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1. ALGEMEEN 

1.1. Inleiding 

Uit het voorlopig verslag treedt naar voren, dat de voorgestelde wijzigin-
gen van de Wet Sociale Werkvoorziening door de Kamer niet met onverdeel-
de instemming zijn ontvangen. Waar de leden van de P.v.d.A. het wets-
ontwerp met gemengde gevoelens blijken te hebben gelezen en de leden 
van de P.P.R. laten weten, dat zij met wisselende waardering van het wets-
ontwerp hebben kennis genomen, lijken zij min of meer de gevoelens van al-
le aan het woord gekomen fracties te hebben vertolkt. 

Het vorenstaande neemt niet weg, dat ik op diverse onderdelen van het 
wetsontwerp tot mijn voldoening instemming met de uitgangspunten en 
vormgeving van het voorgenomen nieuwe beleid heb mogen constateren. 
Zo vonden de leden van de P.v.d.A. het een goede zaak dat van het meerka-
nalig rijksvergoedingensysteem wordt afgestapt en achten zij de door mij 
genoemde eisen waaraan een nieuw rijksvergoedingensysteem dient te vol-
doen (eenvoudig en goed hanteerbaar, niet leidend tot lastenverzwaring 
voor Rijk of gemeenten en vergezeld van maatregelen ten behoeve van een 
betere kostenbeïnvloeding) acceptabel. De leden van het C.D.A. stelden met 
belangstelling vast, dat het voorgestelde financieringssysteem een belang-
rijke vereenvoudiging inhoudt en kan bijdragen tot een grotere mate van 
doorzichtigheid en doelmatigheid. De leden van de V.V.D.-fractie onder-
schreven, dat het huidige financieringsstelsel ingewikkeld is en vereenvou-
diging daarvan geboden is. De leden van D'66 achtten de voorgestelde fi-
nancieel-technische regeling een aanzienlijke verbetering van de huidige 
wetsbepalingen en toonden daarvoor veel waardering. Ook de leden van de 
P.P.R. konden voor de achter de vereenvoudiging van het financieringsstel-
sel gelegen motieven (ondanks de daarin naar hun mening gelegen centralis-
tische tendens) begrip opbrengen. Het mede in het wetsontwerp veran-
kerde streven naar een meer eenduidig beleid betreffende de aanwijzing van 
werkobjecten zonder geldelijke opbrengst heeft bij alle fracties bezorgdheid 
opgeroepen ten aanzien van de daaruit mogelijkerwijze voortvloeiende ef-
fecten. Niettemin werd dit beleid door de C.D.A.-fractie als zodanig positief 
beoordeeld. Ook de leden van D'66 noemden de ter zake voorgestelde crite-
ria qua wetgeving een verduidelijking, al vreesden zij daarvan qua werking 
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een verslechter ing voor n ieuw te plaatsen personen. In meer algemene zin 
stelde de VVD-fractie - onverminderd de ook door deze fractie aangevoerde 
vragen en bedenkingen - dat de mot ieven voor de voorgestelde wetswi jz i -
ging deze fractie wel aanspreken. Hetzelfde gold voor de leden van de 
S.G.P., die stelden begrip te hebben voor de ter zake aangevoerde mot ieven, 
te weten vereenvoudig ing van het f inancier ingsstelsel, bevorder ing van de 
doe lmat ighe id , het scheppen van meer mogel i jkheden voor kostenbeïnvloe-
ding en een meer eenduidig beleid inzake de aanwijzing van werkobjecten 
zonder geldeli jke opbrengst. 

De reacties van alle fracties omvat ten vragen en opmerk ingen, welke voor 
een belangri jk deel getuigen van beduchtheid voor mogel i jke gevolgen van 
de beoogde wetswi jz ig ingen voor de belangen van hen die voor arbeidsmo-
gel i jkheden van de WSW afhankelijk zijn en voor de posit ie van de gemeen-
tebesturen die met de ui tvoering van de WSW zijn belast. 

Ik acht het begri jpel i jk en terecht, dat met name deze aspecten van het 
wetsvoorstel in de Kamer ruime aandacht hebben gekregen. In het hierna 
volgende hoop ik evenwel duideli jk te kunnen maken, dat in het aanhangige 
wetsontwerp met onder meer deze beide aspecten zorgvuldig rekening is 
gehouden. 

1.2. Karakter en doelstelling van de WSW 

De leden van de P.v.d.A. legden in hun reactie op het voor l iggende wets-
ontwerp er nadruk op, dat in geen geval de doelstel l ingen van de WSW mo-
gen worden aangetast. Ik stem daar gaarne en ten vol le mee in. Bij de voor-
bereiding van de thans voorgestelde wetswi jz ig ingen zijn het karakter en de 
doelstel l ing van de WSW daarom onverlet gelaten. Het wetsvoorstel is er in 
hoofdzaak op gericht een eenvoudiger, meer doorzicht ig en meer op bevor-
dering van doelmat igheid gericht f inancieringsstelsel tot stand te brengen 
en waarborgen te scheppen dat de sociale werkvoorziening zich binnen 
verantwoorde maatschappeli jke kaders bli jft ontwikkelen. 

De stel l ing van de leden van de C.P.N.-fractie, volgens welke de W S W ten 
onrechte gebruikt word t voor een f inanciële inkr imping en via het op de 
voorgrond stellen van een louter f inanciële benadering word t voorb i j ge-
gaan aan de doelstel l ing van de WSW, moet ik dan ook met kracht van de 
hand wi jzen. 

Enige ongerustheid omtrent de sociale aspecten van de voorgenomen 
wetswi jz ig ing viel intussen ook bij de leden van D'66 te bespeuren. Binnen 
het raam van het voorgestelde nieuwe f inancieringsstelsel - waarvoor deze 
leden over igens veel waarder ing hebben - krijgt de Minister van Sociale Za-
ken een grote gr ip op de materiële en personele invester ingen, zo merkten 
zij in dit verband op. Ik wi l daarom deze leden verzekeren dat de bedoelde 
«grip» in genen dele zal worden gebruikt om wensel i jke en verantwoorde 
materiële invester ingen tegen te gaan of de aanstel l ing van noodzakelijk lei-
d inggevend personeel te verh inderen. Schade voor de belangen van de 
WSW-werknemers welke daaruit zou kunnen ontstaan, behoeft derhalve 
niet te worden gevreesd. 

Ongerustheid aangaande het eventuele effect van de wetswi jz ig ingen op 
de verwezenl i jk ing van de doelstel l ing van de WSW klinkt ook door in de op-
merkingen van de leden van de P.P.R.-fractie. Met name denk ik daarbij aan 
de door deze leden geuite vrees, dat de voorgestelde criteria voor de aanwi j -
zing van werkobjecten zonder geldeli jke opbrengst ertoe kan leiden dat 
hoogwaard ig werk ver loren gaat en een «verloedering» van de sociale werk-
voorziening in de hand word t gewerkt. Ik meen de vrees van deze leden te 
kunnen wegnemen in de paragraaf van deze memor ie van an twoord , waar in 
ik op de bedoelde criteria nader inga. 
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1.3. De gevolgde procedure bij de voorbereiding van het wetsontwerp 

Van de zijde van de P.v.d.A. is de vraag gesteld, of het NOSW, de VNG, het 
IPO en de vakbeweging bij de voorbereid ing van het wetsontwerp betrokken 
zijn geweest. De leden van het C.D.A. toonden zich verbaasd, dat het NOSW 
niet in de gelegenheid is gesteld zijn gevoelens inzake de voorgenomen 
wetswi jz ig ing kenbaarte maken. Dienaangaande wi l ik het volgende opmer-
ken. 

In eerste instantie is ambtel i jk een voorontwerp van wet voorbereid. Dit 
voorontwerp is op 26 februari 1979 voor advies toegezonden aan de Advies-
commissie werkloosheidsvoorziening van de Sociaal-Economische Raad, 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de toenmal ige Raad voor terr i -
toriale decentralisatie en de Raad voor de gemeentef inanciën. Afzonderl i jke 
voor legging aan het NOSW en de vakbeweging heeft derhalve niet plaatsge-
vonden. In dit verband moet in aanmerking worden genomen, dat niet het 
NOSW (dat overigens op het terrein van de sociale werkvoorziening een 
waardevol le functie vervult) , doch de VNG mag worden gezien als represen-
tant van de gemeentebesturen, welke met de bestuurl i jke verantwoordel i jk-
heid voor de lokale ui tvoer ing van de WSW zijn belast. 

Daarnaast valt erop te wi jzen, dat het NOSW een adviserende plaats heeft 
in de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening van de SER en boven-
dien is ver tegenwoord igd in de Werkgroep Sociale Werkvoorziening van de 
VNG. Het NOSW heeft derhalve langs twee wegen invloed kunnen uitoefe-
nen op de meningsvorming aangaande het voorontwerp. Afgezien daarvan 
heeft het NOSW, hoewel niet rechtstreeks daartoe ui tgenodigd, bij schri jven 
van 6 augustus 1979 mij zijn opvatt ingen over het voorontwerp kenbaar ge-
maakt. 

Met betrekking tot de vakbeweging zij eraan herinnerd dat in de reeds ge-
noemde SER-commissie naast de centrale werkgeversorganisat ies onder 
meer ook de centrale organisaties van werknemers zijn ver tegenwoord igd. 

Met het IPO heeft geen overleg plaatsgevonden omdat in de WSW geen 
bestuurl i jke verantwoordel i jkheden aan de provinciale besturen zijn toege-
deeld en in het wetsontwerp geen specifieke provinciale belangen aan de or-
dez i jn . 

De leden van de V.V.D., die zich eveneens afvroegen of over de wetswi jz i -
gingen overleg is gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende organi-
saties, zullen met het bovenstaande ook hun vraag beantwoord hebben ge-
vonden. 

1.4. Tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wetswijziging 

De leden van de P.v.d.A. bleken wein ig heil te zien in de behandel ing van 
het wetsontwerp , dat - zo stelden zij - bij indiening zoveel kritiek uit de sa-
menleving heeft ondervonden. Zij achten het vereist, dat een wetswi jz ig ing 
tot stand komt, die de doelstel l ingen van de WSW niet aantast en ook in de 
toekomst kan handhaven en een gedegen behandel ing verkri jgt. Dit wets-
ontwerp verdient niet een vlucht ige, niet goed voorbereide behandel ing, al-
dus de genoemde leden. 

Daarop ingaande wi l ik - met de zojuist genoemde leden - met nadruk 
stellen, dat geen wetswi jz ig ing tot stand dient te komen welke de doelstel l in-
gen van de WSW zou aantasten of in de toekomst niet zou kunnen handha-
ven. Daarvan is in het aanhangige wetsontwerp dan ook geen sprake. Bo-
vendien is aan de indiening van het wetsontwerp een langdurige periode 
van voorbere id ing, met inschakeling van een viertal adviesorganen, vooraf-
gegaan. Juist als gevolg van die langdurige en zorgvuldige voorbereid ing 
heeft de indiening van het wetsontwerp een - op zich zelf onwensel i jke -
vertraging ondervonden. De suggestie van de reeds genoemde leden om de 
datum van ingang van de wetswi jz ig ingen te stellen op 1 januari 1982, zou ik 
met klem wi l len ontraden. De voorgestelde structurele wi jz igingen in het f i -
nancieringsstelsel - waarop ik in het hierna volgende nader hoop in te gaan 
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- acht ik een zodanige verbeter ing, dat ik een uitstel van de invoer ing daar-
van tot 1 januari 1982 zeer zou betreuren. Bovendien voorziet het wetsvoor-
stel in bepal ingen (ik denk daarbij met name aan het gewi jz igde artikel 13) 
welke een maatschappeli jk onverantwoorde wijze van wetstoepassing en 
daaraan verbonden f inanciële gevolgen voor de r i jksoverheid beogen tegen 
te gaan en als zodanig naar mi jn oordeel geen uitstel gedogen. 

Met het voorgaande meen ik tevens ingegaan te zijn op de vraag van de le-
den van het C.D.A., of de snelheid waarmee voorgesteld word t dit wets-
ontwerp te behandelen, geen afbreuk doet aan de zorgvuld igheid die vereist 
mag worden en een uitstel van de inwerkingtreding van de wetswi jz ig ingen 
tot 1 januar i 1982 geen aanbevel ing verdient. 

Problemen bij doorvoer ing van het voorgestelde f inancieringsstelsel per 1 
januari 1981 als gevolg van daarmee samenhangende lokale begrot ingswi j -
zigingen, geli jk de leden van de P.v.d.A. en het C.D.A. die vermoedden, lijken 
mi j niet zwaarwegend. Ik wi js er daarbij op, dat extra begrot ingstekorten, 
gelet op de overgangsbepal ing, in 1981 niet zullen ontstaan. 

2. BESTUURLIJKE ASPECTEN VAN DE WETSWIJZIGING 

2.1. De positie van de gemeentebesturen bij de wetsuitvoering 

Bij diverse fracties trad vrees aan de dag voor het gevaar, dat de positie en 
verantwoordel i jkheden van de gemeentebesturen op WSW-terrein door de 
voorgestelde wetswi jz ig ingen worden ui tgehold. De leden van de P.v.d.A. 
kwam het zelfs voor dat in het wetsontwerp de «centralisatiedrang» de de-
central isatiegedachte vo lkomen opzij heeft gezet. Ook de leden van D'66 
meenden te constateren, dat door het wetsontwerp de eigen beleidsruimte 
voor de gemeente- of schapsbesturen tot een m i n i m u m word t terugge-
bracht. Minder ver g ingen de leden van de C.D.A.-fractie, al signaleerden zij 
bij de sociale werkvoorz iening een ambivalent ie in de vo rm van een span-
ningsveld tussen centralisatie enerzijds en de gepropageerde decentralisatie 
anderzi jds. De laatstgenoemde fractie vroeg zich in dit verband af of de ge-
meenten ook in de toekomst een zodanige handel ingsvr i jheid kunnen bli j-
ven behouden, dat zij een herkenbaar eigen beleid, afgestemd op de lokale 
en regionale behoefte kunnen bli jven voeren. Aarzeling op dat laatste punt 
klonk door bij de leden van de V.V.D.-fractie, die zich afvroegen of de uitwer-
king in de r ichting van een grotere invloed van de r i jksoverheid op de uitvoe-
ring van de WSW wel strookt met het algemene reger ingsvoornemen via 
een decentral isatie van rijkstaken de doelmat igheid van het overheidsappa-
raat te vergroten. 

Wanneer ik op het bovenstaande inga, voldoe ik tevens aan het verzoek 
van de leden van de S.G.P. o m nog duideli jker aan te geven waarui t precies 
het in medebewind ui tvoeren van de WSW door de gemeente-, respectieve-
lijk schapsbesturen bestaat en welke armslag aan hen nog word t geboden. 

Graag stel ik daarbij voorop, dat ook naar mi jn wijze van zien de verant-
woordel i jkheid van de gemeenten in het uitvoeringsvlak van de sociale 
werkvoorziening - gelijk de fractie van de C.P.N, het formuleerde - een hoek-
steen van de WSW is. Zulks neemt echter niet weg , dat voor de sociale werk-
voorziening, als landeli jke voorziening op het terrein van de sociale zeker-
heid, sinds 1969 een wettel i jke regeling van kracht is. Bij de ui tvoer ing van 
de WSW zijn de gemeenten derhalve aan wettel i jke regels gebonden, regels 
onder meer op het terrein van de voorwaarden voor ind ienstneming van 
personen krachtens de WSW, de lonen en overige arbeidsvoorwaarden van 
de werknemers en hun inspraakmogel i jkheden en rechtsmiddelen, regels 
met betrekking tot aan te wi jzen werkobjecten en daaraan te stellen eisen 
(kwalitatieve eisen en eisen onder meer ter voorkoming van onverantwoor-
de concurrentie), globale regels inzake de organisatie en leiding der werk-
verbanden, regels betreffende de ui toefening van bedri j fsgeneeskundige 
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zorg, enz. Daarin ligt besloten, dat de gemeentebesturen op het terrein van 
de sociale werkvoorziening niet ten volle autonoom kunnen handelen, doch 
de WSW, in medebewind overeenkomstig de gestelde wettelijke bepalingen 
tot uitvoering dienen te brengen. Daarmee strookt overigens, dat de uit de 
toepassing van de WSW voortvloeiende kosten grotendeels ten laste van de 
centrale overheid kunnen worden gebracht. 

2.2. De ruimte tot handelen voor de gemeentebesturen als uitvoerders van 
de wet 

Uit het voorafgaande mag allerminst de gevolgtrekking worden gemaakt, 
dat de gemeentebesturen op WSW-terrein een geringe eigen verantwoorde-
lijkheid en een uiterst beperkte ruimte van handelen hebben. De gemeente-
besturen immers zijn het, die (veelal op basis van intergemeentelijke samen-
werking) werkverbanden tot oprichting brengen, het noodzakelijke leiding-
gevend personeel aanstellen, binnen de grenzen van het mogelijke zorg 
hebben te dragen voor een voldoende, continue en gedifferentieerde werk-
voorraad, beslissen over de indienstneming van werknemers en over de 
plaats waarop zij in het WSW-gebeuren worden ingeschakeld, activiteiten 
hebben te ontwikkelen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid van de 
werknemers, enz. Terecht is daarom wel gezegd dat pas in het handelen van 
de gemeentebesturen de sociale werkvoorziening concreet gestalte krijgt. 
De resultaten welke de gemeentebesturen daarmee weten te bereiken teke-
nen zich af in de indrukwekkende ontwikkeling welke de sociale werkvoor-
ziening ook na de totstandkoming van de WSW te zien heeft gegeven. 

De vraag is nu aan de orde, in hoeverre de thans voorgestelde wetswijzi-
gingen de gemeentebesturen aan nieuwe regels binden welke hun hande-
lingsruimte op onaanvaardbare wijze beknotten. In feite gaat het daarbij om 
twee elementen uit het voorliggende wetsontwerp, namelijk: 

a. de voorgestelde wettelijke criteria voor de aanwijzing van werkobjec-
ten zonder geldelijke opbrengst, en 

b. de voorgestelde wettelijke verplichting voor de gemeentebesturen om 
ten aanzien van belangrijke materiële of personele investeringen tevoren het 
advies van de betrokken rijksconsulent voor complementaire sociale voor-
zieningen in te winnen. 

Op de noodzaak van introductie van wettelijke criteria voor de aanwijzing 
van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst en op de strekking van de 
voorgestelde criteria wordt in een andere paragraaf van deze memorie van 
antwoord ingegaan. Daarom volsta ik hier met erop te wijzen, dat ook voor-
heen als beleidslijn heeft gegolden, dat werkobjecten zonder geldelijke op-
brengst zich slechts als plaatsingsmogelijkheid lenen wanneer passende 
werkzaamheden in de geldelijke opbrengstsfeer ontbreken en het desbetref-
fende werkobject werkzaamheden omvat ten behoeve van de overheid of 
een instelling zonder winstoogmerk, welke zonder WSW-toepassing niet tot 
uitvoering zouden komen. De in de praktijk sterk divergerende interpretatie 
van de laatstgenoemde voorwaarde heeft het noodzakelijk gemaakt daar-
aan in het wetsontwerp als bijkomende voorwaarde toe te voegen, dat een 
werkobject gelijk zojuist bedoeld evenmin werkzaamheden mag omvatten 
welke de desbetreffende overheidsinstantie of instelling, gelet op haar taak-
stelling, in elk geval behoort te verrichten. 

Wat het tweede genoemde element betreft (de verplichte voorafgaande 
advisering door de betrokken rijksconsulent bij belangrijke investeringen) 
moet ik erop wijzen, dat deze adviesprocedure op zich zelf geen nieuw ele-
ment is. Reeds gedurende een reeks van jaren plegen de meeste gemeente-
besturen op verzoek van het departement de consulenten vooraf te betrek-
ken bij de beoordeling van plannen voor nieuwbouw of uitbreiding van be-
staande bedrijfsgebouwen. In 1976 heeft mijn ambtsvoorganger de ge-
meentebesturen verzocht een soortgelijke procedure te volgen ten aanzien 
van belangrijke andere materiële investeringen en de uitbreiding van hoger 
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le id inggevend personeel of staffunct ionarissen. Dat de wettel i jke vastleg-
ging van deze adviesprocedure een verder gaande beperking van de hande-
l ingsruimte voor de gemeenten inhoudt , moet derhalve worden ontkend. 

Zowel de leden van de P.v.d.A. als die van het C.D.A. vroegen om nadere 
informat ie omtrent de te stellen regelen aangaande bovenstaande advies-
procedure. Onder verwi jz ing naar en ter aanvul l ing van hetgeen daarom-
trent op de blz. 22 en 23 van de memor ie van toel icht ing werd gesteld kan ik 
ter zake het volgende mededelen. 

Onder belangrijke ui tgaven op het gebied van investeringen in roerende 
en onroerende goederen, als bedoeld in artikel 42b, 2e l id, worden investe-
ringen begrepen waarvan de kapitaalslasten van wezenlijke invloed zijn op 
de exploitat ie der werkverbanden. Het gaat hier dus niet o m investeringen 
waarmede relatief lage bedragen zijn gemoeid. 

Voorts gaat het hier o m duurzame goederen, welke: 
- een afschri jvings- c.q. huur termi jn hebben van langer dan één jaar; 
- belangrijke capacitei tsvergrot ingen (meer dan 20%) tot gevolg zullen 

hebben; 
- het f inanciële resultaat van het werkverband, na realisering, in absolute 

zin ongunst ig zullen beïnvloeden. 

Investeringen welke niet aan bovengenoemde criteria vo ldoen, behoe-
ven dus niet ter advisering aan de ri jksconsulent te worden voorgelegd. 

Mede in verband met inf latoire ontwikkel ingen kan het begrip «belangri jke 
uitgaven» bezwaarli jk in de wet in guldens worden afgegrensd. 

Het voorstel van de leden van het C.D.A. om van het stafpersoneel uit-
sluitend het hoger personeel in de advisering van de ri jksconsulent te be-
trekken, meen ik te moeten ontraden. Bij de aanstell ing van stafpersoneel 
dient nameli jk uit het oogpunt van kostenbeheersing grote voorzicht igheid 
te worden betracht. De jaarli jks terugkerende salariskosten van dit personeel 
zijn van grote invloed op de exploi tat ie der werkverbanden. De gemiddelde 
jaarlasten van één stafmedewerker kunnen al snel worden vergeleken met 
de jaarli jkse kapitaalslasten van een investering in roerende en/of onroeren-
de goederen van verscheidene tonnen. Dat daarmee overigens niet is ge-
zegd, dat een voor de behart ig ing van zakelijke of personele belangen nood-
zakelijk gebleken ui tbreiding met een staffunctionaris op grond van louter f i -
nanciële overwegingen achterwege zou mogen worden gelaten, zal duidel i jk 
zijn. 

De door de C.D.A.-fractie geopperde gedachte om de advisering betreffen-
de personele ui tbreidingen te beperken tot het directieniveau kan ik be-
zwaarli jk volgen. Ik ben echter gevoel ig voor de strekking van de desbetref-
fende opmerk ingen van deze fractie voor zover zulks de leidinggevende 
funct ionarissen in de l i jnorganisat ie betreft. Bij de ui twerking van een en an-
der in de ui tvoer ingsmaatregelen zal ik mij daarop gaarne nader beraden. 

Op de desbetreffende vraag van de V.V.D. kan ik antwoorden, dat de advi-
sering door de consulent niet expliciet aan een termi jn is gebonden. Om-
trent bepaalde invester ingen kan snel worden geadviseerd, terwi j l andere 
door hun aard en complexi te i t meer t i jd kunnen vragen. Als investeringen 
geen lang uitstel gedogen, wo rd t hierop door de ri jksconsulent vanzelfspre-
kend op adequate wijze gereageerd. Ook in andere gevallen zal overigens de 
adviesprocedure bekort kunnen worden door de consulent vroegt i jd ig in het 
beraad inzake belangri jke invester ingen te betrekken. In het algemeen is ten 
aanzien van de huidige adviser ing rond invester ingsplannen een goed sa-
menspel tot stand gekomen tussen de gemeenten en de consulenten. 

2.3. De positie en bevoegdheden van de rijksconsulenten voor complemen-
taire sociale voorzieningen 

Het toezicht op de ui tvoer ing van de Wet Sociale Werkvoorziening is in de-
ze wet opgedragen aan de Minister van Sociale Zaken, die daarbij krachtens 
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de wet wordt bijgestaan door de rijksconsulenten voor complementaire so-
ciale voorzieningen. Zoals door de leden van de C.P.N.-fractie terecht is op-
gemerkt vormt de functie van de rijksconsulent een schakel tussen de cen-
trale overheid en de lokale overheid. 

De consulenten hebben daarbij mede tot taak de gemeentebesturen voor 
te lichten en te adviseren en daarmee aan deze besturen steun te verlenen. 
Doordat de rijksconsulent, zoals door de leden van de fractie van D'66 wordt 
opgemerkt, een gedeconcentreerd ambt vervult kan en moet hij met de loka-
le en regionale omstandigheden rekening houden. 

Voor wat betreft de advisering aan de gemeentebesturen vervult de rijks-
consulentzijn ondersteunende rol onder andere door zijn inbreng van afwe-
gingsfactoren op sociaal en - in onderlinge samenhang - bedrijfsecono-
misch of financieel terrein. Doordat de rijksconsulent - ter zijde gestaan door 
zijn adviseurs - in breder kader kennis draagt van het gebied waarop de pro-
duktieve en commerciële activiteiten van de WSW-bedrijven zich richten, zal 
hij bij zijn advisering aan de gemeentebesturen rekening houden mei: aspec-
ten als verantwoorde produktiecapaciteit, bezettingsgraad en concurrentie-
verhoudingen in hun onderlinge samenhang. 

Mijn indruk is, dat in de praktijk de meeste gemeentebesturen deze in-
breng als daadwerkelijke ondersteuning voor de door hen te nemen beslis-
sing beschouwen en niet, zoals de leden van de C.D.A. fractie zich afvroegen 
als bevoogdend ervaren. 

De opmerking van de leden van de S.G.P.-fractie, dat de rijksconsulent 
door de voorgestelde wetswijziging de status zou krijgen van controleur 
vóóraf, behoeft verwijzing naar de taakstelling van de genoemde consulen-
ten zoals deze reeds bij de totstandkoming van de WSW is geregeld; daarin 
ligt zowel een adviserende als een repressief toezichthoudende taak opge-
sloten. 

Het is zeker niet zo, dat door de rijksconsulentschappen aangedrongen is 
op vergroting van de beïnvloedingsmogelijkheden van de rijksoverheid op 
de uitgaven voor de sociale werkvoorziening, zoals door de leden van de 
P.P.R.-fractie in een vraag werd gesteld. Bovendien mag - onder verwijzing 
naar hetgeen werd opgemerkt in de voorafgaande paragraaf- eraan worden 
herinnerd, dat het op voorafgaande advisering door de consulenten bij be-
langrijke investeringsbeslissingen gerichte artikel van het wetsvoorstel 
slechts een formalisering inhoudt van reeds vele jaren geleden op aandrang 
van het departement in gang gezette adviesprocedures. Het advies van de 
consulent moet ook in dit verband uitsluitend worden gezien als een bijdra-
ge aan de besluitvorming van het bevoegde gemeente- of schapsbestuur. 
Dit bestuur wordt door bedoeld advies niet in zijn handelingsvrijheid be-
perkt. 

Evenmin echter is de rijksoverheid bij voorbaat gehouden alle gevolgen 
van een investeringsbeslissing voor haar rekening te nemen. Daarmee is te-
vens antwoord gegeven op de vraag van de leden van de fracties van de 
C.P.N, en van de V.V.D. naar de gevolgen van het niet opvolgen van het ad-
vies van de rijksconsulent; er kunnen immers alleen financiële consequen-
ties voor de gemeente ontstaan wanneer de besluitvorming tot een van het 
advies van de consulent afwijkende beslissing heeft geleid. Dergelijke con-
sequenties zullen echter uiteraard door mij niet worden getrokken zonder de 
overwegingen te kennen welke het gemeentebestuur tot zijn beslissing heb-
ben gebracht. 

Zowel de S.G.P.- als de V.V.D.-fractie stelden de vraag of het Rijk over in-
zicht en instrumenten beschikt om de talrijke werkverbanden in de sociale 
werkvoorziening centraal te beheersen. Mijn antwoord daarop is allereerst 
dat voor de beheersing van het omvangrijke WSW-gebeuren primair van be-
lang is de regelgeving van de kant van de rijksoverheid en een verantwoord 
en doelmatig handelen van de lokale overheid. In die zin kan binnen het Ne-
derlandse stelsel van sociale werkvoorziening niet van «een centrale beheer-
sing» worden gesproken. Van dat laatste zou slechts sprake kunnen zijn in-
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dien het beheer van de WSW-bedrijven in de handen van de centrale over-
heid zou worden gelegd, hetgeen ik om tal van redenen onwenselijk acht. 

Voor het overige kan ik mededelen, dat de werkverbanden jaarlijks bij dit 
departement hun jaarrekeningen indienen. Deze beantwoorden aan een be-
paald voorgeschreven model en worden geanalyseerd en van eventuele op-
merkingen voorzien. 

In het kader van de verzoeken van gemeenten om verhoging van de regle-
mentaire rijksvergoeding met betrekking tot de uitvoering van werkobjecten 
met geldelijke opbrengst worden de werkverbanden jaarlijks bezocht en 
worden zij bezien op sociale, bedrijfseconomische en technisch-organisato-
rische aspecten. De daaruit voortvloeiende rapportage wordt besproken tus-
sen de rijksconsulent en het bestuur en de directie van het betreffende werk-
verband. Daarbij komen overigens op een gestructureerde wijze ook situ-
aties en ontwikkelingen ter sprake naar aanleiding van bevindingen bij de 
meer veelvuldige contacten tussen de rijksconsulent en het werkverband. 

Ten slotte, gelijk al opgemerkt, wordt door de gemeenten, op grond van 
onder meer de circulaire van de toenmalige Staatssecretaris dd. 27 augustus 
1976, nr. 63322, reeds advies gevraagd aan de rijksconsulenten voor belang-
rijke investeringen in roerende en onroerende goederen en in hoger lei-
dinggevend personeel en stafpersoneel. De wetswijziging zal derhalve slechts 
een beperkte uitbreiding van het aantal ambtenaren tot gevolg hebben. 

Ten slotte wil ik in deze paragraaf nog ingaan op de opmerkingen van de 
fractie van D'66, waarin - vanuit de indruk dat door de voorliggende wets-
wijzigingen de rijksconsulenten voor complementaire sociale voorzieningen 
(c.s.v.) aanzienlijk meer invloed op het gehele WSW-gebeuren krijgen - de 
vraag wordt opgeworpen of het niet gewenst is de sociale werkvoorzienings-
taken te decentraliseren naar het provinciale niveau en de politieke verant-
woordelijkheid bij provinciale staten te laten berusten. 

In het voorafgaande heb ik reeds trachten aan te tonen, dat de - niet alleen 
bij de leden van D'66 - gewekte indruk als zou de invloedssfeer van de con-
sulenten door de beoogde wetswijziging een aanzienlijke uitbreiding onder-
gaan, bepaald onjuist is. Vervolgens meen ik, dat de overwegingen op grond 
waarvan bij de totstandbrenging van de WSW de primaire uitvoeringsver-
antwoordelijkheid op het terrein van de sociale werkvoorziening bij hernieu-
wing aan de gemeentebesturen werd toevertrouwd, niet aan kracht hebben 
ingeboet. En voorts ben ik van oordeel, dat de wettelijke regeling van de so-
ciale werkvoorziening, als essentieel onderdeel van de wetgeving op het ter-
rein van de sociale zekerheid, zich bezwaarlijk uit de politieke verantwoorde-
lijkheidssfeer van de centrale overheid laat lichten. 

3. DE VOORGESTELDE FINANCIERINGSWIJZE 

3.1. Inleiding 

Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezet worden in het huidige 
stelsel een groot aantal kostencategorieën onderscheiden, waarin afhanke-
lijk van de aard van de kosten en in samenhang met het soort werkobject 50, 
75, 90 dan wel 100% rijksvergoeding wordt verstrekt. 

Naast een aanvullende vergoeding in het nadelig resultaat vanwege het 
Ministerie van Sociale Zaken, wordt een vergoeding in het resttekort ver-
strekt vanuit het Gemeentefonds. In het voorgestelde systeem wordt de me-
definanciering vanuit het Gemeentefonds beëindigd en wordt het subsidie-
systeem vervangen door een stelsel waarbij slechts sprake is van twee com-
ponenten, te weten een primaire vergoeding van de loonkosten en een aan-
vullende vergoeding van daarvoor in aanmerking komende elementen van 
het resterend exploitatietekort. 

De vereenvoudiging welke deze wijziging met zich brengt vond, zoals ik in 
de aanvang reeds opmerkte, in verscheidene fracties veel waardering. Zij 
kan, zo stelden leden van het C.D.A., in beginsel bijdragen tot een grotere 
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mate van doorzichtigheid en doelmatigheid. Leden van de P.v.d.A. vonden 
het een goede zaak dat van het (huidige) meerkanalig vergoedingensysteem 
wordt afgestapt. 

Volgens de leden van D'66 is de Regering erin geslaagd de financieel-
technische zaken van de WSW op voortreffelijke wijze te verduidelijken en 
wel zodanig, dat nu bestuurders en directies exact kunnen weten hoe de fi-
nanciële verhoudingen liggen. Deze leden hebben dan ook voor dit aspect 
veel waardering. 

De leden van de V.V.D.-fractie beaamden dat het huidige financieringsstel-
sel ingewikkeld is en dat onder meer in het kader van een algehele herzie-
ning van vergoedingen krachtens artikel 14 van het Financieel-Verhoudings-
besluit 1960 vereenvoudiging van het stelsel geboden is. 

3.2. Andere financieringsstelsels 

Hoewel er bij verschillende fracties begrip bestond voor de motieven wel-
ke hebben geleid tot de gekozen oplossing is sprake van bezorgdheid over 
de wijze waarop het stelsel zich verhoudt tot de toedeling van verantwoor-
delijkheden aan gemeentebesturen. In dit verband vroegen de leden van de 
V.V.D., de S.G.P., de C.P.N, en de P.P.R. het oordeel van de Regering over de 
door de VNG genoemde alternatieve oplossing, te weten een overheveling 
van de gelden, welke nu via artikel 14 van het Financieel-Verhoudingsbesluit 
1960 naar de gemeenten vloeien, naar de algemene uitkering van het Ge-
meentefonds. 

Opgemerkt kan worden dat in dit alternatief sprake blijft van een meerka-
nalig systeem, waardoor de beoogde eenvoud en doorzichtigheid van het 
stelsel, welke met name voor de bestuurders en directies van de werkver-
banden grote waarde hebben, niet zou worden bereikt. 

Los daarvan echter kleven aan de door de VNG voorgestelde oplossing 
een aantal andere bezwaren. Kenmerkend voor de algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds is dat verdeling plaatsvindt op grond van algemeen gel-
dende maatstaven. Een moeilijkheid is nu dat een dergelijke maatstaf voor 
de kosten van de WSW - zo is mij door de beheerders van het Gemeente-
fonds bij de voorbereiding van het wetsontwerp medegedeeld - nauwelijks 
is te vinden. De lasten van de gemeenten zijn afhankelijk van de nadelige sal-
di van de werkverbanden en kunnen sterk fluctueren. De ontwikkeling van 
de saldi in de tijd en de spreiding daarvan over de gemeenten laten grote 
verschillen zien en worden veroorzaakt door factoren, welke de gemeenten 
slechts in beperkte mate kunnen beïnvloeden. 

De VNG heeft ervoor gepleit deze verschillen in de uitgaven op te vangen 
door aanpassing van de verfijningsregeling sociale structuur. De beheerders 
van het Gemeentefonds hebben mij medegedeeld dat dit niet wenselijk is 
omdat de uitkeringen in dat geval tot een, uit verdelingsoogpunt, moeilijk te 
aanvaarden hoogte moeten worden opgetrokken. Bovendien zou de verfij-
ningsregeling waarschijnlijk ingrijpend moeten worden gewijzigd in die zin 
dat het uitkeringscriterium zou moeten worden verlegd van de aantallen 
WSW-werknemers in een gemeente naar de nadelige saldi van de werkver-
banden. De verfijning zou daarmee niet langer het karakter van algemeen 
dekkingsmiddel kunnen behouden. 

Op grond van het vorenstaande kan worden gesteld, dat met de door de 
VNG voorgestane financieringswijze de beoogde verbeteringen niet worden 
bereikt. Een dergelijk stelsel leidt tot nieuwe onevenwichtigheden bij de toe-
kenning van vergoedingen en doet geen recht aan lokaal en regionaal optre-
dende onvermijdelijke verschillen in financiële lasten welke uit de toepas-
sing van de WSW voortvloeien. 

Het in het wetsontwerp neergelegde systeem heeft, naast eenvoud en 
doorzichtigheid, als voordeel dat verschillen in de mate waarin maar ook de 
wijze waarop de WSW lokaal wordt uitgevoerd in het stelsel als zodanig nau-
welijks een rol spelen. Gemeentebesturen kunnen immers binnen de daar-
toe gestelde regelen te allen tijde rekenen op 100% vergoeding van de loon-
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kosten van WSW-werknemers, terwijl de omvang van de vergoeding in een 
nadelig saldo in directe relatie staat tot de omvang van dit saldo. Langs deze 
weg wordt voorkomen dat gemeentebesturen worden geconfronteerd met 
ernstige financiële consequenties, veroorzaakt door factoren welke zij niet of 
nauwelijks kunnen beïnvloeden. 

Volledigheidshalve merk ik nog op dat voornoemde bezwaren tegen over-
heveling naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds in een eerder 
stadium aan de VNG zijn medegedeeld. Hierop werd echter geen reactie ont-
vangen. 

Voorts wil ik erop wijzen dat, waar het ging om een belangrijke wijziging 
van het financieringsstelsel, ook aan de Raad voor de gemeentefinanciën 
advies is gevraagd over de wetswijziging. De raad heeft aan dit verzoek vol-
daan naar aanleiding van een eerste ontwerp en vervolgens nadat daarop 
enkele wijzigingen en aanvullingen waren aangebracht. Na aanvankelijk van 
oordeel te zijn dat in het ontwerp geen sprake was van een evenwichtige 
verdeling van bestuurlijke bevoegdheden enerzijds en financiële verant-
woordelijkheid anderzijds deelde de raad in tweede instantie mede met in-
stemming te hebben kennisgenomen van de wijzigingen en aanvullingen. 

In het bijzonder noemde de raad de volgende punten: 
a. Het opnemen in de wet van een garantieclausule voor een overgangs-

en aanpassingsperiode van vijf jaar. 
b. Het in de wet zelf opnemen van de mogelijkheid tot aanwijzing van zo-

wel werkobjecten met als zonder geldelijke opbrengst, alsmede de voor-
waarden waaronder deze laatste in uitvoering kunnen worden genomen. 

c. Het in de wet aangeven van de categorieën van belangrijke uitgaven 
waaromtrent het voorafgaande schriftelijk advies van de rijksconsulent is 
vereist. 

Wat dit laatste betreft nam de raad kennis van mijn opvatting dat een 
dergelijk advies betrekking moet hebben op belangrijke investeringen. 

Voorts citeerde de raad mijn ook in de memorie van toelichting uitgespro-
ken overtuiging, dat het uit bestuurlijk oogpunt onjuist zou zijn aan bestuur-
lijke beslissingen van de lagere overheid, welke in belangrijke mate van het 
advies van de rijksconsulent afwijken, krachtens de wet rechtstreeks finan-
ciële gevolgen te verbinden. 

Deze wijzigingen en aanvullingen brachten de raad tot het oordeel dat de 
rechtszekerheid voor de gemeenten wordt bevorderd, doch er heerste bij dit 
college nog onzekerheid over de financiële consequenties van de wetswijzi-
ging. De raad constateerde daarbij dat de overgang naar het nieuwe finan-
cieringsstelsel als zodanig geen verzwaring van de financiële lasten voor 
het Rijk of gemeenten met zich meebrengt. Zoals in de hiernavolgende para-
graaf zal blijken is ervoor de totaliteit der gemeenten zelfs sprake van een 
licht voordeel. Waar sprake is van een nadeel voor individuele gemeenten 
als gevolg van de overgang, is in artikel III van het wetsontwerp een regeling 
getroffen. 

In paragraaf 3.3.3 komt deze overgangsregeling nog aan de orde. Ik wil 
hier volstaan met de opmerking dat de raad met de regeling kan instemmen. 

De onzekerheid waarover het advies spreekt heeft in het bijzonder betrek-
king op de financiële consequenties voor de gemeenten welke het gevolg 
zouden zijn van het in de toekomst te voeren beleid ten aanzien van werkob-
jecten zonder geldelijke opbrengst. Leden van diverse fracties hebben op dit 
punt vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. In paragraaf 4 van deze me-
morie wil ik hierop nader ingaan. 

3.3. Financiële gevolgen 

3.3.1. Voordelen respectievelijk nadelen voor de gemeenten 

Door de leden van de C.P.N, werd verzocht aan te geven welke gemeenten 
c.q. werkvoorzieningsschappen financieel nadeel ondervinden van de wijzi-
ging van het financieringsstelsel. Op grond van de resultaten over het jaar 
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1979 wordt in het hierna volgende overzicht aangegeven voor welke ge-
meenten c.q. werkvoorzieningsschappen tot welke bedragen voordeel c.q. 
nadeel van het gewijzigde financieringsstelsel zal optreden. Ingaande op 
een vraag van de leden van de P.v.d.A. zijn daarbij vermeld de bedragen 
welke de gemeenten c.q. werkvoorzieningsschappen van het Rijk zouden 
ontvangen indien het nieuwe financieringsstelsel voordat jaar zou gelden 
alsmede de gemeentelijke bijdragen in de uitgaven ter zake van de sociale 
werkvoorziening. In enkele gevallen waren ten aanzien van gemeentelijke 
doorberekeningen geen exacte gegevens voorhanden, deze zijn zo goed 
mogelijk benaderd. 

In de bedragen van dit overzicht zijn de verminderde rentelasten opgeno-
men op de wijze zoals is aangegeven op de blzz. 13 en 14 van de memorie 
van toelichting, zij het dat in verband met rente-ontwikkeling in het jaar 1979 
is uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van 9. Voorts dient nog op-
gemerkt te worden dat is uitgegaan van voorzichtige veronderstellingen. Dat 
wil zeggen dat de verminderde rentelasten in de praktijk op een voor de ge-
meente enigszins gunstiger niveau zullen liggen. 

Voor een negental gemeenten zijn - wegens het nog niet beschikbaar zijn 
van de gegevens over 1979 - de gegevens over het jaar 1978 aangehouden, 
welke zijn aangegeven met een asterisk. Tot slot merk ik op dat, waar sprake 
is van een werkvoorzieningsschap, dit is aangegeven door vermelding van 
w.v.s. achter de naam van de gemeente. 

Effecten van de voorgenomen wijziging financieringsstelsel WSW voor de gemeenten. 
Berekening op basis uitkomsten 1979 gesplitst naar nadeel respectievelijk voordeel 
voor gemeenten/schappen (w.v.s.) 

Rijks- Bijdrage Nadeel Voordeel 
vergoeding gemeente in gld. ing ld . 
in gld. in gld. 

Groningen 

Appingedam w.v.s. 
Groningen (prov. schap) 
Groningen (stad) 
Hoogezand w.v.s. 
Leek/Tol bert w.v.s. 
Stadskanaal w.v.s. 
Uithuizen en Leens w.v.s. 
Winschoten w.v.s. 

Friesland 

Oost-Friesland, Bergum 
(w.v.s.) 
Dantumadeel 
Dokkum w.v.s. 
Franeker w.v.s. 
Heerenveense werk-
gemeenschap 
Adm. wvb. Zuid-Friesland, 
Heerenveen w.v.s. 
Z.-O.-Friesland, 
Heerenveen w.v.s. 
Hemelumer Oldeferd 
Kollumerland 
(werkpl. + adm.) 
Leeuwarden 
Menaldumadeel w.v.s. 
Ooststellingwerf 
Finkenburg, Sneek 
Waghenbrugghe, Sneek 
w.v.s. 
Weststellingwerf 

* = 1978. 

Tweede Kamer, zittin 

8 073 680 273 630 
15 039 530 nihil 
27 327 180 933 370 
7 431 420 185 750 
7 71 1 090 381 220 

35 607 500 1 328 930 
11 629 120 577 750 
34 525 080 655 140 

54 620 

28 600 
740 770 
27 210 
2 490 

23010 
9 240 

338 400 

18 437 920 819610 51 860 
3 881 620 138 190 7 370 
10819430 342 700 27 420 
11 798 620 618 500 17 330 

6 309 900 151 960 18 540 

4 033 770 15 940 30 190 

6 599 610 181 090 29 440 
2 321 150 95 590 12 530 

4 962 090 £3 310 46 670 
12 714 340 159 970 55 560 
3 533 130 213 360 2 430 
3 318 920 131 210 14 930 
4 907 030 149 160 24 270 

7 208 430 330 830 16 820 
3 352 060 165 900 160 
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Rijks- Bijdrage Nadeel Voordeel 
vergoeding 
in gld. 

gemeente 
in gld. 

in gld. in gld. 

Drenthe 

Assen w.v.s. 17 798 650 536 710 35 720 
Coevorden w.v.s. 6 312 760 250 020 33 980 
Emmen 20 437 660 642 840 31 040 
Gieten* w.v.s. 2 283 1 70 124410 8 020 
Hoogeveen w.v.s. 21 342 280 1 040 150 173 740 
Meppel w.v.s. 11 805 470 187 220 3 230 
Odoorn w.v.s. 3 167 630 123410 2 130 
Roden w.v.s. 4 138910 339 810 19 650 

Overijssel 

Almelo w.v.s. 40 858 700 1 872 190 10 490 
Deventer w.v.s. 20 567 950 811 050 47 660 
Emmeloord w.v.s. 6 586 650 184 100 14 070 
Enschede 49 978 740 1 695 810 174 610 
Hengelo w.v.s. 23 330 350 766 890 32 600 
Kampen 7 126 340 244 600 8 060 
Losser w.v.s. 7 952 020 265 990 10 860 
Oldenzaal w.v.s. 7 702170 288 220 16 320 
Ommen w.v.s. 36 754 230 1 266 900 59 400 
Steenwijk w.v.s. 7 093 760 161 960 9 330 
Zwolle w.v.s. 27 092 620 1 374 910 144 050 

Gelderland 

Apeldoorn w.v.s. 43 968 010 2 480 170 67 790 
Midden-Gelderland, 
Arnhem w.v.s. 63 932 180 2 904 240 305 890 
Doetinchem* w.v.s. 16 823 560 728 990 16 080 
Ede w.v.s. 23 665410 879 800 80 140 
Geldermalsen w.v.s. 22 235 560 834 620 8 550 
Groenlo Hameland w.v.s. 39 845 1 50 1 166 190 140 120 
Nunspeet, N.W. Veluwe 
w.v.s. 25 980 800 787 600 106 030 
Nijmegen w.v.s. 57 203 260 1 940 030 322 170 
Zutphen w.v.s. 20 815 100 886 880 28 670 

Utrecht 

Amersfoort w.v.s. 20 261 880 549 430 71 120 
Breukelen w.v.s. 9 324 830 205 590 9 600 
Utrecht w.v.s. 31 311 660 762 370 120 670 
Veenendaal w.v.s. 8 975 470 304 530 24 300 
Zeist w.v.s. 13 328 850 519 760 2 5 0 1 0 

Noord-Holland 

Alkmaar w.v.s. 21 146 470 711 680 79 630 
Amsterdam 94 821 540 4 293 570 243 670 
Beverwijk w.v.s. 10 762 580 350 740 13 090 
Haarlem, Zuid-Kennemer-
land w.v.s. 37 283 380 1 244 660 128 590 
Haarlemmermeer w.v.s. 11 504 360 458 600 24 940 
Hilversum w.v.s. 15 848 360 324 930 54 650 
Hoorn DSW w.v.s. 15 003 150 609 710 99 580 
Purmerend w.v.s. 8 873 660 301 030 21 780 
Schagen w.v.s. 8 731 730 178 760 22 670 
Texel 2 121 080 77 450 3 600 
Zaanstad w.v.s. 14 060 030 335 300 56 330 

1978. 
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Rijks- Bijdrage Nadeel Voordeel 
vergoeding gemeente in gid. in gid. 
in gid. in gid. 

Zuid-Holland 

Alphen a/d Rijn 13 447 320 414 160 4 4 1 0 
Capelle a/d IJssel 10 219 500 195 450 105 590 
Delft 20 884 260 1 134 050 5 6 9 1 0 
Dordrecht w.v.s. 48 401 770 2 336 280 235 440 
Gorinchem w.v.s. 13 502 f'50 425 820 17 570 
Gouda 9 947 140 196 940 88 610 
's-Gravenhage 75 659 120 3 182 400 208 180 
Katwi jk w.v.s. 9 108 430 269 630 670 
Leiden 30 043 820 709 270 245 400 
Middelharnis w.v.s. 10 953 220 457 050 38 750 
Maassluis* 4 596 940 257 290 20 120 
Naaldwijk w.v.s. 10 090 450 293 120 44 960 
Oud-Beijerland w.v.s. 4 252 120 102 150 12 430 
Rotterdam 83 926 960 3 827 070 173 660 
Rijswijk* w.v.s. 16 089 960 473 970 51 940 
Sassenheim w.v.s. 11 056 680 530 250 4 7 4 1 0 
Spijkenisse* w.v.s. 4 952 070 199 910 28 280 
Schiedam w.v.s. 13 471 570 695 760 48 510 
Vlaardingen 8 8 1 5 5 1 0 324 640 45 930 
Woerden w.v.s. 4 779 960 53 770 10 930 

Zeeland 

Goes w.v.s. 10 479 130 394 380 22 740 
Middelburg w.v.s. 15 043 640 369 260 55 250 
Temeuzen w.v.s. 17 095 1 60 522 050 240 
Vlissingen (ADC) w.v.s. 8 476 380 157 710 48 880 
Zierikzee w.v.s. 5 056 040 115 000 13 230 

Noord Brabant 

Boxtel 15 233 060 648 570 39 270 
Breda 21 814 030 397 450 133 160 
Eersel* w.v.s. 12 879 210 298 240 44 760 
Eindhoven w.v.s. 45 116 080 2 029 080 44 780 
Helmond w.v.s. 36 338 250 1 831 080 14 700 
's-Hertogenbosch 16 638 580 382 720 17 630 
Oosterhout w.v.s. 13 578 270 194 680 125 380 
Oss w.v.s. 57 318 850 1 479 360 194 260 
Roosendaal w.v.s. 64 241 180 1 587 820 466 240 
Rosmalen* 4 283 580 178910 18 710 
Schijndel* 1 908 320 nihil 5 080 
St. Oedenrode* 1 137 050 nihil 2 220 
Tilburg 58 201 760 1 824 180 327 930 
Vught 6 718 750 240 560 35 310 
Waalwijk w.v.s. 9 550 790 162 030 56 480 

Limburg 

Gel een 18 233 080 555 430 63 600 
Gennep 9 017 830 174 800 14 680 
Heerlen w.v.s. 131 234 640 nihil 4 6 1 7 4 5 0 
Helden w.v.s. 8 744 360 262 750 27 700 
Maastricht 33 426 260 726 000 336 310 
Roermond w.v.s. 25 287 080 693 990 60 540 
Sittard 10 405 660 677 020 17 330 
ONL Venlo w.v.s. 7 355 390 214 020 63 000 
Venlo/Bergen 10 509 600 68 080 163 790 
Venray w.v.s. 11 503 120 365 470 28 740 
Weert w.v.s. 12 274 870 261 680 34 330 

» - 1978. 
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3.3.2. Vervoerskosten 

Door de leden van de P.v.d.A., C.D.A., D'66 en C.P.N, zijn opmerk ingen ge-
maakt over de r i jksvergoeding in de vervoerskosten. Met name stelden zij de 
vraag waarom de vervoerskosten niet meer zullen zijn begrepen in de pr i-
maire r i jksvergoeding. 

Allereerst w i l ik opmerken dat de interdepartementale werkgroep welke 
tot opdracht had het vergoedingensysteem van de sociale werkvoorziening 
te bestuderen haar conclusies onder andere heeft gebaseerd op omvangr i jk 
ci j fermateriaal over een reeks van jaren welke haar ter beschikking stond. 
Daarbij is geïnventariseerd uit welke componenten de kosten voor de soci-
ale werkvoorziening zijn opgebouwd en vervolgens of het relatieve aandeel 
van deze componenten in de totale kosten in betekenende mate word t be-
invloed door regionale of plaatselijke omstandigheden. 

Uiteindel i jk is na een zorgvuldige afweging met inachtneming van de 
randvoorwaarde dat de overgang naar een nieuw stelsel als zodanig geen 
verzwaring van de f inanciële lasten voor het Rijk of de gemeenten met zich 
mag brengen, gekozen voor het thans voor l iggende financieringsstelsel 
waarbi j de vervoerskosten via de aanvul lende vergoeding door het Rijk in 
het a lgemeen voor 80% worden vergoed. 

Door de leden van het C.D.A. werd opgemerkt dat de hoogte van de ver-
voerskosten enerzijds sterk afhankeli jk is van de grootte van de regio waar-
binnen een werkvoorzieningsschap opereert en dat anderzijds deze kosten 
slechts marginaal te beïnvloeden zijn door het gemeentebestuur dat belast 
is met de ui tvoer ing van de WSW. Dit laatste moge juist zijn maar geldt 
evenzeer voor andere kostencomponenten waarbi j onder meer gedacht kan 
worden aan huisvestingskosten welke in grote(re) gemeenten op een aan-
merkeli jk hoger niveau l iggen dan in bij voorbeeld plattelandsgemeenten. 
Blijkens het overzicht in paragraaf 3.3.1 speelt de grootte van de regio even-
min een rol. De voor- en nadelen die daarin zijn vermeld vertonen geen sa-
menhang met genoemde grootte. 

De leden van de P.v.d.A. waren van oordeel dat het voornemen van de Re-
gering om de vervoerskosten niet meer te laten vallen onder de pr imaire 
r i jksvergoeding een verschuiv ing van enige betekenis op financieel gebied 
in de verhouding tussen het Rijk en de gemeenten zal teweegbrengen waar-
door voor die gemeenten welke zijn gelegen in regio's waar openbaar ver-
voer schaars goed is en waar schaalvergrot ing is opgetreden, de kosten 
enorm zullen op lopen. 

Ook wat dit betreft blijkt uit het in 3.3.1 weergegeven overzicht dat deze 
conclusie in haar algemeenheid niet getrokken mag worden. Slechts in en-
kele geval len is sprake van een beperkt nadelig effect als gevolg van de keu-
ze ter zake van de vervoerskostenvergoeding en dan nog alleen in die geval-
len waar in de hierboven weergegeven omstandigheden gepaard gaan met 
ongunst ige andere factoren. Het is mede daarom dat voor die gevallen een 
overgangsregel ing is getroffen om deze cumulat ieve effecten te mit igeren. 
In paragraaf 3.3.3 word t hierop nog nader ingegaan. 

Door de leden van de C.P.N, werd de vraag gesteld of de indruk juist is dat 
de vervoerskosten in plattelandsgebieden relatief hoog l iggen. Deze indruk 
word t niet bevestigd door de mi j ter beschikking staande gegevens. 

Welke verschuiv ing in f inancieel opzicht, zo vroegen leden van de P.v.d.A. 
en C.D.A., heeft een integrale vergoeding van de vervoerskosten tot gevolg. 
Hiermee zou een bedrag gemoeid zijn van ca. f 12 min. Daarbij w i l ik nog 
aantekenen dat de indruk bestaat, welke word t bevestigd door de inhoud 
van de brief dd. 5 november 1980 van Wedeka aan de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken van de Tweede Kamer, dat in den lande vergeli jkende bereke-
ningen worden gemaakt welke ui ts lui tend betrekking hebben op de ver-
voerskosten. Hierbij word t over het hoofd gezien dat in het nieuwe financie-
ringsstelsel de lonen en sociale lasten van WSW-werknemers integraal zul-
len worden vergoed, hetgeen thans niet het geval is. 
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Uit het bovenstaande zal voor de leden van D'66 zijn gebleken dat de geko-
zen systematiek geen gevolg zal hebben voor het inkomen van WSW-werk-
nemers. 

Wel l icht ten overvloede kan daarbi j nog worden opgemerkt dat voor de ar-
be idsvoorwaarden voor WSW-werknemers in artikel 30 van de W S W i s vast-
gelegd dat deze zijn gebaseerd op hetgeen onder normale omstandigheden 
elders rechtens geldt of gebruikeli jk is. 

3.3.3. Overgangsbepaling 

In paragraaf 3.3.1 is aangegeven wat de f inanciële effecten zijn als gevolg 
van de overgang naar het nieuwe f inancieringsstelsel. Vol ledigheidshalve 
merk ik op dat de bedoelde effecten zijn samengevoegd voor die werkver-
banden, waarvoor één gemeente of werkvoorzieningsschap verantwoorde-
lijk is. In geval len waar sprake is van een werkvoorzieningsschap, zal een 
eventueel nadelig effect worden gespreid over de aangesloten gemeenten. 

In artikel III van het wetsontwerp is een regeling getroffen welke inhoudt 
dat voor het - overigens beperkte - nadelig effect van de wi jz ig ing van het f i -
nancieringsstelsel gedurende een periode van v i j f jaar een vergoeding 
word t gegeven. 

Uit de bi jdragen van diverse fracties heb ik kunnen afleiden dat kan wor-
den ingestemd met een dergeli jke regel ing. In de opmerk ingen van leden 
van de P.v.d.A. en van de C.P.N, ligt de vraag besloten waarom aan de over-
gangsregel ing niet een min of meer structureel karakter is toegekend. Leden 
van de C.P.N, vroegen zich in dit verband af op welke gronden de stell ing 
was gebaseerd dat eventuele nadelige effecten na vij f jaar overbrugd zullen 
zijn. 

Graag w i l ik er nogmaals op wi jzen dat de gevolgen van de overgang naar 
een ander stelsel in verhouding tot de totale kosten van de WSW, uiterst ge-
ring zijn. Gelet op het feit dat gemeenten over instrumenten beschikken voor 
bi jstur ing van het beleid, mag worden verondersteld dat zij in staat zullen zijn 
zich aan een gewijz igde situatie aan te passen. Met de overgangsregel ing 
word t ru imte geschapen om die aanpassing langs de geleideli jke weg te la-
ten plaatsvinden. Naar haar aard is de regeling derhalve bedoeld o m een 
eenmal ig optredend effect teniet te doen. Ik zie dan ook geen reden om een 
structurele voorziening te treffen. 

Voorts leek het de leden van de P.v.d.A. niet ju ist om de overgangsbepa-
ling te baseren op één jaar, nameli jk 1979. 

Gekozen is voor het jaar 1979, omdat enerzijds ernaar gestreefd w o r d t o m 
de extra vergoeding zo t i jd ig mogel i jk aan de gemeenten ter beschikking te 
stellen en anderzijds geru ime t i jd verstri jkt voordat alle benodigde stukken 
zijn ontvangen o m vergel i jkende berekeningen te maken tussen het oude en 
het nieuwe vergoedingensysteem. Daarmede word t tevens bereikt dat de 
daarvoor in aanmerking komende gemeenten tot en met 1985 exact weten 
op welk bedrag zij kunnen rekenen. 

Zoals in paragraaf 3.2 werd vermeld , kon de Raad voor de gemeentef inan-
ciën ins temmen met de inhoud van de regel ing. 

4. DE INVOERING VAN WETTELIJKE CRITERIA VOOR DE AANWIJZING 
VAN WERKOBJECTEN ZONDER GELDELIJKE OPBRENGSTEN 

4.1. Noodzaak en strekking van de voorgestelde criteria 

Zoals in de inleiding bij deze memor ie van antwoord reeds tot ui t ing 
kwam hebben vr i jwel alle fracties van hun verontrust ing doen bli jken over 
de ui twerking van de voorgestelde criteria voor de aanwijzing van werkob-
jecten zonder geldeli jke opbrengst. 

In de memor ie van toel icht ing (blz. 8) werd reeds vermeld, dat het ontbre-
ken van in de wet aangegeven voorwaarden, waaronder werkobjecten zon-
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der geldelijke opbrengst tot uitvoering kunnen worden gebracht, in de af-
gelopen jaren meer en meer een ernstig bezwaar is gebleken. 

De noodzaak tot het aangeven van wettelijke voorwaarden als bovenbe-
doeld drong zich op door het feit, dat door gemeentebesturen op dit terrein 
zeer verschillend werd gehandeld. Tegen die achtergrond was het bevorde-
ren van gelijke uitgangspunten om tot een verantwoorde aanwijzing van de 
desbetreffende werkobjecten te komen onvermijdelijk. Zoals ik in een voor-
afgaande paragraaf van deze memorie van antwoord reeds opmerkte, is (bij 
het ontbreken van wettelijke regels ter zake) door dit departement in het ver-
leden als beleidslijn uitgedragen, dat werkobjecten zonder geldelijke op-
brengst slechts waren aan te wijzen indien voor bepaalde werknemers geen 
passende arbeidsmogelijkheden in de sfeer van geldelijke opbrengst ople-
verende werkobjecten konden worden gevonden en het desbetreffende werk-
object werkzaamheden omvatte ten behoeve van de overheid of een instel-
ling zonder winstoogmerk, welke zonder WSW-toepassing niet tot uitvoe-
ring zouden komen. Ziende naar de praktijk moest echter allereerst worden 
vastgesteld, dat buiten de industriële sfeer (waar de uitvoering van werkob-
jecten tegen geldelijke opbrengst als vanzelfsprekend gold) evidente ver-
schillen vielen aan te wijzen in de mate waarin gemeentebesturen ernaar 
streefden passende arbeidsmogelijkheden voor WSW-werknemers te creë-
ren in de geldelijke opbrengstopleverende sfeer (met andere woorden: in de 
sfeer van de uitvoering van normale werkopdrachten waarvoor door het 
werkverband een dienovereenkomstige betaling wordt genoten). 

In de tweede plaats bleek de (overigens niet in de wet als zodanig ge-
noemde) voorwaarde dat de uitvoering zonder geldelijke opbrengst slechts 
werkzaamheden mocht betreffen welke zonder WSW-toepassing niet tot uit-
voering zouden komen, geen belemmering om reguliere, noodzakelijk te 
verrichten taken van overheidslichamen of non-profit-instellingen in WSW-
verband op de genoemde basis tot uitvoering te brengen. Mede door priori-
teitstelling in het budgetvlak van de desbetreffende instantie of instelling 
ontstane personeelstekorten voor bepaalde reguliere taken werden aldus 
opgevangen door de inzet van WSW-werknemers. 

Aan het criterium dat het bij WSW-toepassing moest gaan om werkzaanv 
heden welke zonder WSW-toepassing niet tot uitvoering zouden komen 
werd daarmee in dergelijke gevallen voldaan, doch dit laatste viel - zoals ge-
zegd - niet los te zien van de budgettaire prioriteitstelling van de «opdracht-
gever», terwijl die prioriteitstelling als zodanig weer invloed onderging van 
de onderkende mogelijkheid om bepaalde taken zonder geldelijke vergoe-
ding in WSW-verband te doen uitvoeren. 

Als gevolg van het hierboven geschetste ontstonden situaties waarin 
WSW-werknemers gedurende lange tijd waren belast met de uitvoering van 
noodzakelijk te verrichten taken bij een overheidsinstantie of een instelling 
zonder winstoogmerk zonder de daarbij behorende dienstbetrekking te ver-
werven, terwijl de voor sociale werkvoorziening bestemde collectieve mid-
delen in feite werden aangewend voor de uitvoering van reguliere taken van 
de desbetreffende instantie of instelling. 

Met het voorliggende wetsontwerp wordt beoogd situaties als zojuist om-
schreven (en situaties waarin WSW-bedrijven aan overheidsinstanties zon-
der vergoeding diensten verlenen welke anders tegen betaling aan particu-
liere bedrijven zouden dienen te worden opgedragen) te beëindigen en te 
voorkomen. Naar mijn mening is de wetgever geroepen op dit punt duide-
!ijkheid te scheppen. 

Ter voorkoming van misverstand wil ik overigens aan het voorgaande toe-
voegen, dat vele gemeenten de redelijkheid van een beleid als door mij 
voorgestaan hebben onderkend en reeds vóór of na mijn circulaire over de-
ze materie aan de gemeentebesturen van 22 maart 1978 in deze geest heb-
ben gehandeld. Ook de na het verschijnen van de genoemde circulaire opge-
dane ervaringen hebben echter doen blijken, dat een wettelijke onderbou-
wing van wat hier een verantwoord beleid mag worden genoemd, niet kan 
ontbreken. 
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Gemeenten welke zich niet naar dat beleid wensen te schikken, zelfs als de 
redelijkheid ervan niet wordt ontkend, beroepen zich veelal erop dat wettelij-
ke bepalingen dienaangaande ontbreken. 

Naast hetgeen hierboven door mij werd betoogd wil ik ook op een ander 
belangrijk argument wijzen dat pleit voor de voorgestelde wijziging van arti-
kel13vandeWSW. 

In de publieke discussie welke is gevolgd op mijn reeds aangehaalde cir-
culaire van 22 maart 1978 is de vrees uitgesproken dat de rijksoverheid in 
feite de mogelijkheid van het aanwijzen van werkobjecten zonder geldelijke 
opbrengst zou willen elimineren, c.q. de betekenis van dergelijke werkobjec-
ten als legitieme, volwaardige en voor een deel onmisbare instrumenten ter 
verwezenlijking van de met de WSW beoogde doeleinden zou ontkennen. 
De voorgestelde wetswijziging kan op dit punt alle twijfel wegnemen. 

Uit deze uiteenzettingen zal duidelijk zijn geworden, dat ik de noodzaak 
van de voorgestelde wijzigingen van artikel 13 van de WSW krachtig staande 
houd. Wanneer ik daaraan toevoeg, dat derhalve geen werkobjecten zonder 
geldelijke opbrengst meer dienen te worden aangewezen welke niet aan 
de daarvoor in artikel 13 (nieuw) gestelde voorwaarden voldoen en dat nieu-
we plaatsingen op reeds bestaande werkobjecten van dien aard achterwege 
dienen te blijven, heb ik terzelfder tijd oog voor de problemen welke als ge-
volg daarvan voor bepaalde gemeentebesturen of andere overheidslicha-
men, c.q. instellingen, vanuit historisch gegroeide situaties kunnen rijzen. 

Ik denk daarbij met name aan het feit, dat de betrokken gemeentebestu-
ren, instanties of instellingen, ook al valt niet te ontkennen dat de uitvoering 
in WSW-verband taken betreft die zij - conform artikel 13 WSW (nieuw) - in 
elk geval behoren te verrichten, niet altijd in staat zullen zijn daarvoor aan-
stonds een adequate vergoeding te betalen. Ik heb er begrip voor, dat in zo-
danige gevallen ten aanzien van bestaande werkobjecten aanvankelijk 
slechts een beperkte vergoeding wordt vastgesteld, mits waarborgen wor-
den geschapen dat deze vergoeding binnen enkele jaren geleidelijk tot een 
aanvaardbaar niveau wordt verhoogd. 

Wellicht is het hier de plaats om in te gaan op een vraag van de S.G.P.-
fractie, of het verloop van de groei van het aantal WSW-werknemers aan-
toont, dat de kosten en volumebeheersing ook binnen de bestaande rege-
ling aan de huidige verwachtingen kan voldoen. Vermoedelijk doelen de le-
den van deze fractie daarbij op het feit, dat de groei van het werknemersbe-
stand - na een explosieve ontwikkeling gedurende enige jaren - in de afge-
lopen twee jaren weer is afgenomen. Thans beloopt deze groei 2 a 3%. 

Het wil mij voorkomen, dat deze afneming van de groei welke ook voor 
een evenwichtige ontwikkeling van de sociale werkvoorziening van veel be-
lang is) aan verschillende factoren moet worden toegeschreven. Enerzijds 
herinner ik daarbij aan de desbetreffende departementale circulaires van 
1976 (betreffende het investerings- en toelatingsbeleid), 1978 (betreffende 
de aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst) en 1979 (be-
treffende onder meer een stringente hantering van de wettelijke criteria voor 
indienstneming). Anderzijds echter wijs ik er ook op, dat bij de grote omvang 
welke de sociale werkvoorziening inmiddels heeft aangenomen de mogelijk-
heden om aan een verder groeiend aantal werknemers passende arbeids-
mogelijkheden te bieden beperkter worden. 

Hoe dit alles echter ook zij, de gesignaleerde teruggang in de groei van het 
aantal werknemers lijkt mij geen argumenten op te leveren om op enig punt 
van de voorgestelde wetswijziging af te zien. Voor wat de voorgestelde wijzi-
ging van artikel 13 betreft verwijs ik daarbij naar de hierboven gegeven na-
dere toelichting. 

4.2. De voorgestelde criteria in relatie tot de op de gemeentebesturen rus-
tende bevorderingsplicht 

Nadat ik in de voorafgaande paragraaf heb getracht de noodzaak van de 
voorgestelde criteria voor aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16429,nr.6 17 



opbrengst en de strekking daarvan te verduidelijken, wil ik hier afzonderlijk 
ingaan op de vraag of invoering van dergelijke wettelijke criteria zich laat rij— 
men met de krachtens artikel 7 van de WSW op de gemeentebesturen rus-
tende bevorderingsplicht. 

Daarbij wil ik in de eerste plaats erop wijzen, dat deze in artikel 7 van de 
wet verankerde verplichting uiteraard aan grenzen is gebonden. In de toe-
lichting op dit artikel kwam destijds reeds tot uitdrukking, dat aan het bevor-
deren in feite is voldaan indien «naar beste vermogen» getracht is een voor 
toelating tot de sociale werkvoorziening in aanmerking gebrachte persoon 
daadwerkelijk passende arbeid te bieden. Als die mogelijkheid niet reëel 
aanwezig is - ook niet in op verantwoorde wijze tot stand gekomen werkob-
jecten zonder geldelijke opbrengst - kan niet tot elke prijs getracht worden 
alsnog werk te creëren. Zo mag een gemeentebestuur bij voorbeeld niet ar-
beidsmogelijkheden scheppen via het doen vervaardigen van produkten die 
worden afgezet tegen prijzen waarmee aan anderen onverantwoorde con-
currentie wordt aangedaan. Met het voorliggende wetsvoorstel wordt be-
oogd op soortgelijke wijze de grenzen aan te geven van de mogelijkheid 
om werkobjecten zonder geldelijke opbrengst aan te wijzen. In dit verband 
wil ik bovendien herinneren aan de beschouwingen welke ik in een vooraf-
gaande paragraaf heb gewijd aan de positie van het gemeentebestuur bij de 
wetsuitvoering in medebewind. 

Na hetgeen ik in deze en de voorafgaande paragraaf heb opgemerkt, zal 
het geen verwondering wekken, dat ik overneming van de suggestie van de 
C.D.A.-fractie om alle werkobjecten zonder geldelijke opbrengst welke reeds 
in uitvoering zijn, zonder restrictie te handhaven, ten sterkste moet ontra-
den. Dit geldt eveneens voor het tekstvoorstel voor artikel 13, derde lid, van 
de VNG, dat door de P.P.R.-fractie werd aangehaald. Ik ben van oordeel, dat 
een dergelijke formulering te globaal is en daardoor een onjuist gebruik van 
de mogelijkheid van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst onvoldoende 
tegengaat. 

Iets anders is, dat ik (gelijk ik al eerder stelde) er begrip voor heb, dat direc-
te strikte toepassing van de criteria na inwerkingtreding van het voorgestel-
de artikel 13 vooronder meereen aantal gemeenten ten aanzien van daar-
voor in aanmerking komende, reeds bestaande werkobjecten zonder gelde-
lijke opbrengst financiële problemen kan opleveren. Voor zover daarmede 
geen concurrentievervalsing ten opzichte van derden wordt gepleegd acht ik 
het een verstandig beleid om die gemeenten - afhankelijk van de omstan-
digheden waarin zij verkeren - de mogelijkheid te bieden geleidelijk, binnen 
een periode van desnoods enkele jaren, toe te groeien naar een adequate 
betaling voor werk, dat anders in eigen beheer dan wel door uitbesteding 
zou zijn verricht. 

Langs een dergelijke weg zou ook tegemoet kunnen worden gekomen aan 
de problemen van Wedeka en Wevebo, waarvoor verschillende fracties aan-
dacht vroegen. 

4.3. De bescherming van de belangen van reeds in dienst zijnde 
werknemers 

Vrijwel alle aan het woord zijnde fracties hebben opmerkingen geplaatst 
die de vrees vertolken dat toepassing van de voorgestelde criteria een scha-
delijk effect op de belangen van de geplaatste werknemers zal hebben. Een 
en ander in de vorm van onder meer gedwongen overgang naar ander werk 
of het uiteenvallen van groepen met elkaar werkende werknemers. 

Met deze leden ben ik het volledig eens, dat de ingediende voorstellen niet 
tot schade mogen strekken van de in dienst zijnde werknemers. In die voor-
stellen ligt dan ook opgesloten, dat de toepassing van de voorgestelde crite-
ria voor de in dienst zijnde werknemers niet kan en mag leiden tot verlies 
van hun werk of tot overplaatsing naar ander werk dat voor hen niet passend 
is te achten. 
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Zonder aan het voorafgaande enige afbreuk te doen moet ik echter tevens 
stel len, dat daaraan geen ongefundeerde argumenten zullen mogen worden 
ont leend om bl i jvend te berusten in situaties, waar in betaling ten onrechte 
en permanent achterwege blijft. 

Graag onderschri j f ik intussen bij dat alles de opmerk ing van de S.G.P.-
fractie, dat het bij de ui tvoer ing van de WSW moet gaan o m het zoeken naar 
werk, dat voor de werknemers als het meest passend moet worden gezien. 

Mede in aanmerking nemende dat mi jn beleid erop gericht blijft te voorko-
men, dat arbeidsplaatsen voor de betrokken werknemers verloren zouden 
gaan als gevolg van de nieuwe maatregelen, neem ik aan, dat hierin het ant-
woo rd besloten ligt op de daarop betrekking hebbende vragen van de 
P.v.d.A. en de C.P.N.-fractie. 

Aangaande het aantal werknemers, dat op niet-geldeli jke opbrengstople-
verende objecten werkzaam is, waarnaar de P.v.d.A.-fractie een vraag stel-
de, deel ik het volgende mede. 

Uit een onderzoek in 1977 is gebleken dat ca. 25% van het totaal der 
WSW-werknemers werkzaam was op niet-batenopleverende objecten. Gelet 
op partieel beschikbare gegevens omtrent de effecten van het sindsdien ge-
voerde beleid lijkt de verwacht ing gerechtvaardigd dat bedoeld percentage 
in 1980 rond de 20 zal schommelen. Gezien het huidige totale WSW-bestand 
zal dit neerkomen op ca. 15 000 werknemers. 

4.4. Het effect van de voorgestelde criteria op toekomstige plaatsings-
mogelijkheden 

Bij de vraag naar het effect van de voorgestelde criteria op toekomst ige 
plaatsingsmogel i jkheden in WSW-verband kunnen enerzijds de gedachten 
uitgaan naar de belangen van reeds in dienst zijnde werknemers en ander-
zijds naar hen die in de toekomst voor arbeidsmogel i jkheden op de sociale 
werkvoorz iening aangewezen zijn. Op de belangen van de eerste groep, die 
in het wetsontwerp een bijzondere bescherming geniet, ben ik in de vor ige 
paragraaf reeds ingegaan. Ten aanzien van de laatstbedoelden zou ik thans 
het vo lgende wi l len opmerken. 

Krachtens de ingevolge de WSW op de gemeentebesturen rustende be-
vorder ingspl icht dient door de gemeenten naar vermogen te worden ge-
streefd naar passende arbeidsmogel i jkheden voor personen die een WSW-
dienstbetrekking ver langen en daarvoor krachtens de wet ook in aanmerking 
komen. Het wetsvoorstel houdt in, dat die arbeidsmogel i jkheden - con fo rm 
de tot dusverre door dit departement ui tgedragen beleidsli jn - in de eerste 
plaats moeten worden gezocht in de sfeer van werkobjecten met geldeli jke 
opbrengst en secundair - indien de eerstgenoemde mogel i jkheid niet aan-
wezig blijkt - in bestaande of aan te wijzen werkobjecten zonder geldeli jke 
opbrengst welke voldoen aan de daarvoor voorgestelde wettel i jke criteria. 
Wanneer langs geen van beide wegen een oplossing valt te verwezenli jken, 
zal voora lsnog moeten worden berust in het feit, dat voor de be t rokkene-
hoezeer dat ook valt te betreuren - geen passende arbeidsmogel i jkheid in 
WSW-kader valt te verwezenl i jken. Op dit punt mag naar mi jn opvatt ing 
geen onduidel i jkheid bestaan. Van belang is in dit verband intussen we l , dat 
van jaar tot jaar een vri j groot aantal personen o m uiteenlopende redenen 
de sociale werkvoorz iening verlaat. Voor zover deze personen in de sfeer 
van geldeli jke opbrengst of op een terecht als zodanig aangewezen werkob-
ject zonder geldeli jke opbrengst werkzaam zijn, zullen zij door hun vertrek uit 
de sociale werkvoorz iening veelal ruimte voor n ieuwe plaatsingen schep-
pen. Bovendien herinner ik ook hier aan mi jn zienswijze inzake de geboden 
soepelheid met betrekking tot het - indien nodig - geleideli jk toegroeien 
naar een adequate betal ing voor reeds bestaande werkobjecten zonder gel-
delijke opbrengst , welke niet voldoen aan de voor dergeli jke werkobjecten in 
het wetsontwerp aangegeven vereisten. Niet alleen de belangen van reeds 
in dienst zi jnde werknemers, doch ook die van aspirant-werknemers kunnen 
daarmee zijn gediend. 
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Het zal duidel i jk zi jn, dat van een bevriezing van werkobjecten zonder gel-
delijke opbrengst, zoals door de S.G.P.-fractie is gesteld, in algemene zin 
geen sprake is. In het verlengde daarvan stelde dezelfde fractie de vraag of 
de plaatsingsbevorderende en werkgelegenheidsverru imende maatregelen 
van de r i jksoverheid niet van concurrerende invloed zijn op het v inden van 
nieuwe arbeidsmogel i jkheden in WSW-kader. 

Hierop zou ik wi l len antwoorden, dat dit niet uitgesloten is en naar mi jn 
wijze van zien ook niet bij voorbaat ui tgesloten zou mogen worden. De hier 
bedoelde maatregelen trachten immers enig soelaas te bieden aan ni jpende 
werk loosheidsprob lemen. Aangezien deze problemen onder de huidige eco-
nomische omstandigheden uiterst ingr i jpend zijn voor een niet gering deel 
van de beroepsbevolk ing, zou het niet van een wi js beleid getuigen indien in 
die situatie W S W - b e l a n g e n - w a a r v o o r bij wet een structurele voorziening is 
geschapen - extra zouden worden beschermd. Aanvaard moet worden , dat 
onder de gegeven omstandigheden een proport ionele spreiding van de werk-
loosheidsproblemen ook haar effecten op de werkgelegenheid in de sociale 
werkvoorziening doet gelden. 

Bij deze fractie b l i jvend, zou ik voorts wi l len ingaan op de vraag of ook de 
r i jksoverheid schuld heeft aan het ontstaan van de huidige problemen. Ik wi l 
daarbi j gaarne attenderen op hetgeen in de memor ie van toel icht ing (blz. 18) 
werd opgemerkt over de ontwikkel ing van de organisatie van cultuur- en ci-
viel technische, alsmede administrat ieve sectoren onder invloed van de in-
werk ingtreding van de WSW. Eerst toen ontstonden ook op deze terreinen 
werkverbanden, die in staat waren betaalde opdrachten kwalitatief bevredi-
gend in ui tvoer ing te nemen. Voordien werd deze uitvoering meer gezocht 
in verspreide, overwegend van eenvoudige aard zijnde werkzaamheden. 

In die eerste jaren na de to ts tandkoming van de WSW zal niet alleen de 
aandacht van de gemeentebesturen, doch ook die van de ri jksconsulenten 
voor c.s.v. pr imair gericht zijn geweest op de verwezenli jking van de kwalita-
t ieve verbeter ingen waarop ik zojuist doelde. Dat overigens ook in de ge-
noemde sectoren de vraag naar betaling voor volwaardige werkopdrachten 
met toenemende nadruk aan de orde werd gesteld kan onder meer bli jken 
u i tv ragen welke in de aanvang van 1973 daaromtrent in de Kamer werden 
gesteld. 

Wel moet worden vastgesteld, dat ook door diverse ri jksdiensten zonder 
geldeli jke vergoeding gebruik is gemaakt van WSW-werknemers voor de 
ui tvoer ing van werkzaamheden waarvan de noodzakeli jkheid bezwaarli jk 
kan worden ontkend. 

Mijnerzi jds wi l ik overigens met nadruk opmerken, dat bij het hier aan de 
orde zijnde onderwerp voor mij op geen enkele wijze de schuldvraag met 
betrekking tot enige overheid in het geding is. Centraal staat de noodzaak 
voorwaarden te scheppen voor een verantwoorde en evenwicht ige verdere 
ontwikkel ing van de sociale werkvoorziening binnen ons maatschappeli jk 
bestel. 

Ten slotte w i l ik hier reageren op de opmerk ing van de fractie van D'66, 
welke zich afvraagt of aanleiding bestaat voor de vrees, dat als gevolg van 
de door mij voorgestane wi jz ig ing van artikel 13 WSW nieuw geplaatste 
werknemers het met een lagere beloning zullen moeten stellen. 

De werknemers in de sociale werkvoorz iening worden aan de hand van 
een systeem van functie-classif icatie ingedeeld in loonschalen. In zijn alge-
meenheid kan niet gesteld worden dat funct ies in werkobjecten zonder gel-
delijke opbrengst een hoger beloningsniveau zouden kennen dan geldeli jke 
opbrengstopleverende objecten. Bij beide categorieën van werkobjecten be-
staan functies met een hoger en een lager beloningsniveau. Wanneer aldus 
nieuwe werknemers, die voorheen geplaatst zouden worden bij een toen be-
staand object zonder geldeli jke opbrengst, thans worden geplaatst bij een 
geldeli jke opbrengstopleverend object, is niet aan te nemen dat dit als zoda-
nig een lager beloningsniveau tot gevolg heeft. Ook hier zij intussen her-
haald, dat het wetsontwerp de mogel i jkheid tot het aanwijzen van werkob-
jecten zonder geldeli jke opbrengst - zij het onder bepaalde voorwaarden -
openlaat en ook aan die categorie van objecten een volstrekt legit iem karak-
ter geeft. 
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5. OVERIGE ONDERWERPEN 

5.1. Samenstelling van de WSW-commissies 

De leden van de fractie van de P.P.R. verklaren niet te begri jpen waarom 
de verpl icht ing in het wetsontwerp is opgenomen om een ver tegenwoord i -
ger van de werkgeversorganisat ies in de sociale werkvoorz ieningscommis-
sie op te nemen. Tot op heden was dit facultatief. Deze leden zouden gaarne 
meer informat ie verkri jgen omtrent de vraag of de ervaringen met de facul-
tatieve regeling aanleiding hebben gegeven het een en ander nu verpl icht te 
stellen. 

Bij de invoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) werd een 
verpl ichte ver tegenwoordig ing in de WSW-commiss ie van werkgeverszi jde 
reeds van belang geacht. De memor ie van toel icht ing op de WSW zegt daar-
over: «vertegenwoordig ing van werkgeversorganisat ies in de commiss ie 
word t wel iswaar van belang geacht, doch is moeil i jk realiseerbaar, omdat de 
leden van deze organisaties niet vo ldoende over het land gespreid zi jn. Een 
voorschr i f t in dezen is derhalve niet goed mogel i jk». 

In het derde lid van artikel 4, W S W werd echter de mogel i jkheid geopend 
om particul iere werkgevers, met het oog op hun deskundigheid op het ge-
bied van bedri j fsvoering in het a lgemeen, in de WSW-commiss ie op te ne-
men. 

In 1976 heeft de Sociaal-Economische Raad in een aan de toenmal ige Mi -
nister van Sociale Zaken uitgebracht advies onder meer opgemerkt , dat in 
de WSW-commiss ie de vakbeweging is ver tegenwoord igd «en het bedri j fs-
leven op zeer incidentele basis» en dat de raad een ruimere ver tegenwoord i -
ging van het georganiseerde bedri j fs leven in de WSW-commissies sterk 
aanbeveelt. Een en ander mede gelet op het wenseli jk te achten streven naar 
een zo goed mogeli jke verhouding tussen bedri jven van de sociale werk-
voorziening en het overige bedri j fs leven. 

In een ander advies ter zake heeft de Adviescommissie Werkloosheids-
voorziening van de SER (De centrale commissie zoals bedoeld in artikel 1, 
onder d, van de WSW) ervoor geplei t , een ver tegenwoordig ing van werkge-
verszijde in de WSW-commissies verp l i ch t te stellen. De centrale werkgevers-
organisaties beschikken thans over zodanige regionale verb ind ingen, dat 
inschakeling van die centrale organisaties kan worden gerealiseerd. 

De leden van de fractie van D'66 vragen zich af of het geen aanbevel ing 
verdient om opneming in de WSW-commiss ie van een persoon op voor-
dracht van een orgaan van overleg als bedoeld in artikel 24 verpl icht te stel-
len. Zij achten een dergeli jke bepal ing gewenst, ten einde de overlegstruc-
tuur in de WSW gelijke tred te doen houden met de ontwikkel ingen ter zake 
in het vr i je bedrijf. 

De leden van de fractie van D'66 geven daarnaast in overweging te bepa-
len, dat de WSW-commissie verpl icht word t , alvorens zij besluiten neemt 
die rechtstreeks de belangen van de werknemers betreffen, eerst het orgaan 
van overleg te horen. 

Wat de eerste vraag betreft kan worden opgemerkt dat de WSW-commis-
sie een adviescommissie is die het gemeentebestuur in het algemeen zal 
moeten adviseren bij de bevorder ing van de totstandkoming en instandhou-
ding van de sociale werkvoorziening. Met het oog op de behart iging van de 
belangen van de werknemers bestaat de commissie mede uit een vertegen-
woord ig ing van werknemersorganisat ies. In de organen van overleg hebben 
de werknemers zelf de mogel i jkheid voor hun belangen op te komen, zowel 
wat betreft aangelegenheden het werkverband betreffende als meer alge-
mene onderwerpen op het terrein van de sociale werkvoorziening. Dit neemt 
niet weg , dat op grond van het derde lid van artikel 4 een WSW-werknemer 
zitt ing kan hebben in een WSW-commiss ie , bij voorbeeld wanneer daardoor 
ter plaatse een bijdrage kan worden geleverd aan een goede funct ioner ing 
van de sociale werkvoorziening. 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, 16429, nr. 6 21 



Met betrekking tot de tweede suggestie van de leden van de fractie van 
D'66 kan worden medegedeeld dat in het Besluit organen van overleg soci-
ale werkvoorziening met name wordt voorgeschreven dat het reglement van 
het orgaan van overleg in ieder geval voorschriften bevat omtrent het be-
kendmaken aan het gemeentebestuur en aan de WSW-commissie van het 
verhandelde in de vergaderingen en van het jaarverslag van het orgaan. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen zich met betrekking tot de 
wijziging van artikel 4 af, of het aantal personen genoemd onder lid 3 (be-
doeld is waarschijnlijk lid 2, onder b), niet verhoogd dient te worden tot vier 
omdat het aantal centrale werknemersorganisaties door toelating van de 
RHMP tot de SER thans vier bedraagt en het in het verleden kennelijk in de 
bedoeling heeft gelegen, dat elke centrale werknemersorganisatie in de 
WSW-commissie moet kunnen participeren. 

Inderdaad is de RHMP tot de SER toegelaten. In de Adviescommissie 
Werkloosheidsvoorziening van de SER is voornoemde organisatie echter 
niet vertegenwoordigd. Aangezien ook in de praktijk niet gebleken is van de 
behoefte tot uitbreiding van het aantal werknemersvertegenwoordigers in 
de WSW-commissie met vertegenwoordigers van de eerdergenoemde 
RHMP, dacht ik het belang van de werknemers in de sociale werkvoorziening 
niet te kort te doen door de desbetreffende bepaling ongewijzigd te laten. 

Met genoegen nam ik kennis van de instemmende opmerking van de le-
den van de P.v.d.A. en van de V.V.D. over het opnemen van de verplichting 
tot aanwijzing van een lid-werkgever in de WSW-commissie. 

5.2. Voorgestelde wijzigingen van artikel 13 WSW 

De vrees van de leden van de P.v.d.A. dat het maken van onderscheid tus-
sen geldelijke en niet-geldelijke opbrengstopleverende werkobjecten uitein-
delijk een negatief financieel resultaat zal opleveren, is ongegrond. Ten aan-
zien van niet-geldelijke opbrengstopleverende werkobjecten zijn de appa-
raatskosten in vele gevallen niet onbetekenend. Gedoeld wordt daarmede 
op een adequate huisvesting (centraal onderkomen met nevenvestigingen), 
goed gereedschap en vrij kostbare machines (bij voorbeeld meer-armige 
kooimaaiers, tractoren, graafmachines, enz.), terwijl de verhouding tussen 
toezichthoudend personeel en WSW-werknemers dikwijls onder dat van de 
werkobjecten in de industriële sector ligt. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen zich met betrekking tot het 
gestelde in lid 5 van artikel 13 af, of het geen aanbeveling verdient om toe-
zeggingen betreffende indienstneming bij gebleken geschiktheid schriftelijk 
vast te leggen. Voorts stellen zij de vraag of het begrip «gedurende korte 
tijd» toch om een nadere omschrijving vraagt. 

Het vijfde lid van artikel 13 heeft tot doel de «doorstroming» van de werk-
nemers naar een werkkring buiten WSW-verband te bevorderen. Aan een 
proefplaatsing, zoals hier aan de orde is, gaat overleg met de betrokken 
rechtspersoon vooraf. Dit overleg zal tot de (mondelinge of schriftelijke) toe-
zegging moeten leiden de desbetreffende werknemer(s) in dienst te nemen 
bij gebleken geschiktheid. De medewerking van de rechtspersoon aan de 
proefplaatsing en daarmee de kans van de betrokken werknemer(s) om naar 
arbeid onder «normale» omstandigheden over te gaan, zou negatief kunnen 
worden beïnvloed door het inbrengen van het formele element, dat de toe-
zegging op schrift moet zijn gesteld. Ik ben het met de hier aan het woord 
zijnde leden eens dat de aanpassing in een nieuwe werksituatie niet alleen 
afhankelijk is van de soort werk, maar tevens van de aard van de handicap 
en dat een rekening houden in het bijzonder met dit laatste een vereiste is. 

Het komt mij overigens waarschijnlijk voor, dat het vaststellen van de duur 
van de proefplaatsing een normaal onderdeel zal uitmaken van het tussen 
het gemeentebestuur en de betrokken rechtspersoon te plegen overleg, 
voorafgaande aan die proefplaatsing. Ik meen dan ook dat het de voorkeur 
heeft de ontwikkelingen ter zake in de praktijk af te wachten alvorens tot het 
geven van eventuele nadere richtlijnen over te gaan. 
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De leden van de fractie van D'66 constateren dat in artikel 13, eerste l id, 
word t gesproken over «het gemeentebestuur», waarbi j het «schapsbestuur» 
is weggeval len, wat zich in het v i j fde lid herhaalt. Zij vragen zich af of hier 
sprake is van een bewuste wetswi jz ig ing, d a a r - naar zij menen - tevoren 
over «het gemeente- of schapsbestuur» word t gesproken. 

In verband hiermede w i l ik vooropste l len, dat in de tekst van de W S W n im-
mer de term «schapsbestuur» is voorgekomen. Mi j is ook niet bekend dat in 
enig on twerp tot wi jz iging van de W S W voornoemde tekst in de wetstekst is 
gebezigd. De WSW is ter ui tvoer ing opgedragen aan de gemeentebesturen. 
De wet richt zich dan ook tot die besturen. Gemeenten kunnen op grond van 
de Wet gemeenschappeli jke regel ingen ter behart iging van bepaalde belan-
gen een samenwerking aangaan, daartoe een publiekrechteli jk l ichaam (bij 
voorbeeld een schap) instellen en bij de gemeenschappel i jke regeling be-
paalde rechten en verpl icht ingen van de gemeenten aan dat l ichaam (schap) 
overdragen. 

5.3. Artikel 42 en artikel 42b 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen zich af of een saldo, zoals ge-
noemd in artikel 42, tweede l id, van het voor l iggende wetsontwerp, ook aan-
gewend kan worden in het kader van het sociale beleid van het werkver-
band. 

De formuler ing van het derde lid van dit artikel en van de memor ie van 
toel icht ing - met name waar gesproken word t over «bestemmingen, gericht 
op de verbeter ing van de arbeidsomstandigheden» - sluiten deze opvatt ing 
niet uit. 

De P.P.R.-fractie stelde de vraag, waarom niet de mogel i jkheid om belang-
hebbende te horen is opgenomen in artikel 42b. Ter zake kan erop worden 
gewezen, dat ten aanzien van alle WSW-ui tvoer ingsbeslu i ten, gelet op arti-
kel 4, lid 7, van de Wet, de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening van 
de SER gehoord dient te worden. Zulks geldt uiteraard ook voor de nadere 
regel ingen, zoals gesteld in artikel 42b. 

Naar aanleiding van een vraag dienaangaande van de fractie van D'66 zij 
opgemerkt , dat in de WSW bepal ingen inzake de rechtsgang zijn opgeno-

. men, waardoor de werknemer bezwaar kan aantekenen tegen bepaalde be-
sl issingen van het gemeentebestuur. Door de WSW-dienstbetrekking kan de 
werknemer uitsluitend het gemeentebestuur op genomen beslissingen aan-
spreken. Het past niet in de systematiek van de wet om de werknemer «bui-
ten het gemeentebestuur om» een apart beroepsrecht te geven tegenover 
de ri jksconsulent. 

5.4. Deeltijdarbeid 

De fractie van D'66 heeft gepleit voor het introduceren in de WSW van de 
mogel i jkheid tot het verr ichten van deelt i jdarbeid. 

In dit verband zij allereerst opgemerkt dat met betrekking tot de arbeids-
voorwaarden in de sociale werkvoorziening niet kan worden voorbi jgegaan 
aan de strekking van artikel 30, derde lid van de WSW. Immers, in dit artikel-
lid word t bepaald dat de arbeidsvoorwaarden in de sociale werkvoorziening 
zoveel mogel i jk afgestemd dienen te zijn op hetgeen met betrekking tot ar-
beid onder normale omstandigheden rechtens geldt of gebruikeli jk is. AI -
hoewel het onderwerp deelt i jdarbeid gelukkig steeds meer aandacht van het 
bedri j fsleven verkri jgt - een aandacht welke met name ook door het Ministe-
rie van Sociale Zaken word t bevorderd - kan bepaald nog niet gesteld wor-
den dat de mogel i jkheid van het verr ichten van deelt i jdarbeid buiten de socia-
le werkvoorziening in zodanige mate voorkomt dat alleen reeds op die 
grond de WSW ter zake zou moeten vo lgen. 

Het voorgaande neemt intussen niet weg , dat sinds enige t i jd de eventuele 
wensel i jkheid en mogel i jkheid van invoering van deelt i jdarbeid in WSW-ver-
band op verzoek van de vakbeweging een onderwerp van bespreking 
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vormt in het informeel overleg met vertegenwoordigers van de VNG en de 
bonden van overheidspersoneel. Overigens zij erop gewezen dat niet de so-
ciale werkvoorzieningscommissie, doch het gemeentebestuur verantwoor-
delijk is voor het inwilligen van verzoeken op het gebied van arbeidstijdver-
korting om medische redenen of andere redenen van dringende aard. 

5.5. Instroom in de sociale werkvoorziening 

De fractieleden van de P.v.d.A. hebben verzocht een provinciaal overzicht 
samen te stellen van de instroom in de sociale werkvoorziening. Onder-
staande tabel is afgeleid van de tabel die is weergegeven in de nota naar 
aanleiding van het verslag inzake de begroting van Sociale Zaken 1981 
(zitting 1980-1981,16400 XV, nr. 9). 

Instroom in de WSW per provincie over het jaar 1979 

Instroom via Gr. Fr. Dr. Ov. Ge. Ut. NH. ZH. Ze. Nbr. Lim. Tot. 

WAO 140 40 90 390 340 100 290 360 50 460 250 2 510 
ZW 40 10 10 40 50 10 30 70 10 80 60 410 
WW 30 10 20 30 60 10 20 60 10 50 60 360 
WWV 140 60 90 120 220 50 100 190 30 350 210 1 560 
ABW/RWW 90 50 60 160 190 40 130 520 30 310 180 1 760 
Overigen1 530 320 230 430 640 250 430 960 100 830 550 5 270 

970 490 500 1170 1500 460 1000 2160 230 2080 1310 11 870 

1 In deze groep zijn medebegrepen de 
interne mutaties en verhuisgevallen. 
Deze omvatten ca. 50% van de groep 
overigen. 

5.6. Inhouding eigen bijdrage AWBZ 

De leden van de fractie van D'66 hebben zich gestoten aan artikel 23a 
WSW waarin is bepaald dat, indien een werknemer een bijdrage verschul-
digd is voor bepaalde voorzieningen in het kader van de AWBZ, het gemeen-
tebestuur bevoegd is om deze bijdrage zonder machtiging van de werkne-
mer op diens loon in te houden en uit te betalen aan de Ziekenfondsraad. 

Een identieke bepaling is opgenomen in artikel 40, tweede lid, van de Ziek-
tewet, artikel 45, tweede lid, van de AAW en artikel 54, tweede lid, van de 
WAO. Gesteld kan worden dat er bij de toepassing van de genoemde artike-
len in feite sprake is van een verrekening van twee componenten die beide 
voortvloeien uit het totale sociale zekerheidsstelsel. Het moet redelijk geacht 
worden dat zo'n verrekening zonder machtiging van de werknemer kan ge-
schieden, te meer daar het vaak zal gaan om geestelijk gehandicapte werk-
nemers die in gezinsvervangende tehuizen wonen. 

5.7. Scholing in het kader van revalidatie 

De fractie van D'66 heeft geruchten vernomen als zouden de Gewestelijke 
Arbeidsbureaus gaan bezuinigen op activiteiten in het kader van scholing 
van gehandicapten. Ter geruststelling van genoemde fractie kan worden 
medegedeeld dat van enig voornemen in deze richting geen sprake is. 

5.8. Opmerking naar aanleiding van het advies van de Raad van State 

Leden van het C.D.A. vroegen zich af waarom de suggestie van de Raad 
van State onder 11 en 12 niet is opgevolgd. 

Met betrekking tot punt 11 van het advies merk ik op, dat in overeensterrv 
ming met de mening van de raad bij artikel II en artikel III van het wets-
ontwerp voorzien is in de mogelijkheid van beroep op de Kroon. Bij artikel II 
is dit geschied door een aanpassing van de tekst, terwijl aan artikel III een 
zesde lid werd toegevoegd. 
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Ten aanzien van punt 12 van het advies deel ik mede in beginsel positief te 
staan tegenover de suggestie van de raad om voor de werknemer in de socia-
le werkvoorziening de beroepsmogelijkheden na bezwaarschrift geheel bij 
de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep te concentreren. In 
verband met het vervallen van de bestaande negatieve lijst, behorende bij 
de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet AROB), is 
een onderzoek gaande dat de gehele problematiek op het gebied van de 
rechtsbescherming in de sociale zekerheidswetgeving bestrijkt. 

In het belang van een goede onderlinge afstemming van de daarbij be-
trokken wetten verdient het mijns inziens aanbeveling, de door de raad be-
doelde wijziging met betrekking tot de rechtsmiddelen van de WSW-werkne-
mer niet thans incidenteel te regelen, doch mee te nemen bij de gezamenlij-
ke wetswijzigingen, nodig voor het vervallen van de negatieve lijst van de 
Wet AROB. 

Van het bovenstaande is mededeling gedaan in het nader rapport. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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