
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitt ing 1980-1981 

16429 Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening 

TEKST VAN HET ONTWERP VAN WET EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING 
ZOALS DEZE OORSPRONKELIJK ZIJN AANGEBODEN AAN DE RAAD VAN 
STATE 

ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Ko-
ningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen 
lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen 
hebben, dat het wenselijk is het 
systeem van de vergoeding door het 
Rijk aan de gemeenten in de kosten 
verbonden aan de uitvoering van de 
Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 
1967, 687) te wijzigen en in deze wet 
nog andere wijzigingen aan te bren-
gen; 

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

ARTIKEL I 

De Wet Sociale Werkvoorziening 
wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel 4, tweede lid, wordt onder 
verlettering van de onderdelen e e n d 
tot onderscheidenlijk d en e een nieuw 
onderdeel ingevoegd luidende: 

c. een persoon op voordracht van 
een door onze Minister aan te wijzen 
algemeen erkende centrale werkge-
versorganisatie. 

B 

Artikel 13 wordt gelezen: 

Artikel 13 

1. Het gemeentebestuur wijst, voor 
zover de vervulling van zijn in artikel 7 
omschreven taak zulks vereist, ter uit-
voering in elk door hem aangewezen 
werkverband werkobjecten aan. 

2. Werkzaamheden als bedoeld in 
het eerste lid omvatten werkzaam-
heden waarvoor het werkverband een 
geldelijke opbrengst ontvangt dan 
wel, met inachtneming van het bepaal-
de in het derde en vierde lid, werk-
zaamheden die geen geldelijke op-
brengst opleveren. 

3. Het gemeentebestuur kan, ge-
hoord de commissie, een werkobject 
dat geen geldelijke opbrengst oplevert 
aanwijzen indien wordt voldaan aan 
de voorwaarden: 

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

b. het werkobject omvat werkzaanv 
heden ten behoeve van een publiek-
rechtelijk rechtspersoon of van een 
privaatrechtelijk rechtspersoon zonder 
winstoogmerk, welke zonder die aan-
wijzing niet tot uitvoering zouden ko-
men, en 

c. de werkzaamheden behoren niet 
tot de taken, die de onder b behorende 
rechtspersoon in elk geval behoort te 
verrichten. 

4. Een reeds aangewezen werkob-
ject dat geen geldelijke opbrengst op-
levert en dat niet voldoet aan het be-
paalde in het derde lid onder c, kan 
door het gemeentebestuur worden ge-
handhaafd voor de werknemers die 
reeds bij het werkobject zijn geplaatst, 
indien en voor zolang het werkobject 
voldoet aan het bepaalde in het derde 
lid, onder a en b. 

5. Het gemeentebestuur kan, ge-
hoord de commissie, afwijken van het 
in het derde lid bepaalde indien het 
werkobject werkzaamheden omvat, 
gedurende korte tijd te verrichten door 
een werknemer ten behoeve van een 
natuurlijk of een rechtspersoon, die de 
gemeente heeft toegezegd de betrok-
ken werknemer bij gebleken geschikt-
heid in dienst te zullen nemen. 

6. Het gemeentebestuur kan in een 
besluit, als bedoeld in artikel 11, eerste 
lid, zo nodig onder het stellen van 
voorwaarden, bepalen dat de aanwij-
zing van werkobjecten, welke een gel-
delijke opbrengst opleveren, geschiedt 
door de privaatrechtelijke rechtsper-
soon, die het werkverband beheert. In 
dat geval doet die rechtspersoon van 
elke zodanige aanwijzing onverwijld 
mededeling aan het gemeentebestuur. 
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c 

In artikel 19 wordt in plaats van «het 
derde boek van het Burgerlijk Wet-
boek» gelezen: het vierde boek van het 
Burgerlijk Wetboek. 

D 

In artikel 30, tweede lid, wordt on-
derdeel c onder verlettering van de on-
derdelen d en e tot onderscheidenlijk e 
en f vervangen door twee nieuwe on-
derdelen luidende: 

c. het bepaalde in artikel 24, en de 
rechten en verplichtingen van de deel-
nemers aan de in dat artikel bedoelde 
overleg, de geheimhoudingsplicht 
daaronder begrepen; 

d. het bepaalde in de artikelen 25 en 
26. 

E 

Hoofdstuk VIII wordt gelezen: 

HOOFDSTUK VIII 

Vergoeding van het Rijk aan de ge-
meente 

Artikel 40 

Het Rijk vergoedt aan de gemeente 
de vacatiegelden en de reis- en ver-
blijfsvergoedingen, bedoeld in artikel 
6, voor zover deze de door Onze Minis-
ter vast te stellen bedragen niet over-
schrijden. 

Artikel 41 

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

Artikel 42 

1. Het Rijk vergoedt op verzoek van 
het gemeentebestuur, de commissie 
gehoord, aan de gemeente 80% van 
het nadelig saldo van de exploitatiere-
kening van een werkverband. 

2. Behoudens het bepaalde in het 
derde lid wordt een voordelig saldo 
van de exploitatierekening van een 
werkverband op de vergoeding als be-
doeld in artikel 41 in mindering ge-
bracht. 

3. Op verzoek van het gemeentebe-
stuur, gehoord de commissie, kan On-
ze Minister goedkeuren dat aan een 
saldo als bedoeld in het tweede lid, ge 

heel of gedeeltelijk een door dat be-
stuur bepaalde bestemming in het be-
lang van het werkverband wordt gege-
ven. 

Artikel 42a 

1. Alvorens een besluit te nemen op 
een verzoek van het gemeentebestuur 
als bedoeld in artikel 42, eerste en der-
de lid, hoort Onze Minister de centrale 
commissie. 

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

3. Een verzoek van het gemeentebe-
stuur als bedoeld in artikel 42, eerste 
en derde lid, wordt schriftelijk en met 
redenen omkleed binnen 8 maanden 
na afloop van het kalenderjaar waarop 
het verzoek betrekking heeft bij Onze 
Minister ingediend. 

Artikel 42b 

1. Voor de toepassing van het in ar-
tikel 42 bepaalde worden met betrek-
king tot de exploitatierekening, bij of 
krachtens algemene maatregel van be-
stuur regelen of nadere regelen 
gesteld inzake het al dan niet in aan-
merking nemen van baten en lasten. 

2. Bij of krachtens algemene maat-
regel van bestuur wordt tevens be-
paald dat ten aanzien van daarin om-
schreven belangrijke uitgaven op het 
gebied van investeringen in of huur 
van onroerende goederen, investerin-
gen in of huur van duurzame roerende 
goederen en van de voorziening in ho-
ger leidinggevend personeel en van 
stafpersoneel het voorafgaand schrif-
telijk advies van de rijksconsulent 
moet zijn verkregen. 

Artikel 43 

1. Onze Minister stelt regelen inza-
ke: 

a. het declareren van uitgaven, als 
bedoeld in artikel 40 en artikel 41, en 
van de vergoeding als bedoeld in arti-
kel 42, eerste l id; 

b. het verlenen van voorschotten op 
de door het Rijk te geven vergoedin-
gen als bedoeld in de artikelen 40 en 
41, en in artikel 42, eerste l id; 

c. het door het gemeentebestuur 
verstrekken van nadere gegevens, 
welke betrekking hebben op de uitga-
ven, als bedoeld in de artikelen 40 en 
41, en op de vaststelling van het saldo 
als bedoeld in artikel 42, waaronder 
een verklaring van een of meer des-
kundigen, belast met de krachtens arti-
kel 265 bis van de Gemeentewet voor-
geschreven controle, omtrent de juist-
heid van de bedoelde gegevens. 

2. Indien de in het vorige lid onder 
c, bedoelde verklaring geen zekerheid 
biedt omtrent de in de artikel 40 en 41, 
bedoelde uitgaven van de gemeente 
dan wel omtrent het in artikel 42, be-
doelde saldo, kan Onze Minister van 
het gemeentebestuur de aanvullende 
gegevens verlangen, welke hij voor 
zijn besluitvorming noodzakelijk acht. 

Artikel 44 

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

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

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

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

a. indien ten aanzien van het beheer 
van een werkverband naar zijn oordeel 
sprake is van ernstige tekortkomin-
gen; 

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

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

Artikel 45 

Van een besluit van Onze Minister 
inzake: 

a. het weigeren, terugvorderen of 
verrekenen van een vergoeding, als 
bedoeld in artikel 44, eerste en tweede 
l id; 

b. het bestemmen, terugvorderen 
of verrekenen van een voordelig saldo, 
als bedoeld in artikel 42, derde lid, en 
artikel 44, derde l id; 

c. het verbinden van bepaalde voor-
waarden, als bedoeld in artikel 42a, 
tweede l id; 

d. het vaststellen van het saldo van 
een exploitatierekening overeenkorrv 
stig het bepaalde in artikel 42b, 
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staat aan het gemeentebestuur bin-
nen twee maanden na de dagtekening 
van het besluit bij Ons beroep open. 

ARTIKEL II 

Vergoedingen van het Rijk aan de 
gemeenten over tijdvakken vooraf-
gaande aan het tijdstip van inwerking-
treding van deze wet, worden bere-
kend overeenkomstig hoofdstuk VIII 
van de Wet Sociale Werkvoorziening 
zoals het vóór dit ti jdstip luidde, en de 
ter uitvoering van dit hoofdstuk vast-
gestelde bepalingen. 

ARTIKEL III 

1. Op verzoek van het gemeentebe-
stuur, gehoord de commissie bedoeld 
in artikel 4 van de Wet Sociale Werk-
voorziening, kent Onze Minister van 
Sociale Zaken over de jaren 1981 tot 
en met 1985 een extra vergoeding toe. 
Deze bedraagt voor het jaar 1981 20% 
van het bedrag dat de gemeente over 
het jaar 1979 krachtens de voor dat 
jaar geldende artikelen 40, 41 en 42 
van de Wet Sociale Werkvoorziening 
zoals zij luidde voor de inwerkingtre-
ding van deze wet meer aan vergoe-
ding heeft ontvangen voor een werk-
verband dan zij volgens de artikelen 40 
en 41 zoals deze zijn gewijzigd zou 
hebben ontvangen. Bij de vaststelling 
van de extra-vergoeding als bovenbe-
doeld wordt rekening gehouden met 
de als gevolg van het gewijzigde ver-
goedingenstelsel verminderde rente-
lasten voor de gemeenten. 

2. Voor de jaren 1982, 1983, 1984 en 
1985 wordt de extra vergoeding vast-
gesteld op onderscheidenlijk 80%, 
60%, 40% en 20% van het volgens het 
eerste lid vastgestelde bedrag. 

3. Indien een gemeentebestuur de 
verantwoordelijkheid draagt voor 
meer dan één werkverband, wordt het 
bedrag van de extra-vergoeding vast-
gesteld voor deze werkverbanden te 
zamen. 

4. Het gemeentebestuur zendt zijn 
verzoek om extra-vergoeding uiterlijk 
30 juni 1981, door tussenkomst van de 
betrokken rijksconsulent, in drievoud 
aan Onze Minister van Sociale Zaken. 

5. Onze Minister van Sociale Zaken 
kan ten aanzien van de toepassing van 
het in de voorgaande leden bepaalde 
nadere regelen stellen. 

ARTIKEL IV 

a. Het Koninklijk besluit van 30 sep-
tember 1968, Stb. 515, houdende rege-
len betreffende rijksvergoeding ten be-
hoeve van bijzondere groepen in de 
sociale werkvoorziening (Besluit rijks-
vergoeding bijzondere groepen soci-
ale werkvoorziening); 

b. Het Koninklijk besluit van 30 sep-
tember 1968, Stb. 516, houdende rege-
len betreffende verhoging van de rijks-
vergoeding ten behoeve van de uit-
voering van werkobjecten, die een gel-
delijke opbrengst opleveren, krachtens 
de Wet Sociale Werkvoorziening (Be-
sluit verhoging rijksvergoeding soci-
ale werkvoorziening). 

ARTIKEL V 

Deze wet treedt in werking met in-
gang van 1 januari 1981. 

Lasten en bevelen, dat deze in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en 
dat alle ministeriële departementen, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren, 
wie zulks aangaat, aan de nauwkeuri-
ge uitvoering de hand zullen houden. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

De volgende regelingen worden in-
getrokken: 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN 

1. Inleiding 

Met het bijgaande ontwerp van wet 
tot wijziging van de Wet Sociale Werk-
voorziening (WSW) wordt met name 
beoogd te komen tot vereenvoudiging 
van het financieringsstelsel, tot ver-
groting van de doelmatigheid en van 
de mogelijkheden van kostenbeïnvloe-
ding en tot een meer eenduidig beleid 
inzake de aanwijzing van werkobjecten 
zonder geldelijke opbrengst. In het 
hiernavolgende wordt daarop nader 
ingegaan. 

Krachtens bovengenoemde wet rust 
op de gemeentebesturen de plicht 
voor de daarop aangewezen personen 
vervangende, aan hen aangepaste 
werkgelegenheid te bevorderen. Voor 
de uit die bevorderingsplicht voort-
vloeiende kosten ontvangen de ge-
meentebesturen een gedeeltelijke ver-
goeding van het ministerie van Sociale 
Zaken op grond van de artikelen 40 t/m 
42 van de WSW, terwijl de overige ten 
laste van de gemeente gebleven kos-
ten voor 80% worden vergoed vanuit 
het Gemeentefonds krachtens de Fi-
nanciële-Verhoudingswet 1960. 

Bij brief van 20 oktober 1972 ver-
zocht de toenmalige minister van Soci-
ale Zaken - mede gelet op een wens 
dienaangaande van de vaste Commis-
sie voor Sociale Zaken van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal - de Soci-
aal-Economische Raad om een herbe-
zinning op de uitgangspunten en doel-
stellingen van de WSW, waarbij ook 
andere aspecten van deze wet in de 
beschouwingen waren te betrekken. In 
zijn ter zake uitgebrachte advies van 21 
mei 1976 gaf de Raad onder meereen 
aantal, met de praktijk van de WSW sa-
menhangende onderwerpen aan wel-
ke naar zijn oordeel aan een nader on-
derzoek waren te onderwerpen. Als 
één van deze onderwerpen noemde de 
Raad het stelsel van de rijksvergoedin-
gen op grond van de WSW. Naar het 
oordeel van de Raad verdient het aan-
beveling te onderzoeken in hoeverre 
het nog noodzakelijk is de te verlenen 
rijksbijdragen te verbinden aan een 
minimum- en maximumpercentage, 
zonder dat daarmede elke financiële 
verantwoordelijkheid van de gemeen-
ten wordt weggenomen. 

Inmiddels was reeds in 1973 door de 
toenmalige staatssecretarissen van 
Binnenlandse Zaken en van Financiën 
er op aangedrongen de tegemoetko-
ming in de gemeentelijke uitgaven ten 

behoeve van de sociale werkvoorzie-
ning niet meer ten dele op grond van 
de WSW en voor het overige op grond 
van de Financiële-Verhoudingswet 
(Gemeentefonds) te verlenen, doch 
geheel via de begroting van het minis-
terie van Sociale Zaken te leiden. In 
verband hiermede werd een interde-
partementaal overleg in gang gezet. 
Nadien werd dit overleg voortgezet in 
een werkgroep van de lnterdeparte-
mentale Commissie inzake Coördina-
tie en Kostenbeheersing van de soci-
ale verzekeringen en inkomensover-
drachten (ICCK) met de opdracht het 
vergoedingensysteem van de sociale 
werkvoorziening te bestuderen, met 
handhaving van de doelstellingen en 
uitgangspunten van de WSW de mo-
gelijkheden te onderzoeken tot over-
dracht van de voor de uitvoering van 
de genoemde wet bestemde gelden 
van het Gemeentefonds naar de rijks-
begroting en zich te bezinnen op de 
doelmatigheid en kostenbeheersing 
bij de uitvoering van de WSW. Het 
door deze werkgroep in 1978 uitge-
brachte rapport is in belangrijke mate 
op de inhoud van het voorliggende 
wetsontwerp van invloed geweest. 

Een derde belangrijk aspect van het 
wetsontwerp (naast de vereenvoudi-
ging van het financieringsstelsel en de 
bevordering van doelmatigheid en kos-
tenbeheersing) betreft, zoals reeds op-
gemerkt, de introductie van nadere wet-
telijke regelen aangaande de aanwij-
zing van werkobjecten. In de bestaande 
wetgeving is de aanwijzing en uitvoering 
van werkobjecten krachtens de WSW 
gebonden aan verschillende kwalitatie-
ve eisen en beperkende voorwaarden. 
Regelen met betrekking tot de vraag, 
onder welke voorwaarden ook werkob-
jecten zonder geldelijke opbrengst tot 
uitvoering kunnen worden gebracht, 
ontbreken daarbij echter. Dit laatste is 
in de afgelopen jaren meer en meer een 
bezwaar gebleken. Zo werden enerzijds 
(niet alleen in de industriële sfeer, doch 
geleidelijk ook op administratief en cul-
tuur- of civieltechnisch terrein) vele nor-
male werkopdrachten voor derden te-
gen geldelijke vergoeding uitgevoerd, 
terwijl anderzijds als gevolg van uiteen-
lopende beleidsinterpretaties WSW-
werknemers worden ingezet bij werk-
objecten, waarvoor geen geldelijke 
vergoeding wordt betaald, doch die een 
noodzakelijk onderdeel uitmaken van 
normale overheidstaken of van bemoei-
ingen van non-profit instellingen. Het 
daartegen gerichte beleid van de Rege-
ring (herinnerd zij onder meer aan de 
desbetreffende circulaire van de Staats-
secretaris van Sociale Zaken dd. 22 
maart 1978 aan de gemeentebesturen) 
vraagt omwille van de noodzakelijke 
rechtszekerheid om vastlegging in de 
wet. 

Op elk van de hierboven genoemde 
onderwerpen wordt in het hierna vol-
gende algemene deel van de toelich-
ting nader ingegaan. 

2. De financiering van de sociale 
werkvoorziening 

2.1. Het bestaande financierings-
stelsel 

Toen de ministeriële Gemeen-
telijke Sociale Werkvoorzie-
ningsregeling van 29 november 1963 
en de Sociale Werkvoorzieningsrege-
ling voor Hoofdarbeiders van 2 febru-
ari 1953 werden vervangen door de 
WSW is, voor wat betreft de vergoe-
ding van de uitgaven verbonden aan 
de uitvoering van deze wet aan de ge-
meentebesturen (als uitvoerende in-
stanties van de WSW), het in voor-
noemde regelingen geldende systeem 
van vergoedingen vanwege het Rijk 
aan de gemeentebesturen gehand-
haafd. Voor dit «meerkanalig» rijksver-
goedingensysteem is destijds welbe-
wust gekozen, met name om bepaalde 
op dat moment noodzakelijk geachte 
voorzieningen (bij voorbeeld op het 
gebied van leiding, bedrijfsgeneeskun-
dige zorg, vorming en voorlichting) te 
stimuleren of te bewerkstelligen. 

In hoofdlijnen komt het huidige stel-
sel van vergoedingen van het Rijk aan 
de gemeente op grc:id van de WSW 
op het volgende neer. 

2.1.1. Vergoedingen door het Ministe-
rie van Sociale Zaken 

Tot nu toe wordt krachtens de Wet 
Sociale Werkvoorziening de vergoe-
ding van het Rijk aan de gemeenten ge-
relateerd aan verschillende factoren, 
waarbij in enkele gevallen de effectue-
ring of nadere uitwerking daarvan af-
hankelijk is gesteld van een aanwijzing 
bij algemene maatregel van bestuur. 
Deze factoren zijn de volgende: 

- kostensoorten (art. 40), 
- categorieën werknemers (art. 41, 

lid 2), 
- afzetvoorwaarden (art. 40, b en c), 
- afnemerscategorie (art. 41 , lid 1), 
- uiteindelijke exploitatie-uitkom-

sten, rekening houdende met de wijze 
van uitvoering (art. 42, lid 1), 

- landelijke of regionale economi-
sche omstandigheden (art. 42, lid 2). 

Voorts kunnen ter zake van de rijks-
vergoeding consequenties worden 
verbonden aan: 

- het doen van uitgaven welke in 
strijd zijn met hetgeen bij of krachtens 
de wet is bepaald (art. 44, a); 
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- een onbevredigende verantwoor-
ding van uitgaven (art. 44, a); 

- een niet handelen overeenkom-
stig aan een aanvullende rijksvergoe-
ding verbonden voorwaarden (art. 
44, b). 

Het huidige stelsel van vergoeding 
van het Rijk aan de gemeente op grond 
van genoemde wet is als volgt: 

1. 100% rijksvergoeding in vacatie-
gelden en reis- en verblijfkosten van 
leden van WSW-commissies. 

2. 90% rijksvergoeding in lonen en 
dergelijke, sociale lasten en vervoers-
kosten WSW-werknemers op r?/er-gel-
delijke opbrengst opleverende werk-
objecten. 

3. 75% rijksvergoeding in lonen en 
dergelijke, sociale lasten en vervoers-
kosten WSW-werknemers op we/-gel-
delijke opbrengst opleverende werkob-
jecten. 

4. 75% rijksvergoeding in door de 
Minister aangewezen kosten van be-
drijfsgeneeskundige zorg. 

5. 50% rijksvergoeding in salarissen 
en dergelijke van personen belast met 
het opstellen van sociale rapporten be-
treffende het gemeentelijk onderzoek 
ten behoeve van de indienstneming en 
dergelijke van WSW-werknemers. 

6. 50% rijksvergoeding in salarissen 
en dergelijke van door de Minister 
aangewezen categorieën leidingge-
vende personen. 

7. 50% rijksvergoeding in kosten 
van activiteiten ter ontwikkeling ar-
beidsgeschiktheid of ter aanpassing 
aan de arbeidssituatie. 

8. 50% rijksvergoeding in kosten 
vakonderwijs voor jongere WSW-
werknemers en kosten van vormings-
werk voor leerplicht-vrije jeugd. 

9. 50% rijksvergoeding in door de 
gemeente aan een WSW-werknemer 
verstrekte geldelijke tegemoetkoming 
wegens door hem voor zichzelf of voor 
zijn gezin gemaakte noodzakelijke kos-
ten, welke hij niet kan bestrijden. 

10. 50% rijksvergoeding in de uitga-
ven ter zake van premies op grond van 
premiespaarregelingen voor WSW-
werknemers. 

11. 100% rijksvergoeding in lonen 
en dergelijke, sociale lasten en ver-
voerskosten WSW-werknemers op ten 
behoeve van het Rijk uitgevoerde niet-
geldelijke opbrengst opleverende werk-
objecten. 

12. 100% rijksvergoeding in lonen 
en dergelijke, sociale lasten en ver-
voerskosten WSW-werknemers, die 
vallen - of indien zij geen WSW-werk-
nemers zouden zijn, zouden vallen -
onder de Rijksgroepsregeling Oorlogs-
slachtoffers, Gerepatrieerden of Ambo-
nezen. 

13. Aanvullende rijksvergoeding. 
De vergoeding van 75% (in lonen en 
dergelijke, sociale lasten en vervoers-
kosten WSW-werknemers op geldelij-
ke opbrengst opleverende werkobjec-
ten) wordt in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen verhoogd tot maxi-
maal 90%. 

2.1.2. Vergoeding vanuit het Gemeen-
tet'on ds 

Voor de vaststelling van de jaarlijkse 
vergoedingen aan de gemeenten van-
uit het Gemeentefonds krachtens de 
Financiële-Verhoudingswet 1960 
(FVW) is mede bepalend of een be-
paalde voorziening bij algemene 
maatregel van bestuur, krachtens arti-
kel 14 van het Financieel-Verhoudings-
besluit 1960, is aangewezen als voor-
ziening van sociale zorg en maat-
schappelijk werk. Voor wat de WSW 
betreft is de situatie thans nog als 
volgt: 

a. De ten laste van de gemeente ge-
bleven kosten betreffende de sociale 
werkvoorziening zijn aangewezen als 
kosten van sociale zorg (nl. de voorzie-
ning b. in artikel 14 van het meerge-
noemde besluit). Aanleiding daartoe 
was het feit, dat het niet door de op-
brengsten en de WSW-vergoedingen 
gedekte deel van de bruto-exploitatie-
lasten der sociale werkvoorziening per 
gemeente tot aanzienlijke bedragen 
kan oplopen (landelijk wordt dit be-
drag voor 1980 geschat op circa 440 
miljoen) en dat deze lasten bovendien 
- als gevolg van onder meer de sa-
menstelling der bevolking en de soci-
aal-economische situatie ter plaatse -
per hoofd der bevolking van gemeente 
tot gemeente sterk kunnen verschillen. 

b. Als kosten van sociale zorg wor-
den niet aangemerkt: 

- uitgaven die bij nakoming van de 
WSW-voorschriften uit 's Rijks kas te-
rugontvangen hadden kunnen wor-
den; 

- uitgaven van algemeen beheer 
der gemeente. 

c. De ten laste van de gemeenten 
gebleven kosten van sociale zorg wor-
den voor 80% aan de gemeenten ver-
goed. 

d. Ten aanzien van geldelijke op-
brengst opleverende werkobjecten 
wordt aldus gehandeld, dat het restte-
kort van een werkverband wordt aan-
gemerkt als kosten van sociale zorg. 
(Onder resttekort te verstaan het aan-
vaardbare exploitatietekort, dat res-
teert nadat een aanvullende rijksver-
goeding tot het in art. 42 WSW ge-
noemde maximum van 90% is of had 
kunnen worden verleend). 

e. Ten aanzien van de n/ef-geldelij-
ke opbrengst opleverende werkobjec-
ten wordt in de praktijk aldus gehan-
deld, dat als kosten van sociale zorg 
wordt aangemerkt het niet door 
WSW-vergoeding gedekte deel van 
die kostenfactoren, welke op grond 
van art. 40 WSW voor rijksvergoeding 
in aanmerking komen, alsmede — zij 
het binnen bepaalde grenzen - die 
(overige) kosten welke als kosten van 
sociale werkvoorziening kunnen wor-
den beschouwd. 

2.1.3. Resterende lasten voorde ge-
meenten 

Op de gemeentebesturen rust kractv 
tens de WSW de plicht voor daarop 
aangewezen personen vervangende, 
aangepaste werkgelegenheid te be-
vorderen. 

Het bestaande stelsel van vergoe-
dingen voorziet niet in een integrale 
vergoeding van de uit hoofde van de 
WSW door de gemeentebesturen 
noodzakelijkerwijze gemaakte kosten. 
Zulks houdt in, dat de sociale werk-
voorziening voor een deel door de ge-
meentebesturen moet worden gefi-
nancierd uit de te hunner beschikking 
staande algemene middelen. 

Ten aanzien van geldelijke op-
brengst opleverende werkobjecten 
komt ten minste 20% van een eventu-
eel resttekort ten laste van de betrok-
ken gemeente(n). 

Ten aanzien van n/et-geldelijke op-
brengst opleverende werkobjecten kan 
het volgende beeld worden geschetst: 
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Lonen e.d., sociale lasten en 
vervoerskosten WSW-werk-
nemers 90% 

Kosten bedrijfsgenees-
kundigezorg 75% 

Kosten van leiding 
Kosten artt. 25, 26, 27 50% 

Premiespaarregeling 
Andere kosten (onder meer 
ten aanzien van stafbegelei-
ding, toezicht bedrijfshuis-
vesting, machines en werk-
tuigen, transportmiddelen, 
en in bepaalde gevallen 
materialen) 

2.2. Wijziging van het stelsel van ver-
goedingen op het terrein van de soci-
ale werkvoorziening 

Zoals reeds eerder is vermeld werd 
er in 1973 door de Staatssecretarissen 
van Binnenlandse Zaken en van Finan-
ciën op aangedrongen de tegemoetko-
ming in de gemeentelijke uitgaven ten 
behoeve van de sociale werkvoorzie-
ning niet meer ten dele op grond van 
de WSW en voor het overige op grond 
van de Financiële-Verhoudingswet 
1960 te verlenen, doch deze geheel via 
de begroting van het ministerie van 
Sociale Zaken te laten lopen. Bij het 
daarop in gang gezette interdeparte-
mentale overleg moest worden gecon-
cludeerd, dat het thans bestaande 
systeem van vergoedingen binnen de 
WSW niet meer voldoet aan eisen van 
logica en inzichtelijkheid. Hoewel, zo-
als ook reeds in par. 2.1 is opgemerkt, 
destijds bewust is gekozen voor een 
zogenaamd meerkanalig rijksvergoe-
dingensysteem, kan worden vastge-
steld dat deze noodzaak na een ont-
wikkeling gedurende om en nabij de 
tien jaar inmiddels als achterhaald kan 
worden beschouwd. 

Bovendien drong zich de conclusie 
op, dat voor het bereiken van een dui-
delijk en doorzichtig stelsel van ver-
goedingen, overheveling van de voor 
de uitvoering van de WSW bestemde 
gelden uit het Gemeentefonds naar de 
begroting van het ministerie van Soci-
ale Zaken inderdaad dringend ge-
wenst is. Zulks wees in de richting van 
een nieuw wettelijk stelsel van vergoe-
dingen, geheel ingebouwd in de 
WSW, dat aan de volgende eisen zou 
moeten voldoen: 

a. het stelsel moet eenvoudig en 
goed hanteerbaar zijn. 

FVW/FVB WSW plus Gemeente 
FVW/FVB 

80% van 98% 2% 
10% = 8% 

80% van 95% 5% 
25% . 20% 

80% van 90% 10% 
50% = 40% 

80% 80% 20% 

b. de overgang naar een nieuw stel-
sel van vergoedingen als zodanig mag 
geen verzwaring van de financiële las-
ten voor het Rijk of gemeenten met 
zich meebrengen. 

c. de bovengenoemde overheveling 
dient gepaard te gaan met maatrege-
len die tot een betere beïnvloeding van 
de kosten zullen leiden. 

De gevolgtrekking dat een beëin-
diging van de desbetreffende bemoei-
enissen van het Gemeentefonds 
slechts verantwoord is als de financie-
ring van de sociale werkvoorziening -
behoudens het deel dat voor rekening 
van de gemeenten blijft - geheel door 
Sociale Zaken zal gaan plaatsvinden 
en dat een nieuw subsidiesysteem on-
der meer aan de onder a. en b. vermel-
de vereisten zal moeten voldoen, leid-
de ertoe, dat als systeem van vergoe-
ding gekozen is voor: 

- 100% vergoeding van de lonen, 
sociale lasten en andere financiële 
aanspraken van de WSW-werknemers 
(primaire vergoeding); 

- 80% vergoeding van de daarvoor 
in aanmerking komende elementen 
van een resterend exploitatietekort 
(aanvullende vergoeding). 

De hierboven genoemde primaire 
vergoeding is gericht op één kosten-
factor, te weten de loonkosten van de 
WSW-werknemers. De keuze van die 
post als basis is te verklaren uit het feit 
dat de gemeenten als aangewezen uit-
voerders van de WSW, gehouden zijn 
de wettelijk vastgestelde lonen en an-
dere financiële aanspraken van die 
werknemers te verstrekken. Boven-
dien vormen deze uitgaven, die zich 
grotendeels aan beïnvloeding van de 
zijde van de gemeenten onttrekken, 
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binnen de uitvoering van de sociale 
werkvoorziening de belangrijkste kos-
tencomponent. Door deze wijze van f i -
nanciering komt het subsidie-techni-
sche onderscheid tussen wel of geen 
geldelijke opbrengst opleverende werk-
objecten te vervallen. 

Evenals de overige kostenfactoren 
maken de kosten van vervoer van de 
WSW-werknemers geen deel meer uit 
van de primaire rijksvergoeding. Dit 
om te voorkomen, dat de invoering 
van het nieuwe vergoedingenstelsel in 
samenhang met de beëindiging van 
de medefinanciering uit het Gemeen-
tefonds een verschuiving van enige 
betekenis teweeg zou brengen in de 
verdeling van de kosten voor de soci-
ale werkvoorziening tussen het Rijk en 
de gemeenten. Wel blijven de ver-
voerskosten als uitgaven op de exploi-
tatierekening van het werkverband 
voorkomen en zullen derhalve in voor-
komend geval langs deze weg voor 
80% worden vergoed. 

Uit het hierboven weergegeven uit-
gangspunt voor wat betreft een even-
tuele verschuiving van kosten, volgt 
logischerwijze tevens dat een eventu-
eel voordelig saldo van de exploitatie-
rekening van een werkverband op de 
primaire vergoeding in mindering 
dient te worden gebracht. Op verzoek 
van het gemeentebestuur kan echter 
aan een dergelijk saldo een door dat 
bestuur nader aangeduide bestem-
ming in het belang van het werkver-
band worden gegeven, indien de Mi-
nister daarin toestemt. Bij zijn besluit 
kan de Minister voorwaarden stellen. 

De aanvullende vergoeding van 
80% van het aanvaardbaar nadelig sal-
do van de exploitatierekening van een 
werkverband kan op verzoek van het 
gemeentebestuur worden toegekend, 
waarbij de Minister eveneens voor-
waarden kan stellen. 

Een niet onbelangrijk aspect van het 
ontworpen nieuwe financieringssys-
teem ten slotte betreft een verande-
ring van het systeem van het verlenen 
van voorschotten aan gemeenten. Als 
resultaat daarvan zal in een aanzienlijk 
vroeger stadium dan tot nu toe be-
voorschotting in een nadelig exploita-
tietekort plaatsvinden. Daarmede 
wordt bereikt dat de ten laste van de 
exploitatierekening komende rentelas-
ten beperkt kunnen worden gehouden. 

Op basis van thans beschikbare ge-
gevens kan worden gesteld, dat de 
beëindiging van de medefinanciering 
vanuit het Gemeentefonds in samen-
hang met het voorgestelde subsidie-
systeem in zijn totaliteit niet tot gevolg 
heeft, dat een verschuiving van enige 
betekenis optreedt in de verdeling van 
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de kosten van de sociale werkvoorzie-
ning tussen het Rijk en gemeenten. 
Het nieuwe financieringsstelsel is zo-
als reeds eerder werd opgemerkt logi-
scher opgebouwd en daarmede ook 
voor gemeentebesturen doorzichtiger, 
waarmede wordt bereikt dat ook op lo-
kaal niveau een slagvaardiger en meer 
doelmatig beleid kan worden gevoerd. 

Voor wat betreft de uitwerking op lo-
kaal niveau kan worden opgemerkt dat 
zich als gevolg van uiteenlopende om-
standigheden uiteraard verschillen in 
vergelijking tussen oud en nieuw ver-
goedingensysteem zullen voordoen. 

Zo zal in gevallen waarin sprake is 
van relatief hoge kosten van werklei-
ding het effect van het nieuwe vergoe-
dingenstelsel (in verband met het ver-
vallen van de primaire vergoeding in 
kosten van lijnfunctionarissen) anders 
zijn dan in gevallen waarin de kosten 
van werkleiding relatief laag zijn ge-
houden. Doch ook in het eerstbedoel-
de geval zal het effect geheel anders 
zijn naarmate het desbetreffende 
werkverband tegenover de relatief ho-
ge kosten van werkleiding ook relatief 
hoge opbrengsten weet te realiseren 
dan wel juist (bovendien) relatief lage 
opbrengsten te zien geeft. 

Verschillen zullen eveneens kunnen 
optreden als gevolg van relatief hoge 
of relatief lage vervoerskosten ten be-
hoeve van de werknemers, doch ook 
daarvan kan de invloed worden ver-
sterkt of te niet gedaan door het ni-
veau van de opbrengsten en van de 
kosten van werkleiding. Cumulatie van 
factoren als relatief hoge kosten van 
werkleiding en van werknemersver-
voer en relatief lage opbrengsten ener-
zijds of van relatief lage kosten van 
werkleiding en vervoer en hoge op-
brengsten anderzijds zullen doorgaans 
de meest geprononceerde onderlinge 
verschillen opleveren. 

Een toetsing van de te verwachten 
verschillen tussen de financiële uit-
komsten van het nieuwe en het be-
staande vergoedingensysteem doet 
zien dat het voorgestelde nieuwe 
systeem voor een aantal gemeenten 
c.q. schappen een beperkt nadelig ef-
fect tot gevolg zal hebben. Op basis 
van thans beschikbare gegevens be-
draagt dit nadelige effect voor laatst-
bedoelde gemeenten c.q. schappen 
landelijk in totaal niet meer dan circa 
f 1,5 miljoen op jaarbasis, waarbij re-
kening is gehouden met verminderde 
rentelasten. Ondanks dit vrij geringe 
effect is besloten in bijgaand wets-
ontwerp voor de duur van een over-
gangs- en aanpassingsperiode van 5 
jaar een voorziening te treffen. 

3. Mogelijkheden tot bevordering van 
doelmatigheid en kostenbeïnvloeding 
vanuit de centrale overheid 

3.1. Inleiding 

Naarmate de sociale werkvoorzie-
ning naar haar huidige omvang (een 
bedrijf waarin landelijk gezien ruim 
80 000 personen als WSW-werkne-
mers of in leidinggevende functies 
werkzaam zijn) toegroeide, vergde het 
daaruit voortvloeiende beslag op de 
overheidsmiddelen toenemende aan-
dacht voor de noodzaak van bevorde-
ring van doelmatigheid en van toerei-
kende mogelijkheden tot beïnvloeding 
van de kostenontwikkelingen. 

Het behoeft geen betoog, dat de 
voor de uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening in het lokale of regio-
nale vlak verantwoordelijke gemeen-
te- of schapsbesturen in belangrijke 
mate op dit terrein invloed kunnen uit-
oefenen. Zulks geldt onder meer voor 
het tegengaan van discrepanties tus-
sen het beleid bij de indienstneming 
van werknemers en de zorg voor vol-
doende passende arbeidsmogelijkhe-
den, het beleid inzake de bevordering 
van de arbeidsgeschiktheid van de 
werknemers via arbeidsevaluatie, trai-
ning, bedrijfsscholing en vorming, de 
investeringen in gebouwen, machines 
en overige outillage, het bepalen van 
de omvang en structuur van de werk-
leiding, het commerciële beleid bij de 
orderacquisitie, het beleid inzake de 
aanwijzing van werkobjecten met dan 
wel zonder geldelijke opbrengst, de 
aandacht voor het betrachten van 
doelmatigheid binnen het totale be-
drijfsgebeuren, enz. Daar echter de fi-
nanciële lasten van de sociale werk-
voorziening voor de overheid in 
hoofdzaak door 's-Rijks schatkist wor-
den gedragen, is de vraag relevant in 
hoeverre ook de centrale overheid 
over (toereikende) beïnvloedingsmo-
gelijkheden ten aanzien van doelma-
tigheid en kostenontwikkelingen op 
WSW-terrein beschikt. 

3.2. Bestaande mogelijkheden tot kos-
tenbeinvloeding binnen het raam van 
de vergoeding vanwege het ministerie 
van Sociale Zaken 

Hoewel bij de totstandkoming van 
de WSW doelbewust is gekozen voor 
een gedecentraliseerde wetsuitvoe-
ring, wat tot gevolg heeft dat een 
belangrijk deel van de concrete invul-
ling van het beleid door de gemeenten 
geschiedt, kan het ministerie van Soci-
ale Zaken toch langs verschillende we-

gen invloed uitoefenen op de uitvoe-
ring van de wet alsmede op de om-
vang van de aan die wetstoepassing 
verbonden kosten. De lonen en ar-
beidsvoorwaarden worden landelijk 
geregeld, de indienstneming van 
werknemers geschiedt eerst na advi-
sering door een lokale of regionale 
commissie waarin (naast het gemeen-
tebestuur, het arbeidsbureau en de 
vakbeweging) ook het betrokken Rijks-
consulentschap voor CSV is vertegen-
woordigd, en jaarlijks wordt door de 
consulentschappen een repressief on-
derzoek ingesteld ter zake van een juis-
te wetstoepassing. Met betrekking tot 
werkobjecten met geldelijke op-
brengst reiken de beïnvloedingsmoge-
lijkheden aanzienlijk verder. Aanvul-
lende rijksvergoedingen in exploitatie-
tekorten van werkverbanden met gel-
delijke opbrengst worden niet toege-
kend dan na een multidisciplinair on-
derzoek betreffende het bij dat werk-
verband in sociaal, organisatorisch en 
financieel opzicht gevoerde beleid en 
na een ter zake ingewonnen advies 
van de Adviescommissie Werkloos-
heidsvoorziening van de Sociaal-Eco-
nomische Raad. De betekenis van deze 
onderzoeken ligt niet alleen in het re-
pressieve, doch evenzeer in het pre-
ventieve vlak. Immers de door deze 
onderzoeken verkregen inzichten kun-
nen niet alleen leiden tot het geheel of 
gedeeltelijk weigeren van een aanvul-
lende rijksvergoeding, maar ook tot 
het stellen van voorwaarden bij toe-
kenning van een dergelijke vergoe-
ding. 

Tegen die achtergrond worden de 
rijksconsulenten - mede op aandrang 
van het ministerie van Sociale Zaken -
sinds een aantal jaren vrijwel allerwe-
gen door de gemeente- en schapsbe-
sturen in adviserende zin vooraf be-
trokken bij belangrijke investeringen 
voor ruimtelijke uitbreidingen of 
nieuwbouw van WSW-bedrijven. Bij 
circulaire van 27 augustus 1976, nr. 
63 322/II, heeft de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken de gemeentebesturen 
onder meer verzocht eenzelfde ge-
dragslijn te volgen ten aanzien van de 
investeringen in kostbare machines, 
installaties en transportmiddelen, als-
mede bij uitbreiding van het hoger lei-
dinggevend personeel of van het aan-
tal staffunctionarissen. 
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3.3. Bestaande mogelijkheden tot kos-
tenbeïnvloeding binnen het raam van 
de vergoeding uit het Gemeente-
fonds 

Zoals bij 2.1.2 is aangegeven betreft 
de vergoeding uit het Gemeentefonds 
80% van de ten laste van de gemeente 
gebleven kosten, verband houdend 
met de uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening, voor zover deze kos-
ten als kosten van sociale zorg worden 
aangemerkt. 

Voor wat de geldelijke opbrengst 
opleverende werkobjecten betreft zijn 
dat de «aanvaardbare» kosten, welke 
overblijven nadat de bruto-exploitatie-
lasten zijn verminderd met de op-
brengsten en met de rijksvergoeding^ 
ingevolge de WSW, inclusief de aan-
vullende rijksvergoeding. Voor wat on-
der «aanvaardbare» kosten moet wor-
den verstaan plegen de beheerders 
van het Gemeentefonds uit te gaan 
van de kosten welke door het ministe-
rie van Sociale Zaken als acceptabel 
zijn aangemerkt bij de beoordeling van 
de vraag of en in hoeverre een aanvul-
lende rijksvergoeding als bedoeld in 
het thans nog vigerende art. 42 lid 1 
van de WSW kan worden toegekend. 

Wat de niet-geldelijke opbrengst op-
leverende objecten betreft, speelt het 
ministerie van Sociale Zaken met be-
trekking tot de financiële exploitatie-
uitkomsten, waarin niet krachtens de 
WSW wordt geparticipeerd, geen be-
oordelende rol. De vraag wat ter zake 
als kosten van sociale zorg valt te be-
schouwen is een aangelegenheid 
waarbij er slechts sprake is van een re-
latie tussen de gemeentebesturen en 
de beheerders van het Gemeente-
fonds. Zulks met dien verstande, dat 
bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken door de gemeentebesturen in te 
zenden opgaven (het desbetreffend 
model is door het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken vastgesteld) de 
goedkeuring van de desbetreffende 
gedeputeerde staten behoeven. 

Ter zake van de vraag wat de ge-
meenten met betrekking tot de niet-
geldelijke opbrengst opleverende werk-
objecten als kosten van sociale zorg 
kunnen aanmerken, zijn richtlijnen ver-
strekt in de circulaires van de Staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken dd. 
2 oktober en 10 december 1974, 
FBB/FV nr. FV 74 resp. U 853 en U 
1079. 

Het vorenstaande omvat als 
het ware de totale bemoeienis van de 
beheerders van het Gemeentefonds 
met de sociale werkvoorziening. Daar-
in liggen geen wezenlijke mogelijkhe-
den om zelf bij de gemeentebesturen 

op het terrein van de WSW in beteke 
nende mate kosten-beïnvloedend op 
te treden. 

3.4. Behoefte aan meer beïnvloe-
dingsmogelijkheden voor de centrale 
overheid 

Uit het vorenstaande kan duidelijk 
zijn geworden dat niet alleen de be-
hoefte aan een eenvoudiger en meer 
doorzichtig financieringssysteem voor 
de sociale werkvoorziening, doch ook 
de noodzaak van adequate beïnvloe-
dingsmogelijkheden ten aanzien van 
de kostenontwikkelingen op dit gebied 
voor de centrale overheid pleiten voor 
een beëindiging van de medefinancie-
ring van de sociale werkvoorziening 
vanuit het Gemeentefonds. 

De wijze waarop aan de noodzakelij-
ke beïnvloedingsmogelijkheden voor 
de centrale overheid (in casu het mi-
nisterie van Sociale Zaken) in dit wets-
ontwerp wordt tegemoet gekomen 
moge blijken uit het vervolg van deze 
toelichting. Op deze plaats echter 
past aandacht voor de vraag hoe de 
verantwoordeli jkheden van de centra-
Ie overheid en van de lagere overheid 
(gemeente- of schapsbesturen) op het 
onderhavige terrein zich tot elkaar die-
nen te verhouden. 

De gemeente- (c.q. schaps-)besturen 
voeren de WSW uit in medebewind. 
Dat betekent dat zij geroepen en ge-
houden zijn deze sociale zekerheids-
wet overeenkomstig de landelijke re-
gelgeving tot uitvoering te brengen, 
uiteraard rekening houdende met het-
geen ten aanzien van een verantwoor-
de besteding van overheidsmiddelen 
verlangd mag worden. Daarin ligt be-
sloten dat de centrale overheid (welke, 
zoals reeds opgemerkt in hoofdzaak de 
financiële middelen voor de toepas-
sing van deze sociale zekerheidswet 
verschaft) toezicht dient te houden op 
de besteding van de onderhavige uit-
gaven, doch dat de lagere overheid 
voldoende armslag behoort te behou-
den om de wetsuitvoering naar aard 
en omvang op plaatselijke en regiona-
le behoeften af te stemmen. Zonder 
dat laatste zou immers het toevertrou-
wen van de uitvoering van de WSW 
aan de lokale overheid onvoldoende 
zin hebben, gelijk omgekeerd het on-
verantwoord zou zijn indien de centra-
Ie overheid zonder meer gehouden 
zou zijn de financiële gevolgen van de 
toepassing van de WSW voor haar re-
kening te nemen. Noodzakelijk is der-
halve te streven naar een evenwicht 
tussen beïnvloedingsmogelijkheden 
van de centrale en de lokale overheid. 
Daaraan is in bijgaand wetsontwerp 
grote zorg besteed. 

4. Nadere regelen betreffende de aan-
wijzing van werkobjecten 

Een derde onderwerp waar het ont-
werp van wettracht meer duidelijk-
heid te scheppen betreft de aanwijzing 
van werkobjecten waarvoor het werk-
verband geen geldelijke opbrengst 
ontvangt. De WSW kent zowel de 
mogelijkheid van uitvoering van werk-
objecten in de geldelijke als in de 
niet-geldelijke opbrengst opleverende 
sfeer. Ofschoon dit in deze wet niet ex-
pliciet als eis is gesteld, heeft de Rege-
ring er geen twijfel over laten bestaan, 
dat voor de werknemers in de sociale 
werkvoorziening wenselijk geachte 
werkzaamheden primair gezocht dien-
den te worden in de sfeer van geldelij-
ke opbrer j s t opleverende objecten 
(dat wil zeggen werkobjecten die 
noodzakelijk te verrichten werkzaanv 
heden omvatten, waartegenover dan 
uiteraard een passende betaling be-
hoort te worden gegeven door de op-
drachtgever). 

Ingeval voor WSW-werknemers 
langs die weg geen passend werk kan 
worden gevonden bestaat de moge-
lijkheid werkobjecten in de additionele 
sfeer te zoeken, waarmee wordt ge-
doeld op maatschappelijk zinvolle 
werkzaamheden ten behoeve van pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen of van 
privaatrechtelijke rechtspersonen zon-
der winstoogmerk welke zonder toe-
passing van de WSW niet tot uitvoe-
ring zouden komen. 

Met betrekking tot de - bedrijfsma-
tig functionerende - industriële centra 
is de levering van produkten en dien-
sten tegen betaling van het begin af 
aan vanzelfsprekend geweest. In de 
cultuur- en civieltechnische en admini-
stratieve sectoren van de sociale werk-
voorziening werden in het verleden de 
werkzaamheden doorgaans in de addi-
tionele sfeer gezocht. De mogelijkheid 
tot uitvoering van «normale», betaalde 
werkopdrachten is in deze sfeer in het al 
gemeen eerst in het gezichtsveld geko-
men ten gevolge van structurele ver-
beteringen in de organisatie, leiding 
en outillage, die onder invloed van de 
inwerkingtreding van de WSW in 1969 
geleidelijk gestalte kregen. 

Inmiddels heeft zich in de laatste ja-
ren een snelle groei voorgedaan van 
met name, de cultuur- en civieltechni-
sche en de administratieve sectoren 
van de sociale werkvoorziening. Daar-
bij is gebleken dat zich bij de gemeen-
tebesturen wat betreft de beleidsinter-
pretatie ter zake van de uitvoering van 
objecten zonder geldelijke opbrengst, 
aanmerkelijke verschillen voordeden. 
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De WSW legt de gemeentebesturen 
de verplichting op te bevorderen dat 
personen, die ingevolge de bepalin-
gen van deze wet daarvoor in aanmer-
king komen, aangepaste arbeid in de 
zin van de WSW wordt aangeboden. 
Hieruit vloeit voort, dat ook de verant-
woordelijkheid voor het aanwijzen van 
additionele werkobjecten in de eerste 
plaats bij de gemeentebesturen be-
rust. Dit ontslaat deze besturen echter 
niet van de verplichting om ook bij de 
uitvoering van werkzaamheden in het 
kader van de WSW ten behoeve van 
publiekrechtelijke rechtspersonen of 
van privaatrechtelijke rechtspersonen 
zonder winstoogmerk zich telkenmale 
af te vragen of er sprake is van werk-
zaamheden welke door die rechtsper-
sonen krachtens hun taakstelling in elk 
geval behoren te worden verricht. 

Het ontbreken van financiële midde-
len bij de desbetreffende rechtsperso-
nen kan op zich zelf geen argument 
vormen voor een beleid waarbij taken 
als bovenbedoeld in WSW-verband 
zonder geldelijke vergoeding tot uit-
voering worden gebracht. 

Een dergelijk beleid zou immers niet 
alleen in strijd zijn met een verant-
woorde besteding van de op de rijks-
begroting voor de sociale werkvoor-
ziening beschikbaar gestelde midde-
len, doch ook de bepaling van priori-
teiten bij noodzakelijke aanpassingen 
van het normale personeelsbudget bij 
de betrokken instellingen kunnen beïn-
vloeden, de kansen voor WSW-werk-
nemers op overgang naar een dienst-
betrekking bij deze instellingen kun-
nen verkleinen en het gevaar oproe-
pen dat werkobjecten van de sociale 
werkvoorziening de werkgelegenheid 
van andere dan in het werkverband 
werkzame personen op onverantwoor 
de wijze beïnvloeden of dat jegens 
derden onverantwoorde concurrentie 
wordt gepleegd. 

Tegen die achtergrond zal zich het 
beleid van de gemeentebesturen ter 
zake van de uitvoering van niet-gelde-
lijke opbrengst opleverende werkob-
jecten in de sociale werkvoorziening 
moeten afspelen. Het voorgestelde 
desbetreffende wetsartikel biedt vol-
doende ruimte om in deze een verant-
woord beleid te kunnen verwezenlij-
ken. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 

Artikel4. Bij de invoering van de 
Wet Sociale Werkvoorziening is in het 
derde lid van dit artikel voor de ge-
meentebesturen de mogelijkheid ge-
opend om ook particuliere werkge-

vers, met het oog op hun deskundig-
heiü op het gebied van bedrijfsvoering 
in het algemeen, tot lid van de sociale 
werkvoorzieningscommissie te be-
noemen. Mede ter instandhouding en 
bevordering van een goede verhou-
ding tussen bedrijven van de sociale 
werkvoorziening en het overige be-
drijfsleven wordt - overeenkomstig 
het ter zake uitgebrachte advies van de 
Adviescommissie Werkloosheidsvoor-
ziening van de Sociaal-Economische 
Raad - thans het lidmaatschap van 
een vertegenwoordiger van werkge-
verszijde in de sociale werkvoorzie-
ningscommissie verplicht gesteld. 
Daartoe wordt een recht van voor-
dracht gegeven aan een algemeen er-
kende centrale werkgeversorganisatie. 
Het ligt in de bedoeling daartoe aan te 
wijzen de Raad van Centrale Onderne-
mingsorganisaties. 

Artikel 13. In de praktijk van de soci-
ale werkvoorziening is er steeds spra-
ke geweest van werkobjecten, die het 
werkverband geldelijke opbrengst op-
leverden alsmede - onder bepaalde 
omstandigheden - van werkobjecten 
waarvoor geen geldelijke opbrengst 
werd verkregen. Met betrekking tot de 
industriële WSW-bedrijven gold het 
vanaf het begin als vanzelfsprekend, 
dat produkten en diensten slechts te-
gen geldelijke betaling werden gele-
verd. Naarmate de kwalitatieve ont-
wikkeling van de overige onderdelen 
van de sociale werkvoorziening vor-
derde drong de rijksoverheid er op aan 
ook in deze sectoren te streven naar le-
vering van produkten en diensten te-
gen geldelijke vergoeding. 

Als een juist beleid werd van rijks-
wege gezien dat bij het zoeken naar 
passende arbeidsmogelijkheden voor 
de (aspirant) werknemers steeds pri-
mair naar arbeidsmogelijkheden in de 
geldelijke opbrengst opleverende 
sfeer zou worden gezocht. Niettemin 
bleken in de afgelopen jaren over de 
hantering van de factoren waarmee bij 
het aanwijzen van werkobjecten zon-
der geldelijke opbrengst rekening 
moet worden gehouden, in de praktijk 
verschillende opvattingen te bestaan. 
Voor een goede beleidsvoering is een-
heid van interpretatie op dit punt van 
essentieel belang. 

In verband hiermede is in de wet tot 
uitdrukking gebracht waaraan een 
werkobject dat geen geldelijke op-
brengst oplevert heeft te voldoen. In 
de eerste plaats moet buiten twijfel 
staan dat een additioneel object pas 
aan de orde kan komen wanneer voor 
de betrokken (aspirant) werknemer 
geen passende arbeid in de zin van ar-
tikel 7 van de wet kan worden gevon-
den die het werkverband wel geldelij-
ke opbrengst oplevert. 

Voorts dient vast te staan, dat een 
werkobject zonder geldelijke op-
brengst slechts ten behoeve van pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen of van 
privaatrechtelijke rechtspersonen zon-
der winstoogmerk, bij voorbeeld in de 
sfeer van de overheid of van een in-
stelling zonder winstoogmerk, tot uit-
voering mag komen; levering van pro-
dukten of diensten in WSW-verband 
aan een winst beogende instelling 
zonder betaling zou onaanvaardbaar 
zijn. 

Vervolgens moet inderdaad sprake 
zijn van werkzaamheden met een addi-
tioneel karakter, hetgeen inhoudt dat 
het werkzaamheden betreft welke zon-
der toepassing van de WSW niet tot 
uitvoering zouden komen en evenmin 
vallen te rekenen tot taken welke bin-
nen de normale taakstelling van de 
desbetreffende rechtspersonen nood-
zakelijk en onvermijdelijk tot uitvoe-
ring dienen te worden gebracht. Voor-
komen dientte worden dat binnen het 
raam van werkobjecten zonder gelde-
lijke opbrengst WSW-werknemers 
worden belast met werkzaamheden 
waarvoor in het normale budget van 
de desbetreffende rechtspersoon 
voorzieningen behoren te worden ge-
troffen. 

Met betrekking tot het laatste dient 
niet alleen acht te worden geslagen op 
de aard van de taken, welke aan 
WSW-werknemers (zouden) worden 
opgedragen doch ook of hun inschake-
ling daarbij voor de vereiste voortgang 
der werkzaamheden noodzakelijk is. 
Zo laat het zich denken dat voor het 
herstel van de arbeidsgeschiktheid 
van een WSW-werknemer tijdelijke in-
schakeling bij bepaalde «normale» 
werkzaamheden van bij voorbeeld een 
overheidsdienst of instelling zonder 
winstoogmerk wenselijk is, doch d a t -
mede gelet op de beschikbare perso-
neelsformatie - voor de vereiste voort-
gang der werkzaamheden aan zijn be-
moeiingen geenszins behoefte be-
staat. In een zodanig geval zal - onge-
acht de aard van de werkzaamheden 
welke de WSW-werknemer verricht -
het werkobject een additioneel karak-
ter kunnen dragen. 

Uitzonderingen zijn mogelijk ge-
maakt, ten eerste om de belangen van 
reeds in dienst zijnde werknemers te 
beschermen. In verband hiermede is 
in het vierde lid de mogelijkheid ge-
opend dat het gemeentebestuur - na 
de commissie te hebben geraadpleegd 
- een werkobject zonder geldelijke op-
brengst dat niet (respectievelijk niet 
meer) voldoet aan de daarvoor gestel-
de criteria kan handhaven voor die 
werknemers, die reeds op dat object 
zijn geplaatst, voorzolang voor hen el-
ders in WSW-verband geen «passen-
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de» arbeid in de zin van artikel 7 van de 
wet kan worden gevonden. Het zou niet 
verantwoord zijn in een zodanige situ-
atie de betrokken werknemers over te 
plaatsen naar werkzaamheden die voor 
hen niet geschikt zijn. Het aannemen 
van nieuwe werknemers op een object 
als bovenbedoeld is echter uiteraard 
niet toegestaan. 

Het vijfde lid bevat een tweede uit-
zonderingsmogelijkheid, die tot doel 
heeft de «doorstroming» van de werk-
nemers naar een werkkring buiten 
WSW-verband te bevorderen. Het be-
treft hier werkzaamheden, die een 
werknemer bij wijze van «proefplaat-
sing» gedurende korte tijd verricht ten 
behoeve van een werkgever die heeft 
toegezegd betrokkene bij gebleken ge-
schiktheid in eigen dienst te zullen ne-
men. 

In een dergelijk geval kunnen de des-
betreffende werkzaamheden, ook wan-
neer daar geen geldelijke opbrengst 
tegenover staat, als werkobjecten wor-
den aangewezen. Uiteraard moet de 
commissie vooraf zijn gehoord. Een en 
ander neemt niet weg, dat het bepaal-
de in artikel 19, tweede lid, van het Be-
sluit organisatie sociale werkvoorzie-
ning (Stb. 1968, 512), volgens hetwelk 
voorafgaande aan de uitvoering van 
werkobjecten bij op het maken van 
winst gerichte bedrijven, naast het ad-
vies van de commissie ook de toe-
stemming van de rijksconsulent moet 
zijn verkregen, onverkort van toepas-
sing blijft. In verband met het in de 
voorgaande leden bepaalde is, an-
ders dan vóór de wijziging van artikel 
13, de mogelijkheid tot aanwijzing van 
werkobjecten door privaatrechtelijke 
rechtspersonen beperkt tot geldelijke 
opbrengst opleverende werkobjecten. 

Artikel 19. Deze wijziging strekt tot 
aanpassing aan de nieuwe numme-
ring van de boeken van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Artikel30. Het overleg als bedoeld in 
artikel 24 van de WSW is nader gere-
geld in het Besluit organen van overleg 
sociale werkvoorziening (Stb. 1977, 
449). Daarbij heeft de bedoeling voor-
gezeten, dat zo ruim mogelijk gebruik 
zou worden gemaakt van het advies 
van de organen van overleg. Het ont-
breken in de wet van de mogelijkheid 
om de deelnemers aan het overleg ge-
heimhoudingsplicht op te leggen, 
maakte echter een beperking van de 
advisering als bovenbedoeld noodza-
kelijk. Daarom werd destijds in voor-
noemd besluit het voorbehoud opge-
nomen, dat voorafgaande advies-aan-
vrage door het gemeentebestuur aan 
het orgaan van overleg niet hoeft 

plaats te vinden als het gemeentebe-
stuur een beroep kan doen op zwaar-
wichtige belangen, die zich daartegen 
verzetten. Wanneer op grond van de 
thans voorgestelde wijziging van bo-
vengenoemd wetsartikel de deelne-
mers aan het overleg de plicht tot ge-
heimhouding kan worden opgelegd, 
kan de zojuist bedoelde beperking 
worden opgeheven. 

Artikel 40. Dit artikel regelt de ver-
goeding door het Rijk van de vacatie-
gelden en de reis- en verblijfskosten, 
als bedoeld in artikel 6, op gelijke wijze 
als voorheen in artikel 40, onder a., 
was bepaald, met dien verstande dat 
de Centrale Commissie daarin niet 
meer wordt genoemd. De Minister van 
Sociale Zaken dient zich namelijk bij 
het vaststellen van die vergoeding te 
richten naar door de centrale overheid 
ter zake vastgestelde algemene rege-
len. Daardoor is aan een verplichte 
voorafgaande advisering door de Cen-
trale Commissie de zin komen te ont-
vallen. 

Artikel 41. Wat betreft de leidende 
gedachten ten aanzien van dit systeem 
van rijksbijdragen in de kosten van de 
uitvoering van de sociale werkvoorzie-
ning, zij verwezen naar hetgeen in het 
algemene deel van de toelichting hier-
over is vermeld. 

Ingevolge het bepaalde in het eerste 
lid wordt door het Rijk 100% vergoed 
van de uitgaven, gedaan volgens bij of 
krachtens algemene maatregel van be-
stuur gestelde regels terzake van de in 
artikel 30, eerste lid, onder a. bedoelde 
lonen en andere financiële aanspraken 
(met uitzondering van de kosten van 
vervoer), alsmede van de door de Mi-
nister aan te wijzen sociale lasten. Bij 
dit systeem speelt het onderscheid 
tussen wel of geen geldelijke op-
brengst opleverende werkobjecten 
geen rol meer. Bovendien komt met 
dit systeem de noodzaak te vervallen 
om het Besluit rijksvergoeding bijzon-
dere groepen sociale werkvoorziening 
(Stb. 1968, 515) te handhaven. Dit be-
sluit zal dan ook worden ingetrokken. 
De in artikel 30, eerste lid, onder a. be-
doelde andere financiële aanspraken 
zijn vermeld in het Besluit arbeids-
voorwaarden sociale werkvoorziening 
(Stb. 1968, 518), en wel in de volgende 
artikelen: 

artikel 7, eerste l id: de aanvulling 
van het loon tot het wettelijk vastge-
stelde minimumloonbedrag; 

artikel 8, vijfde l id: aanvulling van 
de ziektewet-uitkering tot het netto-
loon; 

artikel 8, zevende l id: uitkering ter 
hoogte van het loon over verlofdagen, 

die een werknemer vóór beëindiging 
van zijn dienstbetrekking niet heeft 
kunnen opnemen; 

artikel 8a, eerste l id: tegemoetko-
ming in kosten van ziektekostenverze-
kering; 

artikel 9: vakantietoeslag; 
artikel 9a: aanvullende oudedags-

voorziening; 
artikel 13: compensatie voorzover 

bestaande uit een bedrag in geld voor 
overwerk of voor het verrichten van 
werk op dagen of ti jden waarop nor-
maal geen arbeid wordt verricht. 

Wat betreft het niet opnemen in de 
primaire rijksvergoeding van de in arti-
kel 10 van (laatstgenoemd) besluit be-
doelde aanspraken van de werknemers 
op een individuele vervoersvergoe-
ding wordt verwezen naar hetgeen 
daarover in het algemene deel van de-
ze toelichting is vermeld. 

Artikel 42 en 42a. Het derde lid van 
artikel 42 biedt het gemeentebestuur 
de mogelijkheid om - onder voorbe-
houd van goedkeuring door de Minis-
ter - een voordelig saldo van de ex-
ploitatierekening van een werkver-
band geheel of gedeeltelijk een be-
stemming te geven in het belang van 
het werkverband. 

Het gemeentebestuur kan zich daar-
toe, na het advies van de commissie te 
hebben ingewonnen, met zijn desbe-
treffende voorstel schriftelijk tot de Mi-
nister wenden. Voor het verkrijgen van 
de vereiste goedkeuring van de Minis-
ter zal belangrijk zijn de vraag of de 
voorgestelde bestemmingen een be-
drijfsmatig karakter hebben en/of ge-
richt zijn op verbetering van de arbeids-
omstandigheden. Daarnaast is het 
wenselijk, dat de bestemmingen bin-
nen een afzienbare ti jd (bij voorbeeld 
3 jaar) na datum van het verzoek te reali-
seren zijn. Het verdient daarom aanbe-
veling dat het gemeentebestuur in zijn 
desbetreffende verzoekschrift aan de 
Minister van een termijn als bovenbe-
doeld melding maakt. 

Ingeval de Minister slechts gedeelte-
lijk met het voorstel van het gemeente-
bestuur akkoord kan gaan, wordt het 
resterende bedrag van het voordelig 
saldo op de vergoeding als bedoeld in 
artikel 41 in mindering gebracht. 

Ingevolge artikel 42a is de Minister 
bevoegd voorwaarden te verbinden 
aan zijn besluit inzake een aanvullende 
vergoeding van 80% van het nadelig 
saldo van de exploitatierekening van 
een werkverband, dan wel aan zijn be-
sluit in te stemmen met een door het 
gemeentebestuur voorgestelde be-
stemming van een voordelig saldo van 
die exploitatierekening. De Minister 
hoort de Centrale Commissie alvorens 
een besluit als bedoeld te nemen. 
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Artikel 42b. Op grond van het eerste 
lid van dit artikel worden bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur 
nadere regels gegeven omtrent het al 
dan niet aanvaardbaar zijn als exploi-
tatielast van kosten, alsmede van niet 
verantwoorde of door eigen toedoen 
gederfde inkomsten. Als kosten, gelijk 
hier bedoeld, zijn met name aan te 
merken kosten die naar hun aard niet 
(of niet zonder meer) voortvloeien uit 
het bedrijfsgebeuren van een werkver-
band, kosten die volgens gangbare 
normen niet of niet geheel ten laste 
van een bepaald exploitatiejaar beho-
ren te worden gebracht, en kosten, die 
bij een zorgvuldig zakelijk beheer ver-
meden hadden kunnen worden. Tot 
kosten als hierboven omschreven, 
zijn mede te rekenen: 

- kosten van algemeen beheer voor 
zover niet gedekt door gemeentelijke 
bijdragen. De kosten van onderzoek 
zijn niet daaronder begrepen; 

- afschrijving op grond; 
- uitgaven verband houdende met 

verbouwing of nieuwbouw, gedaan 
vóór en tijdens de bouwperiode, als-
mede kosten van ingebruikneming 
Dergelijke kosten behoren te worden 
geactiveerd; 

- kosten van uitbesteed werk van 
werkobjecten waarvoor geen geldelij-
ke opbrengst wordt ontvangen. 

Wat de bovenbedoelde inkomsten 
betreft, wordt gedacht aan bij voor-
beeld: 

- niet in de exploitatierekening ver-
antwoorde inkomsten uit belegde re-
serves; 

- gederfde inkomsten als gevolg 
van door het werkverband bedreven 
onverantwoorde concurrentie. 

Het tweede lid van het artikel legt 
het gemeentebestuur de verplichting 
op ten aanzien van in de wet genoerrv 
de categorieën uitgaven tijdig het 
vooroverleg met de rijksconsulent aan 
te gaan en diens schriftelijk advies ter 
zake in te winnen. 

Het ligt in de bedoeling bij de ter zake 
te stellen regelen de verplichte vooraf-
gaande advisering door de rijksconsu-
lent te beperken tot uitgaven welke 
van wezenlijke invloed zijn op de ex-
ploitatie van het werkverband en ge-
durende lange tijd op deze exploitatie 
zullen doorwerken. Daarbij wordt ge-
dacht aan exploitatielasten verband 
houdende met investeringen in of 
huur van onroerende goederen (zoals 
bij voorbeeld gebouwen en kassen) 
en van bepaalde duurzame roerende 
goederen (zoals machines, installaties, 
inventarissen en transportmiddelen) 
met een afschrijvings- c.q. huurtermijn 

van langer dan één jaar. Ten aanzien 
van de genoemde groep roerende 
goederen zal het betreffende advies al-
leen worden verlangd voor vervangin-
gen en uitbreidingen welke belangrijke 
capaciteitsvergrotingen tot gevolg zul-
len hebben of waarvan de realisering 
betekende nadelige financiële gevol-
gen kan hebben voor de exploitatie 
van het werkverband. 

Met betrekking tot de uitgaven wel-
ke verband houden met de voorzie-
ning in hoger leidinggevend personeel 
worden bedoeld de salariskosten van-
af de rang of functie van hoofdwerk-
meester. 

Artikel43. Bij de door de Minister in 
het kader van dit artikel te stellen re-
gels is thans het verlenen van voor-
schotten op bepaalde door het Rijk te 
geven vergoedingen, met name als 
onderdeel van het vergoedingensy-
steem genoemd. De bedoeling is, dat 
zowel in de primaire vergoeding als 
met betrekking tot het te verwachten 
nadelig exploitatiesaldo in een vroeg 
stadium bevoorschotting plaatsvindt, 
waardoor rentelasten kunnen worden 
beperkt. Verder is dit artikel inhoude-
lijk niet gewijzigd. Met de hier ge-
noemde deskundige wordt bedoeld 
een registeraccountant of een daarme-
de bij de Wet op de registeraccoun-
tants gelijkgestelde. Hetzelfde geldt 
voor de deskundige, genoemd in arti-
kel 44, eerste lid, onder b. 

Artikel44. De gronden waarop de 
Minister een rijksvergoeding geheel of 
gedeeltelijk kan weigeren, terugvorde-
ren of verrekenen, zijn niet meer ver-
spreid over de wet en het Besluit ver-
hoging rijksvergoeding sociale werk-
voorziening (Stb. 1968, 516), doch 
worden alle in de wet zelf opgenomen. 

De gehele of gedeeltelijke weigering 
van een «aanvullende» rijksbijdrage 
op grond van ernstige tekortkomingen 
van de gemeente of privaatrechtelijke 
rechtspersoon, die het werkverband 
beheert, wordt niet zonder meer ge-
koppeld aan een daardoor veroorzaakt 
nadelig saldo. Volgens het bepaalde in 
artikel 44 behoeft voor een weigering 
als hiervoor bedoeld, tussen ernstige 
tekortkomingen in het beheer van een 
werkverband en het nadelig saldo 
geen verband te bestaan. Zo kunnen 
bij voorbeeld ernstige tekortkomingen 
op het gebied van personeelsbeleid 
ook op zich reeds een dergelijke con-
sequentie hebben. 

Daar de weigeringsgronden, ver-
meld in artikel 4 van eerdergenoemd 
besluit, in feite betrekking hebben op 
de vaststelling van het saldo van de 
exploitatierekening, zijn zij niet meer 

als weigeringsgronden vermeld, doch 
worden voor zover nodig in een be-
sluit betreffende de vaststelling van 
het saldo van de exploitatierekening 
van werkverbanden der sociale werk-
voorziening opgenomen. Het Besluit 
verhoging rijksvergoeding sociale 
werkvoorziening zal worden ingetrok-
ken. 

Artikel 45. De mogelijkheden voor 
het gemeentebestuur om in beroep te 
gaan tegen een beslissing van de Mi-
nister zijn verruimd met die inzake de 
vaststelling van het saldo van een ex-
ploitatierekening van een werkver-
band. De beslissing, die door de Minis 
ter genomen wordt in verband met de 
vaststelling van een saldo als boven-
bedoeld, ligt namelijk op een ander 
terrein dan de beslissing die verband 
houdt met de al of niet (gehele of 
gedeeltelijke) toekenning van een 
rijksvergoeding. 

ARTIKEL II 

Aangezien de financiële afwikkelin-
gen en de beoordeling van het gevoer 
de beleid van de gemeentebesturen 
plaatsvindt na afloop van het betrok-
ken kalenderjaar, is in dit artikel de be-
paling opgenomen dat voor de afwer-
king van de jaren vóór de inwerking-
treding van deze wet de «oude» bepa-
lingen van kracht blijven. 

ARTIKEL III 

In het algemene deel van de toelich-
ting is al opgemerkt, dat een van de 
uitgangspunten van de wijziging van 
de WSW is, dat de lastenverdeling tus-
sen Rijk en gemeenten met betrekking 
tot de toepassing van de WSW als ge-
heel genomen geen wijziging diende 
te ondergaan, doch dat - afhankelijk 
van plaatselijke omstandigheden -
zich ten aanzien van afzonderlijke ge-
meenten wel verschillen kunnen voor-
doen. 

In dit artikel is een regeling getroffen 
die inhoudt, dat voor het - overigens 
beperkte - nadelig effect van de wijzi-
ging van het financieringsstelsel bij 
een aantal gemeenten gedurende een 
periode van 5 jaren een vergoeding 
wordt gegeven. Telkenjare wordt deze 
vergoeding met 20% verminderd. 
Daarmede wordt bereikt dat de desbe-
treffende gemeenten c.q. schappen tot 
en met 1985 de gelegenheid krijgen 
geleidelijk voorzieningen te treffen ter 
voorkoming en ondervanging van 
eventuele nadelige effecten. Als 
grondslag voor de berekening dient 
het resultaat over één bepaald jaar, in 
dit geval 1979. 
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ARTIKEL IV 

Wat betreft de intrekking van de in 
dit artikel genoemde besluiten wordt 
verwezen naar hetgeen in verband 
hiermede is vermeld in de toelichting 
bij respectievelijk de artikelen 41 en 44. 

ARTIKEL V 

Wat de inwerkingtreding van deze 
wet betreft, wordt gestreefd naar de 
datum van 1 januari 1981. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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