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Nr. 10 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de grat ie Gods, Koningin der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het wensel i jk is het systeem 

van de vergoeding door het Rijk aan de gemeenten in de kosten verbonden 
aan de ui tvoer ing van de Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) te 
wi jz igen en in deze wet nog andere wi jz ig ingen aan te brengen; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Wet Sociale Werkvoorziening word t als volgt gewi jz igd : 

A 

In artikel 4, tweede l id, word t na wi jz ig ing van de onderdelen c en d in on-
derscheidenli jk d en e een nieuw onderdeel ingevoegd lu idende: 

c. een persoon op voordracht van een door Onze Minister aan te wijzen 
algemeen erkende centrale werkgeversorganisat ie. 

B 

Art ikel 13 word t gelezen: 

Artikel 13 

1. Het gemeentebestuur wi jst , voor zover de vervul l ing van zijn in artikel 7 
omschreven taak zulks vereist, ter u i tvoer ing in elk door hem aangewezen 
werkverband werkobjecten aan. 

2. Werkobjecten als bedoeld in het eerste lid omvat ten werkzaam-
heden waarvoor het werkverband een geldeli jke opbrengst ontvangt dan 
we l , met inachtneming van het bepaalde in het derde en vierde l id, werk-
zaamheden die geen geldeli jke opbrengst opleveren. 
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3. Het gemeentebestuur kan, gehoord de commiss ie, een werkobject dat 
geen geldeli jke opbrengst oplevert aanwijzen indien word t voldaan aan de 
voorwaarden: 

a. Voor de betrokken werknemers of de personen die voor een dienstbe-
trekking in aanmerking komen is geen andere mogel i jkheid tot arbeid in de 
zin van artikel 7, eerste l id, aanwezig dan het aan te wi jzen werkobject, en 

b. het werkobject omvat werkzaamheden ten behoeve van een publiek-
rechtelijk rechtspersoon of van een privaatrechteli jk rechtspersoon zonder 
w ins toogmerk , welke zonder die aanwi jz ing niet tot ui tvoer ing zouden ko-
men, en 

c. de werkzaamheden behoren niet tot de taken, die de onder b behoren-
de rechtspersoon in elk geval behoort te verr ichten. 

4. Een reeds aangewezen werkobject dat geen geldeli jke opbrengst ople-
vert en dat niet voldoet aan het bepaalde in het derde lid onder c, kan door 
het gemeentebestuur worden gehandhaafd voor de werknemers die reeds 
bij het werkobject zijn geplaatst, indien en voor zolang het werkobject vo l -
doet aan het bepaalde in het derde l id, onder a en b. 

5. Het gemeentebestuur kan, gehoord de commissie, afwijken van het in 
het derde l id bepaalde indien het werkobject werkzaamheden omvat , gedu-
rende korte t i jd te verr ichten door een werknemer ten behoeve van een na-
tuur l i jk of een rechtspersoon, die de gemeente heeft toegezegd de betrokken 
werknemer bij gebleken geschiktheid in dienst te zullen nemen. 

6. Het gemeentebestuur kan in een besluit, als bedoeld in artikel 11, eer-
ste l id, zo nodig onder het stellen van voorwaarden, bepalen dat de aanwi j -
zing van werkobjecten, welke een geldeli jke opbrengst opleveren, geschiedt 
door de privaatrechtel i jke rechtspersoon, die het werkverband beheert. In 
dat geval doet die rechtspersoon van elke zodanige aanwijzing onverwi j ld 
mededel ing aan het gemeentebestuur. 

C 

In artikel 19 wo rd t in plaats van «het derde boek van het Burgerli jk Wet-
boek» gelezen: het vierde boek van het Burgerli jk Wetboek. 

D 

In artikel 30, tweede l id, wo rd t onderdeel c na wi jz iging van de onderdelen d 
en e in onderscheidenl i jk e en f vervangen door twee nieuwe onderdelen lu i -
dende: 

c. het bepaalde in artikel 24, en de rechten en verpl icht ingen van de deel-
nemers aan het in dat artikel bedoelde over leg, de geheimhoudingspl icht 
daaronder begrepen; 

d. het bepaalde in de artikelen 25 en 26. 

E 

Hoofdstuk VIM word t gelezen: 

HOOFDSTUK VIII 

Vergoeding van het Rijk aan de gemeente 

Artikel 40 

Het Rijk vergoedt aan de gemeente de vacatiegelden en de reis- en ver-
bl i j fsvergoedingen, bedoeld in artikel 6, voor zover deze de door Onze Minis-
ter vast te stellen bedragen niet overschri jden. 
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Artikel 41 

Het Rijk vergoedt aan de gemeente de ui tgaven ter zake van de in artikel 
30, eerste lid onder a, bedoelde lonen en andere f inanciële aanspraken -
voor zover niet de kosten van vervoer betreffende - alsmede de door Onze 
Minister aan te wijzen sociale lasten. 

Artikel 42 

1. Het Rijk vergoedt op verzoek van het gemeentebestuur, de commiss ie 
gehoord , aan de gemeente 80% van het nadelig saldo van de exploitat iere-
kening van een werkverband. 

2. Behoudens het bepaalde in het derde l id word t een voordel ig saldo van 
de exploi tat ierekening van een werkverband op de vergoeding als bedoeld 
in artikel 41 in minder ing gebracht. 

3. Op verzoek van het gemeentebestuur, gehoord de commiss ie, kan 
Onze Minister goedkeuren dat aan een saldo als bedoeld in het tweede l id, 
geheel of gedeelteli jk een door dat bestuur bepaalde bestemming in het be-
lang van het werkverband word t gegeven. 

Artikel 42a 

1. Alvorens een besluit te nemen op een verzoek van het gemeentebe-
stuur als bedoeld in artikel 42, eerste en derde l id, hoort Onze Minister de 
centrale commissie. 

2. Onze Minister kan aan een besluit als in het eerste lid bedoeld voor-
waarden verbinden. 

3. Een verzoek van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 42, eerste 
en derde l id, word t schrifteli jk en met redenen omkleed binnen 8 maanden 
na af loop van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft bij Onze 
Minister ingediend. 

Artikel 42b 

1. Voor de toepassing van het in artikel 42 bepaalde worden met betrek-
king tot de exploi tat ierekening, bij of krachtens algemene maatregel van be-
stuur regelen of nadere regelen gesteld inzake het al dan niet in aanmerking 
nemen van baten en lasten. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur word t tevens bepaald 
dat ten aanzien van daarin omschreven belangri jke ui tgaven op het gebied 
van investeringen in of huur van onroerende goederen, investeringen in of 
huur van duurzame roerende goederen en van de voorziening in hoger lei-
d inggevend personeel en van stafpersoneel het voorafgaand schrifteli jk ad-
vies van de ri jksconsulent moet zijn verkregen. 

Artikel 43 

1. Onze Minister stelt regelen inzake: 
a. het declareren van ui tgaven, als bedoeld in artikel 40 en artikel 4 1 , en 

van de vergoeding als bedoeld in artikel 42, eerste l id ; 
b. het verlenen van voorschotten op de door het Rijk te geven vergoedin-

gen als bedoeld in de artikelen 40 en 4 1 , en in artikel 42, eerste l id ; 
c. het door het gemeentebestuur verstrekken van nadere gegevens, welke 

betrekking hebben op de ui tgaven, als bedoeld in de artikelen 40 en 4 1 , en 
op de vaststel l ing van het saldo als bedoeld in artikel 42, waaronder een ver-
klaring van een of meer deskundigen, belast met de krachtens artikel 265 bis 
van de Gemeentewet voorgeschreven controle, omtrent de juistheid van de 
bedoelde gegevens. 

2. Indien de in het vor ige lid onder c, bedoelde verklaring geen zekerheid 
biedt omtrent de in de artikelen 40 en 4 1 , bedoelde uitgaven van de gemeen-
te dan wel omtrent het in artikel 42, bedoelde saldo, kan Onze Minister van 
het gemeentebestuur de aanvul lende gegevens ver langen, welke hij voor 
zijn beslu i tvorming noodzakelijk acht. 
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Artikel 43a 

De inhoudingen op het loon op grond van het bepaalde krachtens artikel 30 
worden volgens door Onze Minister te stellen regelen met de in dit hoofdstuk 
bedoelde vergoedingen verrekend. 

Artikel 44 

1. Onze Minister kan, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, een 
vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren en een reeds betaalde vergoe-
ding geheel of gedeeltelijk terugvorderen dan wel verrekenen: 

a. indien zij betreft uitgaven, welke met het bij of krachtens deze wet be-
paalde in strijd zijn of door het gemeentebestuur niet op bevredigende wijze 
zijn verantwoord; 

b. indien de exploitatierekening van een werkverband niet is voorzien van 
een goedkeurende verklaring van een door het gemeentebestuur aangewe-
zen of aanvaarde deskundige. 

2. Onze Minister kan een vergoeding als bedoeld in artikel 42, eerste lid, 
geheel of gedeeltelijk weigeren en reeds betaald zijnde, deze geheel of ge-
deeltelijk terugvorderen dan wel verrekenen: 

a. indien ten aanzien van het beheer van een werkverband naar zijn oor-
deel sprake is van ernstige tekortkomingen; 

b. indien niet overeenkomstig de in artikel 42a, tweede lid, bedoelde voor-
waarden is gehandeld. 

3. Onze Minister kan een voordelig saldo als bedoeld in artikel 42, derde 
lid, geheel of gedeeltelijk terugvorderen dan wel verrekenen, indien niet 
overeenkomstig de in artikel 42a, tweede lid, bedoelde voorwaarden is ge-
handeld. 

Artikel 45 

Van een besluit van Onze Minister inzake: 
a. het weigeren, terugvorderen of verrekenen van een vergoeding, als be-

doeld in artikel 44, eerste en tweede lid; 
b. het bestemmen, terugvorderen of verrekenen van een voordelig saldo, 

als bedoeld in artikel 42, derde lid, en artikel 44, derde lid; 
c. het verbinden van bepaalde voorwaarden, als bedoeld in artikel 42a, 

tweede lid; 
d. het vaststellen van het saldo van een exploitatierekening overeenkom-

stig het bepaalde in artikel 42b; 
e. het verrekenen van inhoudingen als bedoeld in artikel 43a, 

staat aan het gemeentebestuur binnen twee maanden na de dagtekening 
van het besluit bij Ons beroep open. 

ARTIKEL II 

Ten aanzien van vergoedingen van het Rijk aan de gemeenten over tijd-
vakken voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, 
gelden de bepalingen van hoofdstuk VIM van de Wet Sociale Werkvoorzie-
ning zoals het vóór dit tijdstip luidde, en de ter uitvoering van dit hoofdstuk 
vastgestelde bepalingen. 

ARTIKEL III 

1. Op verzoek van het gemeentebestuur, gehoord de commissie bedoeld 
in artikel 4 van de Wet Sociale Werkvoorziening, kent Onze Minister van So-
ciale Zaken over de jaren 1982 tot en met 1986 een extra-vergoeding toe. De-
ze bedraagt voor het jaar 1982 20% van het bedrag dat de gemeente over 
het jaar 1980 krachtens de voordat jaar geldende artikelen 40, 41 en 42 van 
de Wet Sociale Werkvoorziening zoals zij luidde voor de inwerkingtreding 
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van deze wet meer aan vergoeding heeft ontvangen voor een werkverband 
dan zij volgens de artikelen 40 en 41 zoals deze zijn gewi jz igd zou hebben 
ontvangen. Bij de vaststel l ing van de extra-vergoeding als bovenbedoeld 
word t rekening gehouden met de als gevolg van het gewijz igde vergoedin-
genstelsel verminderde rentelasten voor de gemeenten. 

2. Voor de jaren 1983,1984,1985 en 1986 word t de extra-vergoeding vast-
gesteld op onderscheidenl i jk 80%, 60%, 40% en 20% van het volgens het 
eerste lid vastgestelde bedrag. 

3. Indien een gemeentebestuur de verantwoordel i jkheid draagt voor 
meer dan een werkverband, wo rd t het bedrag van de extra-vergoeding vast-
gesteld voor deze werkverbanden te zamen. 

4. Het gemeentebestuur zendt zijn verzoek om extra-vergoeding uiterl i jk 
30 juni 1982, door tussenkomst van de betrokken ri jksconsulent, in dr ievoud 
aan Onze Minister van Sociale Zaken. 

5. Onze Min is tervan Sociale Zaken kanten aanzien van de toepassing van 
het in de voorgaande leden bepaalde nadere regelen stellen. 

6. Van een beslissing van Onze Minister inzake de in de leden een tot en 
met drie bedoelde extra-vergoeding staat aan het gemeentebestuur binnen 
twee maanden na de dagtekening van het besluit bij Ons beroep open. 

ARTIKEL IV 

De volgende regelingen worden ingetrokken: 
a. Het Koninkli jk besluit van 30 september 1968, Stb. 515, houdende rege-

len betreffende r i jksvergoeding ten behoeve van bi jzondere groepen in de 
sociale werkvoorziening (Besluit r i jksvergoeding bi jzondere groepen sociale 
werkvoorz iening) ; 

b. Het Koninkli jk besluit van 30 september 1968, Stb. 516, houdende rege-
len betreffende verhoging van de r i jksvergoeding ten behoeve van de uit-
voer ing van werkobjecten, die een geldeli jke opbrengst opleveren, krach-
tens de Wet Sociale Werkvoorz iening (Besluit verhoging r i jksvergoeding so-
ciale werkvoorziening). 

ARTIKEL V 

Deze wet treedt i nwerk ing met ingang van de dag volgende op de datum 
van ui tgi f te van het Staatsblad waar in zij word t geplaatst, met ui tzondering 
van artikel I, onder E, en de art ikelen II, III en IV, welke in werk ing treden met 
ingang van 1 januari 1982. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i tei ten, colleges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige u i tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
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