
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1988-1989 

20 598 Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal 
van kosten van bijstand 

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 17 februari 1989 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

I 

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 56, eerste lid, «bij de artikelen 
5 en 5a» vervangen door: in de artikelen 5 en 5a. 

II 

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 59 voor de eerste zin een 1. 
geplaatst en voor de tweede zin een 2. 

III 

In artikel I, onderdeel A, komt artikel 59a, tweede lid, te luiden als 
volgt: 

2. Indien de bijstand op grond van artikel 5 of artikel 5a als gezinsbij-
stand had moeten worden verleend, maar zulks achterwege is gebleven, 
omdat de betrokkene onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt 
dan wel de verplichting bedoeld in artikel 30, tweede lid, niet of niet 
behoorlijk is nagekomen, worden de gedurende het betrokken tijdvak ten 
onrechte gemaakte kosten van bijstand mede teruggevorderd van de 
persoon met wiens middelen bij de verlening van bijstand rekening had 
moeten worden gehouden. 

IV 

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 59a een derde lid toege-
voegd, luidende: 

3. De in het tweede lid bedoelde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de terugbetaling van de ten onrechte gemaakte kosten van bijstand. 

V 

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 61a, onder vernummering van 
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het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, voor de tweede zin van 
het eerste lid een 2. geplaatst. 

VI 

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 61b, derde lid, «Ons» 
vervangen door: de Kroon. 

VII 

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 61c, tweede lid, vervangen door: 
2. Tot verrekening wordt niet overgegaan gedurende de termijn 

waarbinnen de betrokkene een bezwaarschrift kan indienen tegen de 
beschikking tot terugvordering. 

VIM 

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 61c een vierde lid toege-
voegd, luidende: 

4. Indien de betrokkene van wie wordt teruggevorderd inmiddels een 
bijstandsuitkering ontvangt van een andere gemeente dan de gemeente 
die de terug te vorderen bijstand heeft betaald, is die andere gemeente 
bevoegd zonder machtiging van de betrokkene tot verrekening over te 
gaan ten behoeve van de gemeente die de terug te vorderen bijstand 
heeft betaald. 

IX 

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 61 d, eerste lid, vervangen door: 
1. Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 58 en 59, worden 

kosten van bijstand die meer dan vijf jaar vóór de datum van verzending 
van de beschikking tot terugvordering zijn gemaakt, niet teruggevorderd. 

X 

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 61e voor de eerste zin een 1. 
geplaatst en voor de tweede zin een 2. 

XI 

in artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 61 f voor de eerste zin een 1. 
geplaatst en voor de tweede zin een 2. 

XII 

In artikel I, onderdeel A, wordt na artikel 61 h een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: Artikel 61 i 

Op het executoriaal beslag tot terugvordering ingevolge deze 
paragraaf door de gemeente op loon, sociale uitkeringen of andere perio-
dieke betalingen, welke derden verschuldigd zijn of worden aan degene 
van wie wordt teruggevorderd, zijn de artikelen 479b tot en met 479g 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige 
toepassing. De in artikel 479g aan de raad voor de kinderbescherming 
toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan de gemeente. 

XIII 

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 62, tweede lid, vervangen door: 
2. De gemeente kan van verhaal geheel of gedeeltelijk afzien indien 
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daarvoor, gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt 
gezocht of van degene die de bijstand ontvangt of heeft ontvangen, 
dringende redenen aanwezig zijn. 

XIV 

In artikel I, onderdeel A, vervalt artikel 62, derde lid. Artikel 62, vierde 
lid, wordt vernummerd tot derde lid. 

XV 

In artikel I, onderdeel A, komt artikel 63, onderdeel c, te luiden als 
volgt: 

c. op degene die zijn onderhoudsplicht jegens zijn meerderjarig kind 
ingevolge artikel 395a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet of niet 
behoorlijk nakomt, tenzij de bijstand aan dit kind is verleend ingevolge 
een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 11, tweede 
lid. 

XVI 

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 64a, derde en zesde lid, niet in 
alinea's onderverdeeld. 

XVII 

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 66, eerste lid, tweede volzin, 
«Buiten aanmerking wordt gelaten» vervangen door: Behoudens het 
bepaalde in het tweede en derde lid wordt hierbij buiten aanmerking 
gelaten. 

XVIII 

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 68, eerste lid, «Het 
voornemen» vervangen door: De beschikking. De alinea-indeling van het 
eerste lid vervalt. Voor de laatste zin van het tweede lid wordt voorts een 
3. geplaatst. 

XIX 

In artikel I, onderdeel A, vervalt artikel 68b. 

XX 

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 69, eerste lid, vervangen door: 
1. Behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 66, derde lid, worden 

kosten van bijstand die meer dan vijf jaar vóór de datum van verzending 
van de beschikking tot verhaal zijn gemaakt, niet verhaald. 

XXI 

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 70 «tot en met 61 h» 
vervangen door: tot en met 61 i. 

XXII 

De aanhef van artikel I, onderdeel B, wordt vervangen door: Onder 
vernummering van het derde en vierde lid van artikel 3 tot vierde en 
vijfde lid, wordt het tweede lid van dat artikel vervangen door: Voor de 
tweede zin van de voorgestelde tekst wordt een 3. geplaatst. 
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XXIII 

Na artikel I wordt een nieuw artikel ia ingevoegd, luidende: 

Artikel la 

A 

Artikel 16 van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 
1984, 626) vervalt. 

B 

Artikel 8 van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) 
vervalt. 

XXIV 

In artikel II, onderdeel A, komt artikel 25b, tweede lid, te luiden als 
volgt: 

2. Indien de uitkering met inachtneming van artikel 3, eerste of 
tweede lid, had moeten worden verleend, maar zulks achterwege is 
gebleven, omdat de betrokkene onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft 
verstrekt, dan wel de verplichting bedoeld in artikel 17, niet of niet 
behoorlijk is nagekomen, wordt de gedurende het betrokken tijdvak ten 
onrechte verleende uitkering mede teruggevorderd van de persoon met 
wiens inkomen bij de verlening van de uitkering rekening had moeten 
worden gehouden. 

XXV 

In artikel II, onderdeel A, wordt aan artikel 25b een derde lid toege-
voegd, luidende: 

3. De in het tweede lid bedoelde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de terugbetaling van de ten onrechte verleende uitkering. 

XXVI 

In artikel II, onderdeel A, wordt artikel 25d, tweede lid, vervangen 
door: 

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

XXVII 

In artikel II, onderdeel A, wordt aan artikel 25d een vierde lid toege-
voegd, luidende: 

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 598, nr. 7 4 



XXVIII 

In artikel II, onderdeel A, wordt artikel 25e, eerste lid, vervangen door: 
1. Behoudens in het geval bedoeld in artikel 25a, eerste lid, onderdeel 

d, worden uitkeringen op grond van deze wet, die meer dan vijf jaar vóór 
de datum van verzending van de beschikking tot terugvordering zijn 
gemaakt, niet teruggevorderd. 

XXIX 

In artikel II, onderdeel A, wordt in artikel 25f, voor de eerste zin een 1. 
geplaatst en voor de tweede zin een 2. 

XXX 

In artikel II, onderdeel A, wordt in artikel 25g voor de eerste zin een 1. 
geplaatst en voor de tweede zin een 2. 

XXXI 

In artikel II, onderdeel A, wordt na artikel 25j een nieuw artikel 
ingevoegd luidende: 

Artikel 25k 
Op het executoriaal beslag tot terugvordering ingevolge deze 

paragraaf door de gemeente op loon, sociale uitkeringen of andere perio-
dieke betalingen, welke derden verschuldigd zijn of worden aan degene 
van wie wordt teruggevorderd, zijn de artikelen 479b tot en met 479g 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige 
toepassing. De in artikel 479g aan de raad voor de kinderbescherming 
toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan de gemeente. 

XXXII 

In artikel IV, onderdeel A, wordt «op grond van Hoofdstuk IV A, §2, van 
de Algemene Bijstandswet» vervangen door: op grond van Hoofdstuk IV 
A, §2, van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395). 

XXXIII 

Artikel VI wordt vervangen door: 
Artikel VI 

Artikell 37, tweede lid, laatste volzin, van de Wet op de lijkbezorging 
(Stb. 1955, 390) komt te luiden: 

De artikelen 62 tot en met 70 van de Algemene Bijstandswet (Stb. 
1973, 395) zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

XXXIV 

Artikel VIM vervalt. 

XXXV 

Artikel XII wordt vervangen door: 
Artikel XII 

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk 
besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onder-
delen daarvan verschillend kan worden gesteld. 
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TOELICHTING 

I, I I , V. V I , V I I , X, X I , X I I , X I I I , X V I , XV I I I , X X I I , X X V I , X X I X , 
X X X , X X X I I , X X X I I I , XXXIV , X X X V 

Mede naar aanleiding van opmerkingen van technische aard van de 
leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
worden deze onderdelen redactioneel bijgesteld dan wel in overeen-
stemming gebracht met de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek. 

I I I , IV, XX IV EN X X V 

Voor een toelichting op deze onderdelen verwijs ik naar het gestelde 
onder artikel 59a van de memorie van antwoord. 

VIM en XXVI I 

Voor een toelichting op deze onderdelen verwijs ik naar het gestelde 
onder artikel 61 g van de memorie van antwoord. 

IX, XX en XXVI I I 

Met de gewijzigde redactie is aangesloten bij de formulering van het 
vorige wetsvoorstel 18 813. Duidelijker is thans aangegeven wanneer de 
vervaltermijn wordt gestuit. 

X I I , X IX , X X I en X X X I 

Voor een toelichting op deze onderdelen verwijs ik naar mijn reactie op 
de vragen van de leden van de P.v.d.A-fractie in het algemene gedeelte 
van de memorie van antwoord. Aangezien nu ook in de terugvorderings-
paragraaf onder artikel 61 i het vereenvoudigd derdenbeslag is 
opgenomen, kan artikel 68b vervallen, omdat in artikel 70 mede kan 
worden verwezen naar artikel 61 i. 

XIV, XV en XX I I I 

De toelichting op deze onderdelen is te vinden onder artikel 62 van de 
memorie van antwoord. 

XVI I 

De toelichting op dit onderdeel is aan de orde geweest onder artikel 
66 van de memorie van antwoord. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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