat is geen adequate wijze van uitvoering geven aan een
motie die Kamerbreed is aangenomen. Deze leden verzoeken de regering
daarom dringend het wetsvoorstel op dit punt aan te passen.

8.3. Individueel trajectplan en samenwerking tussen de gemeente en
Arbeidsvoorziening

Met de benadering die in de nota van wijziging is gekozen met
betrekking tot de samenwerking tussen gemeenten en RBA's zijn de leden
van de PvdA-fractie het eens. Zij menen dat de verantwoordelijkheids–
verdeling zoals nu neergelegd op papier helder is. Wel beseffen zij terdege
dat één en ander in de praktijk zijn waarde moet bewijzen. Met name
indien sprake is van conflicten of van uiteenlopende visies op de
onderscheiden taken zouden problemen kunnen rijzen. Kan ingegaan
worden op de vraag hoe dan gehandeld moet worden en wie een
eventueel conflict beslecht?

Ten aanzien van de trajectplannen wordt opgemerkt dat indien het
arbeidsmarktperspectief op afzienbare tijd beperkt is deelname aan
maatschappelijke activiteiten tot de mogelijkheden behoort. De leden van
de PvdA-fractie zien dit graag nader toegelicht. Wordt hier gedacht aan
een verplichting? Aan welk soort maatschappelijke activiteiten wordt
gedacht? Hoe verhouden deze maatschappelijke activiteiten zich tot
deelname aan de banenpool? Wat is de formele ruimte die hier aan de
gemeenten wordt toegekend?

Het valt deze leden verder op dat de mogelijkheid tot wat de commissie–
Doelman-Pel noemde «vermindering van de begeleiding» niet is
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opgenomen. Deze leden zien in deze mogelijkheid een verdere uitwerking
van de in het wetsvoorstel neergelegde en door deze leden voluit
onderschreven gedachte dat er duidelijkheid moet bestaan over weder–
zijdse rechten en plichten. Graag krijgen zij een nadere toelichting op het
niet opnemen van deze mogelijkheid.

Samenwerking tussen de Gemeentelijke Sociale Dienst, Arbeidsvoor–
ziening en bijstandsgerechtigde is van groot belang voortoetreding tot de
arbeidsmarkt, aldus de leden van de CDA-fractie. Er kan een goede
afstemming plaatsvinden over wie wat doet, opdat overlappingen kunnen
worden voorkomen en de cliënt niet van het kastje naar de muur wordt
gestuurd, met de bijkomstige mogelijkheid van vluchtgedrag of
frustraties. Volgens de leden van de CDA-fractie moet een plicht tot
samenwerking in de wet voldoende zijn en zijn nadere voorschriften onzes
inziens niet nodig. De samenwerking zal, zo menen deze leden, per regio
kunnen verschillen gezien het aanbod van werk en werkzoekenden.
Hopelijk kan bij de plenaire behandeling beschikt worden over de
uitkomsten van het onderzoek over de vormen van samenwerking. Wel
achten de leden van de CDA-fractie het belangrijk dat in de gemeentelijke
beleidsplannen helder wordt verwoord, wanneer na medische of sociale
reden afgezien wordt van arbeidsplicht gedurende een bepaalde periode.

Bij meerdere gelegenheden hebben de leden van de VVD-fractie
aandacht gevraagd voor de problematiek met betrekking tot de samen–
werking tussen de arbeidsvoorzieningsorganisatie en de gemeenten. Het
is de vraag of de in de nota van wijziging genoemde taakverdeling tussen
gemeenten (hettoerustingsonderdeel) en de arbeidsvoorziening (het
activeringsdeel) in de praktijk adequaat zal blijken te zijn. Is bijvoorbeeld
het risico niet groot, dat de arbeidsvoorzieningsorganisatie de moeilijk
bemiddelbaren zo snel mogelijk zal pogen af te schuiven naar de
gemeenten, zoals nu reeds bij CBA en RBA's «onbemiddelbaren» worden
afgeschreven, met alle gevolgen voor de onderlinge verhoudingen van
dien.

De in de memorie van toelichting genoemde inventarisatie van vormen
van samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsverenigingen en RBA's
willen deze leden gaarne ontvangen. Voorts zijn zij geïnteresseerd te
vernemen of het in de memorie van toelichting van Invoeringswet
herinrichting Algemene bijstandswet - 22 614 - aangekondigde nadere
overleg met het CBA over de implementatie van de activerende aanpak en
de daarvoor benodigde samenwerking tussen gemeenten en RBA's reeds
heeft plaatsgevonden en zo ja, met welk resultaat. In dit verband is ook
interessant te vernemen hoe, in het kader van de bepaling van de
rijksvergoeding (zie blz. 69 memorie van toelichting), naar de mening van
de regering zal worden beoordeeld, of de gemeente de activerings–
doelstelling voldoende heeft waargemaakt. In hoeverre is het voor de
hand liggend om naar analogie in het negatieve geval dan ook de
arbeidsvoorzieningsorganisatie te korten, aldus de aan het woord zijnde
leden.

Met betrekking tot de groep mensen, voor wie de arbeidsmarkt–
perspectieven gering of niet aanwezig zijn, worden door de regering
andere vormen van activiteit gesuggereerd, zoals maatschappelijke
nuttige activiteiten. De leden van de VVD-fractie vragen om een nadere
duiding van hetgeen hieronder zou kunnen worden verstaan.

De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat de regering
ambitieuze voorstellen heeft gelanceerd voor de begeleiding naar de
arbeidsmarkt van bijstandsgerechtigden. Zo wordt er terecht een
samenwerkingsverplichting tussen de gemeenten en de
arbeidsvoorzieningsorganisatie opgelegd. Het is zelfs de vraag of deze
samenwerkingsverplichting in de toekomst niet nader geconcretiseerd zou
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moeten worden, bijvoorbeeld in fysieke zin, door samenvoeging van de
loketten van de sociale diensten en de arbeidsvoorziening.

De activeringsfunctie van de bijstand zal mede worden versterkt door
een nauwere samenwerking tussen gemeente en arbeidsvoorzienings–
organisatie. De leden van de SGP-fractie vragen hoeveel hier nu precies
van verwacht mag worden, aangezien toch ook nu reeds de gemeenten
bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in de RBA's. Deze leden vragen verder
of het nu wel pas geeft - gezien de tripartite organisatievorm - wanneer
één van de bestuursgeledingen van het CBA, te weten de overheid,
gebruik maakt van zijn wetgevende bevoegdheid. Zou het verder niet
beter zijn om te wachten op de resultaten van de inventarisatie die wordt
uitgevoerd van de vormen van samenwerking die er bestaan tussen
gemeenten, bedrijfsverenigingen en RBA's, vóórdat wordt overgegaan tot
een wettelijke verplichting tot samenwerking?

De leden van de GPV-fractie stemmen in met de samenwerkings–
verplichting die in de wet is opgenomen voor de RBA's en de gemeente–
lijke sociale diensten. De bezwaren van de RCO hiertegen delen zij niet. De
partners in de besturen van de arbeidsvoorziening zullen moeten beseffen
dat zij een overheidstaak mee helpen uitvoeren en dat dit verplichtingen
met zich mee kan brengen die het particuliere bedrijfsleven niet heeft.

Wel rijst de vraag hoe die samenwerking vorm gegeven moet en kan
worden. Want met het opnemen van een wetsbepaling ben je er niet. Met
name de onderlinge afstemming van informatievoorziening zal nog een
gigantisch karwei worden. Hoe zal hieraan vorm gegeven moeten worden,
binnen welke termijn en tegen welke kosten?

8.4. Decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen

De leden van de PvdA-fractie zijn verheugd over de decentralisatie van
de vrijlatingsbepalingen. Al bij de behandeling van het voorstel Tijdelijke
wet stimulering sociale vernieuwing hebben zij zich in die zin uitgelaten.
Niettemin plaatsen zij vraagtekens bij de vormgeving van de vrijlating. Ter
toelichting het volgende. Voor de leden van de PvdA-fractie is een
belangrijke reden tot wijzigingen van de Algemene bijstandswet de
vermindering van centrale regelgeving om daardoor de lokale mogelijk–
heden te vergroten om iemand weer bijstands-onafhankelijkte maken.

De vrijlatingsbepalingen moeten daarom direct aansluiten op de
bepalingen inzake het individueel trajectplan. Zo een trajectplan zou
bijvoorbeeld kunnen inhouden dat iemand door middel van steeds
grotere deeltijdbanen uiteindelijk voldoende eigen inkomen verwerft. In zo
een trajectplan zou opgenomen kunnen zijn dat een groeiend
looninkomen wordt vrijgelaten. Welke reden, zo vragen de leden van de
PvdA-fractie, is er dan om elk inkomen te korten en de vrijlating te
beperken tot een premie van maximaal 3 100 gulden per jaar, zoals nu
wordt voorgesteld.

Het is duidelijk dat er grenzen zijn aan de vrijlating. Maar waarom wordt
niet gekozen voor - bijvoorbeeld - een vrijlating van maximaal 9 300
gulden in drie jaar, waarbij de gemeente zelf vorm geeft aan de manier
waarop dit wordt ingezet? Anders geformuleerd: welke dwingende reden
is er voor de nu voorgestelde beperkte gemeentelijke beleidsmarge?

De leden van de CDA-fractie merken op dat de vrijlatingsregeling voor
bepaalde groepen een stimulans kan zijn voor behoud van het contact
met de arbeidsmarkt of bij een langdurig bijstandsgerechtigde een
opstapje kan geven ter voorkoming van het maken van schulden. Daarom
pleiten deze leden nogmaals voor het behoud van een gericht toegepaste
vrijlatingsregeling en voor een incentive-regeling voor anderen die de
bijstand kunnen verlaten.
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De leden van de VVD-fractie realiseren zich, dat bij de Tijdelijke wet
stimulering sociale vernieuwing de bestaande vrijlatingsbepalingen zijn
beëindigd. Zij betreuren, dat dit heeft plaatsgevonden vooruitlopend op
deze algehele herziening van de Algemene bijstandswet.

9. De toegang tot de bijstand

Met dit onderdeel van de wijzigingen kunnen de leden van de
PvdA-fractie instemmen. Zij achten de nota van wijziging hier op een
aantal punten een verbetering. Wel stellen zij vast dat het intake gesprek
in het voorliggende wetsvoorstel een minder cruciale plaats lijkt te zijn
toebedacht dan door de commissie-Doelman-Pel was beoogd. Zien zij dit
juist? Indien dit het geval is kan dit dan worden toegelicht?

Vanuit een sociale dienst heeft deze leden de vraag bereikt hoe te
handelen met (potentiële) cliënten die zich niet kunnen legitimeren en die
ook geen middelen hebben om zich een ID-bewijs aan te schaffen. Zien
deze leden het goed dat in die gevallen een voorschot mag worden
gegeven teneinde een ID-bewijs aan te kunnen schaffen?

De leden van de VVD-fractie constateren, dat de regering in de
paragraaf over de inlichtingenverplichting van derden zeer terughoudend
is met betrekking tot het inwinnen van informatie bij banken en
verzekeringsinstellingen. En hoewel zij het ermee eens zijn, dat in die
situaties zorgvuldig dient te worden te geopereerd, menen zij anderzijds
dat het verifiëren van andere inkomens– en vermogensbestanddelen van
wezenlijk belang is.

Het gewijzigde wetsvoorstel stelt terecht strengere eisen aan de
toegang tot de bijstand. De gebreken in de uitvoeringspraktijk met name
aan de toegangspoort geven daar ook alle aanleiding toe. Maar het
wetsvoorstel schiet door waar het ook een aanmerkelijke hoeveelheid
gedelegeerde regelgeving in het vooruitzicht stelt (artikel 77b). De leden
van de D66-fractie vinden dat de wet duidelijkheid moet verschaffen over
de informatie die wordt vereist en dat het vervolgens aan de gemeenten
moet worden overgelaten aan die eisen te voldoen.

De nu voorgestelde uiterst ruime delegatie van regelgevende bevoegd–
heden aan de minister zet de deur wagenwijd open voor een overmaat
aan regelgeving, die nu juist met de nieuwe wet zou worden bestreden.

Met tevredenheid nemen de leden van de D66-fractie kennis van het
antwoord in de nadere memorie van antwoord (blz. 26) waaruit blijkt dat
de verplichting dat iedere bijstandsgerechtigde elke kalendermaand een
inlichtingenformulier dient in te leveren terecht van tafel is. Het is volgens
deze leden een onnodig gedetailleerd voorschrift voor de gemeenten.

De leden van de GroenLinks-fractie stellen in dit verband een vraag die
betrekking heeft op de positie van daklozen. In het wijzigingsvoorstel
worden daklozen niet expliciet genoemd. Welke oplossing ziet de regering
voor het probleem dat een aantal daklozen niet in aanmerking wordt
gebracht voor een bijstandsuitkering bij gebreke van een officieel
woonadres?

Een tweede vraag betreft de privacy van de bijstandsgerechtigden.
Waar ook de leden van de GroenLinks-fractie wel inzien dat er een
spanningsveld bestaat tussen enerzijds het belang van fraudebestrijding
en anderzijds het belang van privacybescherming willen zij concreet van
de regering weten of medewerking aan een onaangekondigd huisbezoek
op grond van artikel 73 afgedwongen kan worden. Deze leden zouden van
een dergelijke mogelijkheid geen voorstander zijn.
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10. Verificatie– en valideringsplicht voor gemeenten

Het feit dat zowel bij de aanvraag van de bijstandsuitkering als
gedurende de gehele bijstandsverlening de aantoonplicht bij de aanvrager
van de Algemene bijstandswet-uitkering ligt, komt de leden van de
D66-fractie als een belangrijke vernieuwing voor. Om zekerheid te
verkrijgen over de volledigheid en de juistheid van de door de aanvrager
verstrekte gegevens zal de gemeente deze moeten kunnen verifiëren bij
diverse instanties. Middels artikel 128 van het wetsvoorstel zullen
bepaalde instanties verplicht worden desgevraagd kosteloos opgaven en
inlichtingen te verstrekken aan colleges van burgemeester en wethouders.

De leden van de D66-fractie vragen waarom de regering niet kiest voor
een limitatieve opsomming maar ruimte wil open houden (via artikel 128,
zevende lid) om óók andere instanties en personen dan genoemd
eventueel via een algemene maatregel van bestuur onder de inlichtingen–
plicht te doen vallen. Wordt er daarbij al concreet aan andere instanties of
personen gedacht?

11. Uitvoeringsplan en –beleidsverslag

In verband met de planmatige fraudebestrijding vragen de leden van de
PvdA-fractie hoe de inmiddels ontstane stuwmeren van signalen met
betrekking tot uitkeringsfraude en verhaal van kosten van bijstand
weggewerkt zouden moeten worden. Deze leden zouden het zeer
betreuren indien ook na inwerkingtreding van de heringerichte Algemene
bijstandswet nieuwe fraudegevallen middels verjaring zouden
«verdrinken» in deze stuwmeren.

Is het instellen van een task-force zoals voorgesteld door de commissie–
Doelman-Pel hier geen goede mogelijkheid? Kan overigens worden
aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de voornemens
om het verhaalsbeleid onder de loep te nemen?

12. De gemeentelijke uitvoeringsverantwoordelijkheid

Dat gemeenten in het kader van de Algemene bijstandswet een groot
aantal functies hebben te vervullen, spreekt vanzeif, aldus de leden van de
CDA-fractie. Dat deze functies in de wet worden genoemd geeft houvast,
maar dit mag niet ontaarden in een bureaucratisch spel. Naar de mening
van de CDA-fractie kunnen Gemeentelijke Sociale Diensten op hun eigen
manier vorm geven aan de inhoud van die functies waarbij zij, zoals
eerder opgemerkt, de instrumenten wel voorhanden behoren te hebben,
bijvoorbeeld voor de verificatie. De uitvoering van de functies moet wel
controleerbaar zijn en duidelijkheid geven aan de werkers en de cliënt.

De leden van de Groenlinks-fractie stellen een vraag betreffende de
cliëntenparticipatie. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad krijgen in
de nieuwe opzet tal van bevoegdheden, maar nergens ligt de verplichting
vastgelegd de cliëntenraad te horen. Is de regering niet met de leden van
de GroenLinks-fractie van mening dat de medezeggenschapsmogelijk–
heden van bijstandsgerechtigden hiermee ernstig tekort werden gedaan?

Een tweede vraag sluit aan bij de kritiek die met name door Divosa is
geventileerd. Divosa stelt in haar brief van 19 mei 1994 dat kerntaken van
bijstandsbeleid, zoals uitstroombevordering, in het nauw dreigen te
komen. Hoe reëel is deze vrees in de ogen van de regering?

13. Het toezicht op de uitvoering van de Algemene bijstandswet

De leden van de PvdA-fractie stellen met instemming vast dat de
toezichthoudende taak anders dan nu zal worden gepositioneerd. Er komt
zo begrijpen deze leden een binnen het ministerie van Sociale Zaken en
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Werkgelegenheid geplaatste inspectie. Deze zal niet worden belast met
beleidsoverdracht en beleidsinformatie. Door wie deze beleidsinformatie
wel zal worden verstrekt is deze leden echter nog niet duidelijk.

Begrijpen deze leden het goed dat onder het «rijkstoezicht» dat jaarlijks
aan de Kamer zal rapporteren deze inspectie moet worden verstaan? Kan
worden aangegeven wie nu beleidsoverdracht en beleidsinformatie ter
hand zullen nemen? Vastgesteld is dat tot op heden onduidelijk was
waaraan door de inspectie getoetst moest worden. «Algemene wenselijk–
heden als doelmatigheid, rechtmatigheid, juistheid, kwaliteit en effecti–
viteit geven de inspectie onvoldoende houvast», zo meende de
commissie-Doelman-Pel. Nu de discretionaire bevoegdheden van de
gemeenten - terecht - zijn vergroot klemt dit punt eens te meer. Deze
leden vragen derhalve nadere verheldering. Kan met name worden
aangegeven waarom niet expliciet is opgenomen wat in ieder geval van
gemeenten gevraagd kan worden in het kader van het Rijkstoezicht op de
uitvoering zoals geadviseerd in paragraaf 2.2.8 van het rapport «Rechten
en plichten»?

De voorgestelde wet regelt nauwkeurig en tamelijk gedetailleerd een
aantal aspecten van de bedrijfsvoering door de Gemeentelijke Sociale
Dienst. Zo worden regels gegeven omtrent het gebruik van formulieren,
het registreren van nummers, de mogelijkheid nadere eisen te stellen aan
te gebruiken formulieren, etc. De leden van de PvdA-fractie onder–
schrijven het belang van een goede bedrijfsvoering volledig (dus inclusief
de mogelijkheid tot controle), maar vragen of daarvoor zulke gedetail–
leerde regelgeving van rijkszijde nodig is. Waarom, zo concretiseren deze
leden hun vraag, kan niet worden volstaan met de bepaling dat burge–
meester en wethouders zorg dragen voor een verantwoorde bedrijfsadmi–
nistratie en een deugdelijke administratieve uitvoeringsorganisatie, zoals
de VNG bepleit?

De leden van de SGP-fractie vragen wat de regering vindt van de
suggestie van de Raad voor de Gemeentefinanciën om het Rijk die
gemeenten die bepaalde financiële doelstellingen halen, afstandelijker te
controleren dan gemeenten die dat niet doen, om zo kosten te besparen
en er voor gemeenten ook een lonend element in te brengen.

14. Financiële verhouding en verdeelaspecten

Naar de leden van de PvdA-fractie blijkt is er bij de gemeenten (zie ook
de brief van de VNG) ongerustheid ontstaan over de financiële
taakstelling. In dit verband vragen zij of het Rijk bereid zou zijn de nu
voorgestelde 100% gemeentelijke financiële verantwoordelijkheid voor de
toeslagen te heroverwegen indien uit een grondige evaluatie blijkt dat de
gewijzigde normensystematiek geen verschuivingen met zich meebrengt.

Met betrekking tot de vergrote mogelijkheden tot fraudebestrijding
vragen deze leden hoeveel nu al (bijvoorbeeld het laatste jaar) bespaard
kon worden door een grotere alertheid met betrekking tot fraude. Ook
vragen zij hoe besparingen ten gevolge van fraude berekend zullen
worden. Wordt hiervoor een «enge» definitie gehanteerd waaronder met
name terugbetaling van ten onrechte genoten uitkering valt of wordt een
«ruimere» definitie gehanteerd waarbij bijvoorbeeld het verschil tussen te
verwachten en de gerealiseerde uitkering als fraudebestrijding wordt
gezien?

Vervolgens vragen deze leden of het geen aanbeveling zou verdienen
om door middel van een ander vergoedingssysteem meer recht te doen
aan de inspanningen van gemeenten met betrekking tot de uitstroom–
bevordering. Deze leden denken daarbij niet aan een gewijzigde
verhouding (bijvoorbeeld 70/30, 80/20), maar aan een systeem dat uitgaat
van de heterogeniteit van het Algemene bijstandswet-bestand. Cliënten
verschillen immers naar de mate waarin gemeenten hun terugkeer naar
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de arbeidsmarkt kan realiseren. In diezelfde mate zouden gemeenten
financieel kunnen worden geprikkeld en gesteund. Is een vergoedings–
systeem mogelijk dat meer recht doet aan die differentiatie?

Overigens mag aangenomen worden dat de Kamer nog nader wordt
geïnformeerd over de wijze waarop de regerïng de budgetvaststelling
denkt vorm te geven en hoe daarbij wordt omgegaan met de mogelijke
vereveningsproblematiek.

De Algemene bijstandswet die in medebewind wordt uitgevoerd, legt
een verantwoordelijkheid bij de gemeenten en het rijk, zowel wat betreft
de regels en de uitvoering, als de financiële verdeling. Een grotere
verantwoordelijkheid van de gemeenten vraagt om een grote financiële
bijdrage, zo stellen de leden van de CDA-fractie. Hoe ziet de regering de
financiële verhouding, nu de bezuiniging van 380 miljoen gulden ter
discussie staat en de overgang van de overdracht van de toeslagen niet
meer aanvaardbaar lijkt, zo vragen de leden van de CDA-fractie. Deze
leden hebben regelmatig blijk gegeven voorstanderte zijn van een andere
financiële verhouding tussen rijk en gemeenten.

De leden van de D66-fractie zijn van mening dat het adagium «wie
bepaalt, betaalt» ook opgeld zou moeten doen bij het bepalen van de
financiële verantwoordelijkheden van het rijk respectievelijk de
gemeenten.

Deze leden kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het gewijzigd
voorstel van wet zeker waar het de normensystematiek betreft enigszins
centraliseert, terwijl er geen verschuiving wordt aangebracht in de
financiële verantwoordelijkheidsverdeling met name voor wat betreft de
toeslagen voor jongeren, die tot de bijzondere bijstand worden gerekend.
Ook de realiteitswaarde van de vooronderstelde bezuiniging van 380
miljoen gulden achten deze leden gering.

15. Budgettaire aspecten

15.1. Normensystematiek

Hebben de leden van de GroenLinks-fractie het goed begrepen, dan
moet de wijziging van de normensystematiek zo'n 380 miljoen gulden per
jaar opleveren. Blijkens tabel 11 op bladzijde 84 van de toelichting zou de
maatregel op termijn zelfs nog meer opleveren dan deze taakstelling,
kennelijk ruim 500 miljoen gulden. Bij deze getallen plaatsen zij grote
vraagtekens. De leden van deze fractie begrijpen immers uit de gegevens
op bladzijde 79 van de toelichting dat ongeveer 25% van alle alleen–
staanden kamerbewoner, kostganger of onderhuurder is en te maken kan
krijgen met een lagere dan de maximale toeslag. Bij de alleenstaande
ouders gaat het daarbij om een percentage van 7%. In absolute aantallen
uitgedrukt gaat het in de structurele situatie om ongeveer 93 000
bijstandsgerechtigden, die in beginsel te maken kunnen krijgen met een
verlaging van hun uitkering. Indien de «herijking» van de uitkering van
deze groep inderdaad 380 miljoen gulden moet gaan opleveren, gaat de
regering er blijkbaar van uit dat deze personen allen op jaarbasis ruim
4 000 gulden gekort kunnen worden. Dit zou dan betekenen dat nauwelijks
iemand van deze 93 000 voor een (gedeeltelijke) toeslag in aanmerking zal
worden gebracht. Kan de regering deze redenering onderschrijven? Je
vraagt je dan in gemoede af waarom de regering de mogelijkheid van
toeslagverlening überhaupt in het leven roept, waar het kennelijk niet de
bedoeling is dat toeslagen ook daadwerkelijk verstrekt worden, aldus de
leden van de GroenLinks-fractie.

In de tweede plaats is het alleszins denkbaar dat gemeenten besluiten
aan de categorie woningdelers een hogere uitkering te verstrekken dan
thans het geval is. De norm van 60% van het wettelijk minimumloon voor
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woningdelers wordt immers gewijzigd in een norm van 50% met de
mogelijkheid een toeslag van maximaal 20% te verlenen. In theorie
betekent dit dat woningdelers op grond van een gemeentelijke bijstands–
verordening in aanmerking kunnen komen voor een totale uitkering van
70% van het wettelijk minimumloon. Waar een gemeente, die immers
verantwoordelijk is voortal van beleidsterreinen, bijvoorbeeld in verband
met een (dreigend) woningtekort groepsbewoning van woningen wil
stimuleren is het denkbaar dat besloten wordt ten aanzien van woning–
delers niet al te rigide op te treden. Kennelijk is echter in de ramingen
geen rekening gehouden met hetfeit dat naast bezuinigingen ook extra
bijstandsuitgaven voor woningdelers kunnen optreden.

Bovendien is het deze leden opgevallen dat in de ramingen van de
«besparingen» geen rekening is gehouden met ontwijkgedrag. Zal een
kamerbewoner die zijn uitkering ziet dalen van 1 240 naar 900 gulden niet
zo snel mogelijk trachten andere, zelfstandige woonruimte te verkrijgen.
Het ware reëel geweest indien de regering met dergelijk gedrag meer
rekening had gehouden, nog te zwijgen over de kosten die dergelijk
ontwijkgedrag mee kan brengen in de sfeer van volkshuisvesting.

De leden van de GroenLinks-fractie nodigen de regering daarom uit
haar weinig overtuigende ramingen nader toe te lichten met inacht–
neming van bovenstaande opmerkingen.

75.2. Uitvoerings– en invoeringskosten

Door de verscherpte controle aan de toegangspoort, het grotere accent
op uitstroombevordering en de grotere aandacht voor fraudebestrijding
zullen volgens de leden van de D66-fractie de uitvoeringskosten voor de
gemeenten flink toenemen. Uit de nadere memorie van antwoord (blz. 83)
blijkt dat Rijk en VNG in het bijstandsakkoord zijn overeengekomen dat er
circa 25 miljoen gulden structureel extra ter beschikking zal komen voor
de uitvoering van de Algemene bijstandswet. Ook volgens de regering
(blz. 19, nader rapport) zal de mate waarin de uitvoeringskosten zullen
stijgen onder meer afhankelijk zijn van de invulling die individuele
gemeenten zullen geven aan hun eigen beleidsverantwoordelijkheden.
Zowel de VNG (brief d.d. 21 april) als Divosa (brief d.d. 19 mei) zetten
vraagtekens bij de genoemde 25 miljoen gulden. Divosa stelt dat er om
aan alle voorwaarden te kunnen voldoen een betere vergoedingsregeling
dient te komen. De VNG wijst onder meer op het grote aantal uitvoerings–
voorschriften en de uitbreiding van de bestandskoppeling en wijst er
eveneens op dat al deze activiteiten extra kosten met zich mee zullen
brengen. Aangezien deze leden óók uit het nader rapport (blz.19)
begrijpen dat er niet nauwkeurig kan worden aangegeven in welke mate
de uitvoeringskosten zullen stijgen, lijkt het hen van belang dat de
regering de genoemde 25 miljoen gulden tenminste nader onderbouwt.
Zoals het er nu naar uitziet bestaat er in ieder geval geen overeen–
stemming meertussen Rijk en VNG over de betreffende bedragen.

De leden van de SGP-fractie herinneren eraan dat zij in het verleden
vragen hebben gesteld bij de verhoging van de apparaatskosten met 25
miljoen gulden structureel, bij de onderbouwing en de toereikendheid van
dat bedrag. Zij komen nu op dat punt terug, aangezien zij constateren dat
het huidige wetsvoorstel aan de gemeenten aanzienlijk meer taken oplegt
dan aanvankelijk in het bijstandsakkoord lag besloten. Zij denken aan de
controle aan de toegangspoort van de bijstand, aan het bevorderen van
de uitstroom, aan intensivering van fraudebestrijding, aan het toezicht van
de gemeenten op hun eigen uitvoering en aan de vele uitvoerings–
voorschriften. Daar deze leden ook in het verleden al twijfels hadden bij
de toereikendheid van de genoemde f 25 miljoen, zal het niet verwon–
deren dat die twijfel alleen maar is toegenomen. Graag zien zij hierop een
reactie van de regering.
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75.3. Totaal overzicht/financiële effecten in relatie tot de taakstelling

De leden van de CDA-fractie willen graag inzicht krijgen in de beoogde
financiële taakstelling, of deze wordt gehaald en of het dossier nog belast
wordt met een nieuwe financiële taakstelling.

De leden van de SGP-fractie kunnen op dit moment moeilijk beoordelen
of het reëel is te verwachten dat een besparing van 380 miljoen gulden
geëffectueerd zal kunnen worden. Zij zien beslist de noodzaak in om op
basis van de kennis die men op dit moment heeft tot prognoses te komen,
maar in de cijfers die hieromtrent door de regering gepresenteerd worden
willen zij dan ook niet méér zien dan voorlopige veronderstellingen en
aannames. Deze leden benadrukken met kracht de noodzaak om de
komende jaren tot een goede monitoring en evaluatie te komen, om op
basis daarvan met zekerheid vast te kunnen stellen of het budget voor de
toeslagen geheel overgeheveld kan worden naar de gemeenten..
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