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NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de Di-
recteur van uw Kabinet van 22 juli 
1980, nr. 24, machtigde Uwe Majesteit 
de Raad van State, zijn advies betref-
fende het bovenvermelde ontwerp 
rechtstreeks aan mij te doen toeko-
men. Dit advies, gedateerd 28 augus-
tus 1980, nr. 800820/16, moge ik u hier-
bij aanbieden. 

Met betrekking tot de opmerkingen 
van de Raad moge het volgende die-
nen. 

Ad 7. 

De Raad merkt op dat met het wets-
ontwerp uitvoering wordt gegeven 
aan een aantal beleidsvoornemens 
van het Kabinet zoals deze zijn uiteen-
gezet in de nota Bestek '81. 

Wat dit betreft wordt opgemerkt dat 
de strekking van het wetsontwerp 
nauw aansluit op hetgeen in genoem-
de nota ten aanzien van de uitvoering 
van de Wet Sociale Werkvoorziening 
werd verwoord, zeker waar het gaat 
om een meer eenvormig beleid inzake 
de aanwijzing van werkobjecten zon-
der geldelijke opbrengst; doch zoals in 
de inleiding van de memorie van toe-
lichting wordt aangegeven vormen 
ook andere factoren aanleiding tot in-
diening van het voorliggende wets-
ontwerp. 

Het betreft hier het in de memorie 
van toelichting genoemde advies van 
de Sociaal-Economische Raad inzake 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 3 oktober 1980 

uitgangspunten en doelstellingen van 
d e W S W d d . 2 1 mei 1976 en het rap-
port van een werkgroep van de lnter-
departementale Commissie inzake 
Coördinatie en Kostenbeheersing van 
de sociale verzekeringen en inkomens-
overdrachten (ICCK). 

Zowel de wens tot vereenvoudiging 
van het financieringsstelsel als de 
noodzaaktot vergroting van de doel-
matigheid en van mogelijkheden tot 
kostenbeïnvloeding vinden in belang-
rijke mate hun grondslag in de con-
clusies en aanbevelingen van ge-
noemde Raad en van de werkgroep, 

Voorts kan worden vermeld dat het 
beleid inzake de aanwijzing van werk-
objecten zonder geldelijke opbrengst 
(zoals verwoord in mijn circulaire van 
22 maart 1978 aan de gemeentebestu-
ren) omwil le van de noodzakelijke 
rechtszekerheid vraagt om vastlegging 
in de wet. 

Ad 2. 

Het voornemen van het Kabinet de 
tegemoetkoming in de gemeentelijke 
uitgaven ten behoeve van de sociale 
werkvoorziening geheel via de begro-
ting van het ministerie van Sociale Za-
ken te leiden wordt, zo stelt de Raad te-
recht, in de eerste plaats ingegeven 
door de gedachte dat slechts op deze 
wijze aan redelijke eisen van eenvoud 
en doorzichtigheid kan worden tege-
moetgekomen. 

Het is de Raad echter onvoldoende 
duidelijk geworden waarom ook de 
noodzaak van adequate beïnvloe-
dingsmogelijkheden ten aanzien van 
kostenontwikkelingen op dit gebied 
voor de centrale overheid pleit voor 
een beëindiging van de medefinancie-
ring van de sociale werkvoorziening 
vanuit het Gemeentefonds. Volgens 
de Raad heeft de ontwikkeling van de-
ze kosten gedurende de laatste jaren, 
dus onder het huidige financierings-
stelsel, tot voor het Kabinet, blijkens 
de nota Bestek '81, aanvaardbare uit-
komsten geleid. 

Met dit laatste zal de Raad hebben 
gedoeld op het in genoemde nota 
geuite voornemen om de groei van het 
aantal werknemers te beperken. 

Daarmee wordt echter geen afbreuk 
gedaan aan de noodzaak, de ontwikke-
ling van de kosten van de sociale werk-
voorziening nauwlettend te volgen en 
zonodig bij te sturen. Herinnerd mag in 
dit verband worden aan hetgeen in de 
inleiding van de memorie van toelich-
ting wordt vermeld inzake de conclu-
sie en aanbevelingen van een werk-
groep van de ICCK, welke het vergoe-
dingensysteem van de sociale werk-
voorziening heeft bestudeerd. 

Een van de aanbevelingen van de 
werkgroep was, dat de wijziging van 
het stelsel gepaard dient te gaan met 
maatregelen die tot een betere beïn-
vloeding van de kosten zullen leiden. 
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Zulks moet mede in relatie worden ge-
zien tot het gestelde in paragraaf 3.3 
van de memorie van toelichting, waar-
in de bemoeienis van de beheerders 
van het Gemeentefonds met de sociale 
werkvoorziening wordt beschreven. 

Geconcludeerd wordt daar, dat in 
genoemde bemoeienis geen wezenlij-
ke mogelijkheden liggen om bij de ge-
meentebesturen op het terrein van de 
WSW in betekenende mate kosten-
beïnvloedend op te treden. Het wets-
ontwerp beoogt deze onevenwichtig-
heid weg te nemen. Daarmee wordt 
bereikt, dat het totaal van de tege-
moetkomingen in de gemeentelijke 
uitgaven ter zake van de sociale werk-
voorziening onder eenzelfde stelsel 
van normen en voorwaarden wordt 
gebracht. Dit betekent dat de mogelijk-
heden tot kostenbeïnvloeding overal 
in gelijke mate kunnen worden benut. 

Voorts betwijfelt de Raad of de in het 
voorstel opgenomen versterkingen 
van de invloed der rijksoverheid (zoals 
bij voorbeeld te vinden in de artikelen 
42a, 42b en 44, tweede lid) voldoende 
worden gerechtvaardigd door ge-
noemde noodzaak van kostenbeheer-
sing. 

Wat dit betreft wordt opgemerkt dat 
de door de Raad aangehaalde artike-
len in hoofdzaak bepalingen bevatten 
die thans nog verspreid in de wet en 
diverse daarop stoelende besluiten 
zijn opgenomen. 

Zo komen de bepalingen krachtens 
artikel 42a, eerste en tweede lid, van 
het wetsontwerp voort uit artikel 42 
van de huidige wet. 

In artikel 42b, eerste lid, wordt gere-
geld, hetgeen thans in artikel 4, onder 
c, van het Besluit verhoging rijksver-
goeding sociale werkvoorziening van 
30 september 1968, Stb. 516, is vastge-
legd. 

Het tweede lid van artikel 42b van 
het wetsontwerp vormt een weerslag 
van het beleid ten aanzien van enkele 
categorieën van uitgaven, zoals dat 
verwoord is in de circulaire van de 
toenmalige staatssecretaris van Soci-
ale Zaken dd. 27 augustus 1976 aan de 
gemeentebesturen. 

Met betrekking tot artikel 44 werd in 
de memorie van toelichting reeds ver-
meld, dat samenvoeging plaats vindt 
van bepalingen uit de wet en het eer-
dergenoemde Besluit verhoging rijks-
vergoeding sociale werkvoorziening. 

Uit het vorengaande moge blijken 
dat er voor wat betreft de aard van de 
bepalingen in genoemde artikelen 
geen nieuwe wegen worden ingesla-
gen, doch dat er sprake is van stroom-
lijning van het bestaande beleid. Hier-
mede wordt bevorderd, dat de uitvoe-
ring op eenduidige en inzichtelijke wij-
ze geschiedt. 

In het voorliggende wetsontwerp 
ligt voorts besloten, dat alle werkob-
jecten onder dezelfde bepalingen wor-
den gebracht. Zoals hierboven weer-
gegeven is dit uit het oogpunt van kos-
tenbeheersing noodzakelijk. 

Op voorstel van de Raad is aan het 
vorenstaande in de memorie van toe-
lichting aandacht geschonken. 

Overzicht rijksvergoedingen in guldens 

Ad 3. 

De Raad acht het wenselijk de me-
morie van toelichting aan te vullen 
met een globaal overzicht en enkele 
voorbeelden van de effecten van de 
wijziging van het financieringsstelsel. 

Daartoe treft u hierbij een tweetal 
aan de praktijk ontleende voorbeelden 
aan, waaruit blijkt op welke wijze de 
vergelijkende berekeningen zijn opge-
steld. 

Omschrijving Basis % Huidige O' Voorgestelde 
bedrag regeling regeling bedrag 

bedrag bedrag 

Lonen, soc. lasten en 14 511 050 75 10 883 280 100 14 511 050 
overige financiële 5 001 550 90 4 501 400 100 5 001 550 
aanspraken van WSW-
werknemers 847 370 100 847 370 100 847 370 

75 129 290 -
Vervoerskosten 90 19 630 -
WSW-werknemers 100 630 -
Salarissen + soc. lasten 
leidinggevend personeel 50 1 952 270 -
Overige subs. kosten 
WSW-werknemers 50 50 380 -
Bedrijfsgeneeskundige 
zorg 75 88 720 -
Vacatiegelden 1 860 100 1 860 100 1 860 

Totaal 18 474 830 20 361 830 

Hogere rijksvergoeding vo Igens 
voorgestelde regeling 18 474 830 

1 887 000 

Bijdragen gemeenten in guldens 

Omschrijving Huidige regeling Voorgestelde regeling 

Saldo 1978 
Hogere rijksvergoeding 
Resteert 
Aanvullende subsidie rijk 
Ten laste van de gemeenten, BRUTO 
Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 
Ten laste van de gemeenten, NETTO 

Hogere bijdrage gemeenten (excl. ver-
minderde rentelasten) 
Verminderde rentelasten 20% van 
(2 202 520è8%' p.j. gedurende 18' 
Hogere bijdragen gemeenten 

7. 5 229 010 

2 202 520 
3 026 490 
2 421 190 

605 300 

maanden) 

7. 5 229 010 
+ 1 887 000 
7. 3 342 010 
+ 2 673 610 

668 400 

668 400 
605 300 

63 100 

52 860 
10 240 

Gegevens over het jaar 1978 

' Veronderstelling. 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, 16429, A -C 18 



Overzicht rijksvergoedingen in guldens 

Omschrijving Basis % Huidige % Voorgestelde 
bedrag regeling regeling bedrag 

bedrag bedrag 

Lonen, soc. lasten en 17 312 560 75 12 984 420 100 17 312 560 
overige financiële 26 720 430 90 24 048 390 100 26 720 430 
aanspraken van WSW-
werknemers 1 776 890 100 1 776 890 100 1 776 890 

75 426 510 — 
Vervoerskosten 
WSW-werknemers 90 272 220 -

100 19 240 -
Salarissen + soc. lasten 
leidinggevend personeel 50 2 402 760 — 
Overige subs. kosten 
WSW-werknemers 50 7 410 _ 
Bedrijfsgeneeskundige 
zorg 75 93 400 
Vacatiegelden 1 490 100 1 490 100 1 490 

Totaal 42 032 730 45 811 370 

Hogere rijksvergoeding vo Igens 
voorgestelde regeling 42 032 730 

3 778 640 

Bijdragen gemeenten in guldens 

Omschrijving Huidige regeling Voorgestelde regeling 

Saldo 1978 
Hogere rijksvergoeding 
Resteert 
Aanvullende subsidie rijk 
Ten laste van de gemeenten, BRUTO 
Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 
Ten laste van de gemeenten, NETTO 

7. 12 675 680 

2 682180 
9 993 500 
7 994 800 
1 998 700 

Lagere bijdragen gemeenten (excl. verminderde rentelasten) 
Verminderde rentelasten 20% van (2 + 682 180 a 8%' p.j. 
gedurende 18 ' maanden) 
Lagere bijdragen gemeenten 

7. 
+ 
7. 
+ 

12 675 680 
3 778 640 
8 897 040 
7 11 7 630 
1 779410 

1 779 410 
1 998 700 

219 290 

64 370 
283 660 

Gegevens over het jaar 1978 

' Veronderstellingen. 

Het door de Raad genoemde over-
zicht wordt weergegeven in onder-
staande tabel. Deze laat de landelijke 
effecten zien, welke het gevolg zijn van 

het gewijzigde financieringsstelsel ge-
baseerd op de resultaten over het jaar 
1978, waarbij tevens rekening is ge-
houden met verminderde rentelasten. 

Bedragen in guldens 

nadelig effect 

O t / m 10 000 11 
10 001 t /m 20 000 15 
20 001 t /m 30 000 9 
30 001 t /m 40 000 4 
40 001 t /m 50 000 2 
50 001 t /m 100 000 7 

100 001 t /m 200 000 2 
200 001 t /m 300 000 2 
300 001 en hoger 0 

Aantal gemeenten (c.q. werkvoorzieningsschappen) 

voordelig effect 

7 
13 

5 
5 
6 

12 
7 
4 
5 

Overeenkomstig de wens van de 
Raad zijn de voorbeelden en de hier-
boven staande tabel in de toelichting 
opgenomen. Voorts vraagt de Raad 
zich af, of niet blijvend behoefte zal be-
staan aan een mogelijkheid voor het 
verlenen van extra vergoedingen aan 
werkverbanden die buiten eigen toe-
doen ook in de toekomst te maken 
zouden hebben met een opeenstape-
ling van ongunstige factoren. De Raad 
noemt in dit verband hoge kosten van 
werkleiding en vervoer en geringe op-
brengst. In par. 2.2 van de memorie 
van toelichting is gewezen op het feit, 
dat deze factoren kunnen leiden tot 
verschillen in uitkomsten tussen het 
oude en het nieuwe vergoedingensy-
steem. Voor een aantal werkverbanden 
zal het niet .ve vergoedingensysteem al-
dus tot gunstiger uitkomsten leiden 
dan het bestaande, terwijl bij een aan-
tal andere werkverbanden de invoe-
ring van het nieuwe systeem zal kun-
nen leiden tot een - geringe - verho-
ging van het bedrag dat ten laste van 
de gemeente blijft. Dat het hier gaat om 
relatief geringe effecten blijkt uit het 
feit dat het nadelig effect landelijk niet 
meer dan f 1,5 min. bedraagt. 

Daarbij zij nog opgemerkt dat in het 
bovenstaande overzicht de effecten 
zijn samengevoegd voor die werkver-
banden waarvoor één gemeente of 
werkvoorzieningsschap verantwoor-
delijk is. Aangezien "en aantal ge-
meenten bij gemeenschappelijke rege-
ling een werkvoorzieningsschap vor-
men, zal ook het effect van de wijzi-
ging van het financieringsstelsel in ve-
le gevallen over een vrij groot aantal 
gemeenten worden gespreid. 

De opzet van het nieuwe financie-
ringsstelsel is overigens zodanig, dat 
financiële gevolgen van bovenweerge-
geven door de Raad genoemde facto-
ren voor het overgrote deel door de 
rijksoverheid worden gedragen. Im-
mers het Rijk vergoedt 100% van de 
lonen en dergelijke van de WSW-werk-
nemers en 80% van het daarvoor in 
aanmerking komende exploitatiete-
kort. In artikel III is een regeling getrof-
fen waardoor gemeenten welke na-
deel zullen ondervinden van de wijzi-
gingen van het financieringsstelsel in 
staat worden gesteld om gedurende 
een periode van vijf jaar het lokale be-
leid hieraan aan te passen. Omdat ook 
op lokaal niveau kostenbeinvloeding 
en bijsturing van beleid (onder meer 
met betrekking tot die aspecten welke 
de Raad noemt) door de lokale over-
heid mogelijk zijn, zal een opeenstape-
ling van ongunstige kostenfactoren, 
mits ruimte wordt gegeven in de vorm 
van een aanpassingsperiode, zich naar 
mijn mening niet voor behoeven te 
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doen. Ik zie dan ook geen reden nier-
voor in dit wetsontwerp een voorzie-
ning te treffen. 

Ad 4. Artikel 13, derde lid, onder c 

Met betrekking tot de voorwaarde, 
gesteld in artikel 13, onder c, merkt de 
Raad op dat het niet altijd eenvoudig 
lijkt voor het gemeentebestuur om 
vast te stellen of aan die voorwaarde 
wordt voldaan en dat het derhalve 
aanbeveling verdient dat een moge-
lijkheid in het leven wordt geroepen 
om een objectieve toetsing mogelijk 
te maken van de door de betrokken 
rechtspersoon gedane opgave ter za-
ke. Uit de tekst van bovenbedoeld arti-
kellid, onder c, alsmede uit de toelich-
ting op deze tekst, zoals vermeld in de 
artikelsgewijze toelichting op artikel 
13, komt naar voren dat het hier gaat 
om werkzaamheden welke zonder toe-
passing van de WSW niet tot uitvoe-
ring zouden komen en die niet gere-
kend kunnen worden tot taken welke 
binnen de normale taakstelling van de 
desbetreffende rechtspersoon noodza-
kelijk en onvermijdelijk tot uitvoering 
moeten worden gebracht. Daarvan uit-
gaande en in aanmerking nemende 
dat voor ieder object waarvoor geen 
geldelijke opbrengst wordt ontvangen 
door het gemeentebestuur het vooraf-
gaand advies van de WSW-commissie 
moet zijn ingewonnen, zou ik voorals-
nog de praktijk van de wetstoepassing 
op dit punt willen afwachten alvorens 
te beoordelen of en in hoeverre er aan-
leiding is om aanwijzingen ter zake te 
geven. 

Ad 5. Artikel 13, vijfde lid 

Met betrekking tot bovenbedoeld ar-
tikellid merkt de Raad op, dat het wei-
licht aanbeveling verdient voor te schrij 
ven dat detoezegging om de betrokken 
werknemer bij gebleken geschiktheid 
in dienst te zullen nemen, schriftelijk 
wordt gedaan. 

Het komt mij echter niet noodzake-
lijk voor, steeds een schriftelijke toe-
zegging te eisen. Aan een «proefplaat-
sing» gaat overleg met de betrokken 
rechtspersoon vooraf, dat tot boven-
bedoelde (mondelinge of schriftelijke) 
toezegging dient te leiden. De mede-
werking van de rechtspersoon aan de 
«proefplaatsing» en daarmede de kans 
voor de betrokken werknemer om naar 
arbeid onder normale omstandighe-
den «doorte stromen» mag mijns in-
ziens niet negatief worden beïnvloed 
door het inbrengen van het element 
dat de toezegging op schrift moet zijn 
gesteld. Voorts valt er op te wijzen, dat 
in de bepaling, volgens welke een 

«proefplaatsing» als hier bedoeld 
slechts korte ti jd kan duren, een rede-
lijke waarborg is gelegen voor een ver-
antwoorde gang van zaken. 

Ad 6. Artikel 30 

Overeenkomstig de aanbeveling van 
de Raad is in de artikelsgewijze toe-
lichting op artikel 30, het tweede 
woord «kan» in de laatste zin gewijzigd 
in «zal». Om elke mogelijke twijfel ove-
rigens uit te sluiten is de desbetreffen-
de zin begonnen met «Zodra» in plaats 
van met «Wanneer». 

Ad 7. Artikel 42a, tweede lid 

Op het hier door de Raad gestelde is 
onder 2 reeds ingegaan. Daaruit blijkt, 
dat er eerst dan sprake kan zijn van 
adequate beïnvloedingsmogelijkhe-
den indien het totaal van de tegemoet-
komingen in de gemeentelijke uitga-
ven ter zake van de sociale werkvoor-
ziening onder een zelfde stelsel van 
normen en voorwaarden wordt ge-
bracht. 

Ad 8. Artikel 42b, tweede lid 

De Raad meent dat de wet geen on-
zekerheid mag laten bestaan over wat 
de gevolgen zijn bij het niet opvolgen 
van het advies van de rijksconsulen-
ten, met name of dit steeds zal leiden 
tot het weigeren van een verzoek ex 
artikel 42, eerste l id, dan wel het opleg-
gen van een voorwaarde als bedoeld 
in artikel 42, tweede lid. 

In verband hiermede merk ik op, dat 
in het wetsontwerp bewust geen rela-
tie is gelegd tussen de onderhavige 
advisering door de rijksconsulent en 
de toepassing van artikel 42, respectie-
velijk artikel 44 van de wet. Daarbij is 
overwogen dat de primaire verant-
woordelijkheid voor de uitvoering van 
de WSW en voor de daarmee samen-
hangende besluiten bij de gemeente-
besturen berust. De verplichting tot 
het vragen van een voorafgaand ad-
vies aan de rijksconsulent tast die ver-
antwoordelijkheid niet aan. 

Anderzijds echter zal bij de behande-
ling van verzoeken om een aanvullen-
de rijksvergoeding uiteraard niet voor-
bijgegaan kunnen worden aan een 
eventuele afwijking van een verkregen 
advies van de rijksconsulent gelijk hier 
bedoeld indien daaraan aanmerkelijke 
financiële gevolgen zijn verbonden. 
Dat daarbij echter tevens aandacht zal 
worden gegeven aan de overwegin-
gen, welke het gemeentebestuur er 
toe hebben gebracht van het advies 
van de rijksconsulent af te wijken, be-
hoeft geen betoog. Overigens houd ik 

mij er - gelet op de ervaringen tot dus-
verre in de prakt i jk -van overtuigd, dat 
de gemeentebesturen als regel aan 
een weloverwogen en goed onder-
bouwd advies van de rijksconsulent bij 
hun besluitvorming gewicht zullen 
toekennen. In verband met de duide-
lijkheid is de toelichting op het tweede 
lid van artikel 42b, in de zin als boven 
weergegeven, uitgebreid. 

Ad 9. Artikel 44, tweede lid 

Ten aanzien van dit artikel merkt 
de Raad op dat in de toelichting wordt 
uiteengezet dat er, anders dan vroe-
ger, geen verband behoeft te bestaan 
tussen de «ernstige tekortkomingen» 
en het nadelig saldo van de exploita-
tierekening, doch dat nagelaten is aan 
te geven waarom het nodig is dit ver-
band loste laten. 

Deze laatste noodzaak vloeit voort 
uit het feit, dat van een ernstig tekort-
schieten in het functioneren van een 
werkverband ten opzichte van de bij of 
krachtens de WSW gestelde eisen, ook 
sprake kan zijn zonder dat dit tekort-
schieten zich tot financiële resultaten 
laat herleiden. Te denken valt hierbij 
aan wettelijke voorschriften op niet-fi-
nancieel gebied, bij voorbeeld de soci-
ale begeleiding van de werknemers en 
hun mogelijkheden tot inspraak. Ook 
in dergelijke gevallen moet de minister 
de mogelijkheid hebben zijn (corrige-
rende) invloed zonodig metfinancië-
le maatregelen te versterken. De toe-
lichting op artikel 44 is in deze zin aan-
gevuld. 

Ad 10. Artikel 45, onder b 

Met betrekking tot de opmerking 
van de Raad dat het wenselijk is buiten 
twijfel te stellen dat ook van het weige-
ren van het geven van een bestem-
ming in het belang van het werkver-
band aan een voordelig saldo der ex-
ploitatierekening, als bedoeld in artikel 
42, derde lid, beroep bij de Kroon 
openstaat, kan worden medegedeeld 
dat met deze mogelijkheid inderdaad 
rekening is gehouden bij de opstelling 
van de bepaling van artikel 45, onder 
b. 

Ten einde onzekerheid daaromtrent 
evenwel uit te sluiten, is in de toelich-
t ing op artikel 45 vermeld dat, voor zo-
ver onder punt b wordt gesproken van 
het bestemmen van een voordelig sal-
do, daaronder uiteraard mede wordt 
begrepen de gehele of gedeeltelijke 
weigering van een door het gemeente-
bestuur voorgestelde bestemming in 
het belang van het werkverband. 
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Ad 17. Artikel 45 jo artikel II en artikel 
III 

Ad 13. 

In overeenstemming met de mening 
van de Raad dat ook bij beschikkingen 
welke op basis van artikel II en artikel 
III van het wetsontwerp worden geno-
men in een mogelijkheid tot beroep op 
de Kroon zou moeten worden voor-
zien, zijn voornoemde artikelen gewij-
zigd, alsmede de toelichting op artikel 
III. 

Artikel II is als volgt gewijzigd: 
«Ten aanzien van vergoedingen van 

het Rijk aan de gemeenten over t i jd-
vakken voorafgaande aan het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze wet, 
gelden de bepalingen van Hoofdstuk 
VIII van de Wet Sociale Werkvoorzie-
ning zoals het vóór dit tijdstip luidde, en 
de ter uitvoering van dit hoofdstuk 
vastgelegde bepalingen». 

In artikel III is een nieuw zesde lid in-
gevoegd, dat als volgt luidt: 

«Van een beslissing van Onze Minis-
ter inzake de in de leden 1 tot en met 3 
bedoelde extra-vergoeding staat aan 
het gemeentebestuur binnen twee 
maanden an dagtekening van het be-
sluit bij Ons beroep open». 

In de toelichting op artikel III is ver-
meld, dat voor het gemeentebestuur, 
dat bezwaren heeft tegen de beslissing 
van de minister inzake de extra-ver-
goeding, de mogelijkheid openstaat 
om binnen twee maanden na de da-
tum van het desbetreffende besluit bij 
de Kroon in beroep te komen. 

De redactionele kanttekeningen van 
de Raad, zoals vermeld in de bij het ad-
vies behorende bijlage, zijn te bestem-
der plaatse verwerkt. Omdat het 
woord «belangrijk» als bedoeld in de 
laatste kanttekening, reeds eerder in de-
zelfde zin voorkomt, is in plaats van 
het woord «belangrijk» gekozen voor 
«aanmerkelijk». 

Ik verooloof mij u in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde 
ontwerp van wet en de overeenkonv 
stig het vorenstaande gewijzigde me-
morie van toelichting aan de Tweede 
Kamer van de Staten-Generaal te zen-
den. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

Ad 12. 

Gaarne wil ik vooropstellen dat ik in 
beginsel positief sta tegenover de sug-
gestie van de Raad om voor de werk-
nemer in de sociale werkvoorziening 
de beroepsmogelijkheden na bezwaar-
schrift geheel bij de Raden van Beroep 
en de Centrale Raad van Beroep te 
concentreren. In verband met het ver-
vallen van de bestaande negatieve 
lijst, behorende bij de Wet administra-
tieve rechtspraak overheidsbeschik-
kingen (Wet AROB), is een onderzoek 
gaande dat de gehele problematiek op 
het gebied van de rechtsbescherming 
in de sociale zekerheidswetgeving be-
strijkt. 

In het belang van een goede onder-
linge afstemming van de daarbij be-
trokken wetten verdient het mijns in-
ziens aanbeveling, de door de Raad 
bedoelde wijziging met betrekking tot 
de rechtsmiddelen van de WSW-werk-
nemer niet thans incidenteel te rege-
len, doch mee te nemen bij de gezamen-
lijke wetswijzigingen, nodig voor het 
vervallen van de negatieve lijst van de 
Wet AROB. 
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