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Vastgesteld 25 oktober 1988 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ', belast 
met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer van 
haar voorlopige bevindingen als volgt verrslag uit te brengen. 

I. Algemeen 

De leden van de C.D.A.fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het nieuwe wetsvoorstel tot herziening van de verhaalspa-
ragraaf in de Algemene Bijstandswet. Deze leden herhaalden hun estijds 
reeds uitgesproken instemming ten aanzien van de introduktie van een 
algemene verhaalsplicht. Zij vonden dat een dergelijke verhaalsplicht de 
voorkeur verdiende niet alleen vanuit het oogpunt van gelijke rechtsuitoe-
fening maar ook vanuit het principe dat een ieder primair zelf verant-
woordelijk is voor eigen onderhoud en voor het ondemoud van diegenen 
waarvoor men een onderhoudsverantwoordelijkheid op zich heeft 
genomen. 

De leden van de C.D.A. fractie waren verheugd over het feit dat het 
mogelijk was gebleken de voornamelijk procedurele onvolkomenheden 
uit het eerdere wetsvoorstel weg te nemen. Dit heeft geresulteerd in een 
handhaving van de onderdelen voor wat betreft de wijziging van de 
bevoegdheid tot verhaal in een verplichting, het onderscheid tussen 
terugvordering van de betrokkene zelf en verhaal op derden en de 
mogelijkheid tot verrekening en aanpassing van de vaststellingsme-
thodiek van de verhaalsbedragen en de verdere procedure. 

De leden van de C.D.A. fractie vonden dat er veel voor spreekt om de 
procedures af te stemmen op de aard van de gevallen. Met name het 
onderscheid tussen verhaal op de betrokkene zelf en verhaal op derden 
rechtvaardigt een procedureel onderscheid omdat in de eerste situatie 
sprake is van een beoordeling volgens de maatstaven van de 
Bijstandswet en in het andere geval een beoordeling moet plaatsvinden 
volgens de normen van de familierechtelijke onderhoudsplicht. Bij de 
beoordeling volgens de Bijstandswet is de gemeentelijke overheid het 
competente orgaan, bij de beoordeling volgens het familierecht uitein-
delijk de burgerlijke rechter. Hoewel de leden van de CD.A-fractie dus 
met het principe van het onderscheid tussen verhaal en terugvordering 
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konden instemmen hadden zij wel een aantal vragen en opmerkingen 
over de kring van personen waarvan terug kan worden gevorderd en over 
de inhoud en omvang van de betrokkenheid van de kantonrechter. 
Komen als «betrokkenen van wie kan worden teruggevorderd» uitsluitend 
bijstandgerechtigden in aanmerking? Staan deze «betrokkenen» altijd in 
een niet verbroken (familierechtelijke) relatie tot elkaar? 

Heeft de kantonrechter louter zorg te dragen voor een executoriale 
titel of is er ook sprake van een inhoudelijk oordeel van de kanton-
rechter? Sluit de betrokkenheid van de kantonrechter aan bij zijn huidige 
toetsingsbevoegdheid? Zij spraken uit bij de artikelsgewijze behandeling 
terug te zullen komen op dit onderwerp. 

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in het voorstel om 
aan de plicht tot terugvordering en verhaal niet een absoluut karakter toe 
te kennen. Een zekere marge moet aan het toekennend orgaan worden 
gelaten teneinde in gevallen van bijzondere hardheid van terugvordering 
of verhaal te kunnen afzien. Toch vonden deze leden het zinvol om nader 
in te gaan op de omstandigheden die een dringende reden in de zin van 
de wet kunnen vormen. Moet dan primair gedacht worden aan financiële 
redenen? Is het de bedoeling slechts van dringende redenen te spreken 
indien als gevolg van terugvordering of verhaal de draagkracht onder het 
minimumbehoefteniveau daalt? Kunnen er ook andere omstandigheden 
dringende redenen opleveren, bij voorbeeld emotionele redenen indien 
ouders en kinderen of partners op een zodanige wijze uit elkaar zijn 
gegaan dat het opnieuw met elkaar in contact treden tot ernstige 
(psychische) gevolgen kan leiden? De leden van de C.D.A.-fractie vonden 
het in ieder geval nodig dat de staatssecretaris meer duidelijkheid 
verschaft over de beoogde inhoud van de dringende reden dan tot nu toe 
in de memorie van toelichting is gebeurd. 

De leden behorende tot de C.D.A.-fractie vonden het een goede zaak 
dat aan de mogelijkheid tot verrekening van de terugvordering in het 
onderhavige wetsvoorstel wettelijke grondslag wordt geboden. Zij 
begrepen dat het de bedoeling is tegen het verrekeningsbesluit alle 
rechtsmiddelen open te stellen. Hoewel deze leden heel wel beseften dat 
rechtsbescherming ook tegen de wijze van terugbetaling nodig is, 
vreesden zij dat de thans geïntroduceerde rechtsgang tegen het verreke-
ningsbesluit dubbelop zou zijn. Biedt de normale rechtsgang tegen de 
beschikking tot terugvordering niet reeds voldoende, «maximale 
bescherming», zo vroegen deze leden. 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met het uitgangspunt dat bij 
verhaal op onderhoudsplichtigen aansluiting wordt gezocht bij regels 
betreffende de burgerlijke verplichting tot het verschaffen van levenson-
derhoud. Dat hierbij de systematiek wordt gevolgd dat de gemeente 
gebonden is aan een uitspraak van de alimentatierechter vonden zij een 
goede zaak. Maar daarbij rezen toch een aantal vragen. Aangezien het bij 
de vaststelling van de omvang van de onderhoudsverplichting gaat om 
vaststelling van zogenaamde burgerlijke rechten en plichten, moet die 
vaststelling geschieden door de onafhankelijke rechter. Nu het 
wetsvoorstel kiest voor een vaststelling door gemeenten met slechts een 
beperkte verzetsmogelijkheid van de onderhoudsplichtige bij de rechter, 
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie de staatssecretaris of een derge-
lijke procedure wel voldoet aan de eis van artikel 6 EVRM «toetsing door 
een onafhankelijke rechter». 

Aan de opdracht aan gemeenten om zelfstandig het bedrag van de 
onderhoudsbijdrage vast te stellen op basis van de «maatstaven en 
normen» die de rechterlijke macht hanteert, zagen deze leden ook nog 
wel een groot aantal bezwaren kleven. Zij vreesden onduidelijkheden 
voor gemeenten en onderhoudsplichtigen. In de eerste plaats wilden 
deze leden weten wat een gemeente bij voorbeeld te doen staat indien 
bij voorbeeld de man de schulden op zich heeft genomen bij de boedel-
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scheiding, de vrouw op basis daarvan af heeft gezien van alimentatie en 
de rechter deze afspraak heeft geaccepteerd, terwijl er toch nog wel 
enige draagkracht (boven het bijstandsniveau) bij de man rest, is in zo'n 
geval een uitspraak aanwezig waaraan de gemeente is gebonden, op 
basis waarvan de gemeente niet tot verhaal hoeft over te gaan? 

Ook vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of er een rechterlijke 
uitspraak aanwezig moet worden geoordeeld indien partijen een 
convenant hebben en de rechter dit convenant in zijn vonnis opneemt, 
maar de basis van de alimentatieverplichting in dit convenant niet wordt 
gevormd door de zogenaamde Tremanormen terwijl er toch ook geen 
sprake is van een nihilbeding. Is de gemeente gebonden of moet de 
gemeente toch zelfstandig overgaan tot het bepalen van de verhaalsbij-
drage op basis van de Tremanormen? 

Vervolgens vroegen deze leden naar de situatie waarin de partijen een 
convenant zijn overeengekomen en de rechter dit niet in zijn echtschei-
dingsvonnis opneemt. Er is geen rechterlijke alimentatieuitspraak, moet 
de gemeente zelf het verhaalsbedrag vaststellen op basis van de 
Tremanormen? 

Wat bedoelt de staatssecretaris als hij zegt dat het om de normen gaat 
die de rechterlijke macht toepast? Zijn dat louter de Tremanormen of is 
dat het complex van feiten, omstandigheden, Tremanormen en jurispru-
dentie waarop de rechter zijn oordeel baseert? De leden van de 
C.D.A.-fractie voorzagen dat dat een zware opdracht voor het gemeen-
telijk ambtelijk apparaat zou zijn, zeker in het begin wanneer nog geen 
enkele ervaring met dit systeem zou zijn opgedaan. Deze leden zagen 
dan ook niet direct de juistheid van de redenering van de staatssecretaris 
in waar hij stelt dat van de introductie van de plicht tot terugvordering en 
verhaal als zodanig weinig problemen hoefden te worden verwacht. De 
leden van de C.D.A. fractie vermoeden dat ook die gemeenten waar 
verhaal tot nu toe regel is, te maken krijgen met een geheel nieuwe 
berekeningssystematiek en toetsingsmethodiek, waar ervaring mee moet 
worden opgedaan alvorens een en ander probleemloos kan gaan 
verlopen. 

Tegen deze achtergrond wensten de leden van de C.D.A. fractie dan 
ook de financiële vertaling van de kosten van de uitvoering te beoor-
delen. Volgens de toelichting van de staatssecretaris moet een bedrag 
van 15 miljoen, toe te voegen aan het gemeentefonds, voldoende zijn om 
deze extra uitvoeringskosten op te vangen, dit mede omdat de staatsse-
cretaris van mening is dat niet de totale extra apparaatskosten hoeven te 
worden vergoed. De Raad voor de Gemeentefinanciën bepleit daaren-
tegen een toevoeging van 32 miljoen gulden. 

De leden van de C.D.A.-fractie wilden hierover de volgende vragen 
stellen: zijn de gememoreerde 32 miljoen de werkelijke apparaatskosten? 
Op basis waarvan komt de staatssecretaris tot zijn redenering dat niet de 
totale extra apparaatskosten aan de gemeenten hoeven te worden 
vergoed? Indien slechts wordt gekeken naar de verdeling van de 
opbrengsten lijkt een verdeling van 90% van de apparaatskosten voor het 
Rijk ten opzichte van 10% van de extra apparaatskosten voor de 
gemeenten redelijk. Terwijl er zelfs argumenten zijn aan te voeren om de 
apparaatskosten (zeker in de aanvangsperiode) totaal te vergoeden. 

Kan de staatssecretaris aangeven of het bedrag van 1 50 miljoen 
gulden besparing waarvan hij spreekt in- of exclusief de extra apparaats-
kosten is geraamd en of dat bedrag uitgaat van een maximale alimenta-
tieduur van 12 jaar of dat er ook wordt gerekend met verlengingen op 
grond van bijzondere omstandigheden? Ook zouden de leden van de 
C.D.A.-fractie van de staatssecretaris willen vernemen of op dit cijfer ook 
in mindering zijn gebracht de extra lasten die voor rekening van het 
bijstandbudget zullen komen als gevolg van het feit dat vrouwen die door 
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de eventuele limitering van de alimentatie tot 12 jaar juist een beroep op 
de Bijstandswet zullen moeten doen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten allereerst te benadrukken dat 
zij, met het kabinet, van mening zijn dat verhaal een wezenlijk onderdeel 
is van de Algemene Bijstandswet (ABW) en nauw samenhangt met de 
beginselen die aan deze wet ten grondslag liggen. Deze leden wezen 
hierbij op artikel 1, eerste en tweede lid, artikel 3, eerste lid en artikel 5 
van de ABW. Zij zeiden de mening toegedaan te zijn dat gemeenten in 
het kader van de uitvoering van de ABW, een belangrijke taak hebben in 
het zorgvuldig uitvoeren van de wet en het beheer van gemeenschaps-
gelden. Dit houdt naar het oordeel van deze leden in dat gemeenschaps-
middelen die in rechte èn redelijkheid terug te vorderen c.q. te verhalen 
zijn, ook teruggevorderd èn verhaald dienen te worden. Of, zoals in de 
memorie van toelichting wordt weergegeven, de wijze waarop de 
gemeenten van hun bevoegdheid tot verhaal gebruik maken (de 
zogenaamde kan-bepaling) noodzaakt tot dit wetsvoorstel, was voor deze 
leden aan twijfel onderhevig. 

Deze leden hebben voorshands geen overwegende bezwaren tegen het 
vervangen van deze «kan-bepaling» door een «moet mits-bepaling», 
maar hadden twijfel over de opportuniteit. 

Een eerste beoordeling van de leden van de P.v.d.A.-fractie van dit 
wetsvoorstel vergeleken met wetsvoorstel 18 813, dat verworpen is, 
leidde bij hen tot de conclusie dat dit wetsvoorstel een verbetering is ten 
opzichte van het verworpen voorstel. 

Er zijn echter ook een aantal wijzigingen voorgesteld die een verslech-
tering inhouden, zoals het voorstel tot wijziging van artikel 3; de 
gemeente krijgt nu de bevoegdheid om situaties waarin een verzoek tot 
echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk 
na scheiding van tafel en bed bij de rechter aanhangig is, als voorwaarde 
te stellen voor de verlening van bijstand dat een verzoek wordt gedaan 
tot toekenning van een uitkeri.ig voor levensonderhoud. 

De hier aan het woord zijnde leden konden zich aansluiten bij de 
bezwaren ten aanzien van dit onderdeel van het wetsvoorstel zoals 
verwoord door de Emanicpatieraad en het College ABW. Zij meenden dat 
hiermee het echtscheidingsproces ernstig kon worden verstoord en 
verwezen naar de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel ABW (TK 
61-62, 6796). Zij verzochten een duidelijke uiteenzetting van de 
beweegredenen van de beleidswijziging, te meer daar in de memorie van 
antwoord, bij 18 813, nr. 5, blz. 5 heel duidelijk is gesteld door de staats-
secretaris dat niet een zodanige voorwaarde mag worden verbonden aan 
het verlenen van bijstand. De toelichting op artikel 3 tweede lid heeft 
deze leden niet overtuigd. 

Een tweede verslechtering is naar de opvatting van de hier aan het 
woord zijnde leden dat niet geregeld is dat verhaal achterwege blijft in 
situaties als bedoeld in het amendement-Nijhuis/Groenman bij 
wetsvoorstel 18 813; het amendement dat is ingetrokken omdat in het 
ontwerp van een algemene maatregel van bestuur met de bijbehorende 
nota van toelichting een artikel 7 was opgenomen (zie 18 813, nr. 37). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten de regering in te gaan op 
deze kwestie en verwezen hierbij ook naar het Advies van de Emancipa-
tieraad op dit punt. 

Deze leden betreurden het ook dat wederom geen beperking van de 
verhaalsduur in onderhavig wetsvoorstel is opgenomen; het wetsvoorstel 
tot limitering van de alimentatie na scheiding is inmiddels bij de Eerste 
Kamer in behandleing en wel in de fase dat gewacht wordt op de 
memorie van antwoord. Kan de regering aangeven wanneer deze naar de 
Eerste Kamer zal worden gestuurd zodat voor deze leden na te gaan is of 
er wederom een amendement met dezelfde inhoud als het amendement-
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Nijhuis, 18 813, nr. 17 dient te worden ingediend indien de plenaire 
behandeling in de Tweede Kamer van dit wetsvoorstel plaatsvindt vóór 
de stemming over het wetsvoorstel inzake de beperking van de alimenta-
tieduur in de Eerste Kamer? 

In vergelijking met het vorige wetsvoorstel is het onderdeel financiële 
gevolgen even onbevredigend, zo spraken de leden van de P.v.d.A.-
fractie. 

Op grond van welke onderzoeksgegevens bij voorbeeld wordt aange-
nomen dat er in 85 000 gevallen verhaald kan worden? Op grond van 
welke gegevens wordt het bedrag van alimentatie inclusief de bijdrage 
van de kinderen op gemiddeld f 3 000/jr geraamd? In 1985 bedroeg de 
gemiddelde jaarafdracht van de Raden voor de Kinderbescherming aan 
gemeenten f 1 923 voor zover hun informatie strekt. Een ervaringsge-
geven zou zijn dat na betaling van de kinderalimentatie er in het 
algemeen weinig ruimte overblijft voor een bijdrage ten behoeve van de 
ex-partner. De leden van de P.v.d.A.-fractie bekroop de vrees dat ook 
hier van regeringszijde de opbrengst te hoog wordt ingeschat en 
daarmee ook de baten van de gemeenten; hierdoor, zo stelden zij, wordt 
het gat tussen de door de Raad voor de Gemeentefinanciën noodzakelijk 
geachte compensatie voor de uitvoeringskosten en het door de staatsse-
cretaris voorgestelde bedrap nog groter. 

Dat cijfers over de rechtst i^kse alimentatieontvangsten niet verder 
strekten dan de jaren 1981 en 1982 heeft de hier aan het woord zijnde 
leden verbaasd. Zijn er geen cijfers bekend uit de daarop volgende jaren? 
Zou het niet zo kunnen zijn dat het verworpen wetsvoorstel zijn 
schaduwen al vooruit heeft geworpen, zodat gemeenten meer van hun 
verhaalsbevoegdheden gebruik zijn gaan maken? En als dit zo zou zijn, 
zijn dan de te verwachten opbrengsten ook in dit opzicht te optimistisch 
geraamd? 

Met veel belangstelling zagen de leden van de P.v.d.A.-fractie de 
cijfers van de jaren na 1982 tegemoet. 

De voorgestelde financiële compensatie van 15 miljoen levert bij de 
leden van de P.v.d.A.-fractie ook de nodige vraagtekens op. Het bedrag 
is hetzelfde als werd voorgesteld in 1984. Is het aantal cliënten sinds 
1984 niet toegenomen en is dit geen aanleiding om het stijgingsper-
centage (13,3% volgens de Raad voor de Gemeentefinanciën tussen 
1983 en 1986) van cliënten ook van toepassing te verklaren op het 
compensatiebedrag? Hoe is het bedrag van 15 miljoen tot stand 
gekomen? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat in de memorie 
van toelichting niet voldoende is ingegaan op de bezwaren van de Raad 
voor de Gemeentefinanciën en verzochten de regering alsnog in te gaan 
op de stellingname van de Raad voor de Gemeentefinanciën dat de 
gewijzigde verhaalsprocedure extra kosten voor de gemeenten met zich 
meebrengt, dat het voor de hand ligt te veronderstellen dat de gevallen 
waarin nu niet wordt verhaald, moeilijker zijn, minder geld opleveren en 
meer inspanning vergen; dat voor de lange looptijd van de procedures de 
eventuele baten van de extra werkzaamheden later gerealiseerd zullen 
worden of oninbaar zijn. 

Een laatste vraag in dezen is waarom niet de suggestie is gevolgd van 
de Raad voor de Gemeentefinanciën om eventuele baten te betrekken bij 
bestaande compensatieregeling van de mutaties in de bijstandslasten? Is 
dit wellicht omdat de te verwachten besparingen lang niet zo hard zijn 
als wordt voorgesteld en het Rijk gaarne deze «besparingsverliezen» in 
een verhouding 90:10 deelt? 

Een rekenvoorbeeld van een van de grote gemeenten heeft de hier aan 
het woord zijnde leden tot verder nadenken gebracht over de financiële 
onderbouwing van dit wetsvoorstel. 

In 1986 werd f 550 000 ontvangen van de Raad voor de Kinderbe-
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scherming. Op de uitkeringen werd op jaarbasis een bedrag van ruim 
f 1,5 miljoen rechtstreeks in mindering gebracht (ca. f 1 miljoen alimen-
tatie kinderen en f 0,5 miljoen alimentatie ex-echtgenote). Het totaal van 
de voor die gemeente relevante nagekomen onderhoudsverplichtingen is 
hierdoor f 2,1 miljoen. Via verhaalsacties wordt f 320 000 ontvangen. 

Naar rato van de geschatte opbrengst van de onderhoudsplicht van 
f 130 miljoen zou dat voor die gemeente f 3,25 miljoen moeten zijn. De 
werkelijke opbrengst van f 320 000 verschilt nogal van dit bedrag. 

Dit betekent dat zo'n gemeente veel minder opbrengst krijgt dan in de 
memorie van toelichting wordt voorgesteld! Deze leden zagen hierop 
gaarne een reactie van de regering tegemoet. 

Als beweegredenen van dit wetsvoorstel wordt ook genoemd dat bij 
gemeenten de wijze waarop verhaal in de praktijk wordt toegepast, 
onderling verschilt en wel met betrekking tot de omvang van het te 
verhalen bedrag en termijnen van terugbetaling, aldus de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. 

Het uitgangspunt van de regering dat gelijke gevallen zoveel mogelijk 
naar gelijke maatstaven moet worden beoordeeld, sprak de leden van de 
P.v.d.A.-fractie uiteraard aan. 

Hun was echter niet duidelijk geworden wat de beweegredenen zijn 
geweest van de gemeenten om afwijkend te handelen en of die niet 
hebben gelegen bij wat nu wordt voorgesteld in artikel 55, tweede lid, 
namelijk in de omstandigheden van persoon en gezin of bij voorbeeld in 
een kosten/baten-afweging op grond waarvan afgezien werd van invor-
dering. Steeds immers, zal van geval tot geval aan de hand van alle 
omstandigheden de situatie van betrokkene moeten worden beoordeeld 
en een beslissing moeten worden genomen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie wilden nog eens onderstrepen dat zij 
van mening zijn dat toekennen en terugvorderen van bijstand (van de 
cliënt zelf) volgens dezelfde maatstaven dient te geschieden. In beide 
gevallen is de gemeente verplicht het beginsel van individualisering te 
volgen. Zij zagen gaarne in de wettekst zelf duidelijker aangegeven dat in 
individuele gevallen van terugvordering geheel of gedeeltelijk kan worden 
gezien. In de memorie van toelichting onder 4.1 wordt gesproken over 
incidentele gevallen en in de toelichting op artikel 55 over individuele 
gevallen. Naar de opvatting van de hier aan het woord zijnde leden dient 
bij 4.1 in de memorie van toelichting het woord incidenteel te worden 
gewijzigd in individueel. 

Deze leden zagen niet geheel voor ogen hoe de diverse wijzigingsvoor-
stellen het geschetste probleem van verschillende interpretatie van 
de omstandigheden van persoon en gezin en gevolgen voor terugvor-
dering en verhaal door gemeenten oplossen. 

Zij zagen gaarne een nadere uiteenzetting over het hier weergegeven 
probleem tegemoet van regeringszijde. 

Dat er een onderscheid gemaakt wordt in dit wetsvoorstel tussen 
terugvordering van bijstand van de betrokkene zelf en verhaal op derden, 
sprak de leden van de P.v.d.A.-fractie aan. 

De argumentatie dat het verlenen van bijstand een bestuurstaak van 
burgemeester en wethouders is en dus ook het terugvorderen c.q. verre-
kenen van onverschuldigd te veel betaalde bijstand en dat voor beide 
zaken dezelfde beroepsprocedure moet gelden sprak deze leden aan. 
Immers, zo wordt gesteld in de memorie van toelichting, de beoordeling 
van de omstandigheden en de middelen in geval van bijstandsverlening 
en bij terugvordering geschiedt dan geheel naar gelijke maatstaven. 

Er was echter, zo stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie, wel kritiek 
op de onafhankelijkheid van de administratieve procedure bij het vorig 
wetsvoorstel. Ook nu is er van de zijde van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten gesteld dat inhouding op de bijstand slechts mag 
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plaatsvinden na goedvinden van de betrokkene of nadat er een rechter-
lijke beslissing is ter zake van de terugvordering. 

Deze stellingname was voor de leden van de P.v.d.A.-fractie reden tot 
het stellen van enige vragen. 

Zagen zij het goed, dan is er in dit wetsvoorstel aansluiting gezocht bij 
de terugvorderingsmogelijkheden in de ZW, WW, WAO, AAW en Toesla-
genwet, waarbij de uitvoeringsorganen de bevoegdheid hebben hetgeen 
onverschuldigd is betaald terug te vorderen danwei te verrekenen. Een 
terugvorderingsbeslissing wordt bij deze wetten zelfs gezien als een 
beslissing inzake uitbetaling van de uitkering en niet als een beslissing 
inzake het recht op uitkering, zodat geen BVB = voor Beroep Vatbare 
Beslissing hoeft te worden gestuurd. 

Maakt betrokkene gebruik van beroepsmogelijkheden, dan geldt 
volgens artikel 185 van de Beroepswet dat er geen schorsende werking 
is. Is betrokkene het niet eens met de wijze waarop wordt verrekend, dan 
zal hij/zij zijn/haar heil moeten zoeken bij de burgerlijke rechter in kort 
geding. 

Kennelijk is het terugvorderings/verrekeningsbeleid geen sinecure; het 
is deze leden bekend, dat aan het terugvorderingsbeleid van de bedrijfs-
verenigingen een uitgebreide circulaire (5/5/88) ten grondslag ligt. 
Hierbij worden enkele afwegingsfactoren genoemd ten aanzien van 
beslissingen tot terugvordering/verrekening èn kwijtschelding die hen 
aanspreken. Gaarne zagen zij een reactie van de regering tegemoet of 
deze criteria, wanneer zij door gemeenten worden gebruikt, er wel toe 
zouden leiden dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. 

Ervan uitgaande dat de terugvordering op betrokkene zelf in de sociale 
zekerheidswetten kan worden toevertrouwd aan de bedrijfsverenigingen 
die ook het recht op en de hoogte van de uitkering vaststellen, kan zeer 
wel verdedigd worden dat dit in de ABW aan het College van B&W kan 
worden toevertrouwd. Voor deze leden bleef staan dat in de sociale 
zekerheidswetten er een rechtsgang is via Raden van Beroep en Centrale 
Raad van Beroep welke als onafhankelijker kan worden beoordeeld dan 
die van de ABW. 

Wie stelt dat de procedure voor toekenning en terugvordering van 
bijstand dezelfde moet zijn, maar meent dat ook enige kritiek te leveren 
is op de onafhankelijkheid van de administratieve procedure, komt 
wellicht tot de conclusie dat er een totale andere rechtsgang gekozen 
moet worden. De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden gaarne vernemen 
of er op dit moment ideeën leven bij de regering om de hele rechtsgang 
binnen de ABW te wijzigen. 

Zagen zij het goed, dat door de Tijdelijke wet kroongeschillen waarbij 
het kroonberoep is vervangen door beroep op de afdeling geschillen van 
Bestuur van de Raad van State ook op de Algemene Bijstandswet van 
toepassing is? En dat daarmee voldoende is tegemoet gekomen aan de 
eisen die artikel 6 van het Verdrag van Rome aan een rechtsgang stelt 
(onafhankelijkheid/onpartijdigheid)? 

Zij zagen een reactie van regeringszijde op deze zienswijze met 
belangstelling tegemoet. 

Ook wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie weten wat de mogelijk-
heden van de burger zijn om snel een reactie te krijgen op een verzoek 
om herziening van de terugvordering van de bijstand (artikel 61a, tweede 
lid). 

Moet de burger dan bij de burgerlijke rechter een kort geding 
aanspannen of kan de burger een beroep doen op artikel 60a van de Wet 
op de Raad van State? En geldt dit laatste ook voor artikel 61b, eerste 
lid? 

Ten aanzien van de motivering om de verhaalsprocedure naar de 
rechtbank te verhuizen, verzochten de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. de regering hierop nog eens nader in te gaan. Van de zijde van 
de VNG is gesteld dat het goedkoper zou zijn als de gemeente met 
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slechts één rechterlijke instantie van doen heeft en dat iedereen de 
Tremanormen kan leren en hanteren. Naar hun informatie is dit laatste de 
vraag en zij verwezen hierbij naar het artikel van Corien Prins in Trema 4, 
april 1986 en het artikel van mw. mr. H. Snijders-Borst in Trema, februari 
1986: wellicht dat het probleem door een verschenen computerpro-
gramma sindsdien is opgelost! 

Tot slot van deze algemene opmerkingen verzochten de leden van de 
P.v.d.A. fractie de regering nader in te gaan op de bezwaren die van de 
zijde van de uitvoeringsorganen zijn weergegeven ten aanzien van de 
executie. 

Van wezenlijk belang voor de effectiviteit van het terugvorderings- en 
verhaalsbeleid zijn de executiemogelijkheden die de gemeente worden 
aangereikt in het wetsvoorstel. Zij constateerden dat er drie verschillende 
procedures in het wetsvoorstel zijn opgenomen: 

. Bij terugvordering geeft de beschikking van de kantonrechter de 
executoriale titel die bij niet betaling met toepassing van de voorschriften 
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ten uitvoer kan worden 
gelegd. 

. Idem de beschikking tot verhaal indien een rechterlijke uitspraak 
betreffende levensonderhoud uitvoerbaar is. In dit geval mag echter de 
gemeentelijke deurwaarder worden ingeschakeld. 

. In de overige verhaalszaken kan op basis van de rechterlijke uitspraak 
gebruik worden gemaakt van het zogenaamde vereenvoudigde derden-
beslag. Evenals bij terugvordering kan als het vereenvoudigde derden-
beslag niet mogelijk blijkt geen gebruik worden gemaakt van de gemeen-
telijke deurwaarder. 

Voor een verhoging van de inzichtelijkheid en de uitvoerbaarheid voor 
de gemeentelijke uitvoerders zou, ongeacht de grond, een eenduidige 
procedure gevolgd kunnen worden. Elementen daarvan dienen te zijn het 
vereenvoudigd derdenbeslag en de mogelijkheid de gemeentelijke 
deurwaarder in te schakelen. 

Overigens misten zij een bepaling over de wijze van beslaglegging in 
de terugvorderingsparagraaf die wel aanwezig is bij de verhaalsparagraaf 
(artikel 68b). 

In het nader rapport op de advies van de Raad van State stelt de 
regering dat de civielrechtelijke benadering ten aanzien van het reali-
seren van onderhoudsaspecten steeds voorop heeft gestaan. Naar de 
opvatting van de leden van de P.v.d.A.-fractie heeft het publiekrecht 
geprevaleerd. Het burgerlijkrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen 
burgers. De essentie van het verhaal in rechte is dat overheid zich niet 
neerlegt bij de uitkomst van de civiel-rechterlijke procedure en deze 
doorbreekt. Alleen in artikel 64a vormt het resultaat van het echtschei-
dingsproces een gegeven. 

De burgerrechtelijke vrijheid van de bijstandsontvangende om niets te 
vragen of weinig, wordt immers doorbroken. Dit is toch een publiekrech-
terlijke actie die moet worden uitgevoerd door een publiekrechterlijk 
orgaan, de gemeente. 

In de memorie van toelichting wordt gesteld dat het verhaal op het 
alimentatierecht wordt afgestemd. De gemeente zal zich bij het verhaal 
moeten richten op de maatstaven en omstandigheden die de rechter in 
alimentatiezaken hanteert. 

In de praktijk zijn dit de Tremanormen en immateriële factoren, zoals 
de wijze waarop de (ex)-echtgenoten elkaar bejegenen. De vraag kwam 
bij de leden van de P.v.d.A. fractie op of van medewerkers van een 
sociale dienst kan worden verlangd naar deze immateriële factoren 
onderzoek te doen en hiermee rekening te houden; de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkene kan hierbij al snel in het geding komen. De 
afstemming op de burgerlijke alimentatierechtspraak is onvolkomen, naar 
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de opvatting van de leden van de P.v.d.A.-fractie, omdat de positie van de 
civiele rechter lijdelijk is; hij/zij gaat af op datgene wat partijen hem/haar 
voorleggen. Dit kan betekenen dat hieruit een naar de maatstaven van de 
gemeente berekend, te lage onderhoudsbijdrage voortkomt. De 
gemeente krijgt nu de bevoegdheid om te verzoeken tot wijziging van het 
alimentatiebedrag. De invulling van deze bevoegdheid wordt aan 
gemeenten overgelaten. In hoeverre kan dit ertoe leiden dat gelijke 
gevallen niet gelijk worden behandeld omdat per gemeente het beleid zal 
verschillen. Zo vroegen deze leden. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel 18 813 in de Eerste Kamer is 
door de staatssecretaris gesteld (Eerste Kamer, 14 mei 1986 blz. 1219). 
« dat de arrondissementsbanken reeds thans met zeken zijn 
overbelast en dat grote achterstand bestaat in de afdoening van zaken. 

Verplaatsen van de verhaalprocedure naar rechtbanken - het aantal 
gevallen is niet gering - zou allerlei maatregelen die thans worden 
genomen om de rechtbanken te ontlasten in één keer te niet doen. 
Achterstand in de afdoening van zaken bestaat bij de kantonrechter niet 

». 
De leden van de P.v.d.A. fractie vernamen gaarne van de zijde van de 

regering of de achterstand die in 1986 nog bestond, inmiddels is 
opgeheven? Zo deze wel bestaat, welke extra maatregelen worden dan 
genomen om te zorgen dat het niet geringe aantal verhaalszaken snel 
kan worden afgedaan? Wat zullen hiervan de kosten zijn? Is hiermee 
rekening gehouden bij de 150 miljoen verwachte opbrengst? En als er 
geen extra maatregelen worden genomen, betekent dit niet een «bespa-
ringsverlies» voor rijk en gemeenten? En een ontmoedigingsbeleid naar 
gemeenten om verhaal toe te passen op onderhoudsplichtigen? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden tenslotte memoreren dat bij de 
behandeling van het zogenaamde nihil-beding hun woordvoerder had 
aangedrongen op een flankerend beleid ter verbetering van de arbeids-
marktpositie van gescheiden vrouwen. Ook nu weer willen de leden van 
de P.v.d.A.-fractie benadrukken dat een deel van de problemen die 
ontstaan bij verhaal op ex-echtgenoten zouden kunnen worden 
voorkomen als de arbeidsmarktpositie van deze vrouwen beter zou zijn, 
er meer en betere opvangmogelijkheden voor hun eventuele kinderen zou 
zijn, voldoende werkgelegenheid en scholingsmogelijkheden. De leden 
van de P.v.d.A.-fractie wilden vernemen of in het kader van de 
zogenaamde heroriënteringsgesprekken ook vrouwen die langdurig in de 
ABW zitten, aan deze gesnrekken kunnen deelnemen. Deze mogelijkheid 
zou, zo meenden de hier aan het woord zijnde leden, heel wel passen in 
artikel 3, eerste en tweede lid. Of moeten deze vrouwen per se tot de 
perscnenkring van de RWW behoren, die verruimd is tot degenen, die 
vanwege hun omstandigheden alleen in deeltijd kunnen werken? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden oog voor de bezwaren van 
diverse zijden dat bij terugvordering van een ex-cliënt sprake is van een 
dubbele procedure namelijk èn administratief én via de kantonrechter. 
Zou het niet beter zijn om de beroepsprocedure van de ABW die geldt 
voor degene die bijstand ontvangt, de cliënt dus, van toepassing te 
verklaren bij terugvordering op de cliënt zelf en de kantongerechtspro-
cedure alleen voor degene die geen bijstand meer ontvangt? Artikel 61a 
en 61b zouden in die zin dan moeten worden aangepast. Zij verzochten 
de regering op deze suggestie in te gaan. 

De leden van de V.V.D. fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het onderhavige voorstel van wet met name tegen de 
achtergrond van de gevoerde discussie rond het vorige wetsvoorstel 
(18 813). Juist omdat toen zo uitvoerig en pittig is gediscussieerd over 
terugvordering en verhaal in de bijstand kon hun commentaar thans 
beperkt blijven. 
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Zij benadrukten het belang van rechtsgelijkheid onder bijstandsgerech-
tigden, dat mogelijkerwijs verwezenlijkt zou kunnen worden met behulp 
van dit voorstel van wet. Immers, de leden van de V.V.D.-fractie stelden 
zich nadrukkelijk op het standpunt dat gelijksoortige gevallen gelijk 
behandeld dienen te worden. 

Desalniettemin waren zij benieuwd in hoeverre er in de praktijk ook 
daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van soortgelijke gevallen die 
verschillend behandeld worden. Zou hierbij geen sprake kunnen zijn van 
bijzondere omstandigheden, die een bepaalde zaak nu weer net doen 
onderscheiden van een andere zaak, zo vroegen zij. 

Voorts constateerden zij dat een belangrijk aandeel van het bestand 
aan uitkeringsgerechtigden, gevormd wordt door gescheiden vrouwen. 

Aangezien het aantal vrouwen dat alimentatie ontvangt klaarblijkelijk 
afneemt, vroegen de leden van de V.V.D.-fractie of de potentiële 
verhaalsmogelijkheid veroorzaakt door de in omvang toenemende groep 
gescheiden vrouwen, niet gecompenseerd wordt door de afnemende 
alimentatieontvangsten? Is het daarom wel realistisch om nog steeds uit 
te gaan van f 150 min. opbrengst per jaar? 

Heeft de staatssecretaris tevens voldoende rekening gehouden met de 
bezwaren die er bestaan tegen het schrappen van de bepaling dat een 
gescheiden vrouw geen alimentatievordering bij haar voormalige 
echtgenoot hoeft in te stellen? Tevens waren de leden van de 
V.V.D.-fractie van oordeel dat er onderscheid gemaakt zou behoren te 
worden in gevallen waarin de hulpbehoevendheid niet direct in verband 
staat met de scheiding en gevallen waarin dit wel het geval is. Zij 
verwezen daarbij naar de destijds gevoerde discussie over de causali-
teitsvraag en het toen ingediende en aangenomen amendement-Nijhuis/ 
Groenman. Waarom is daar in dit wetsvoorstel geen enkele aandacht aan 
besteed? 

In hoeverre deelt de staatssecretaris de vrees van de leden van de 
V.V.D.-fractie dat er misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid de 
verhaalsplicht te onderduiken, door samen te wonen? Is de staatssecre-
taris niet met de leden van de V.V.D.-fractie van Mening dat het op een 
dergelijke wijze verwezenlijken van een bezuiniging, zuur overkomt? 

Ook vroegen deze leden in hoeverre er na de eventuele inwerking-
treding van dit voorstel van wet nog enige beleidsruimte voor de 
gemeenten rest. Wanneer die beleidsruimte alleen daarin gelegen is, dat 
slechts indien er sprake is van dringende redenen het college af kan zien 
van verhaal, hoé gedetailleerd dienen dan de door de staatssecretaris te 
stellen criteria te zijn? Kunnen enkele voorbeelden van dringende 
redenen gegeven worden? 

Is het in dit licht bezien, mede uit dereguleringsoverwegingen, niet 
verstandiger af te zien van de mogelijkheid geboden in artikel 61 h om 
nadere regels te stellen, zo vroegen zij. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren de mening toegedaan dat terug-
vordering en verhaal reeds nu tot het takenpakket van gemeenten 
behoort maar achtten een tegemoetkoming in de kosten van f 15 miljoen 
aan de lage kant. Met name de VNG is van mening dat dit bedrag niet 
toereikend is. Ware het niet te overwegen om als tegemoetkoming de 
gemeenten een groter aandeel in het teruggevorderde bedrag te bieden? 
Volgens de leden van de V.V.D.-fractie zou dit dan tevens prikkelend 
kunnen werken voor gemeenten om over te gaan tot verhaal of terugvor-
dering. Betekent de mogelijkheid van indienen van een verweerschrift bij 
het college van B&W niet een te zware belasting voor deze besturen? 

In hoeverre is er hier nu sprake van een specifieke taak voor de lokale 
besturen? 

Kan de staatssecretaris de redenen aangeven waarom het niet 
mogelijk is dat de beroepsprocedure gewoon bij de kantonrechter wordt 
gehandhaafd. 
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Bestaat door de bezwaarschriftenprocedure bij de colleges van B&W 
niet tevens het gevaar van verschil in behandeling? Zou het in dit kader 
niet aan te bevelen zijn om het beroep in geval van verhaal op derden, 
ook bij de kantonrechter te laten? 

De leden van de V.V.D. fractie waren nog niet volledig overtuigd van 
de juistheid van onderhavig wetsvoorstel en wachtten dan ook met 
belangstelling de antwoorden af op de door hen gestelde vragen. 

De leden van de D66-fractie hadden met grote aarzeling kennis 
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij plaatsten vraagtekens bij 
de gedachte die ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel, namelijk dat een 
onderhoudsplicht zou bestaan tussen ex-echtgenoten. Naar hun mening 
is in het Burgerlijk Wetboek geen bepaling te vinden die deze gedachte 
ondersteunt: artikel 157 Boek 1 BW bevat slechts de mogelijkheid dat de 
rechter op verzoek een uitkering tot levensonderhoud vaststelt. 

Deze leden wensten graag nadere toelichting bij dit uitgangspunt van 
het wetsvoorstel. 

De leden van de D66-fractie waren van mening dat bij het beoordelen 
van deze en aanverwante materie als uitgangspunt de economische 
zelfstandigheid van het individu zou moeten worden genomen. Elk 
individu zou in staat moeten zijn in het eigen onderhoud te voorzien. De 
regering dient daartoe de randvoorwaarden te creëren: een goed 
emancipatiebeleid, betere kinderopvang, zelfstandige sociale zekerheids-
rechten voor iedereen en verbetering van de arbeidsmarktpositie van met 
name vrouwen. Dit sluit ook aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen, 
iets wat van de strekking van het onderhavige wetsvoorstel niet gezegd 
kan worden. 

De gemeente wordt volgens de leden van de D66-fractie in het onder-
havige voorstel verplicht de verleende bijstand te verhalen op de persoon 
op wie ingevolge Boek 1 BW een onderhoudsplicht rust. De gemeente is 
daarbij in beginsel gebonden aan de hoogte en de duur van de onder-
houdsplicht zoals door de rechter vastgesteld. Het is op zich een goede 
zaak dat aansluiting wordt gezocht bij de uitspraak van de rechter. Op 
dat beginsel zijn echter een aantal belangrijke uitzonderingen. De leden 
van de D66-fractie wensten deze uitzonderingen puntsgewijs door te 
nemen en hun bezwaren daartegen uiteen te zetten. 

Artikel 55, tweede lid en artikel 62, tweede lid geven aan dat de 
gemeente een uitzondering kan maken en dus, als daarvoor dwingende 
redenen aanwezig zijn, niet hoeft terug te vorderen c.q. te verhalen. Deze 
dwingende redenen worden in de toelichting niet verder uitgewerkt. Zou 
daar sprake van kunnen zijn indien diegene die op de bijstand is aange-
wezen in het verleden door de ex-partner is mishandeld of wordt 
bedreigd? De leden van de D66-fractie vroegen de bewindsman om deze 
criteria verder toe te lichten. 

De gemeente hoeft zich niet zonder meer neer te leggen bij de 
uitspraak van de rechter over de hoogte en de duur van de alimentatie. 

Partijen kunnen bij echtscheiding besluiten dat zij niet meer financieel 
afhankelijk van elkaar wensen te zijn. Zolang beide partijen in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien is er geen vuiltje aan de lucht. Er wordt geen 
alimentatie gevraagd en ook niet toegekend. Doet een der partijen echter 
een beroep op de bijstand, dan bemoeit de gemeente zich met de schei-
dingsprocedure: het wordt wenselijk geacht dat voor het verstrekken van 
de bijstand de voorwaarde wordt gesteld dat alimentatie aan de ex-
partner wordt gevraagd, alsdus de memorie van toelichting (blz. 7). 

De leden van de D66-fractie vroegen in hoeverre er nu voor de 
gemeente een plicht bestaat om op grond van artikel 3 ABW aan de 
bijstandsaanvrager te verzoeken in de echtscheidingsprocedure alimen-
tatie te vragen. Zowel de wettekst als de memorie van toelichting zijn 
daarover naar hun oordeel onduidelijk. 
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Staat vervolgens het door de rechter bepaalde bedrag de gemeente 
niet of niet meer aan, dan kan zij zelfstandig de rechter vragen dit bedrag 
te wijzigen. Dit kan op grond van gewijzigde omstandigheden (I: artikel 
401 , leden een en twee) of op grond van het feit dat de rechter naar de 
mening van de gemeente niet met alle omstandigheden rekening heeft 
kunnen houden (artikel 64c, tweede lid, onder b). 

De gemeente dient zich daarbij te richten naar de zogenaamde 
Tremanormen. De leden van de D66-fractie vroegen of er nu niet een te 
absoluut karakter aan deze normen wordt gegeven. De rechter hanteert 
deze normen, maar oordeelt verder over de hoogte van het bedrag naar 
redelijkheid: hij weegt alle omstandigheden in zijn beslissing mee. De 
gemeente kan dus zeker niet alleen op de Tremanormen af gaan (zoals 
de VNG suggereert in zijn brief van 9 september 1988) want dan loopt 
zij kans bij de rechter geen gehoor te vinden. Het zal dus een niet onaan-
zienlijke werklast met zich mee brengen de beslissing in de schatten. 

Daarnaast wordt er een forse aanslag gepleegd op de privacy van de 
betrokkenen. Niet alleen op het moment van scheiding dienen partijen 
volledig opening van zaken te geven over hun financiële handel en 
wandel, ook daarna (bij verhuizing, promotie, andere baan etc.) zal de 
alimentatieplichtige de neus van de gemeente in zijn zaken moeten 
dulden. 

Als de gemeente besluit in rechte verhoging van de alimentatie te 
vragen, dan zal de alimentatieplichtige om zich te verdedigen een 
advocaat/procureur in de arm moeten nemen. Hij wordt daardoor op 
hoge, niet te verhalen kosten gejaagd. Wijzigen de omstandigheden bij 
de alimentatieplichtige, dan kan hij ook wijziging van de alimentatie 
vragen. Ook dan is hij verplicht een advocaat/procureur in de arm te 
nemen en ziet hij zich ook dan weer voor hoge kosten geplaatst. Daar 
staat tegenover dat de gemeente niet verplicht is de alimentatieplichtige 
op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in de financiële 
omstandigheden van de ex-partner. Deze kan bij voorbeeld een baan 
hebben gekregen. De gemeente zou dan, naar de mening van de 
D66-fractie, ook verplicht moeten zijn om bij vermindering of stopzetting 
van de bijstand het verhaal te stoppen. 

Wanneer partijen ten tijde van de echtscheiding beiden financieel 
onafhankelijk zijn, zal het logisch zijn dat zij daarna op dat terrein niets 
meer met elkaar te maken willen hebben: er zal geen alimentatie worden 
afgesproken. Wanneer een van beiden daarna een beroep op de bijstand 
doet, zal de gemeente op grond van de voorgestelde artikelen 63a jo 64 
jo 68 ABW alsnog naar de rechter kunnen stappen om alimentatie van de 
ex-partner te eisen. Dit was de leden van de D66-fractie een doorn in het 
oog. Om die reden hadden zij immers bij de behandeling van het 
wetsvoorstel 18 813 voorgesteld dat de gemeente niet mag verhalen als 
beide partners één jaar voor de scheiding financieel onafhankelijk van 
elkaar geweest zijn. Zij verwonderden zich erover dat er over deze 
bepaling in het voorliggende wetsvoorstel met geen woord meer gerept 
wordt. 

De leden van de D66-fractie waren van mening dat met deze 
voorstellen een te grote aanslag wordt gepleegd op de privacy van 
betrokkenen. Het kwam deze leden voor dat de gemeente tegenover 
zowel de alimentatiegerechtigde als de alimentatieplichtige een relatief 
te sterke positie heeft. 

Het feit dat de gemeente zoveel bevoegdheden toebedeeld krijgt 
brengt voor de betrokkenen ook een hoop onzekerheden met zich mee. 
De rechter kan dan voor een bepaalde duur een bedrag aan alimentatie 
toekennen, de gemeente kan hier altijd op grond van gewijzigde omstan-
digheden aan tornen. Ook kan de situatie zich voordoen dat partijen 
overeenkomen dat geen alimentatie wordt bepaald, maar dat deze in één 
keer wordt afgekocht of dat een der partijen in ruil in het huis kan blijven 
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wonen. Dit soort afspraken kunnen dan in feite alleen nog gemaakt en 
geëffectueerd worden zolang geen van beiden een beroep op de bijstand 
doet. Wat is de visie van de regering hierop? 

De leden van de D66-fractie zouden er prijs op stellen als de regering 
ook in zou willen gaan op de bij de Eerste Kamer aanhangige wet tot 
beperking van de alimentatieduur. De alimentatieduur is daarin beperkt 
tot 12 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. De gemeente zou 
belang kunnen hebben bij een verlenging van de alimentatie. De leden 
van de D66-fractie hadden begrepen dat de gemeente geen drang kan 
uitoefenen op de bijstandsgerechtigde om deze verlenging te vragen. Zij 
achtten dat juist. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden kennis genomen van de 
nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand. 
Desniettegenstaande hadden deze leden enkele vragen en opmerkingen. 

Een van de redenen van deze wijziging is dat het terugvorderingsper-
centage van de kosten van bijstand per gemeente verschilt. Het varieert 
volgens de memorie van toelichting van bijna 0 tot ruim boven de 10% 
met een gemiddelde van ruim 4%. De leden van de S.G.P.-fractie wilden 
meer informatie over deze verschillen. Alle gemeenten kunnen niet over 
één kam geschoren worden. Hebben gemeenten met een laag c.q. een 
hoog terugvorderingspercentage bepaalde gezamenlijke eigenschappen? 
Te denken valt aan het aantal inwoners van de gemeente en aantal 
ontvangers van bijstandsuitkeringen. 

Een gemeente als Amsterdam is nu eenmaal niet gelijk te behandelen 
als een gemeente als Schiermonnikoog. In een grote gemeente met veel 
ontvangers van bijstand is nu eenmaal veel makkelijker te frauderen. 

De gemeenten worden verplicht om te veel betaalde bijstand terug te 
vorderen of te verhalen. De beleidsruimte van de gemeente wordt door 
deze verplichting sterk beperkt. 

Bij terugvordering geldt slechts dat, indien gelet op omstandigheden 
van persoon en gezin dringende redenen aanwezig zijn, geheel of gedeel-
telijk van terugvordering kan worden afgezien. De leden van de 
S.G.P.-fractie vroegen zich af of aan de gemeenten geen grotere ruimte 
moet worden gelaten. Moeten gemeenten ook niet de mogelijkheid 
hebben een financiële afweging te maken met betrekking tot de kosten 
en opbrengsten van een terugvorderingsprocedure? 

Bij een terugvorderingsprocedure komt volgens dit wetsvoorstel in 
beginsel geen rechter aan te pas. De keuze voor een bezwaarschriften-
procedure is door de bewindsman in zijn memorie van toelichting nauwe-
lijks toegelicht. Toch heeft deze keus belangrijke gevolgen. Voor betrok-
kenen staan soms grote financiële belangen op het spel. Wanneer het 
gaat om vragen of er al dan niet onjuiste informatie is verstrekt, door 
wiens toedoen te veel bijstand is uitbetaald en of de betrokkene had 
kunnen begrijpen dat te veel bijstand werd uitbetaald, is dan niet de 
rechter het meest geschikte orgaan om daarop een antwoord te geven? 
Wekt een administratieve procedure bij de burger niet snel de indruk van 
partijdigheid? Is niet een ander nadeel van een administratieve procedure 
dat deze, wanneer bij de incasso van de te veel betaalde bijstand 
problemen ontstaan, ontoereikend is? In zo'n geval zal toch de rechter 
ingeschakeld moeten worden, wat tot een extra rechtsgang, extra 
mankracht en extra kosten leidt. 

De verhaalsprocedure zal niet meer voor de kantonrechter, maar voor 
de rechtbank gebracht moeten worden. De reden voor deze keus ligt 
gelegen in het feit dat het verhaal wordt afgestemd op het alimentatie-
recht. Dit laatste is het terrein van de rechtbank, die aan de hand van 
tabellen, de zogenaamde tremanormen, de hoogte van de alimentatie 
vaststelt. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarentegen moeite 
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met de keuze voor de rechtbank. Zij wijst op de verschillen tussen 
verhaal en alimentatie. Alimentatie betreft een zaak tussen twee prive-
personen. Verhaal daarentegen betreft een zaak tussen overheid en 
burger; het is van publiekrechtelijke aard. De vordering van de gemeente 
vindt haar grond in het algemeen belang en de kantonrechter onderzoekt 
of de bijstand terecht en juist is verleend. Deze toetsing is voor de 
beleidsbepalingen van B en W altijd van grote betekenis geweest. 
Tremanormen hanteren kan elke rechter. De ervaring van de kanton-
rechter zou in dit wetsvoorstel echter verloren gaan. De leden van de 
fractie van de S.G.P. wilden graag het commentaar van de staatssecre-
taris op deze kritiek. Ziet hij er aanleiding in om alsnog de kantonrechter 
als bevoegde rechter in verhaalszaken aan te wijzen? 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden kennis genomen van het 
voorstel van wet om, in vervolg op het door de Eerste Kamer afgewezen 
voorstel, alsnog gemeenten te verplichten om in voorkomende gevallen 
over te gaan tot terugvordering of verhaal van kosten van bijstand. 

Het leek hun dat de regering met dit nieuwe voorstel in zekere mate is 
tegemoetgekomen aan de fundamentele bezwaren die, ook van 
P.P.R.-zijde, naar voren zijn gebracht. Tegelijkertijd echter, zo moesten zij 
constateren, lijkt het alsof het belang van de gescheiden vrouw die op 
bijstandverlening is aangewezen nog meer dan in wetsvoorstel 18 813 in 
het gedrang komt. 

Zij doelden hier met name op de mogelijkheid dat de gemeente aan de 
verstrekking van bijstand de voorwaarde kan verbinden dat aan de 
rechter alimentatie wordt gevraagd. Wat de leden van de P.P.R.-fractie 
vooral was opgevallen was dat in de memorie van toelichting niet 
expliciet is ingegaan op argumenten van de Emancipatieraad. 

Deze heeft in zijn advies uitdrukkelijk gewezen op de zware belasting 
die dit met zich kan brengen voor de vrouw en heeft, ter herinnering, de 
regering gewezen op de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel 
Algemene bijstandswet waarin de toemalige regering uitdrukkelijk af 
heeft gezien van het via de vrouw verhalen van bijstand op de man. De 
leden van de P.P.R.-fractie vonden dat de regering in de toelichting bij 
het voorliggende voorstel ten onrechte voorbij is gegaan aan de positie 
van de vrouw in een echtscheidings- of verlatingsprocedure en wenste 
dan ook dat alsnog op deze kwestie wordt ingegaan door de regering. 
Daarbij wilden zij ook dat de regering zou betrekken de situatie van die 
vrouwen die het slachtoffer zijn van (sexueel) geweld binnen de relatie. 
Denkt de regering het opleggen van de voorwaarde om rechtstreeks 
alimentatie te vragen ook in de gevallen waarin sprake is van een 
extreem scheve machtsverhouding tussen de partners met alle geweld 
van dien te kunnen verantwoorden? 

Ten slotte wilden deze leden een nadere toelichting op het afwijkende 
standpunt van de regering om de gemeente de plaats in te laten nemen 
van de alimentatie verzoekende partij. (Artikelsgewijze Toelichting, 
laatste alinea Artikel 3 (onderdeel B) blz. 23). 

Het was de leden van de P.P.R.-fractie opgevallen dat de aanleiding 
voor het voorstellen van een nieuwe regeling voor verhaal van bijstand 
nog steeds (in vergelijking met het vorige, afgewezen, voorstel) even 
zwak onderbouwd is. De memorie van toelichting meldt niet meer dan 
«informatieve beleidsgesprekken» tussen de bijstandsconsulenten en 
gemeenten, waaruit «werd geconcludeerd» dat «onvoldoende» aandacht 
aan verhaal wordt besteed. Vervolgens concludeert de memorie zonder 
meer dat «verhaal in de loop der jaren in omvang is teruggelopen». De 
schaarse cijfers die daarna worden verstrekt tonen dit allerminst aan 
omdat geen rekening is gehouden met de ontwikkelingen van de 
inkomenspositie van degenen op wie in theorie verhaald zou kunnen 
worden. Of denkt de regering daar anders over? Dan zou de 
P.P.R.-fractie dit graag vernemen. 
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De nu voorliggende procedures van terugvordering en verhaal door 
gemeenten is, naar de mening van de leden van de P.P.R.-fractie, een 
verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel. Toch bleven er naar 
hun mening nog te veel bezwaren bestaan. Het belangrijkste bezwaar is 
de zwakke rechtspositie van de bijstandscliënt. 

De VNG heeft hier op gewezen: een administratieve procedure bij de 
vraag of terugvordering van bijstand terecht is ja of nee past niet in de 
relatie tussen B en W en de burger omdat de burger van diezelfde 
B en W de bijstand ontvangt. Wat is de mening van de regering hierover? 

De leden van de P.P.R.-fractie constateerden dat gemeenten met deze 
regeling meer en meer (tegen hun wil) in de rol van boeman wordt 
gemanoeuvreerd. 

Tot slot verzochten de leden van de P.P.R.-fractie de regering om in te 
gaan op het door het VNG geuite pleidooi voor een verhaalsprocedure 
via de kantonrechter in plaats van via de rechtbank. 

Het lid van de P.S.P.Tractie maakte kenbaar, dat op dit wetsvoorstel in 
hoofdlijnen dezelfde kritiek van toepassing, als geuit op het vorige 
(18 813), dat door de Eerste Kamer verworpen werd. Uit hoofde van 
rechtszekerheid valt stroomlijning van de nu bestaande praktijk in 
principe als positief te beoordelen. Dit is immers in het belang van 
diegenen aan wie bijstand verleend wordt en diegenen die nu geheel zijn 
overgeleverd aan de willekeur van gemeenten. 

Echter, het lid van de P.S.P.fractie maakte groot bezwaar tegen het 
beroep, dat middels dit wetsvoorstel gedaan wordt op de onderhouds-
verplichting tussen ex-echtgenoten. Het leek dit lid onjuist in deze tijd 
van individualisering en economische verzelfstandiging personen, die 
sociaal en emotioneel hun eigen weg zijn gegaan voor langere tijd finan-
cieel aan elkaar te koppelen. 

Het lid van de P.S.P. fractie maakte melding van het feit, dat deze 
kritiek in grotere kring leeft. Dit lid onderschreef de zorg, uitgesproken in 
het advies van de Ernancipatieraad (dd. 14 juli 1987) dat de staatssecre-
taris de doelstellingen van het emancipatiebeleid middels dit voorstel van 
wet doorkruist. Specifiek in dit advies werd kritiek geleverd op de 
verplichting, die opgelegd wordt aan de financieel afhankelijke (ex)~ 
partner alimentatie te vragen. In het schrijven van de VNG (dd. 9 
september 1988) aan de vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid werd eveneens bezwaar gemaakt tegen de verplichting, op te 
leggen aan (meestal) de vrouw, een alimentatievordering in te stellen. 

Dit lid was van mening, dat met dit wetsvoorstel opnieuw een stap 
terug zou worden gezet in de tijd en keurde dit wetsvoorstel ten sterkste 
af. Zelfs de bezuinigingsdoelstelling, die (mede?) aan dit wetsvoorstel ten 
grondslag ligt, kwam haar vreemd voor, gelet op de extra financiële 
middelen, die nodig zouden zijn voor de uitvoering van voorliggende 
wetswijziging. Tot slot wenste het lid van de P.S.P. fractie opnieuw de 
vraag aan de staatssecretaris voor te leggen hoe het onderhavige 
voorstel van wet te rijmen valt met de doelstellingen van het emancipa-
tiebeleid. 

Het lid van de G.P.V. fractie wilde in eerste instantie verwijzen naar 
zijn instemming met de hoofdlijnen van wetsvoorstel 18 813. Het thans 
voorliggende wetsvoorstel wijkt daar in zoverre vanaf dat in gevallen van 
verhaal de vaststelling van de hoogte van het verhaalsbedrag in alle 
gevallen door de rechter zal dienen plaats te vinden en niet zoals in het 
oorspronkelijke voorstel door het gemeentebestuur. De rechter zal zich 
daarbij laten leiden door de normen die bij alimentatiezaken in acht 
worden genomen. Toch is niet bij iedere verhaalsactie sprake van een 
alimentatievonnis c.q. van een echtscheiding. Ook in andere situaties dan 
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die van echtscheiding kan verhaal plaatsvinden. Is het dan gerecht-
vaardigd dezelfde normen te hanteren als in gevallen van echtscheiding? 
De wederzijdse verplichtingen van de gewezen echtgenoten strekken 
toch veel verder dan de verplichtingen die uit een andere verhouding 
kunnen voortvloeien. Zouden in die laatste categorie gevallen aangepaste 
normen niet te verdedigen zijn? 

Het lid van de G.P.V.-fractie was verder van oordeel dat in de memorie 
van toelichting wel erg lichtvaardig wordt gedaan over de mogelijke 
taakverzwaring van de rechterlijke macht. Immers, er zal veel meer dan 
tot nu toe druk op de rechter ontstaan om een alimentatievonnis uit te 
spreken en wel zo snel mogelijk. Ook bij tussentijdse wijzigingen in de 
financiële situatie zal de verhalende instantie graag een snelle rechter-
lijke uitspraak hebben. 

In het verleden zullen beide partijen, de alimentatieplichtige en de 
alimentatiegerechtigde eerder onderling voorzieningen hebben getroffen 
na een verandering in de financiële situatie. Dit lid zag graag dat de 
bewindsman in de memorie van antwoord wat uitvoeriger zou ingaan op 
het aspect van een mogelijke extra belasting van de rechterlijke macht. 

Het lid van de fractie van de R.P.F, achtte het een goed initiatief van 
de staatssecretaris, om opnieuw de kwestie van terugvordering en 
verhaal van kosten van bijstand aan de orde te stellen. Acher de 
uitgangspunten van dit voornemen had hij zich ook al gesteld bij de 
behandeling van het door de Eerste Kamer afgestemde wetsvoorstel 
18813. 

Het is van groot belang gezien de toch schaarse beschikbare middelen 
dat een onterecht beroep op de bijstand zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Bijstandverlening dient het karakter van een (laatste) 
vangnet te behouden. Dit lid was van mening, dat gezien de voorgeschie-
denis er geen aanleiding was om in deze fase van de (schriftelijke) 
voorbereiding veel aandacht te schenken aan de principiële uitgangs-
punten van het voorstel. 

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting gaven dit lid 
aanleiding tot een aantal opmerkingen en vragen. 

Opnieuw wordt voorgesteld de bevoegdheid van gemeenten om tot 
invordering, respectievelijk verhaal over te gaan, te veranderen in een 
verplichting. Het R.P.F."fractielid kon zich hierin vinden met het oog op 
onder meer de rechtsgelijkheid. Wel plaatste hij hierbij een aantal kantte-
keningen. Een hele belangrijke factor waardoor toepassing van vooral 
verhaal in de verdrukking is gekomen is de grote toename van de 
werkdruk van de sociale diensten ten gevolge van factoren als de sterke 
groei van het bestand en op zichzelf redelijke wetswijzigingen als de 
voordeurdelersregeling die de controle echter wel belasten. 

Naar zijn mening zou een adequate toepassing van het voorliggend 
voorstel zonder een substantiële toename van vooral deskundige 
menskracht niet goed mogelijk blijken te zijn. Hoe vaak komt het voor dat 
in de huidige situatie een verhaalsprocedure strandt op formele gronden? 
Welke rol speelt de ontmoedigende verhouding tussen het grote tijds-
beslag van de zijde van de gemeente en het uiteindelijke vaak magere 
resultaat? In de praktijk blijkt ook het terugvorderen op betrokkenen vaak 
moeizaam te verlopen. Het R.P.F."fractielid vroeg zich af of in dit licht 
bezien de uitvoeringskosten niet (veel) te laag waren geraamd. De Raad 
voor de Gemeente-financiën adviseert ruim het dubbele van het bedrag 
dat de bewindsman voor ogen staat. Op welke wijze is het bedrag van 15 
miljoen gulden berekend? Is hij bereid dit besluit te heroverwegen? 

Het lid hier aan het woord, vroeg of het niet mogelijk zou zijn om 
gemeenten een individuele vergoeding van de salariskosten van nieuw 
aan te stellen verhaalsambtenaren te verstrekken, plus een toeslag voor 
de indirecte apparaatskosten. Langs die weg zou een grotere stimulans 
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worden gegeven, zowel om deskundige ambtenaren in te stellen, als om, 
gegeven de mogelijkheden, daadwerkelijk tot verhaal of invordering over 
te gaan. 

Het R.P.F.-fractielid meende dat het niet onmogelijk was, dat juist 
vanwege de hoge apparaatskosten weinig van de mogelijkheden tot 
verhaal of invordering gebruik wordt gemaakt. Het gestelde in paragraaf 
6-1 kon hem dan ook in eerste aanleg niet overtuigen. Graag ontving hij 
een reactie van de bewindsman. 

Ten aanzien van de opvattingen van de bewindsman over het instellen 
van alimentatievorderingen, meende hij dat een en ander theoretisch 
misschien wel klopt, maar dat de praktijk veelal weerbarstiger is. Van het 
streven om de bijstandontvanger te bewegen tot het instellen van een 
alimentatievordering zou zijns inziens gezien de praktijk van nihilbe-
dingen, bestaande (omvangrijke) financiële verplichtingen weleens niet 
zoveel terecht kunnen komen. 

Deze heeft daarbij immers geen belang: de bijstand wordt toch wel 
ontvangen, terwijl een eventuele alimentatie wordt verrekend met de 
bijstand. Natuurlijk is er bovendien niet in alle gevallen nog sprake van 
een scheidingsprocedure. Het komt voor dat iemand eerst naderhand, na 
een periode van werkloosheid bij voorbeeld een beroep doet op een 
bijstandsuitkering. Is het mogelijk dat ook dan alsnog een alimentatievor-
dering wordt ingesteld. In hoeverre is iets dergelijks als billijk te 
beschouwen? Hoe ligt de situatie in dit opzicht indien er sprake is van 
verwijtbare werkloosheid? Zou het niet beter zijn als de rechter in een 
scheidingsprocedure, indien er sprake is van onderhoudsverplichtingen, 
te allen tijde een uitkering voor het levensonderhoud vaststelt? De 
huidige oplossing kwam dit lid nogal gekunsteld voor. 

Het R.P.F.-fractielid meende dat een eenduidige uniforme regeling 
voor de executiemogelijkheden door de gemeente in onderscheiden 
gevallen van belang zou kunnen zijn. Hij vroeg of de staatssecretaris 
daartoe mogelijkheden zag. Met name lijkt het logisch in dit verband 
steeds de gemeentelijke deurwaarder in te stellen. 

I I . Artikelsgewijze Toelichting Paragraaf 1 

Artikel 55 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de gedachte dat de 
bijzondere gevallen waarin van dringende redenen sprake is op grond 
waarvan af kan worden gezien van terugvordering beperkt moeten blijven 
tot individuele gevallen. Zij waren echter van mening dat ook bij de hier 
bedoelde individuele gevallen een aanduiding van de aard van de 
dringende reden zinvol is en er toch niet aan in de weg hoeft te staan om 
een beoordeling per geval in de toekomst mogelijk te maken. 

Artikel 56, eerste lid 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat het eerste lid overge-
nomen is uit de bestaande verhaalsparagraaf. Zij meenden te mogen 
constateren dat dit artikellid in de praktijk nauwelijks wordt toegepast. 
Onder de werking van deze bepaling is het mogelijk gezinsleden mee te 
laten betalen aan de opname van een minderjarig kind in een tehuis. Een 
bijdrageplicht die zwaarder is dan de draagkrachtberekening die voor 
bijzondere kosten (BLD*) wordt gehanteerd. Tegen de achtergrond van 
het vermeende sporadische gebruik van dit artikellid en de verzwaarde 
norm vroegen de leden van de C.D.A.-fractie de staatssecretaris of deze 
bepaling nog steeds zelfstandige waarde bezit en of het tweede lid niet 
op zichzelf voldoende aanknoping biedt tot terugvordering in gevallen 
waarin een kind uit huis is geplaatst. Zij riepen daarbij tevens in herin-
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die van echtscheiding kan verhaal plaatsvinden. Is het dan gerecht-
vaardigd dezelfde normen te hanteren als in gevallen van echtscheiding? 
De wederzijdse verplichtingen van de gewezen echtgenoten strekken 
toch veel verder dan de verplichtingen die uit een andere verhouding 
kunnen voortvloeien. Zouden in die laatste categorie gevallen aangepaste 
normen niet te verdedigen zijn? 

Het lid van de G.P.V.-fractie was verder van oordeel dat in de memorie 
van toelichting wel erg lichtvaardig wordt gedaan over de mogelijke 
taakverzwaring van de rechterlijke macht. Immers, er zal veel meer dan 
tot nu toe druk op de rechter ontstaan om een alimentatievonnis uit te 
spreken en wel zo snel mogelijk. Ook bij tussentijdse wijzigingen in de 
financiële situatie zal de verhalende instantie graag een snelle rechter-
lijke uitspraak hebben. 

In het verleden zullen beide partijen, de alimentatieplichtige en de 
alimentatiegerechtigde eerder onderling voorzieningen hebben getroffen 
na een verandering in de financiële situatie. Dit lid zag graag dat de 
bewindsman in de memorie van antwoord wat uitvoeriger zou ingaan op 
het aspect van een mogelijke extra belasting van de rechterlijke macht. 

Het lid van de fractie van de R.P.F, achtte het een goed initiatief van 
de staatssecretaris, om opnieuw de kwestie van terugvordering en 
verhaal van kosten van bijstand aan de orde te stellen. Acher de 
uitgangspunten van dit voornemen had hij zich ook al gesteld bij de 
behandeling van het door de Eerste Kamer afgestemde wetsvoorstel 
18813. 

Het is van groot belang gezien de toch schaarse beschikbare middelen 
dat een onterecht beroep op de bijstand zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Bijstandverlening dient het karaktervan een (laatste) 
vangnet te behouden. Dit lid was van mening, dat gezien de voorgeschie-
denis er geen aanleiding was om in deze fase van de (schriftelijke) 
voorbereiding veel aandacht te schenken aan de principiële uitgangs-
punten van het voorstel. 

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting gaven dit lid 
aanleiding tot een aantal opmerkingen en vragen. 

Opnieuw wordt voorgesteld de bevoegdheid van gemeenten om tot 
invordering, respectievelijk verhaal over te gaan, te veranderen in een 
verplichting. Het R.P.F."fractielid kon zich hierin vinden met het oog op 
onder meer de rechtsgelijkheid. Wel plaatste hij hierbij een aantal kantte-
keningen. Een hele belangrijke factor waardoor toepassing van vooral 
verhaal in de verdrukking is gekomen is de grote toename van de 
werkdruk van de sociale diensten ten gevolge van factoren als de sterke 
groei van het bestand en op zichzelf redelijke wetswijzigingen als de 
voordeurdelersregeling die de controle echter wel belasten. 

Naar zijn mening zou een adequate toepassing van het voorliggend 
voorstel zonder een substantiële toename van vooral deskundige 
menskracht niet goed mogelijk blijken te zijn. Hoe vaak komt het voor dat 
in de huidige situatie een verhaalsprocedure strandt op formele gronden? 
Welke rol speelt de ontmoedigende verhouding tussen het grote tijds-
beslag van de zijde van de gemeente en het uiteindelijke vaak magere 
resultaat? In de praktijk blijkt ook het terugvorderen op betrokkenen vaak 
moeizaam te verlopen. Het R.P.F."fractielid vroeg zich af of in dit licht 
bezien de uitvoeringskosten niet (veel) te laag waren geraamd. De Raad 
voor de Gemeente-financiën adviseert ruim het dubbele van het bedrag 
dat de bewindsman voor ogen staat. Op welke wijze is het bedrag van 15 
miljoen gulden berekend? Is hij bereid dit besluit te heroverwegen? 

Het lid hier aan het woord, vroeg of het niet mogelijk zou zijn om 
gemeenten een individuele vergoeding van de salariskosten van nieuw 
aan te stellen verhaalsambtenaren te verstrekken, plus een toeslag voor 
de indirecte apparaatskosten. Langs die weg zou een grotere stimulans 
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worden gegeven, zowel om deskundige ambtenaren in te stellen, als om, 
gegeven de mogelijkheden, daadwerkelijk tot verhaal of invordering over 
te gaan. 

Het R.P.F."fractielid meende dat het niet onmogelijk was, dat juist 
vanwege de hoge apparaatskosten weinig van de mogelijkheden tot 
verhaal of invordering gebruik wordt gemaakt. Het gestelde in paragraaf 
6-1 kon hem dan ook in eerste aanleg niet overtuigen. Graag ontving hij 
een reactie van de bewindsman. 

Ten aanzien van de opvattingen van de bewindsman over het instellen 
van alimentatievorderingen, meende hij dat een en ander theoretisch 
misschien wel klopt, maar dat de praktijk veelal weerbarstiger is. Van het 
streven om de bijstandontvanger te bewegen tot het instellen van een 
alimentatievordering zou zijns inziens gezien de praktijk van nihilbe-
dingen, bestaande (omvangrijke) financiële verplichtingen weleens niet 
zoveel terecht kunnen komen. 

Deze heeft daarbij immers geen belang: de bijstand wordt toch wel 
ontvangen, terwijl een eventuele alimentatie wordt verrekend met de 
bijstand. Natuurlijk is er bovendien niet in alle gevallen nog sprake van 
een scheidingsprocedure. Het komt voor dat iemand eerst naderhand, na 
een periode van werkloosheid bij voorbeeld een beroep doet op een 
bijstandsuitkering. Is het mogelijk dat ook dan alsnog een alimentatievor-
dering wordt ingesteld. In hoeverre is iets dergelijks als billijk te 
beschouwen? Hoe ligt de situatie in dit opzicht indien er sprake is van 
verwijtbare werkloosheid? Zou het niet beter zijn als de rechter in een 
scheidingsprocedure, indien er sprake is van onderhoudsverplichtingen, 
te allen tijde een uitkering voor het levensonderhoud vaststelt? De 
huidige oplossing kwam dit lid nogal gekunsteld voor. 

Het R.P.F.-fractielid meende dat een eenduidige uniforme regeling 
voor de executiemogelijkheden door de gemeente in onderscheiden 
gevallen van belang zou kunnen zijn. Hij vroeg of de staatssecretaris 
daartoe mogelijkheden zag. Met name lijkt het logisch in dit verband 
steeds de gemeentelijke deurwaarder in te stellen. 

I I . Artikelsgewijze Toelichting Paragraaf 1 

Artikel 55 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de gedachte dat de 
bijzondere gevallen waarin van dringende redenen sprake is op grond 
waarvan af kan worden gezien van terugvordering beperkt moeten blijven 
tot individuele gevallen. Zij waren echter van mening dat ook bij de hier 
bedoelde individuele gevallen een aanduiding van de aard van de 
dringende reden zinvol is en er toch niet aan in de weg hoeft te staan om 
een beoordeling per geval in de toekomst mogelijk te maken. 

Artikel 56, eerste lid 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat het eerste lid overge-
nomen is uit de bestaande verhaalsparagraaf. Zij meenden te mogen 
constateren dat dit artikellid in de praktijk nauwelijks wordt toegepast. 
Onder de werking van deze bepaling is het mogelijk gezinsleden mee te 
laten betalen aan de opname van een minderjarig kind in een tehuis. Een 
bijdrageplicht die zwaarder is dan de draagkrachtberekening die voor 
bijzondere kosten (BLD*) wordt gehanteerd. Tegen de achtergrond van 
het vermeende sporadische gebruik van dit artikellid en de verzwaarde 
norm vroegen de leden van de C.D.A.-fractie de staatssecretaris of deze 
bepaling nog steeds zelfstandige waarde bezit en of het tweede lid niet 
op zichzelf voldoende aanknoping biedt tot terugvordering in gevallen 
waarin een kind uit huis is geplaatst. Zij riepen daarbij tevens in herin-
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nering dat artikel 16 van de RWW deze verhaalsgrond zelfs helemaal 
uitsluit. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vernamen graag of dit artikel ook 
wordt toegepast. De redactie van dit artikel zou wellicht duidelijker 
kunnen. Gaarne zagen zij toegelicht of dit artikel inhoudt dat de draag-
krachtberekening zwaarder is dan die bij de alimentatierekening wordt 
gehanteerd (Tremanormen). Kan dit lid niet worden geschrapt? 

Wordt in artikel 16 van de RWW deze verhaalsgrond niet uitgesloten? 

Artikel 57 

In artikel 57 sub e creëert de staatssecretaris een nieuwe terugvorde-
ringsgrond die volgens de memorie van toelichting ziet op kennelijke 
vergissingen bij de toekenning van de uitkering, aldus de leden van de 
C.D.A.-fractie. Deze leden stemden in met deze nieuwe grond, zij wilden 
de staatssecretaris tegen de achtergrond van deze nieuwe grondslag 
echter wijzen op de volgende problemen. In de praktijk doen zich vergis-
singen voor waardoor de uitkering op een verkeerde bank of girorekening 
wordt gestort. Volgens de jurisprudentie op het begrip betrokkene kan 
alleen teruggevorderd worden van degene aan wie de bijstandsuitkering 
is toegekend. Bij een terugvordering op een derde bij bij voorbeeld een 
onjuiste storting, dient de gemeente de civiele procedure van onver-
schuldigde betaling te volgen. De in de ABW geregelde terugvorderings-
procedure zou veel aantrekkelijker zijn voor de gemeenten. De leden van 
de C.D.A.-fractie vroegen of dit probleem thans niet ondervangen zou 
kunnen worden door aan artikel 57 sub e na het woord verleend de 
woorden «of uitbetaald» toe te voegen. 

Betekent volgens de jurisprudentie op het begrip «betrokkene» niet dat 
alleen kan worden teruggevorderd van degene aan wie de bijstandsuit-
kering is toegekend zo vroegen de leden van de P.v.d.A.? Dit zou 
inhouden dat de gemeente bij voorbeeld bij een onjuiste storting de 
civiele procedure van de onverschuldigde betaling moet volgen omdat er 
sprake is van terugvordering op een «derde». Zou dit probleem niet 
kunnen worden ondervangen door in artikel 57, sub e na het woord 
«verleend» de woorden «of uitbetaald» toe te voegen? In de memorie van 
toelichting kan het voorbeeld van de onjuiste storting vermeld worden. 

Artikel 58 

De leden van de C.DA.fract ie herkenden in artikel 58 van het 
wetsvoorstel een vrijwel ongewijzigde overname van het huidige artikel 
59. Aangezien zich in de praktijk met dit artikel nog wel eens problemen 
voordoen namen de leden van de C.D.A. fractie deze gelegenheid te baat 
die problemen weg te nemen. Het betreft de problematiek van de 
voorschotten. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een voorschot 
wordt verstrekt op een nog definitief vast te stellen recht op bijstand. Dat 
komt voor in gevallen waarin sprake is van een acute noodsituatie. Deze 
voorschotten dienen verrekend te worden met de komende maanduitke-
ringen. Nu komt het echter regelmatig voor dat deze voorschotten niet te 
verrekenen zijn, omdat bij voorbeeld geen definitief recht wordt 
toegekend of omdat het definitieve recht na een korte periode wordt 
beëindigd als gevolg van verhuizing, werkaanvaarding etcetera. In de 
jurisprudentie is echter verschillend geoordeeld over de vraag of 
voorschotten verrekenbaar zijn op grond van het huidige artikel 59. 
Daarom wilden de leden van de C.D.A.-fractie een uitspraak van de 
staatssecretaris over de vraag of het de bedoeling en dus mogelijk is 
deze voorschotten op grond van het nieuwe artikel 58 terug te vorderen. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie zagen gaarne toegelicht hoe verleende 
«voorschotten» op een nog definitief vast te stellen recht op uitkering 
verrekend moeten worden. Voorschotten kunnen niet te verrekenen zijn 
omdat bij voorbeeld geen definitief recht wordt toegekend of na een 
korte periode wordt beëindigd. De voorschotmogelijkheid is niet direct in 
de ABW terug te vinden, maar wel belangrijk en wordt regelmatig 
toegepast. 

Zou het niet wenselijk zijn dat de wetgever zich uitspreekt over de 
terugvorderbaarheid van voorschotten en zo ja, op grond van welk artikel, 
nu in de jurisprudentie verschillend is geoordeeld of voorschotten 
verhaalbaar zijn als gevolg van het huidige artikel 59. 

In het tweede lid wordt bepaald dat de bijstand wordt teruggevorderd 
indien er over die periode middelen of aanspraken op middelen aanwezig 
zijn, waarover nog niet kon worden beschikt aldus de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. Onduidelijkheid bestaat er over de situatie waarbij de 
bijstandontvangende partner bij scheiding en deling van de huwelijksge-
meenschap een vermogen ontvangt. Volgens de Hoge Raad (27 mei 
1983, NJ 1984, 146) valt een tijdens het huwelijk ontstane verplichting 
van een echtgenoot tot terugbetaling van ontvangen bijstand in de 
huwelijksgemeenschap. De ex-echtgenoot wordt derhalve op basis van 
zijn inkomen aangeslagen voor een verhaalsbijdrage, terwijl hij tevens op 
basis van zijn vermogen een gedeelte van de van zijn ex-partner terugge-
vorderde bijstand moet terugbetalen. De mate waarin is mede afhankelijk 
van hoe snel de echtscheidingsprocedure wordt afgerond. Hoe meer tijd 
verstrijkt, hoe hoger het aan de ex-partner verstrekt bijstandsbedrag 
wordt. De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten hieromtrent duide-
lijkheid te verschaffen. 

Artikel 59 

Artikel 59 regelt de terugbetaling van geldleningen en is nieuw, zo 
constateerden de leden van de C.D.A.-fractie in de verhaalsparagraaf. Zij 
brachten het feit onder de aandacht van de staatssecretaris dat onder de 
huidige regeling in artikel 7a en volgende BLN* een kwijtscheldingsre-
geling is opgenomen voor wat betreft de leenbijstand voor duurzame 
gebruiksgoederen indien 3 jaar is terugbetaald. Zij namen aan dat die 
kwijtscheldingsregeling zou blijven bestaan en hadden daarvan graag een 
bevestiging van de staatssecretaris. Tevens vroegen de leden van de 
C.D.A.-fractie de staatssecretaris zijn visie over de vraag of de kwijt-
scheldingsregeling ook voor fraude-schulden zou moeten gelden. 

Artikel 59 regelt de terugbetaling van geldleningen en is nieuw in de 
verhaalsparagraaf aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Onder de 
huidige regeling is in artikel 7a en het BLN een kwijtscheldingsregeling 
opgenomen voor wat betreft leenbijstand voor duurzame gebruiksgoe-
deren als drie jaar is terugbetaald. 

Hoewel de memorie van toelichting de relatie met de BLN niet legt, 
nemen de leden van de P.v.d.A.-fractie aan dat de bestaande kwijtschel-
dingsregeling blijft bestaan. 

Een andere categorie geldleningen betreft de schulden die voortvloeien 
uit de oude Rijksgroepsregeling zelfstandigen en het huidige Bijstands-
besluit zelfstandigen. Met betrekking tot deze zelfstandigen heeft de 
Staat meer risico willen lopen dan commerciële banken kunnen nemen. 

Alhoewel de gemeenten de levensvatbaarheid moeten toetsen, komt 
het vaak voor dat zelfstandigen leningen afsluiten bij de gemeenten die 
ze later niet meer kunnen terugbetalen doordat bij voorbeeld het bedrijf 
alsnog gestaakt is. Het gaat hier om hoge rentedragende schulden. 
Soms wordt zelfs rente over rente berekend. 

Terugvordering na bedrijfsbeëindiging kan dan neerkomen op een 
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levenslange veroordeling tot 90% van de bijstandsnorm. Zou voor hoge 
terugvorderingen in het algemeen niet een soortgelijke kwijtscheldingsre-
geling kunnen gelden als in het BLN geregeld is voor duurzame gebruiks-
goederen? 

Aangesloten zou kunnen worden bij de systematiek van de 
gedragscode schuldenregeling van de Nederlandse Vereniging van 
Volkskredietwezen. 

De maximale aflossingsduur bedraagt 36 maanden naar draagkracht. 
Na deze 36 termijnen wordt de aflossingsduur voor elke f 1 000 restant-
schuld verlengd met een maand. De maximale verlenging bedraagt 24 
termijnen. 

Daarnaast leidt langdurig functioneren beneden de bijstandsnorm door 
schuldaflossing ook tot ongewenste neveneffecten. Omdat elke reserve-
ringsruimte ontbreekt, zullen de bijstandsuitgaven voor duurzame 
gebruiksgoederen weer gaan stijgen. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
wilden gaarne weten of met dit artikel ook een verscherping wordt 
beoogd ten opzichte van het gestelde in artikel 7d BLN. Indien dit wel 
het geval is, zien zij een nadere motivering tegemoet. 

Artikel 59a 

Het tweede lid van dit artikel regelt de terugvordering op de profite-
rende partner, aldus de leden van de C.D.A.-fractie. Volgens de memorie 
van toelichting kan de nadere partner op grond van artikel 57 worden 
aangesproken. Niet duidelijk is echter of de gemeente een keuzerecht 
heeft of dat de gemeente zelfs beide partners kan laten terugbetalen 
totdat de totaalschuld is voldaan. Graag hadden deze leden enige duide-
lijkheid hierover. 

Kunnen beide partners voor het volle bedrag worden aangesproken of 
ieder voor de helft? Heedft het huwelijksgoederenregiem op het 
antwoord van deze vraag nog invloed en heeft de ene verhaalgrond 
voorrang op de andere zo vragen deze leden. 

Vallen onder de werkingssfeer van dit artikel ook de gehuwden die te 
veel of ten onrechte bijstand hebben ontvangen als gevolg van een 
schijnverlating of een hersteld gezinsverband zo vroegen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie? 

Kan bij huwelijkse voorwaarden terugvordering van de niet-bijstands-
ontvangende echtgenoot niet op problemen stuiten? 

Heeft de gemeente een keuzerecht en kan de gemeente zelfs beiden 
laten terugbetalen tot dat de totaalschuld is voldaan? 

Kunnen beide partners voor het volle bedrag worden aangesproken of 
ieder voor de helft? Heeft de ene verhaalsgrond voorrang op de andere? 

De voorgestelde redactie van het tweede lid is niet erg duidelijk en zou 
moeten worden aangepast. 

Met betrekking tot artikel 59a juncto artikel 57 hadden de leden van de 
S.G.P.-fractie enkele vragen. Deze artikelen maken het mogelijk dat van 
personen die samen met iemand die bijstand ontvangt in gezinsverband 
samenwonen, te veel betaalde bijstand teruggevorderd kan worden. De 
leden van de fractie van de S.G.P. wilden weten of de bewijslast voor 
een GSD ten aanzien van deze personen hetzelfde is als ten opzichte van 
de bijstandontvanger. Moet opzet bij het niet of onjuist verstrekken van 
informatie bewezen zijn? 

Volgens de Hoge Raad (08-12-72, NJ 1973/155) kan bijstand slechts 
worden teruggevorderd indien is voldaan aan de in de wet genoemde 
terugvorderingsgronden. Volgens de beperkte opvatting kan slechts een 
bedrag aan bijstand worden teruggevorderd, verleend als gevolg van 
onjuiste inlichtingen. De hoogte van het bedrag dat wordt terugge-
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vorderd is dus afhankelijk van de te veel uitgekeerde bijstand als gevolg 
van onjuiste inlichtingen. Er moet dus causaal verband aanwezig zijn 
tussen ten onrechte verleende bijstand en de onjuiste inlichtingen. De 
verhaalsrechter stelt in dit verband in het algemeen hoge eisen aan het 
door het uitvoeringsorgaan te leveren bewijs omtrent de aanwezigheid 
van de verzwegen inkomsten. Voor een GSD brengt dat vaak een ondoel-
matig groot onderzoek met zich mee. 

De leden van de fractie van de S.G.P. wilden weten of in het voorlig-
gende wetsvoorstel de eisen aan de bewijsvoering door de GSD dezelfde 
blijven, of dat deze worden vereenvoudigd. 

Moet het causale verband tussen ten onrechte uitgekeerde bijstand en 
onjuiste inlichtingen voor 100% bewezen blijven, of kan de GSD met een 
schatting volstaan, waarna de bijstandontvanger eventueel het tegendeel 
moet bewijzen. 

Artikel 61 

Uit de memorie van toelichting komt naar voren dat de vordering 
ineens moet worden terugbetaald uit vermogen zo stelden de leden van 
de C.D.A.-fractie. Het is deze leden niet duidelijk geworden of de vermo-
gensvrijlating van artikel 8 en 8a BLN deze terugvordering ineens 
begrenst. 

Volgens de memorie van toelichting op artikel 61 is het uitgangspunt 
dat de vordering ineens wordt terugbetaald uit het vermogen zo spraken 
de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

Onduidelijk is of de vermogensvrijlating van artikel 8 en 8a BLN deze 
terugvordering ineens begrenst. 

Artikel 61a, eerste en tweede lid 

Kan de redactie van dit artikel niet worden verbeterd zo vroegen de 
leden van de P.v.d.A.-fractie? Wordt in het eerste lid bedoeld herziening 
van de beschikking? Is het niet beter de procedure rondom het bezwaar 
tegen een beschikking tot terugvordering en de procedure tot herziening 
van de terugvordering apart te behandelen? Welke relatie bestaat er 
tussen het bepaalde in de voorgestelde artikelen 61a en 61c en het 
bepaalde in artikel 60a van de wet op de Raad van State? 

De leden van de D66-fractie zouden graag enige toelichting willen op 
de verdeling van de bewijslast in het geval de gemeente een beschikking 
tot terugvordering heeft genomen. 

Artikel 61b, derde lid 

Houdt «Ons» in het derde lid iets anders in dan «de Kroon» in artikel 
47c tweede lid zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie? Zo ja, wat is 
het verschil? Zo nee, waarom wordt in beide artikelen niet hetzelfde 
begrip toegepast? 

Artikel 61c, tweede lid 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de staatssecretaris of het 
gestelde in het tweede lid «verrekening vindt pas plaats na het verzenden 
van een beschikking» inhoudt dat na deze beschikking wederom de 
volledige bezwaar- en beroepsprocedure kan worden doorlopen. Zij 
vroegen tevens of niet artikel 61 reeds een maximale bescherming biedt. 

Zou niet reeds op grond van artikel 61 , tweede lid, een wijziging van 
de verrekening kunnen worden verzocht? 
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Bovendien vroegen zij de staatssecretaris of het overweging verdiende 
de bezwaarmogelijkheid tegen uitvoeringshandelingen ex artikel 36 niet 
van toepassing te verklaren op de verrekeningshandelingen. 

Artikel 61c, eerste lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zagen een nadere toelichting op het 
eerste lid gaarne tegemoet. Naar hun opvattingen zou tussen betrokkene 
en blijft het woordje «tenminste» moeten kunnen worden toegevoegd. 

In de toelichting op dit artikel wordt verwezen naar de beslagregeling 
(kamerstukken II 1982/1983, 17 897) welke voor de hele sociale 
wetgeving is voorgesteld. Deze leden merkten echter op dat de parle-
mentaire behandeling nog niet is afgerond. Zij wilden het woordje 
«tenminste» toevoegen opdat de gemeente ook rekening kan houden 
met het aflossen van schulden (bij voorbeeld energie, huur), het terugbe-
talen van leenbijstand en dergelijke. Ook moeten de gemeenten de 
beleidsvrijheid hebben de cliënt over een langere periode terug te laten 
betalen dan zou kunnen als men uitgaat van 90%-norm BLN, bij 
voorbeeld om ervoor te zorgen dat cliënten enige reserveringsruimte 
overhouden voor het aanschaffen van duurzame gebruiksgoederen. De 
leden van de P.v.d.A.-fractie gingen er ook vanuit dat de gemeenten 
dezelfde beleidsvrijheid hebben als die de bedrijfsverenigingen hebben 
namelijk kwijtschelding. 

Zij verwezen hierbij nogmaals naar de eerder door hen genoemde 
circulaire van de FBV mei 1988 inzake het terugvorderingsbeleid. Ook in 
deze circulaire wordt genoemd minimaal 90% voor de voor hen geldende 
bijstandsnorm. 

In verband met artikel 61c, tweede lid, vroegen de leden van de fractie 
van de S.G.P. of het niet beter is om met de verrekening één maand te 
wachten nadat de daartoe strekkende beschikking aan de betrokkene is 
verzonden. Dit in verband met de mogelijkheid dat de betrokkenen 
binnen één maand een bezwaarschriftenprocedure kan beginnen. 

Voor de uitvoeringskosten heeft de staatssecretaris 15 miljoen gulden 
uitgetrokken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betwijfeld 
ernstig of dit bedrag voldoende is. Het onderzoek in verband met terug-
vordering en verhaal is bijzonder arbeidsintensief. Daarbij komt dat het 
cliëntenbestand aanzienlijk gegroeid is. Blijft de staatssecretaris van 
mening dat 15 miljoen gulden voldoende is om de verplichting tot terug-
vordering en verhaal na te komen? Wanneer het rijk aan de gemeenten 
een verplichting oplegt, moet het dan niet tevens voorzien in voldoende 
middelen om die taak uit te voeren? 

In de ABW is een relatie tussen ongehuwd samenwonende groten-
deels gelijkgesteld met een huwelijkse relatie. Een verschil is er nog in de 
wettelijke onderhoudsplicht. Op grond van die plicht kunnen echtgenoten 
gedwongen worden om na scheiding alimentatie te betalen. Via nihil-
bedingen kunnen zij zich echter aan die onderhoudsplicht onttrekken. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen in hoeverre de relatie 
tussen gescheiden partners met een nihilbeding en ongehuwd samen-
wonenden die uit elkaar gegaan zijn, wezenlijk verschilt. 

Immers in beide gevallen onttrekken de partners zich aan de onder-
houdsplicht. De ene groep door een privaatrechtelijke overeenkomst, de 
andere groep door in het geheel geen (huwelijks)overeenkomst) niet te 
huwen. 

Nu een nihilbeding door de ABW doorbroken kan worden, vroegen de 
leden van de fractie van de S.G.P. of er ook geen mogelijkheden zijn om 
ook aan ongehuwd samenwonenden, nadat zij uit elkaar gegaan zijn, een 
onderhoudsverplichting op te leggen, die gerelateerd zou kunnen worden 
aan het aantal jaren dat men samengewoond heeft. Is een aankno-
pingspunt misschien een samenlevingscontract tussen ongehuwd 
samenwonenden. Deze onderhoudsverplichting zou, mede in het kader 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 598, nr. 5 22 



van de gelijke behandeling van gehuwd en ongehuwd samenwonenden, 
zoals ook in de ABW tot uiting komt, zeker niet misstaan. 

Artikel 61e 

Het was de leden van de C.D.A.fractie niet duidelijk geworden of de 
kantonrechter ook de bevoegdheid heeft het achterliggende recht op 
bijstand mee te wegen in zijn oordeel. Tevens was niet duidelijk of de 
kantonrechter ook nog een algemeen matigingsrecht toekomt. 

Uit de door in artikel 61a en b geïntroduceerde mogelijkheid van 
administratief beroep lijkt het tegendeel voort te vloeien, omdat er 
anders sprake zou zijn van dubbel werk. Anderszins valt het omgekeerde 
af te leiden uit artikel 125b WvRv, waarnaar 61 e ABW verwijst, op grond 
waarvan een gemotiveerde omschrijving van het gevorderde wordt 
vereist. Tevens valt uit artikel 64a lid 3 waarin rechterlijke toetsing 
uitdrukkelijk wordt beperkt a contrario af te leiden dat geen beperking 
geldt voor de toetsing door de kantonrechter. Derhalve vroegen de leden 
van de C.D.A.-fractie naar een nadere uiteenzetting omtrent de bedoe-
lingen van de staatssecretaris op dit punt. 

Verdient het geen aanbeveling om vorderingen ingevolge de ABW 
expliciet te vermelden in artikel 1195 BW, zodat bij eventuele toevoeging 
van een nieuwe categorie vorderingen tevens de plaats ten opzichte van 
de ABW-vorderingen in overweging wordt genomen zo vroegen de leden 
van de P.v.d.A.-fractie? Verdient het geen aanbeveling te vermelden welk 
gemeentelijk orgaan beslist over het indienen van een verzoekschrift 
analoog aan artikel 68? Artikel 61e geeft de invorderingsmogelijkheid 
voor vorderingen op niet-cliënten. De kantonrechter verschaft de 
gemeente een executoriale titel. Onduidelijk was voor de leden van de 
P.v.d.A.-fractie of de kantonrechter het achterliggende recht op bijstand 
mag meewegen in zijn oordeel. Heeft de kantonrechter nog een 
matigingsrecht? Uit de door artikel 61a en 61b geïntroduceerde 
mogelijkheid van administratief beroep lijkt het tegendeel voort te 
vloeien, omdat anders sprake zou zijn van dubbel werk. Een ander 
standpunt is af te leiden uit artikel 125b Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, waarnaast artikel 61e ABW verwijst. Artikel 125b 
vereist een gemotiveerde omschrijving van het gevorderde. Opent dit 
niet de mogelijkheid voor een onbeperkte toetsing van recht op bijstand, 
zo vroegen de hier aan het woord zijnde leden? 

Het kan zijn dat de opstellers van het wetsvoorstel slechts ruimte 
hebben willen laten voor een formele beoordeling. 

Hierbij valt te denken aan de ingangsdatum van de terugbetaling, een 
betaling ineens of in termijnen, etc. In dit verband kan ook nog gewezen 
worden op een a-contrarioredenering op artikel 64a, derde lid, ABW. In 
dit artikellid wordt rechterlijke toetsing uitdrukkelijk beperkt. 

Waarom, zo vroegen deze leden, is niet gekozen voor een procedure, 
waarbij na de beslissing van B en W op het bezwaarschrift, deze 
beslissing na 30 dagen automatisch een executoriale titel oplevert, tenzij 
de betrokkene binnen deze 30 dagen in verzet komt bij de kantonrechter. 
Wie betaalt de kosten van de kantongerechtsprocedure ten gevolge van 
betalingsweigerachtigheid? Naar de opvatting van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie kan voor de tenuitvoerlegging van de executoriale titel 
analoge toepassing van artikel 64a, vijfde en zesde lid, verdedigd 
worden. 

Artikel 61 f 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen de staatssecretaris of alleen 
een regeling in geval van faillissement werd beoogd. Zij constateerden 
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dat ook buiten faillissement problemen van samenloop aan de orde 
kwamen. Daarom wilden zij weten hoe buiten faillissement de voorrangs-
verhoudingen lagen. 

De regeling van artikel 61 f, 1e volzin, regelt naar de mening van de 
leden van de P.v.d.A. fractie alleen de voorrang in geval van faillis-
sement. In de praktijk komt samenloop van schuldeisers vaker voor 
buiten faillissement. Wordt de 10% beslagruimte verdeeld naar rato van 
de schuld over alle crediteuren of krijgt elke crediteur een gelijk bedrag? 
Gaan oudere schulden voor? De tweede volzin van artikel 61 f richt zich 
alleen tot de gemeente als sprake is van meerdere bijstandsterugvorde-
ringen. Hoe liggen buiten faillissement de voorrangsverhoudingen? Heeft 
een latere bijstandsterugvordering voorrang op een beslag van de belas-
tingdienst? Dienen afbetalingen op huur-/energie- en ziekenfonds-
schulden gerespecteerd te worden? Dienen afbetalingen op een schuld-
sanering gerespecteerd te worden? 

Als artikel 61 f hier niets over regelt, geldt immers de normale hoofd-
regel van artikel 1178 Burgerlijk Wetboek: alle schuldeisers zijn gelijk. 

Artikel 61 g 

Met het principe van de brutoterugvordering konden de leden van de 
C.D.A.-fractie instemmen, toch konden zij niet ontkennen dat deze 
regeling in de praktijk tot nogal wat problemen aanleiding geeft. De 
meeste debiteuren ervaren het als onrechtvaardig dat meer terugbetaald 
moet worden dan netto is ontvangen, zeker als er geen sprake is geweest 
van onjuiste inlichtingen. 

Het zou zeker aanbeveling verdienen als voor deze problematiek een 
oplossing kon worden gevonden. Denkbaar is dat de gemeente netto 
terugvordert van de (ex)cliënt en dat betaalde premies en belastingen via 
de gemeente worden verrekend met de belastingdienst en de bedrijfsver-
enigingen. 

Dit artikel zal in de praktijk tot zeer veel bezwaarschriften leiden, zo 
menen de leden van de P.v.d.A.-fractie. De meeste debiteuren ervaren 
het als onrechtvaardig dat meer terugbetaald moet worden dan netto 
ontvangen is. Vooral als geen sprake is geweest van onjuiste inlichtingen. 

Weliswaar kunnen de aan de gemeente gedane terugbetalingen als 
negatief inkomen worden afgetrokken, maar de grens voor belasting en 
premieteruggaaf ligt zodanig dat sprake zal moeten zijn van zeer forse 
terugbetalingen om die teruggaaf te kunnen realiseren. Daarnaast 
bestaat het grootste deel van het terugvorderingenbestand uit kleinere 
bedragen. Zelfs een terugbetaling ineens realiseert de teruggavegrens 
niet. Een grote groep debiteuren zal volgens het voorgestelde artikel 61 g 
dus altijd te veel terugbetalen. De gemeente mag niet minder vragen en 
de fiscus geeft niets terug. 

Artikel 61 g kan tot een ongelijke behandeling van burgers leiden, 
afhankelijk van het tijdstip waarop de vordering ontstaat. Als in het begin 
van een kalenderjaar een terugvordering ontstaat en die binnen datzelfde 
kalenderjaar wordt terugbetaald, kan terugvordering netto plaatsvinden. 
De slotafrekening met fiscus en bedrijfsverenigingen heeft immers nog 
niet plaatsgevonden. Als daarentegen de vordering aan het eind van het 
jaar ontstaat, is het (afgezien van een directe terugbetaling ineens) niet 
meer mogelijk om de verrekening netto te laten plaatsvinden. 

Voor de gemeente levert de bruto-terugvordering grote uitvoeringspro-
blemen op. De gemeente weet van te voren niet of een debiteur nog 
binnen het kalenderjaar zal terugbetalen. Welk bedrag moet in de terug-
vorderingsbeschikking worden opgenomen? Of zowel het bruto- als het 
nettobedrag? Hoe moet een en ander administratief geboekt en gedecla-
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reerd worden? 
Is het volgende geen eenvoudige oplossing van bovenstaande 

problemen, zo vragen de hier aan het woord zijnde leden. 
De gemeente vordert altijd netto terug van de (ex-)cliënt. Betaalde 

premies en belastingen worden door middel van een creditnota 
verrekend met belastingdienst en bedrijfsverenigingen. Dit kan door 
middel van een creditnota omdat er ook weer toekomstige betalingen 
plaatsvinden. Een variant hierop is de verrekening tussen belastingdienst 
en gemeente te laten vervallen omdat het toch om 100% of 90% rijksgeld 
gaat. Het geringe nadeel voor de gemeenten wordt ruimschoots goedge-
maakt door de weggevallen apparaatsdruk en door het hanteren van 
netto-terugvorderingen. Bovendien hoeft een niet uitgevoerde verre-
kening met de belastingdienst niet in de weg te staan aan volledige 
declaratie van bijstand. Zij verzochten de regering op deze suggestie in 
te gaan. 

Terug te vorderen bijstand kan worden verrekend met een door 
dezelfde gemeente nog te verstrekken uitkering. In tegenstelling tot de 
IOAW is het niet mogelijk gemaakt om ten behoeve van een andere 
gemeente over te gaan tot directe inhouding van de terug te vorderen 
bijstand. Zou het gelet op de mutatiegraad niet wenselijk zijn deze 
mogelijkheid in de ABW op te nemen? 

Zou het uit efficiency-overwegingen geen aanbeveling verdienen de 
verrekeningsbepaling in de diverse sociale zekerheidswetten aan te 
passen, zodat ook binnen de gestelde grenzen terug te vorderen bijstand 
zonder machtiging kan worden verrekend. 

Momenteel is deze verrekening beperkt tot uitkeringen die zijn 
verstrekt over dezelfde periode. 

Om welke reden wordt er kennelijk van afgezien, dat in de kosten van 
de terugvordering worden begrepen de kosten van de bijstandverlening 
vroeg het lid van de R.P.F, fractie? 

Artikelsgewijze toelichting paragraaf 2 

Artikel 62 

Op grond van de toelichting bij dit artikel zouden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie gaarne vernemen hoe gemeenten weten kunnen dat de 
rechter bij het vaststellen van de onderhoudsplicht bijzondere omstan-
digheden heeft meegenomen en daarom geen onderhoudsplicht, of een 
gedeeltelijke, heeft vastgesteld en zich niet heeft gebaseerd op datgene 
wat partijen hen voorleggen. De positie van de civiele rechter is immers 
lijdelijk, zodat een gemeente kan menen dat een te lage onderhoudsbij-
drage is vastgesteld en volgens artikel 64 naar de rechter stappen. 

Zij verzochten de regering om verduidelijking in de toelichting op dit 
artikel. 

Hoewel de redactie van het voorgestelde artikel 62, tweede lid niet 
geheel duidelijk is, meenden de leden van de P.v.d.A.fractie ervan uit te 
mogen gaan dat ook in het belang van de bijstandsontvangende van 
verhaal kan worden afgezien. Van een dergelijke noodzaak kan bij 
voorbeeld sprake zijn indien in verband met het gevaar voor mishan-
deling de verblijfplaats van de betrokkene geheim moet blijven. Een 
verhaalsactie van de gemeente waar men zich bevindt, kan een aankno-
pingspunt vormen voor een zoekactie. Zij verzochten de regering hierop 
in te gaan. 

Is er in het derde lid nu sprake van een rechtsongelijkheid, afhankelijk 
van de vorm waarin de bijstand verstrekt is, zo vroegen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. Als bijstand verstrekt is, gelden de verhaalsmogelijk-
heden van artikel 63. Als RWW verstrekt is, gelden de beperktere 
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verhaalsmogelijkheden van artikel 16 RWW. 
Zal, omdat na invoering van de verhaalsplicht de artikelnummering niet 

meer overeenstemt, artikel 16 RWW niet gewijzigd moeten worden? 
Is overigens in het huidige artikel 16 RWW geen sprake van een 

omissie? 
Na invoering van artikel 55, eerste lid, sub c, in verband met het 

verlagen van de meerderjarigheidsgrens per 1 januari 1988, is in het KB 
van 9 december 1987 verzuimd de verhaalsbeperking van artikel 16 
RWW aan te passen. Dat betekent dat volgens de RWW na 1 januari 
1988 geen verhaal meer mogelijk is na echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed. Hoewel in de praktijk de meeste ex-echtgenotes ABW 
ontvangen, konden de leden van de P.v.d.A.-fractie zich niet voorstellen 
dat ten gevolge van verlaging van de meerderjarigheidsgrens een 
dergelijk gevolg voor het verhaalsrecht beoogd is. 

Ook na correctie van artikel 16 RWW blijft er rechtsongelijkheid 
bestaan, zo meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie. De onderhouds-
plicht wordt immers beperkt tot die tussen (ex-)echtgenoten. 

De wederkerige onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen is uitge-
sloten in artikel 16 RWW. 

Artikel 63 

Voor kinderen blijft een onderhoudsplicht bestaan tot de 21-jarige 
leeftijd aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Dit blijkt uit het voorge-
stelde artikel 63 in samenhang met artikel 395a, Boek 1, BW. 

Opvallend is in dit verband het feit dat kinderen van 18 tot en met 20 
jaar al wel een zelfstandig recht op bijstand wordt toegekend. Daardoor 
ontbreekt de behoeftigheid bij het kind. 

Moet in deze gevallen toch verhaald worden op de ex-echtgenoot, zo 
wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie weten. 

Dezelfde vraag kan gesteld worden als het kind inkomsten uit arbeid of 
studiebeurs geniet. 

Een soortgelijk probleem deed zich voor in de gevallen dat een kind uit 
huis is gegaan en rondkomt van een RWW-uitkering (zie artikel 16). Ook 
als de ouders niet gescheiden zijn, is volgens de tekst van het voorgestelde 
artikel 63 verhaal mogelijk op de ouders. Als de onderhoudsplicht van de 
ouders zo zwaar weegt, dan was het huns inziens weinig consequent om 
beneden de 21 jaar wel een zelfstandig recht op uitkering toe te kennen. 
De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten de regering hierop in te gaan. 

Een ander probleem betreft de splitsing van de onderhoudsbijdrage in 
een deel voor de (ex-)vrouw en een deel voor het kind of de kinderen. Dit 
was van groot belang in verband met de bijtelling van het fiscale voordeel 
bij vaststelling van de onderhoudsbijdrage. Is de vastgestelde onderhouds-
bijdrage in z'n totaliteit fiscaal aftrekbaar? Dit probleem is ook van belang 
als de onderhoudsplicht ten opzichte van de (ex-)vrouw korter is dan die 
ten opzichte van de kinderen. De vraag is of de onderhoudsbijdrage ten 
opzichte van de kinderen beperkt moet worden tot het extra bedrag dat in 
de bijstandsverlening is begrepen voor deze kinderen. Anders gezegd: als 
alleen nog voor de kinderen betaald wordt, is het maximum bedrag dan 
niet gelijk aan het verschil tussen één-oudernorm en alleenstaandennorm? 

Een ander probleem betreft de vraag hoever de gemeente moet 
teruggaan bij de revisie van het uitkeringsbestand op eventuele onder-
houdsplichtigen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat de man en 
vrouw scheiden in 1975. De vrouw geniet sindsdien onafgebroken bijstand. 

Er was een nihilbeding gesloten. Als de verhaalsplicht bij voorbeeld per 
1 januari 1990 in werking zou treden, kan de man dan alsnog een 
onderhoudsbijdrage worden opgelegd? Of verzet de vervaltermijn van vijf 
jaar (artikel 69) zich hiertegen. 
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Het volgende voorbeeld leidde weer tot andere vragen. Kan een 
onderhoudsplicht «omslaan»? Stel, een vrouw komt direct na de scheiding 
in de bijstand. In de avonduren volgt zij een opleiding. Na drie jaar vindt 
zij een baan en wordt de bijstand beëindigd. Inmiddels is de ex-man 
werkloos geworden en uiteindelijk in de RWW terechtgekomen. Wordt nu 
de vrouw een onderhoudsbijdrage opgelegd, zo wilden deze leden weten. 

Een ander voorbeeld betreft het causale verband tussen de 
echtscheiding en de bijstandsbehoefte. 

De algemeen aanvaarde grondslag voor alimentatie voor de ex-vrouw 
is gelegen in het compenseren van de achterstand die de ex-vrouw heeft 
opgelopen op de arbeidsmarkt door de duur van haar huwelijk of de zorg 
voor kleine kinderen. Stel dat een echtpaar gaat scheiden. 

De vrouw doet geen beroep op bijstand en gaat direct aan het werk. 
Na drie jaar gaat haar werkgever failliet, kan zij geen werk meer vinden 
en wordt een beroep op RWW gedaan. Het causale verband tussen 
echtscheiding en bijstandsverlening ontbreekt hier. Wordt de man een 
bijdrage opgelegd? 

Een ander voorbeeld betreft de latere welstand. Stel, een man volgt na 
zijn scheiding een avondopleiding. Hij betaalt zijn onderhoudsbijdrage. Na 
voltooiing van de studie ontwikkelt zijn loopbaan zich zodanig dat sprake 
is van een inkomensstijging. Wordt de verhaalsbijdrage nu gebaseerd op 
dit hoge inkomen? 

Tot slot het co-ouderschap. Tegenwoordig maken veel ouders gebruik 
van de door de Hoge Raad geopende mogelijkheid van handhaving van 
de ouderlijke macht na echtscheiding, het zogenaamde co-ouderschap. 

Verschillende rechtbanken stellen in deze gevallen geen kinderalimen-
tatie vast omdat door de verdeling van de zorg de onderhoudsplicht al 
wordt geëffectueerd. Voor de gemeente ontstaan problemen als de 
aanvullende draagkracht van de man berekend moet worden. 

De memorie van toelichting besteedt op geen enkele wijze aandacht 
aan de co-ouderschapsproblematiek. De simpele verwijzing naar de 
Tremanormen is te summier, omdat deze Tremanormen slechts grove 
richtlijnen bevatten. Op zeer veel vragen geven de Tremanormen geen 
antwoord. De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten de regering op de 
problematiek van het co-ouderschap en andere genoemde voorbeelden 
en problemen in te gaan. 

Artikel 63a 

Afgezien van de geringe opbrengst kan ook getwijfeld worden aan de 
wenselijkheid van deze verhaalsgrond, zo meenden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. 

De redactie van het voorgestelde artikel 63, sub a, is ouder dan de 
tekst van artikel 13 BLN. In het BLN worden de inkomsten van kinderen 
uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten als zij nog deel uitmaken van 
het gezin. 

Om nu de gemeente niet nodeloos met onderzoeken te belasten, 
verdient het aanbeveling, zo was de opvatting van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie, artikel 63 sub a aan te passen. Het is toch niet wenselijk 
om bijstand die bij voorbeeld aan een gescheiden vrouw met kinderen 
wordt verleend, te verhalen op de inkomsten van het eerste kind dat gaat 
verdienen? 

Aan de ene kant wordt een werkloze gestimuleerd om aan het arbeids-
proces deel te nemen door de in het BLN opgenomen vrijlatingsfaciliteit 
voor inkomsten uit arbeid. Aan de andere kant wordt het voor minderjarige 
werkende jongeren niet erg aantrekkelijk om te gaan werken als één of 
beide ouders een bijstandsuitkering ontvangt, aldus de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. 

Een andere probleem betreft de verhaalsjurisprudentie over de periode 
als omschreven in artikel 63, sub a. Sinds de invoering van het nieuwe 
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echtscheidingsrecht in 1971 heeft de schuldvraag geen invloed meer op 
de alimentatieplicht. Een restand van «alleen de schuldige partij betaalt» 
is overgebleven en opgenomen in artikel 84, zesde lid, Boek 1, Burgerlijk 
Wetboek. Volgens diverse rechterlijke utspraken betekent deze bepaling 
dat alleen de «schuldige» echtgenoot een onderhoudsbijdrage opgelegd 
kan worden, voorzover het betreft de periode vóór de echtscheiding, 
respectievelijk scheiding van tafel en bed. Omdat dit verweer steeds 
vaker gevoerd zal worden tegen de gemeente is het van belang hier 
duidelijkheid over te krijgen. Op dit moment geven rechters voorrang aan 
het Burgerlijk Wetboek ten opzichte van de huidige facultatieve verhaals-
bepalingen. 

Tot slot wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie weten hoe het zit met 
de onderhoudsplicht tegenover het stiefkind. In het Burgerlijk Wetboek 
wordt immers gesproken over «gedurende het huwelijk». Valt dit ook 
onder artikel 63 lid a? 

Artikel 64 

De leden van de C.D.A.-fractie wilden weten hoe ver de gemeenten 
moeten teruggaan bij hun revisie van het uitkeringsbestand op eventuele 
onderhoudsplichtigen. Stel dat de scheiding in 1975 is uitgesproken en 
er een nihilbeding was gesloten. En gesteld dat het wetsvoorstel tot 
verhaalsplicht per 1 januari 1990 in werking treedt, kan de man dan 
alsnog een onderhoudsbijdrage worden opgelegd? Of verzet de verval-
termijn van 5 jaar zich hiertegen? 

Ook vroegen de leden van de C.D.A.-fractie in hoeverre er een causaal 
verband aanwezig moet zijn tussen echtscheiding en bijstandsbehoefte. 
Stel de vrouw doet geen beroep op de bijstand en gaat direct aan het 
werk. Na verloop van tijd gaat de werkgever failliet en komt de vrouw 
tenslotte in de bijstand (RWW) terecht. 

Er is geen causaal verband tussen echtscheiding en bijstandsverlening. 
Moet de gemeente de man een verhaalsbijdrage opleggen? 

Artikel 64 bepaalt dat de gemeente de zogenaamde Trema-normen 
moet toepassen bij het opleggen van een onderhoudsbijdrage aldus de 
leden van de P.v.d.A.-fractie. Behalve financiële zijn verschillende 
factoren van op de vraag of en zo ja, hoe lang sprake is van een onder-
houdsplicht. Dit betekent dat inhoudelijk hooggekwalificeerd werk 
(rechtsvinding) wordt opgedragen aan de gemeenten. Met name bij 
sociale diensten en afdelingen sociale zaken is tot nu toe weinig ervaring 
opgedaan met echtscheidings-, alimentatie-, burgerlijk proces- en 
belastingrecht. Toch wordt op deze terreinen straks de nodige deskundig-
heid bij de gemeenten verondersteld. In dit verband wilden de leden van 
de fractie van de P.v.d.A. een zorgvuldig voorbereide invoering bepleiten. 
Bij artikel XII wilden deze leden hierop terugkomen. 

Artikel 64a 

Indien de bestaande alimentatieplicht niet wordt nagekomen, wordt 
deze plicht door de gemeente in een verhaalsbeschikking opnieuw gefor-
muleerd aldus de leden van de C.D.A.-fractie. Hiertegen kan de onder-
houdsplichtige in verzet komen maar deze is beperkt in de verzetsmoge-
lijkheden. Enerzijds lijkt dit zinvol er is immers al een alimentatie vastge-
steld, anderzijds kan het echter zo zijn dat er niet wordt nagekomen 
omdat de omstandigheden zijn gewijzigd. Is het, zo vroegen de leden van 
de C.D.A.-fractie, nu mogelijk dat de rechter in de verzetsprocedure 
rekening houdt met die gewijzigde omstandigheden? 

Als een bestaande alimentatieplicht niet wordt nagekomen, wordt deze 
plicht door de gemeente in een verhaalsbeschikking opnieuw geformu-
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leerd zo spraken de leden van de P.v.d.A.fractie. Binnen 30 dagen kan 
de onderhoudsplichtige in verzet komen bij de rechtbank (artikel 64a, 
derde lid). Moet de onderhoudsplichtige zich bedienen van een 
procureur? De gemeente is hier van vrijgesteld op grond van artikel 68a. 

Volgens de huidige procedure kan de onderhoudsplichtige gebruik 
maken van de kosteloze kantongerechtsprocedure en is geen procureur-
stelling vereist. Heeft de gemeente ook in de hogere beroepsprocedure 
bij het gerechtshof geen tussenkomst van advocaat of procureur nodig? 
Zo ja, waaruit blijkt dit? 

In artikel 64a, derde lid, wordt een onbegrijpelijke inperking van de 
verzetsmogelijkheden voorgesteld. De onderhoudsplichtige kan zich niet 
verzetten tegen het feit dat een bedrag wordt opgelegd en ook niet tegen 
de hoogte ervan. Waartegen is dan nog wel verzet mogelijk? Alleen tegen 
een onjuist alimentatiebedrag in de beschikking en als termijnen reeds 
zijn betaald of tegen nog meer zaken, zo vroegen de leden van de 
P.v.d.A. fractie. Het komt regelmatig voor dat een alimentatie-uitspraak 
niet meer door de ex-man wordt nagekomen. De ex-vrouw kan zijn gaan 
samenwonen, de draagkracht kan gewijzigd zijn. In lang niet alle gevallen 
wordt door de partijen om een wijziging van de bestaande alimentatie-
uitspraak verzocht. Als de gemeente een in het (verre) verleden vastgesteld 
bedrag overneemt, zal dit altijd een onjuist bedrag zijn, tenzij de omstan-
digheden niet gewijzigd zijn. Het leek de leden van de P.v.d.A.-fractie 
volkomen logisch dat in het nieuwe oordeel van de alimentatierechter, na 
verzet door de ex-man, rekening gehouden wordt met de gewijzigde 
omstandigheden. Immers, de ex-man zou bij een andere visie gedwongen 
worden tot een wijzigingsverzoek na de procedure tegen de gemeente. 
Dit is zinloos en dubbel werk, zo meenden deze leden. Toch zal de 
redactie van artikel 64a, derde lid, gewijzigd moeten worden om een 
inhoudelijk verweer mogelijk te maken. De leden van de fractie van de 
P.v.d.A. zouden willen voorstellen om de tweede volzin van artikel 64a, 
derde lid, geheel te laten vervallen. 

Waarom kan niet het vereenvoudigd derdenbeslag uit artikel 68b 
worden toegepast bij artikel 64a? Of prevaleert 68b boven het vijfde en 
zesde lid van artikel 64a? 

De leden van de D66-fractie begrepen niet waarom in artikel 64a 
wordt gesproken over «een rechterlijke uitspraak betreffende levenson-
derhoud verschuldigd krachtens Boek 1». Hieronder vallen immers ook 
de bijdrages in het levensonderhoud van kinderen. Hiervoor bestaat een 
aparte procedure: de bijdrages dienen aan de Raad voor de Kinderbe-
scherming te worden betaald, die verder zorgdraagt voor het verhaal. 

Naar de mening van de D66-leden zou in het derde lid «in overeen-
stemming met het eerste lid» moeten worden ingevoegd. 

Artikel 64b 

De leden van de C.D.A. fractie wilden weten hoe deze regel spoorde 
met het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten van 29 
september 1987 op grond waarvan gemeenten verplicht zijn tot een 
jaarlijks onderzoek naar de financiële omstandigheden van de betrok-
kenen. Kan in de toekomst volstaan worden met de indexering van artikel 
64b of dient toch nog jaarlijks revisie plaats te vinden? 

Artikel 64b regelt de indexering van de opgelegde onderhoudsbij-
dragen. In het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten 
van 29 september 1987 wordt de gemeente in artikel 5 verplicht tot een 
jaarlijks onderzoek naar de financiële omstandigheden van de 
betrokkene. 

Kan nu volstaan worden met de indexering van artikel 64b of dient een 
daadwerkelijke revisie plaats te vinden? Een jaarlijkse revisie maakt de 
indexering overbodig, zo meenden de hier aan het woord zijnde leden. 
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Artikel 64c 

In het tweede lid van artikel 64c wordt de gemeente een bevoegdheid 
gegeven in afwijking van een rechterlijke uitspraak een verhaalsbedrag 
vast te stellen zo spraken de leden van de P.v.d.A.-fractie. De gemeente 
kan uitsluitend beoordelen of een dergelijke afwijkende bijdrage gerecht-
vaardigd is, indien zij die gegevens ter beschikking heeft, die ook de 
rechter bij het geven van zijn uitspraak ter beschikking had. Hoe komt de 
gemeente aan deze gegevens, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie? 
De griffie van de rechtbank geeft deze gegevens niet uit handen, de 
advocaat van de onderhoudsgerechtigde in het algemeen niet, de Raad 
voor de Kinderbescherming zeker niet en ook niet (in het algemeen) de 
advocaat van de vrouw van de onderhoudsgerechtigde. 

De onderhoudsgerechtigde is, leert de praktijk, veel van de relevante 
gegevens kwijt. Het is zaak om met de hier geregelde bevoegdheid 
tevens te regelen hoe de gemeente aan de benodigde gegevens komt. 
Anders is deze bepaling zinloos, aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

Artikel 65 

Het verhaal op de begiftigde is overgenomen uit de huidige regeling zo 
spraken de leden van de P.v.d.A.-fractie. De voornaamste toepassing van 
de bepaling was gelegen in de schenkingen die voor opname in een 
bejaardentehuis aan bij voorbeeld kinderen werden gedaan. 

De verzorgingsprijs werd voor 1 januari 1985 via de ABW gefinan-
cierd. Vanaf 1 januari 1985 vindt financiering plaats door de WBO. 

Op grond van artikel 69 vervalt de verhaalsvordering na vijfjaar. Dit 
betekent dat tot 1 januari 1990 verhaal mogelijk is volgens de ABW en 
de WBO. De verhaalsmogelijkheden van de WBO zijn minder vergaand 
dan die in de ABW. In de memorie van toelichting zou naar de hieraan 
het woord zijnde leden enige aandacht aan deze samenloop besteed 
kunnen worden. Prevaleren de beperktere verhaalsmogelijkheden van de 
WBO boven die van de ABW, zo vroegen deze leden. 

Is er een termijn voorzien binnen welke periode een verhaalsvordering 
mag worden ingesteld zo vroeg het lid van de R.P.F.-fractie? Zo nee, 
waarom niet? 

Artikel 66 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen of deze verhaalsgrond beperkt 
is tot nalatenschappen die openvallen binnen een bepaalde periode na 
het einde van de bijstandsverlening? 

De voorgestelde redactie impliceert een heel ruim toepassingsgebied 
aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Alle gevallen van bijstandsver-
lening kunnen immers onder artikel 66 gebracht worden, als binnen vijf 
jaar na het einde van de bijstandsverlening maar een verhaalsverzoek-
schrift is ingediend. Volgens artikel 69, tweede lid, is daarna onbeperkte 
tenuitvoerlegging mogelijk. Kort samengevat is het dus mogelijk dat bij 
iedereen die ooit bijstandsgerechtigd is geweest, verhaal op diens 
nalatenschap plaatsvindt. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich 
af, of dit de bedoeling is. Naar hun mening moet deze verhaalsgrond 
beperkt worden tot nalatenschappen die openvallen binnen vijf jaar na 
het einde van de bijstandsverlening. Voor artikel 66, tweede en derde lid, 
hoeft deze beperking niet te gelden. 

Artikel 66, eerste en tweede lid is zodanig geformuleerd dat bij 
terugvordering na overlijden van de betrokkene het vrijgelaten vermogen 
ook dan buiten beschouwing blijft. Hoewel de leden van de P.v.d.A.-fractie 
deze ruime opstelling richting de erfgenamen positief benaderen, is het 
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toch bevreemdend dat indien de betrokkene nog in leven zou zijn, geen 
rekening met de vrijlatingsbepalingen zou zijn gehouden. Zij verzochten 
de regering hierop in te gaan. 

Het derde lid van artikel 66 kwam de leden van de P.v.d.A.-fractie als 
overbodig voor, nu de hier bedoelde kosten (van geldlening of borgtocht) 
als passiva in de nalatenschap vallen en alle in de acte of schuldbeken-
tenis vastgestelde bedragen bij overlijden opeisbaar zijn. 

Artikel 67 

Artikel 67 bepaalt dat alle kosten van bijstand, ten behoeve van een 
vreemdeling gemaakt, op een eventuele garant verhaald worden (de 
financiële draagkracht van de garant is hierbij niet direct van belang) zo 
stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie. In de betreffende bepaling is 
niet duidelijk geregeld hoe gehandeld moet worden nadat een garant-
stelling is ingetrokken of komen te vervallen; de formulering «garant 
heeft gesteld» in plaats van «garant staat» dwingt tot de conclusie dat de 
verhaalsmogelijkheid en -verplaatsing dan niet vervalt; aldus de leden 
van de P.v.d.A.-fractie. Zij verzochten de regering om verduidelijking. 

Wordt er in gevallen van garantstelling nagegaan of de garant 
voldoende draagkrachtig is zo vroeg het lid van de R.P.F, fractie? 

Artikel 68 

Naar de opvatting van de leden van de P.v.d.A.-fractie zou uit de 
wettekst duidelijk moeten blijken dat behalve de bevoegdheid tot 
beslissen ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden overge-
dragen. Anders is voor elke procedure een aparte formele beslissing van 
B en W en een aparte machtiging van de burgemeester vereist. Het leek 
deze leden veel praktischer om met algemene doorlopende machtigings-
constructies te werken. 

Artikel 68a 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of deze regel nu ook impli-
ceerde dat gemeenten bij verlies van een procedure ook niet veroordeeld 
kunnen worden in de proceskosten van de wederpartij? 

Geldt de niet-verplichte procesvertegenwoordiging en de vrijstelling 
van griffierecht ook voor degenen op wie verhaal gezocht wordt zo 
vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie? Deze kunnen volkomen 
terechte bezwaren tegen het verhaal hebben. Als de rechter deze 
bezwaren honoreert, zijn de eventueel gemaakte kosten dan verhaalbaar 
op de gemeente? En kan de gemeente de kosten in rekening brengen bij 
het rijk? Gelden de vrijstellingen ook in hoger beroep? 

Dient de gemeente te procederen bij de rechter van het arrondis-
sement waar de gemeente gevestigd is? Wordt dan niet (wellicht 
onbedoeld) bereikt dat verschillende rechtbanken zich bemoeien met een 
en dezelfde zaak? Denk aan de situatie dat de rechtbank Middelburg een 
alimentatie-uitspraak heeft gedaan en dat de gemeente op grond van 
haar domicilie, bij de rechtbank Groningen een verzoek als bedoeld in 
artikel 64, tweede lid moet indienen. Duidelijkheid in dezen is noodza-
kelijk, aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

Artikel 70 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen hiervoor naar de opmer-
kingen bij artikel 61 f en 61g. 
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Artikel 3 (onderdeel B) 

Op zichzelf zagen de leden van de C.D.A.-fractie het nut van deze 
bepaling wel in, maar zij vreesden ook dat daardoor veel vrouwen in 
problemen zouden kunnen komen omdat zij uit angst voor (bedreiging 
met) geweld het huis hadden moeten verlaten. Daarom vroegen deze 
leden de staatssecretaris nader in te gaan op de consequenties van deze 
bepaling. Wat gebeurt er indien de (ex)vrouw weigert aan deze 
voorwaarde tot alimentatievordering mee te werken. Moet de bijstands-
uitkering worden geweigerd, beëindigd? Wordt een sanctie opgelegd? 

Hoewel de bepaling op het oog de gemeenten veel werk lijkt te 
besparen, de scheidende wordt immers verplicht de alimentatierechter in 
te schakelen, konden de leden van de C.D.A.-fractie toch niet heen om 
de werkelijkheid van de echtscheidingsprocedures die lange tijd in beslag 
plegen te nemen terwijl de scheidende toch direct een bijstandsuitkering 
komt vragen. Indien de gemeente vanaf de bijstandsverlening moet gaan 
verhalen moet toch al het werk door de gemeenten worden uitgevoerd. 

Op dit moment kan aan de bijstandsverlening niet de voorwaarde 
verbonden worden om alimentatiemogelijkheden als voorliggende 
voorziening te benutten volgens de leden van de P.v.d.A.-fractie. Na de 
voorgestelde wijziging van artikel 3, tweede lid, kan deze voorwaarde wel 
gesteld worden. Zoals reeds bij de algemene opmerkingen weergegeven, 
hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie hiertegen bezwaar en zij stelden 
voor dit te schrappen. 

De destijdse discussies en de gegeven toelichtingen omtrent het naar 
de lokale overheid strekkende verbod niet te treden in het door zo vele 
factoren bepaalde relatiepatroon tussen de onderhoudsgerechtigde en 
de onderhoudsplichtige zijn niet alleen anno 1988 nog toepasselijk, maar 
de beweegredenen zijn door de maatschappelijke ontwikkelingen in de 
achterliggende 25 jaren in aanzienlijke mate versterkt. 

De vraag kan gesteld worden wat er gebeurt als de (ex-)vrouw weigert 
aan deze alimentatie-vordering mee te werken, aldus de hier aan het 
woord zijnde leden. Moet de bijstandsuitkering geweigerd of beëindigd 
worden of wordt een sanctie opgelegd? Is de sanctie even hoog als de te 
verwachten alimentatie-opbrengst? 

De wijziging van artikel 3 ABW lijkt de gemeente een groot voordeel 
op te leveren. De scheidende vrouw kan verplicht worden alimentatie te 
vorderen. De rechtsvinding en draagkrachtberekening wordt door de 
alimentatierechter uitgevoerd. Na het vonnis hoeft de gemeente nog 
slechts het vastgestelde bedrag over te nemen, conform de bedoeling 
van artikel 64a, eerste lid. 

In de praktijk heeft de gemeente niet veel aan dit «voordeel». De 
scheidende vrouw komt immers direct om een bijstandsuitkering en een 
echtscheidings- en alimentatievonnis is er meestal pas na een half tot 
een heel jaar. 

Als de gemeente vanaf de bijstandsverlening moet gaan verhalen, dan 
wordt alle uitzoekwerk toch nog door de gemeente uitgevoerd. En dit zal 
zich bij vrijwel elke nieuwe echtscheiding voordoen, zo stelden de leden 
van de P.v.d.A.-fractie. 

Artikel 84c (onderdeel Fj 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de staatssecretaris of voor het 
verhaal op de nalatenschap van de kosten van lijkbezorging bepaalde 
vermogensgrenzen in acht moeten worden genomen. 

Gelden voor het verhaal op de nalatenschap van de kosten van lijkbe-
zorging nog bepaalde vermogensgrenzen, zo wilden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie weten. 
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Artikel 84d (onderdeel G) 

Welke andere gegevens, die voor een goede uitvoering van de wet 
nodig zijn, behoren te worden versterkt; zo vroegen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie? Zijn er enige voorbeelden te noemen? Deze leden 
verwezen hierbij ook naar het advies van het College ABW blz. 22 en 
verzochten de regering eens hierop in te gaan. 

Artikel II 

Ten aanzien van artikel II onderdeel a gelden mutatis mutandis 
dezelfde vragen en opmerkingen als de leden van de P.v.d.A. fractie 
maakten bij de wijzigingsvoorstellen van artikel 55 t /m 70. 

Artikel 41W WA W/10A2 artikel 41, eerste lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden voor «de herziening daarvan» 
te vervangen door «herziening van de terugvordering van de uitkering». 

Artikel IV 

Als gevolg van het van toepassing verklaren van artikel 828a en 
volgende Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is het onvermijdelijk 
dat de scheidenden na vele jaren weer met elkaar worden geconfron-
teerd indien de gemeente tot verhaal overgaat aldus de leden van de 
C.D.A.-fractie. Deze confrontatie zou tot het uiterste moeten worden 
beperkt zo vonden deze leden. Heeft het oproepen van bij voorbeeld de 
ex-vrouw voor het verloop van de procedure te allen tijde zin, zo niet dan 
zou de oproeping bij voorbeeld beperkt kunnen worden tot die gevallen 
waarin de rechter dit na de eerste zitting wenselijk oordeelt. 

Uit het oogpunt van privacy kan het vaak zeer ongewenst voorkomen 
dat de ex-partners achter eikaars woonplaats komen. Vanuit deze optiek 
zou het wellicht voorkeur verdienen om de gemeente waarin de partner 
woont op wie verhaald moet worden tot dat verhaal te laten overgaan. 

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld artikel 828a en verder Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing te verklaren op de 
verhaalsprocedures aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Het resultaat 
hiervan is dat de ex-vrouw na vele jaren weer geconfronteerd wordt met 
een door de gemeente aangesproken ex-man. Het oproepen van de 
ex-vrouw heeft voor het verloop van de procedure weinig zin, tenzij de 
ex-man zich bij voorbeeld verweert met de stelling dat de bijstandsver-
lening aan zijn ex-vrouw onjuist is omdat zij bij voorbeeld inkomsten 
verzwijgt of weer is gaan samenwonen. 

Het verdiende de voorkeur om de ex-vrouw alleen op te roepen als de 
rechter dit wenselijk acht na de eerste zitting, aldus de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. 

Daarnaast was de visie van de hier aan het woord zijnde leden dat het 
uit hoofde van privacy zeer gewenst kan zijn dat de ex-man achter de 
woonplaats van de ex-vrouw komt. Wat dat betreft zou beter de 
gemeente waarin de ex-man woont tot verhaal kunnen overgaan. De 
woonplaats van de vrouw blijft zodoende bij de ex-man onbekend, zo 
was de opvatting van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

Artikel IV sub c geeft een wijziging aan van artikel 828a van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het betreft de wijze waarop 
het verzoekschrift moet worden ingediend en behandeld. Gelet op de 
samenhang is naar de mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie alleen 
een wijziging van artikel 828a, eerste lid bedoeld. Op basis van de nu 
voorliggende tekst zou de waardevolle bepaling komen te vervallen dat 
de verzoeker mag bepalen of hij zich tot de rechtbank van zijn eigen 
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woonplaats of tot die van de verweerder wendt. De hier aan het woord 
zijnde leden meenden dat dit toch niet de bedoeling kon zijn van de 
regering. 

Artikel VII 

Als de wet in werking treedt, is het overgangsrecht duidelijk over de 
vraag door welk recht elke nieuwe beslissing over terugvordering en 
verhaal wordt beheerst zo spraken de leden van de P.v.d.A.fractie. Ook 
is duidelijk dat het hele cliëntenbestand binnen één jaar gereviseerd 
moet zijn op eventuele onderhoudsplichten. Omdat dit een gigantische 
hoeveelheid (vooral tijdelijk) werk oplevert, zou het verdedigbaar zijn om 
de gemeenten tijdelijk extra geld voor de uitvoeringskosten ter 
beschikking te stellen. Wat vindt de regering van deze opvatting? Bij de 
kantonrechter lopende zaken worden volgens het oude recht afgedaan. 

De belangrijkste en grootste categorie vorderingen betreft alle vorde-
ringen en verhaalsbedragen waarvoor al wel is aangeschreven, maar 
waarvoor nog geen gerechtelijke procedure is gestart. Zowel artikel VII, 
eerste lid, als het derde lid, zien niet op deze categorie. 

Dit zou tot grote onduidelijkheid kunnen leiden. Moeten er alsnog 
beschikkingen verzonden worden met een bezwaarclausule? Mogen de 
netto-bedragen teruggevorderd worden bij deze categorie, zo wilden de 
hier aan het woord zijnde leden weten? 

De verplichting tot terugvordering en verhaal kan zich niet uitstrekken 
tot kosten van bijstand voor de datum van inwerkingtreding van deze wet 
gemaakt zo spraken de leden van de D66-fractie. Na inwerkingtreding 
van deze wet zullen de nieuwe procedureregels gelden, ook ten aanzien 
van kosten van bijstand die voor het tijdstip van inwerkingtreding zijn 
gemaakt, aldus de memorie van toelichting blz. 28. 

De leden van de D66-fractie begrepen hieruit dat toch kosten van de 
bijstand kunnen worden verhaald, die vóór de inwerkingtreding zijn 
gemaakt. De gemeente kan hier alleen niet toe verplicht worden. Mocht 
dit het geval zijn, dan verzetten deze leden zich daar met kracht tegen. 

Artikel XII 

De leden van de P.v.d.A. fractie meenden dat de gemeenten enige 
voorbereidingstijd moeten hebben voor het in werking treden van de wet. 
Indien zij bij voorbeeld niet genoeg deskundig personeel hebben om bij 
voorbeeld de onderhoudsbijdrage vast te stellen voor de ex-echtgenote, 
zullen zij deskundig personeel moeten aantrekken. Hier kan enige tijd 
overheen gaan. Kan de regering hen informeren hoe dit zal worden 
geregeld? 

Tot slot van hun bijdrage wilden de leden van de P.v.d.A. fractie 
vernemen of met de uitvoeringsorganen (VNG/DIVOSA) is overlegd over 
de uitvoerbaarheid van de voorgestelde regelgeving. Zij wilden ook 
vermelden dat zij het betreurden dat nog geen informatieparagraaf is 
opgenomen zoals aangekondigd in 20 644, nr. 1, 13/7/88. «Informatie-
voorzieningen in de Openbare Sector» is weergegeven, zodat zij niet 
konden nagaan of dit wetsvoorstel op informatieve aspecten is getoetst. 
Kan de regering niet zo'n paragraaf bij nota van wijiziging alsnog opnemen 
in de wet, zo wilden deze leden weten? 

Voorts hadden de leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid nog de volgende opmerkingen van technische aard 
over dit wetsvoorstel: 
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A. Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek 

1. Op de volgende plaatsen is in strijd met aanwijzing 27 een lid in 
alinea's verdeeld: artikel I, onderdeel A de artikelen 59, 61a, eerste lid, 
61e, 61 f, 64a, derde lid (tweemaal) en zesde lid, 68, eerste en tweede 
lid; artikel I, onderdeel B, artikel 3; artikel II, onderdeel A, artikelen 25f 
en 25g. 

2. In artikel IV, onderdeel A, zou ingevolge aanwijzing 32 na Algemene 
Bijstandswet moeten worden ingevoegd: (Stb. 1973, 395). 

3. In artikel VI zou ingevolge aanwijzing 32 «(Wet van 10 april 1869, 
Stb. 65)» moeten worden vervangen door: (Stb. 1955, 390). In hetzelfde 
artikel zou na «Algemene Bijstandswet» moeten worden ingevoegd: (Stb. 
1973, 395). 

4. Bij de formulering van artikel XI zou beter de modelbepaling van 
aanwijzing 90, onderdeel I, gevolgd kunnen worden. 

B. (Overige) redactionele opmerkingen 

1. In artikel I, onderdeel A, de artikelen 56, eerste lid, en 62, derde lid, 
zou het woord «bij» moeten worden vervangen door het gangbaardere: 
in. 

2. In artikel I, onderdeel A, zou het eerste lid van artikel 64a aan 
leesbaarheid winnen door tussen de woorden «wordt» en «verhaald» in 
te voegen: er. 

3. In artikel I, onderdeel B, zou in de aanhef «als volgt gewijzigd» 
moeten worden vervangen door: vervangen door. 

4. In artikel I, onderdeel C, zou «tot het instellen» moeten worden 
vervangen door: , tot het instellen. 

C. Overige opmerkingen 

Het is onduidelijk waarom in artikel VIM één onderdeel (artikel 55, 
onderdeel c) van een artikel van de Algemene Bijstandswet nadrukkelijk 
wordt ingetrokken. Behoudens het overgangsrecht vervalt immers § 3 
van hoofdstuk IV ingevolge deze wet, dus met inbegrip van artikel 55. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraayeveld- Wouters 

De griffier voor dit verslag, 
Coenen 
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