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Bij Kabinetsmissive van 22 juli 1980, 
no. 24, heeft Uwe Majesteit, op voor-
dracht van de Staatssecretaris van So-
ciale Zaken, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
wetsontwerp met memorie van toe-
lichting tot wijziging van de Wet Socia-
le Werkvoorziening. 

1. Destrekking van het onderhavige 
wetsontwerp is in hoofdzaak het ver-
eenvoudigen van hetfinancierings-
stelsel van de Wet Sociale Werkvoor-
ziening, het vergroten van de doelma-
tigheid en van mogelijkheden van kos-
tenbeïnvloeding, alsmede het tot 
stand brengen van een meer eenvor-
mig beleid inzake de aanwijzing van 
werkobjecten zonder geldelijke op-
brengst. Daarmee wordt uitvoering 
gegeven aan een aantal beleidsvoor-
nemens van het kabinet zoals deze zijn 
uiteengezet in de nota Bestek '81. 

2. Het voornemen van het kabinet 
de tegemoetkoming in de gemeente-
lijke uitgaven ten behoeve van de socia-
le werkvoorziening geheel via de be-
groting van het ministerie van Sociale 
Zaken te leiden, wordt in de eerste 
plaats ingegeven door de gedachte dat 
slechts op deze wijze aan redelijke 
eisen van eenvoud en doorzichtigheid 
kan worden tegemoetgekomen. 

Uit de toelichting is het de Raad ech-
ter niet voldoende duidelijk geworden 
waarom «ook de noodzaak van ade-
quate beïnvloedingsmogelijkheden ten 

aanzien van de kostenontwikkelingen 
op dit gebied voor de centrale over-
heid pleiten voor een beëindiging van 
de medefinanciering van de sociale 
werkvoorziening vanuit het Gemeen-
tefonds» (memorie van toelichting, 
punt 3.4., eerste alinea). Is de Raad 
goed ingelicht, dan heeft de ontwikke-
ling van deze kosten gedurende de 
laatste jaren, dus onder het huidige f i-
nancieringsstelsel, tot voor het kabi-
net, blijkens de nota Bestek '81, aan-
vaardbare uitkomsten geleid. 

Meer in het bijzonder betwijfelt het 
college, of de in het voorstel opgeno-
men versterkingen van de invloed der 
rijksoverheid (zoals bij voorbeeld te 
vinden in de artikelen 42a, 42b en 44, 
tweede lid) voldoende worden ge-
rechtvaardigd door genoemde nood-
zaak van kostenbeheersing. Ook naar 
de mening van het kabinet komt toch 
bij de sociale werkvoorziening een be-

• langrijke taak toe aan de gemeenten, 
waarvoor aan deze dan ook de nodige 
beleidsruimte moet worden gelaten. 
De Raad beveelt aan dat in de toelich-
ting uitvoeriger en dieper op een en 
ander zal worden ingegaan. 

3. Zoals in de toelichting wordt uit-
eengezet (bladzijden 8 en 9) zal de wi j-
ziging in het financieringsstelsel in 
haar geheel budgettair ongeveer neu-
traal werken, doch voor sommige ge-
meenten een voordeel en voor andere 
een nadeel betekenen. Het nadelige ef-
fect zou landelijk in totaal niet meer 

dan ongeveerf 1,5 miljoen op jaarba-
sis bedragen. Het college acht het 
wenselijk deze toelichting aan te vul-
len met een globaal overzicht en enke-
le voorbeelden. 

In het onderhavige ontwerp is met 
het oog op genoemd nadelig effect 
voorzien in een aflopende extra ver-
goeding (artikel III). Het college vraagt 
zich af, of er ook niet blijvend behoefte 
zal bestaan aan een mogelijkheid voor 
het verlenen van extra vergoedingen 
aan werkverbanden die buiten eigen 
toedoen ook in de toekomst te maken 
zouden hebben met een opeenstape-
ling van ongunstige factoren (hoge 
kosten van werkleiding en van vervoer 
en geringe opbrengsten). Mocht de be-
windsman hiertoe ook bij nadere over-
weging onvoldoende reden zien, dan 
lijkt het wenselijk dat dit wordt toege-
licht. 

Artikelen 

4. Artikel 13, derde lid, onder c 
Het lijkt voor een gemeentebestuur 

niet altijd eenvoudig om vast te stellen 
of aan deze voorwaarde wordt vol-
daan, vooral niet als het gaat om een 
rechtspersoon met een nationaal 
werkterrrein. De betrokken rechtsper-
soon (publiekrechtelijk of privaatrech-
telijk zonder winstoogmerk) kan een 
vrij groot belang hebben bij het aan-
wijzen van het werkobject terwijl hij 
veelal over een vrij ruime eigen beoor-
delingsmarge beschikt bij de beant-
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woording van de vraag of een bepaal-
de werkzaamheid tot de «noodzake-
lijk» door haar te verrichten taken 
(waarvoor onvoldoende geld beschik-
baar is, zie lid 2, onder b) behoort of 
niet. Het komt het college voor dat een 
mogelijkheid in het leven moet wor-
den geroepen om een objectieve toet-
sing mogel i jkte maken van de doorde 
betrokken rechtspersoon gedane op-
gave ter zake. 

5. Artikel 13, vijfde lid 
Wellicht verdient het aanbeveling 

voor te schrijven dat de toezegging om 
de betrokken werknemer bij gebleken 
geschiktheid in dienst te zullen nemen 
schriftelijk wordt gedaan. 

6. Artikel 30 
Blijkens de toelichting (bladzijde 17) 

leidt de voorgestelde wijziging ertoe, 
dat een beperking in de advisering, 
voorzien in het Besluit organen van 
overleg sociale werkvoorziening, 
«kan» worden opgeheven. Daar het 
waarschijnlijk in de bedoeling ligt deze 
beperking werkelijk op te heffen, ver-
dient het wellicht aanbeveling het 
woord «kan» te vervangen door: zal. 

7. Artikel 42a, tweede lid 
Onder de geldende regeling kan de 

Minister tot het stellen van voorwaar-
den slechts overgaan indien het ge-
meentebestuur 90% in plaats van 75% 
rijkssubsidie in loonkosten en dergelij-
ke behoeft (en verzoekt). Wat thans 
wordt voorgesteld komt er in feite op 
neer dat steeds voorwaarden zullen 
kunnen worden gesteld, aangezien 
waarschijnlijk geen gemeentebestuur 
zal kunnen afzien van de in artikel 42, 
eerste l id, voorziene subsidie. Zoals 
hierboven reeds aangeduid, lijkt een 
nadere motivering nodig van deze uit-
breiding van 's ministers bevoegd-
heid. 

8. Artikel 42b, tweede lid 
Onduidelijk is, welk gevolg verbon-

den wordt aan het eventueel niet op-
volgen van het advies van de rijkscon-
sulent, met name of dit steeds zal lei-
den tot het weigeren van een verzoek 
ex artikel 42, eerste lid (de vergoeding 
van 80% van het nadelig saldo der ex-
ploitatierekening) dan wel het opleg-
gen van een voorwaarde als bedoeld 
in artikel 42a, tweede lid. Het komt de 
Raad voor, dat de wet hieromtrent 
geen onzekerheid mag laten bestaan. 
Voorts zou het aanbeveling verdienen 
dat de toelichting zou ingaan op de 
vraag, hoe in dit opzicht tot nu toe de 
praktijk is geweest bij de toepassing 
van de circulaire van 27 augustus 

1976, nr. 63.322/M, vermeld op bladzij-
de 10 der memorie van toelichting, 
welke circulaire hetzelfde onderwerp 
bestrijkt. 

9. Artikel 44, tweede lid 
De toelichting (bladzijde 21) zet wel 

uiteen dat er, anders dan vroeger, 
geen verband behoeft te bestaan tus-
sen de «ernstige tekortkomingen» en 
het nadelig saldo van de exploitatie-
rekening, maar laat na mede te delen 
waarom het nodig is dat dit verband 
wordt losgelaten. 

10. Artikel 45, onder b 
Het college acht het wenselijk buiten 

twijfel te stellen, dat ook van het wei-
geren 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. 

11. Artikel 45 jo artikel II en artikel III 
De Raad stemt overigens in met de 

in artikel 45 neergelegde mogelijkheid 
van beroep op de Kroon ten aanzien 
van de beschikkingen, in dat artikel 
vermeld. Het college is echter van me-
ning dat in een zodanige mogelijkheid 
ook zou moeten worden voorzien bij 
de beschikkingen welke op basis van 
artikel II en artikel III van het wets-
ontwerp zullen worden genomen, aan-
gezien deze beschikkingen van dezelf-
de orde zijn als de in artikel 45 bedoel-
de en het onbevredigend zou zijn ten 
aanzien van de beroepsmogelijkheden 
tussen deze groepen beschikkingen 
onderscheid te maken. Wat in het 
bijzonder artikel II betreft zij nog opge-
merkt dat bij het ontwerpen van deze 
bepaling er wellicht van is uitgegaan 
dat de mogelijkheid van beroep reeds 
impliciet is gegeven, doch de redactie 
van de bepaling geeft aanleiding tot 
twijfel op dit punt, zodat het wenselijk 
is de mogelijkheid van beroep op de 
Kroon in dit artikel uitdrukkelijk te ver-
melden. 

12. De Raad moge ten slotte uw 
aandacht vragen voor het volgende. 
De in artikel 31 der wet voor de werk-
nemer opgenomen algemene be-
zwaarschriftprocedure vindt als regel 
een vervolg in de in artikel 34 geopen-
de rechtsgang naar de raden van be-
roep en de Centrale Raad van Beroep. 
De beperkingen, die uit het eerste lid 
van artikel 34 voortvloeien, leiden er 
echter toe dat in incidentele gevallen 
van de op bezwaarschrift genomen be-
slissingen die rechtsgang niet gevolgd 
kan worden en mitsdien de werkne-

mer beroep kan instellen bij de Afde-
ling rechtspraak van de Raad op grond 
van de Wet Arob. Uit de uitspraken van 
de Afdeling, in de hier bedoelde geval-
len gedaan, blijkt voorts dat de in ge-
ding zijnde materie nauw verwant was 
met die waarover de raden van beroep 
en de Centrale Raad van Beroep tot 
oordelen zijn geroepen. Met het oog 
op een logische en efficiënte taakver-
deling tussen de verschillende admini-
stratieve rechters acht de Raad het 
wenselijk, dat voor de werknemers de 
beroepsmogelijkheden na bezwaar-
schrift geheel bij de raden van beroep 
en de Centrale Raad worden gecon-
centreerd. De Raad dringt er dan ook 
op aan, dat het ontwerp van wet als-
nog wordt aangevuld met een bepa-
ling, die de in artikel 34 gelegen beper-
kingen doet vervallen. 

13. Voor enkele redactionele kantte-
keningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende bijla-
ge. 

De Raad van State geeft u in overwe-
ging het wetsontwerp te zenden aan 
de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, nadat aan het vorenstaande aan-
dacht zal zijn geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
M. Ruppert 
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Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies no. 
800820/16 van de Raad van State van 
28 augustus 1980 

- In artikel I, letter A, eerste zin, als-
mede in artikel I, letter D, eerste zin 
ware in plaats van «onder verlettering 
(...) tot» te lezen: na wijziging (...) in. 

- Memorie van toelichting. 
Op bladzijde 8, derde alinea, tweede 

zin, alsmede op bladzijde 20, zesde re-
gel van onder, ware in plaats van «be-
voorschotting» te lezen: het verlenen 
van voorschotten. 

N.B.: de woorden «verlettering» en 
«bevoorschotting» komen niet voor in 
de Woordenlijst van de Nederlandse 
Taal. 

Het laatste woord van de derde ali-
nea op bladzijde 8 «gehouden» kan 
worden gemist (zie bladzijde 20 
6e en 7e regel van onder). 

- Bij «CSV» in regel 11 van de twee-
de alinea op bladzijde 10 ware aan te 
geven dat deze afkorting staat voor: 
Complementaire Sociale Voorzienin-
gen. (Verwezen zij naar punt 27 van de 
Aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek 1972; «In ieder geval dient 
men ten minste éénmaal de naam vol-
uit te vermelden, met de afkorting tus-
sen haakjes daarachter».) 

- In de 8e regel van de derde alinea 
op bladzijde 14 ware tussen de woor-
den «tussen» en «bedrijven» te voe-
gen het l idwoord: de. 

- In de 1e regel op bladzijde 18 ware 
in plaats van «het eerste lid» te lezen: 
dit artikel. 

- In de 24e regel van bladzijde 20 
ware in plaats van «betekenende» te 
lezen: belangrijke. 
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