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16 429 Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN 

1. Inleiding 

Met het bi jgaande ontwerp van wet tot wi jz iging van de Wet Sociale Werk-
voorziening (WSW) word t met name beoogd te komen tot vereenvoudig ing 
van het f inancier ingsstelsel, tot vergrot ing van de doelmat igheid en van mo-
gel i jkheden van kostenbeïnvloeding en tot een meer eenduidig beleid inzake 
de aanwijzing van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst. In het hierna-
volgende word t 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 bevorder ingspl icht voort-
vloeiende kosten ontvangen de gemeentebesturen een gedeeltel i jke vergoe-
ding van het Ministerie van Sociale Zaken op grond van de artikelen 40 t /m 
42 van de WSW, terwi j l 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 verzocht de toenmal ige min is te rvan Sociale 
Zaken - mede gelet op een wens dienaangaande van de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - de Sociaal-
Economische Raad om een herbezinning op de ui tgangspunten en doelstel-
l ingen van de WSW, waarbi j ook andere aspecten van deze wet in de be-
schouwingen waren te betrekken. In zijn ter zake uitgebrachte advies van 
21 mei 1976 gas de Raad onder meer een aantal, met de praktijk van de WSW 
samenhangende onderwerpen aan welke naar zijn oordeel aan een nader 
onderzoek waren te onderwerpen. Als één van deze onderwerpen noemde 
de Raad het stelsel van de r i jksvergoedingen op grond van de WSW. Naar 
het oordeel van de Raad verdient het aanbeveling te onderzoeken in hoever-
re het nog noodzakelijk is de te verlenen ri jksbijdragen te verbinden aan een 
m i n i m u m - en maximumpercentage, zonder dat daarmede elke f inanciële 
verantwoordel i jkheid van de gemeenten wordt weggenomen. 

Inmiddels was reeds in 1973 door de toenmal ige staatssecretarissen van 
Binnenlandse Zaken en van Fianciën erop aangedrongen de tegemoetko-
ming in de gemeentel i jke ui tgaven ten behoeve van de sociale werkvoorzie-
ning niet meer ten dele op g rond van de WSW en voor het overige op grond 
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van de Financiële-Verhoudingswet (Gemeentefonds) te verlenen, doch ge-
heel via de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken te leiden. In ver-
band hiermede werd een interdepartementaal overleg in gang gezet. Nadien 
werd dit overleg voortgezet in een werkgroep van de Interdepartementale 
Commissie inzake Coördinatie en Kostenbeheersing van de sociale verzeke-
ringen en inkomensoverdrachten (ICCK) met de opdracht het vergoedingen-
systeem van de sociale werkvoorziening te bestuderen, met handhaving van 
de doelstellingen en uitgangspunten van de WSW de mogelijkheden te on-
derzoeken tot overdracht van de voor de uitvoering van genoemde wet be-
stemde gelden van het Gemeentefonds naar de rijksbegroting en zich te be-
zinnen op de doelmatigheid en kostenbeheersing bij de uitvoering van de 
WSW. Het door deze werkgroep in 1978 uitgebrachte rapport is in belangrij-
ke mate op de inhoud van het voorliggende wetsontwerp van invloed ge-
weest. 

Een derde belangrijk aspect van het wetsontwerp (naast de vereenvoudi-
ging van het financieringsstelsel en de bevordering van doelmatigheid en 
kostenbeheersing) betreft, zoals reeds opgemerkt, de introductie van nadere 
wettelijke regelen aangaande de aanwijzing van werkobjecten. In de be-
staande wetgeving is de aanwijzing en uitvoering van werkobjecten krach-
tens de WSW gebonden aan verschillende kwalitatieve eisen en beperkende 
voorwaarden. Regelen met betrekking tot de vraag, onder welke voorwaar-
den ook werkobjecten zonder geldelijke opbrengst tot uitvoering kunnen 
worden gebracht, ontbreken daarbij echter. Dit laatste is in de afgelopen ja-
ren meer en meer een bezwaar gebleken. Zo werden enerzijds (niet alleen in 
de industriële sfeer, doch geleidelijk ook op administratief en cultuur- of ci-
vieltechnisch terrein) vele normale werkopdrachten voor derden tegen gel-
delijke vergoeding uitgevoerd, terwijl anderzijds als gevolg van uiteenlopen-
de beleidsinterpretaties WSW-werknemers worden ingezet bij werkobjec-
ten, waarvoor geen geldelijke vergoeding wordt betaald, doch die een 
noodzakelijk onderdeel uitmaken van normale overheidstaken of van be-
moeiingen van non-profit-instellingen. Het daartegen gerichte beleid van de 
Regering (herinnerd zij onder meer aan de desbetreffende circulaire van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken dd. 22 maart 1978 aan de gemeentebe-
sturen) vraagt om wille van de noodzakelijke rechtszekerheid om vastlegging 
in de wet. üp elk van de hierboven genoemde onderwerpen wordt in het 
hierna volgende algemene deel van de toelichting nader ingegaan. 

2. De financiering van de sociale werkvoorziening 

2.1. Het bestaande financieringsstelsel 

Toen de ministeriële Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling 
van 29 november 1963 en de Sociale Werkvoorzieningsregeling voor Hoofd-
arbeiders van 2 februari 1953 werden vervangen door de WSW is, voor wat 
betreft de vergoeding van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de-
ze wet aan de gemeentebesturen (als uitvoerende instanties van de WSW), 
het in voornoemde regelingen geldende systeem van vergoedingen vanwe-
ge het Rijk aan de gemeentebesturen gehandhaafd. Voor dit «meerkanalig» 
rijksvergoedingensysteem is destijds welbewust gekozen, met name om be-
paalde op dat moment noodzakelijk geachte voorzieningen (bij voorbeeld op 
het gebied van leiding, bedrijfsgeneeskundige zorg, vorming en voorlich-
ting) te stimuleren ofte bewerkstelligen. 

In hoofdlijnen komt het huidige stelsel van vergoedingen van het Rijk aan 
de gemeente op grond van de WSW op het volgende neer. 

2.1.1. Vergoedingen door het Ministerie van Sociale Zaken 

Tot nu toe wordt krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening de vergoe-
ding van het Rijk aan de gemeenten gerelateerd aan verschillende factoren, 
waarbij in enkele gevallen de effectuering of nadere uitwerking daarvan af-
hankelijk is gesteld van een aanwijzing bij algemene maatregel van bestuur. 
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Deze factoren zijn de volgende: 
- kostensoorten (art. 40), 
- categorieën van werknemers (art. 41, lid 2), 
- afzetvoorwaarden (art. 40, b. en c), 
- afnemerscategorie (art. 41, lid 1), 
- uiteindelijke exploitatie-uitkomsten, rekening houdende met de wijze 

van uitvoering (art. 42, lid 1), 
- landelijke of regionale economische omstandigheden (art. 42, lid 2). 

Voorts kunnen ter zake van de rijksvergoeding consequenties worden ver-
bonden aan: 

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

- een onbevredigende verantwoording van uitgaven (art. 44, a.); 
- een niet handelen overeenkomstig 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 vacatiegelden en reis- en verblijfkosten van le-
den van WSW-commissies. 

2. 90% rijksvergoeding in lonen en dergelijke, sociale lasten en vervoers-
kosten WSW-werknemers op n/ef-geldende opbrengst opleverende 
werkobjecten. 

3. 75% rijksvergoeding in lonen en dergelijke, sociale lasten en vervoers-
kosten WSW-werknemers op we/-geldelijke 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 betreffende het gemeentelijk onder-
zoek ten behoeve van de indienstneming en dergelijke van WSW-werkne-
mers. 

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

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

8. 50% rijksvergoeding in kosten vakonderwijs voor jongere WSW-werk 
nemers en kosten van vormingswerk 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 kosten, welke hij niet kan bestrijden. 

10. 50% rijksvergoeding in de uitgaven 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 werkobjecten. 

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

13. Aanvullende rijksvergoeding. De vergoeding van 75% (in lonen en 
dergelijke, sociale lasten en vervoerskosten WSW-werknemers op geldelijke 
opbrengst opleverende werkobjecten) wordt in daarvoor in aanmerking ko-
mende gevallen verhoogd tot maximaal 90%. 

2.1.2. Vergoeding vanuit het Gemeentefonds 

Voor de vaststelling van de jaarlijkse vergoedingen aan de gemeenten 
vanuit het Gemeentefonds krachtens de Financiële-Verhoudingswet 1960 
(FVW) is mede bepalend of een bepaalde voorziening bij algemene maatre-
gel van bestuur, krachtens artikel 14 van het Financieel-Verhoudingsbesluit 
1960, is aangewezen als voorziening van sociale zorg en maatschappelijk 
werk. Voor wat de WSW betreft is de situatie thans nog als volgt: 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16429, nrs. 1-3 9 



a. De ten laste van de gemeente gebleven kosten betreffende de sociale 
werkvoorziening zijn aangewezen als kosten van sociale zorg (nl. de voorzie-
ning b in artikel 14 van het meergenoemde besluit). Aanleiding daartoe was 
het feit, dat het niet door de opbrengsten en de WSW-vergoedingen gedekte 
deel van de bruto-exploitat ielasten der sociale werkvoorziening per ge-
meente tot aanzienlijke bedragen kan oplopen (landelijk word t dit bedrag 
voor 1980 geschat op circa 440 mil joen) en dat deze lasten bovendien - als 
gevolg van onder meer de samenstel l ing der bevolking en de sociaal-econo-
mische situatie ter plaatse - per hoofd der bevolking van gemeente tot ge-
meente sterk kunnen verschil len. 

b. Als kostenvan sociale zorg worden niet aangemerkt: 
- u i tgaven die bij nakoming van de WSW-voorschr i f ten uit 's Rijks kas te-

rugontvangen hadden kunnen w o r d e n ; 
- ui tgaven van algemeen beheer der gemeente. 
c. De ten laste van de gemeenten gebleven kosten van sociale zorg wor-

den voor 80% aan de gemeenten vergoed. 
d. Ten aanzien van geldeli jke opbrengst opleverende werkobjecten wordt 

aldus gehandeld, dat het resttekort van een werkverband word t aangemerkt 
als kosten van sociale zorg. (Onder resttekort te verstaan het aanvaardbare 
exploitat ietekort, dat resteert nadat een aanvul lende r i jksvergoeding tot het 
in art. 42 WSW genoemde m a x i m u m van 90% is of had kunnen worden ver-
leend). 

e. Ten aanzien van de n/ef-geldelijke opbrengst opleverende werkobjec-
ten word t in de praktijk aldus gehandeld, dat als kosten van sociale zorg 
word t aangemerkt het niet door WSW-vergoeding gedekte deel van die kos-
tenfactoren, welke op grond van art. 40 WSW voor r i jksvergoeding in aan-
merking komen, alsmede - z i j het binnen bepaalde grenzen - d i e (overige) 
kosten welke als kosten van sociale werkvoorziening kunnen worden be-
schouwd. 

2.1.3. Resterende lasten voor de gemeenten 

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

Het bestaande stelsel van vergoedingen voorziet niet in een integrale ver-
goeding van de uit hoofde van de WSW door de gemeentebesturen noodza-
kelijkerwijze gemaakte kosten. Zulks houdt in, dat de sociale werkvoorzie-
ning voor een deel door de gemeentebesturen moet worden gefinancierd uit 
de te hunner beschikking staande algemene middelen. 

Ten aanzien van geldeli jke opbrengst opleverende werkobjecten komt ten 
minste 20% van een eventueel rest- tekort ten laste van de betrokken ge-
meente(n). 

Ten aanzien van n/ef-geldelijke opbrengst opleverende werkobjecten kan 
het volgende beeld worden geschetst: 

WSW FVW/FVB WSW plus Gemeente 
FVW/FVB 

Lonen e.d., sociale lasten en 
vervoerskosten WSW-werk-
nemers 90% 80% van 98% 2% 

10% = 8% 
Kosten bedrijfsgeneeskundige 
zorg 75% 80% van 95% 5% 

25% = 20% 
Kosten van leiding 
Kosten artt. 25, 26, 27 50% 80% van 90% 10% 

50% = 40% 
Premiespaarregeling 
Andere kosten (onder meer 
ten aanzien van stafbegeleiding, 
toezicht bedrijfshuisvesting, 
machines en werktuigen, trans-
portmiddelen, en in bepaalde 
gevallen materialen) 80% 80% 20% 
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2.2. Wijziging van het stelsel van vergoedingen op het terrein van de soci-
ale werkvoorziening 

Zoals reeds eerder is vermeld werd erin 1973 door de Staatssecretarissen 
van Binnenlandse Zaken en van Financiën 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 interdepartementale 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 rijksvergoedingensysteem, kan worden vastge-
steld dat deze noodzaak na een ontwikkeling 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 vergoedingen, overheveling van de voor de 
uitvoering van de WSW bestemde gelden uit het Gemeentefonds naar de 
begroting van het Ministerie van Sociale Zaken inderdaad dringend gewenst 
is. Zulks wees in de richting van een nieuw wettelijk stelsel van vergoedin-
gen, geheel ingebouwd in de WSW, dat aan de volgende eisen zou moeten 
voldoen: 

a. het stelsel moet eenvoudig en goed hanteerbaar zijn; 
b. de overgang naar een nieuw stelsel van vergoedingen als zodanig mag 

geen verzwaring van de financiële lasten 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 beëindiging van de desbetreffende bemoeie-
nissen van het Gemeentefonds slechts verantwoord is als de financiering 
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 onder meer aan de onder a en b vermelde 
vereisten zal moeten voldoen, leidde ertoe, dat als systeem van vergoeding 
gekozen is voor: 

- 100% vergoeding van de lonen, sociale lasten en andere financiële aan-
spraken 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 kostenfac-
tor, 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. Bovendien 
vormen deze uitgaven, die zich grotendeels aan beïnvloeding van de zijde 
van de gemeenten onttrekken, binnen de uitvoering van de sociale werk-
voorziening de belangrijkste kostencomponent. Door deze wijze van finan-
ciering komt het subsidie-technische onderscheid tussen wel of geen gelde-
lijke opbrengst opleverende werkobjecten 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 Gemeente-
fonds een verschuiving van enige betekenis teweeg zou brengen in de ver-
deling van de kosten voor de sociale werkvoorziening tussen het Rijk en de 
gemeenten. Wel blijven de vervoerskosten als uitgaven op de exploitatiere-
kening van het werkverband voorkomen en zullen derhalve in voorkomend 
geval langs deze weg voor 80% worden vergoed. 
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Uit het hierboven weergegeven ui tgangspunt voor wat betreft een eventu-
ele verschuiv ing van kosten, volgt logischerwijze tevens dat een eventueel 
voordel ig saldo van de exploi tat ierekening van een werkverband op de pri-
maire vergoeding in minder ing dient te worden gebracht. Op verzoek van 
het gemeentebestuur kan echter aan een dergeli jk saldo een door dat be-
stuur nader aangeduide bestemming in het belang van het werkverband 
worden gegeven, indien de Minister daarin toestemt. Bij zijn besluit kan de 
Minister voorwaarden stel len. 

De aanvul lende vergoeding van 80% van het aanvaardbaar nadelig saldo 
van de exploi tat ierekening van een werkverband kan op verzoek van het 
gemeentebestuur worden toegekend, waarbi j de Minister eveneens voor-
waarden kan stellen. 

Een niet onbelangri jk aspect van het on tworpen nieuwe financieringssy-
steem ten slotte betreft een verander ing van het systeem van het verlenen 
van voorschotten aan gemeenten. Als resultaat daarvan zal het verlenen van 
voorschotten in een nadelig exploitat iesaldo in een aanzienlijk vroeger stadi-
um dan tot nu toe plaatsvinden. Daarmede word t bereikt dat de ten laste van 
de exploi tat ierekening komende rentelasten beperkt kunnen worden gehou-
den. 

Op basis van thans beschikbare gegevens kan worden gesteld, dat de 
beëindig ing van de medef inancier ing vanuit het Gemeentefonds in samen-
hang met het voorgestelde subsidiesysteem in zijn total i teit niet tot gevolg 
heeft, dat een verschuiv ing van enige betekenis optreedt in de verdel ing van 
de kosten van de sociale werkvoorziening tussen het Rijk en gemeenten. Het 
nieuwe f inancieringsstelsel is zoals reeds eerder werd opgemerkt logischer 
opgebouwd en daarmede ook voor gemeentebesturen doorzichtiger, waar-
mede word t bereikt dat ook op lokaal niveau een slagvaardiger en meer 
doelmat ig beleid kan worden gevoerd. 

Voor wat betreft de ui twerking op lokaal niveau kan worden opgemerkt 
dat zich als gevolg van ui teenlopende omstandigheden uiteraard verschil len 
in vergel i jk ing tussen oud- en nieuw vergoedingensysteem zullen voordoen. 

Zo zal in gevallen waar in sprake is van relatief hoge kosten van werklei-
ding het effect van het nieuwe vergoedingenstelsel (in verband met het ver-
val len van de pr imaire vergoeding in kosten van l i jnfunctionarissen) anders 
zijn dan in gevallen waar in de kosten van werk le id ing relatief laag zijn ge-
houden. Doch ook in het eerstbedoelde geval zal het effect geheel anders 
zijn naarmate het desbetreffende werkverband tegenover de relatief hoge 
kosten van werk le id ing ook relatief hoge opbrengsten weet te realiseren, 
dan wel juist (bovendien) relatief lage opbrengsten te zien geeft. 

Verschil len zullen eveneens kunnen optreden als gevolg van relatief hoge 
of relatief lage vervoerskosten ten behoeve van de werknemers, doch ook 
daarvan kan de invloed worden verstrekt of teniet gedaan door het niveau 
van de opbrengsten en van de kosten van werk le id ing. Cumulat ie van fac-
toren als relatief hoge kosten van werk le id ing en van werknemersvervoer en 
relatief lage opbrengsten enerzijds of van relatief lage kosten van werklei-
d ing en vervoer en hoge opbrengsten anderzijds zullen doorgaans de meest 
geprononceerde onderl inge verschil len opleveren. 

Ten einde een inzicht te geven in de wijze waarop de effecten van de wijzi-
g ing van het f inancieringsstelsel zijn berekend word t onderstaand een twee-
tal aan de praktijk ont leende voorbeelden gegeven. 
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Overzicht rijksvergoedingen in guldens 

Omschrijving Basis 
bedrag 

% Huidige 
regeling 

% Voorgestelde 
regeling 

Basis 
bedrag 

% 

bed rag 

% 

bedrag 

Lonen, soc. lasten en 
overige financiële 
aanspraken van WSW-
werknemers 

Vervoerskosten 
WSW-werknemers 

14 511 050 
5 001 550 

847 370 

75 
90 

100 
75 
90 

100 

10 883 280 
4 501 400 

847 370 
129 290 

19 630 
630 

100 
100 

100 

14 511 050 
5 001 550 

847 370 

Salarissen + soc. lasten 
leidinggevend personeel 50 1 952 270 _ 
Overige subs. kosten 
WSW-werknemers 50 50 380 — 

Bedrijfsgeneeskundige zorg 75 f " 720 -
Vacatiegelden 1 860 100 1 860 100 1 860 

Totaal 18 474 830 20 361 830 

Hogere rijksvergoeding volgens 
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 

7. 5 229 010 

2 202 520 
3 026 490 
2 421 190 

605 300 

Hogere bijdragen gemeenten (excl. 
verminderde rentelasten) 
Verminderde rentelasten 20% van (2 202 520 è 8%' p.j. 
gedurende 18' maanden) 
Hogere bijdragen gemeenten 

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. 
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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 aan- 26 720 430 90 24 048 390 100 26 720 430 
spraken van WSW-
werknemers 1 776 890 100 1 776 890 100 1 776 000 
Vervoerskosten 75 426 510 — 
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 volgens 
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 

12 675 680 
3 778 640 
8 897 040 
7 117 630 
1 779 410 

1 779 410 
1 998 700 

219 290 

64 370 
283 660 

Gegevens over het jaar 1978 

' Veronderstellingen. 

Hoe de wijziging van het financieringsstelsel landelijk uitwerkt is weerge-
geven in de navolgende tabel, waarbij opgemerkt dient te worden dat de be-
dragen zijn gebaseerd op de resultaten over het jaar 1978 en waarbij tevens 
rekening is gehouden met verminderde rentelasten. 

Bedragen in guldens Aantal gemeenten (c.q. werkvoorzieningsschappen) 

nadelig effect voordelig effect 

0 t /m 10 000 
10 001 t /m 20 000 
20 001 t /m 30 000 
30 001 t /m 40 000 
40 001 t /m 50 000 
50 001 t /m 100 000 

100 001 t /m 200 000 
200 001 t /m 300 000 
300 001 en h oger 

11 
15 
9 
4 
2 
7 
2 
2 
0 

7 
13 

5 
5 
6 

12 
7 
4 
5 
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Een toetsing van de te verwachten verschillen tussen de financiële uitkom-
sten van het nieuwe en het bestaande vergoedingensysteem doet zien dat 
het voorgestelde nieuwe systeem voor een aantal gemeenten c.q. schappen 
een beperkt nadelig effect tot gevolg zal hebben. Op basis van thans be-
schikbare gegevens bedraagt dit nadelige effect voor laatstbedoelde ge-
meenten c.q. schappen landelijk in totaal niet meer dan circa f 1,5 miljoen op 
jaarbasis. Daarbij zij nog opgemerkt dat in het bovenstaande overzicht de ef-
fecten zijn samengevoegd voor die werkverbanden waarvoor één gemeente 
of werkvoorzieningsschap verantwoordelijk is. Aangezien een aantal ge-
meenten bij gemeenschappelijke regeling een werkvoorzieningsschap vor-
men, zal ook het effect van de wijziging van het financieringsstelsel in vele 
gevallen over een vrij groot aantal gemeenten worden verspreid. 

Ondanks dit vrij geringe effect en de relatief grote spreiding daarvan is be-
sloten in bijgaand wetsontwerp voor de duur van een overgangs- en aan-
passingsperiode van 5 jaar een voorziening te treffen. 

3. Mogelijkheden tot bevordering van doelmatigheid en kosten-
beïnvloeding vanuit de centrale overheid 

3.1. Inleiding 

Naarmate de sociale werkvoorziening naar haar huidige omvang (een be-
drijf waarin landelijk gezien ruim 80 000 personen als WSW-werknemers of 
in leidinggevende functies werkzaam zijn) toegroeide, vergde het daaruit 
voortvloeiende beslag op de overheidsmiddelen toenemende aandacht 
voor de noodzaak van bevordering van doelmatigheid en van toereikende 
mogelijkheden tot beïnvloeding van de kostenontwikkelingen. 

Het behoeft geen betoog, dat de voor de uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening in het locale of regionale 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 arbeidsmogelijkheden, 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 bedrijfs-
gebeuren, enz. 

Daar echter de financiële lasten van de sociale werkvoorziening voor de 
overheid in hoofdzaak door 's-Rijks schatkist worden gedragen, is de vraag 
relevant in hoeverre ook de centrale overheid over (toereikende) beïnvloe-
dingsmogelijkheden ten aanzien van doelmatigheid en kostenontwikkelin-
gen op WSW-terrein beschikt. 

3.2 Bestaande mogelijkheden tot kosten-beïnvloeding 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 wetsuitvoering, wat tot gevolg heeft dat een belang-
rijk deel van de concrete invulling van het beleid door de gemeenten ge-
schiedt, kan het ministerie van Sociale Zaken toch langs verschillende we-
gen invloed uitoefenen op de uitvoering van de wet alsmede op de omvang 
van de aan die wetstoepassing verbonden kosten. De lonen en arbeidsvoor-
waarden worden landelijk geregeld, de indienstneming van werknemers ge-
schiedt eerst na advisering door een lokale of regionale commissie waarin 
(naast het gemeentebestuur, het arbeidsbureau en de vakbeweging) ook het 
betrokken Rijksconsulentschap voor Complementaire Sociale Voorzienin-
gen is vertegenwoordigd, en jaarlijks wordt door de consulentschappen een 
repressief onderzoek ingesteld ter zake van een juiste wetstoepassing. Met 
betrekking tot werkobjecten met geldelijke opbrengst reiken de beïnvloe-
dingsmogelijkheden aanzienlijk verder. 
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Aanvul lende r i jksvergoedingen in exploitat ietekorten van werkverbanden 
met geldeli jke opbrengst worden niet toegekend dan na een mult i -discipl i -
nair onderzoek betreffende het bij dat werkverband in sociaal, organisato-
risch en financieel opzicht gevoerde beleid en na een ter zake ingewonnen 
advies van de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening van de Sociaal-
Economische Raad. De betekenis van deze onderzoeken ligt niet alleen in het 
repressieve, doch evenzeer in het preventieve vlak. Immers de door deze on-
derzoeken verkregen inzichten kunnen niet alleen leiden tot het geheel of ge-
deeltelijk weigeren van een aanvul lende r i jksvergoeding, maar ook tot het 
stellen van voorwaarden bij toekenning van een dergelijke vergoeding. 

Tegen die achtergrond worden de ri jksconsulenten - mede op aandrang 
van het ministerie van Sociale Zaken - sinds een aantal jaren vr i jwel al lerwe-
gen door de gemeente- en schapsbesturen in adviserende zin vooraf betrok-
ken bij belangri jke investeringen voor ruimtel i jke ui tbreidingen of nieuw-
bouw van WSW-bedr i jven. Bij circulaire van 27 augustus 1976, nr. 63 322/H 
heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken de gemeentebesturen onder 
meer verzocht eenzelfde gedragsl i jn te volgen ten aanzien van de investerin-
gen in kostbare machines, installaties en t ranspor tmiddelen, alsmede bij uit-
breiding van het hoger le idinggevend personeel of van het aantal staffuncti-
onarissen. 

3.3 Bestaande mogelijkheden tot kostenbeïnvloeding binnen het raam van 
de vergoeding uit het Gemeentefonds 

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 ui tvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, voor zover deze kos-
ten als kosten van sociale zorg worden aangemerkt. 

Voor wat de geldeli jke opbrengst opleverende werkobjecten betreft zijn 
dat de «aanvaardbare» kosten, welke overbl i jven nadat de bruto-exploitat ie-
lasten zijn verminderd met de opbrengsten en met de r i jksvergoeding inge-
volge de WSW, inclusief de aanvul lende r i jksvergoeding. Voor wat onder 
«aanvaardbare» kosten moet worden verstaan plegen de beheerders van 
het Gemeentefonds uit te gaan van de kosten welke door het ministerie van 
Sociale Zaken als acceptabel zijn aangemerkt bij de beoordel ing van de 
vraag of en in hoeverre een aanvul lende r i jksvergoeding als bedoeld in het 
thans nog vigerende art. 42 lid 1 van de WSW kan worden toegekend. 

Wat de niet-geldeli jke opbrengst opleverende objecten betreft, speelt het 
ministerie van Sociale Zaken met betrekking tot de financiële exploitatie-uit-
komsten, waar in niet krachtens de WSW word t gepart ic ipeerd, geen beoor-
delende rol. De vraag wat ter zake als kosten van sociale zorg valt te be-
schouwen is een aangelegenheid waarbi j er slechts sprake is van een relatie 
tussen de gemeentebesturen en de beheerders van het Gemeentefonds. 
Zulk met dien verstande, dat bij het minister ie van Binnenlandse Zaken door 
de gemeentebesturen in te zenden opgaven (het desbetreffende model is 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken vastgesteld) de goedkeur ing 
van de desbetreffende gedeputeerde staten behoeven. 

Ter zake van de vraag wat de gemeenten met betrekking tot de niet-gelde-
lijke opbrengst opleverende werkobjecten als kosten van sociale zorg kun-
nen aanmerken, zijn r ichtl i jnen verstrekt in de circulaires van de Staatssecre-
taris 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 beheer-
ders van het Gemeentefonds met de sociale werkvoorziening. Daarin l iggen 
geen wezenli jke mogel i jkheden om zelf bij de gemeentebesturen op hetter-
rein van de WSW in betekende mate kostenbeïnvloedend op te t reden. 
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3.4. Behoefte aan meer beïnvloedingsmogelijkheden voor de centrale over-
heid 

Uit het vorenstaande kan duidel i jk zijn geworden dat de behoefte aan een 
eenvoudiger en meer doorzichtig f inancier ingssysteem voor de sociale 
werkvoorziening pleit voor een beëindiging van de medef inancier ing van 
de sociale werkvoorziening vanuit het Gemeentefonds. 

Daarnaast bestaat de noodzaak de ontwikkel ing van de kosten van de soci-
ale werkvoorziening nauwlettend te volgen en zonodig bij te sturen. Herin-
nerd mag in dit verband worden aan hetgeen in de inleiding van deze me-
morie van toel icht ing wordt vermeld inzake de conclusie en aanbevel ingen 
van een werkgroep van de ICCK, welke het vergoedingensysteem van de so-
ciale werkvoorz iening heeft bestudeerd. 

Eén van de aanbevel ingen van de werkgroep was dat de wi jz ig ing van het 
stelsel gepaard dient te gaan met maatregelen die tot een betere beïnvloe-
ding van de kosten zullen leiden. Zulks moet mede in relatie worden gezien 
tot het gestelde in paragraaf 3.3 waar in de bemoeienis van de beheerders 
van het Gemeentefonds met de sociale w e r k v o o r 'ening word t beschreven. 
Geconcludeerd word t daar, dat in genoemde bemoeienis geen wezenli jke 
mogel i jkheden l iggen om bij de gemeentebesturen op het terrein van de 
WSW in betekenende mate kostenbeïnvloedend op te t reden. Het onderha-
vige wetsontwerp beoogt deze onevenwicht igheid weg te nemen. Daarmee 
word t bereikt, dat het totaal van de tegemoetkomingen in de gemeentel i jke 
ui tgaven ter zake van de sociale werkvoorziening onder een zelfde stelsel van 
normen en voorwaarden wordt gebracht. 

De wijze waarop aan de noodzakelijk beïnvloedingsmogel i jkheden voor de 
centrale overheid (in casu het ministerie van Sociale Zaken) in dit wets-
ontwerp word t tegemoet gekomen moge blijken uit het vervolg van deze 
toel icht ing. Op deze plaats echter past aandacht voor de vraag hoe de ver-
antwoordel i jkheden van de centrale overheid en van de lagere overheid (ge-
meente- of schapsbesturen) op het onderhavige terrein zich tot elkaar die-
nen te verhouden. 

De gemeente (c.q. schaps)besturen voeren de WSW uit ,n medebewind . 
Dat betekent dat zij geroepen en gehouden zijn deze sociale zekerheidswet 
overeenkomstig de landeli jke regelgeving tot ui tvoering te brengen, uiter-
aard rekening houdende met hetgeen ten aanzien van een verantwoorde be-
steding van overheidsmiddelen ver langd mag worden. Daarin ligt besloten 
dat de centrale overheid (welke, zoals reeds opgemerkt in hoofdzaak de f i -
nanciële middelen voor de toepassing van deze sociale zekerheidswet ver-
schaft) toezicht dient te houden op de besteding van de onderhavige uitga-
ven, doch dat de lagere overheid voldoende armslag behoort te behouden 
om de wetsui tvoer ing naar aard en omvang op plaatselijke en regionale be-
hoeften af te s temmen. Zonder dat laatste zou immers het toever t rouwen 
van de ui tvoer ing van de WSW aan de lokale overheid onvo ldoende zin heb-
ben, gelijk omgekeerd het onverantwoord zou zijn indien de centrale over-
heid zonder meer gehouden zou zijn de f inanciële gevolgen van de toepas-
sing van de W S W voor zijn rekening te nemen. Noodzakelijk is derhalve te 
streven naar een evenwicht tussen beïnvloedingsmogel i jkheden van de cen-
trale en de lokale overheid. Daarin is in bi jgaand wetsontwerp grote zorg be-
steed. 

4. Nadere regelen betreffende de aanwijzing van werkobjecten 

Een derde onderwerp waar het ontwerp van wet tracht meer duidel i jkheid 
te scheppen betreft de aanwijzing van werkobjecten waarvoor het werkver-
band geen geldeli jk opbrengst ontvangt. De WSW kent zowel de mogel i jk-
heid van ui tvoer ing van werkobjecten in de geldeli jke als in de niet- gelde-
lijke opbrengst opleverende sfeer. Ofschoon dit in deze wet niet expliciet als 
eis is gesteld, heeft de Regering er geen twi j fe l over laten bestaan, dat voor 
de werknemers in de sociale werkvoorziening wenseli jk geachte werkzaam-
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heden pr imair gezocht dienden te worden in de sfeer van geldeli jke op-
brengst opleverende objecten (dat wi l zeggen werkobjecten die noodzakelijk 
te verr ichten werkzaamheden omvat ten, waartegenover dan uiteraard een 
passende betaling behoort te worden gegeven door de opdrachtgever). 

Ingeval voor WSW-werknemers langs die weg geen passend werk kan 
worden gevonden bestaat de mogel i jkheid werkobjecten in de addit ionele 
sfeer te zoeken, waarmee word t gedoeld op maatschappeli jk zinvolle werk-
zaamheden ten behoeve van publiekrechtel i jke rechtspersonen of van pr i -
vaatrechteli jke rechtspersonen zonder winstoogmerk, welke zonder toepas-
sing van de W S W niet tot u i tvoer ing zouden komen. 

Met betrekking tot de - bedr i j fsmat ig funct ionerende - industriële centra 
is de levering van produkten en diensten tegen betal ing van het begin af aan 
vanzelfsprekend geweest. In de cultuur- en civieltechnische en administra-
t ieve sectoren van de sociale werkvoorziening werden in het verleden de 
werkzaamheden doorgaans in de addit ionele sfeer gezocht. De mogel i jkheid 
tot ui tvoering van «normale», betaalde werkopdrachten is in deze sfeer in 
het algemeen eerst in het gezichtsveld gekomen ten gevolge van structurele 
verbeter ingen in de organisat ie, leiding en outi l lage, die onder invloed van 
de inwerkingtreding van de W S W in 1969 geleideli jk gestalte kregen. 

Inmiddels heeft zich in de laatste jaren een snelle groei voorgedaan van 
met name, de cultuur- en civieltechnische en de administrat ieve sectoren 
van de sociale werkvoorz iening. Daarbij is gebleken dat zich bij de gemeen-
tebesturen wat betreft de beleidsinterpretat ie ter zake van de ui tvoering van 
objecten zonder geldeli jke opbrengst, aanmerkeli jke verschil len voordeden. 

De WSW legt de gemeentebesturen de verpl icht ing op te bevorderen dat 
personen, die ingevolge de bepal ingen van deze wet daarvoor in aanmer-
king komen, aangepaste arbeid in de zin van de WSW word t aangeboden. 
Hieruit vloeit voort , dat ook de verantwoordel i jkheid voor het aanwijzen van 
addit ionele werkobjecten in de eerste plaats bij de gemeentebesturen be-
rust. Dit ontslaat deze besturen echter niet van de verpl icht ing om ook bij de 
ui tvoer ing van werkzaamheden in het kader van de WSW ten behoeve van 
publiekrechtel i jke rechtspersonen of van privaatrechtel i jke rechtspersonen 
zonder w ins toogmerk zich telkenmale af te vragen of er sprake is van werk-
zaamheden welke door die rechtspersonen krachtens hun taakstell ing in elk 
geval behoren te worden verr icht. 

Het ontbreken van f inanciële middelen bij de desbetreffende rechtsperso-
nen kan op zich zelf geen argument vormen voor een beleid waarbi j taken als 
bovenbedoeld in WSW-verband zonder geldeli jke vergoeding tot ui tvoering 
worden gebracht. 

Een dergeli jk beleid zou immers niet alleen in stri jd zijn met een verant-
woorde besteding van de op de r i jksbegrot ing voor de sociale werkvoorzie-
ning beschikbaar gestelde middelen, doch ook de bepaling van priori teiten 
bij noodzakelijke aanpassingen van het normale personeelsbudget bij de be-
trokken instel l ingen kunnen beïnvloeden, de kansen voor WSW-werknemers 
op overgang naar een dienstbetrekking bij deze instel l ingen kunnen verklei-
nen en het gevaar oproepen dat werkobjecten van de sociale werkvoorzie-
ning de werkgelegenheid van andere dan in het werkverband werkzame per-
sonen op onverantwoorde wijze beïnvloeden of dat jegens derden onverant-
woorde concurrent ie word t gepleegd. 

Tegen die achtergrond zal zich het beleid van de gemeentebesturen ter za-
ke van de ui tvoer ing van niet-geldeli jke opbrengst opleverende werkobjec-
ten in de sociale werkvoorziening moeten afspelen. Het voorgestelde desbe-
treffende wetsart ikel biedt vo ldoende ruimte om in deze een verantwoord be-
leid te kunnen verwezenl i jken. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 

Artikel 4. Bij de invoer ing van de Wet Sociale Werkvoorziening is in het 
derde lid van dit artikel voor de gemeentebesturen de mogel i jkheid geopend 
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om ook particuliere werkgevers, met het oog op hun deskundigheid op het 
gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, tot lid van de sociale werkvoor-
zieningscommissie te benoemen. Mede ter instandhouding en bevorde-
ring van een goede verhouding tussen de bedrijven van de sociale werk-
voorziening en het overige bedrijfsleven wordt - overeenkomstig het ter za-
ke uitgebrachte advies van de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening 
van de Sociaal-Economische Raad - thans het lidmaatschap van een verte-
genwoordiger van werkgeverszijde in de sociale werkvoorzieningscommis-
sie verplicht gesteld. Daartoe wordt een recht van voordracht gegeven aan 
een algemeen erkende centrale werkgeversorganisatie. Het ligt in de bedoe-
ling daartoe aan te wijzen de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties. 

Artikel 13. In de praktijk van de sociale 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 tegen geldelijke betaling werden geleverd. 
Naarmate de kwalitatieve ontwikkeling van de overige onderdelen van de 
sociale werkvoorziening vorderde drong de rijksoverheid er op aan ook in 
deze sectoren te streven naar levering van produkten en diensten tegen gel-
delijke vergoeding. 

Als een juist beleid werd van rijkswege gezien dat bij het zoeken naar pas-
sende arbeidsmogelijkheden voor de (aspirant) werknemers steeds primair 
naar arbeidsmogelijkheden in de geldelijke opbrengst opleverende sfeer zou 
worden gezocht. Niettemin bleken in de afgelopen jaren over de hantering 
van de factoren waarbij bij het aanwijzen van werkobjecten zonder geldelijke 
opbrengst rekening moet worden gehouden, in de praktijk verschillende op-
vattingen te bestaan. Voor een goede beleidsvoering is eenheid van inter-
pretatie op dit punt van essentieel belang. 

In verband hiermede is in de wet tot uitdrukking gebracht waaraan een 
werkobject dat geen geldelijke opbrengst 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 pas-
sende arbeid in de zin van artikel 7 van de wet kan worden gevonden die het 
werkverband wel een geldelijke opbrengst oplevert. 

Voorts dient vast te staan, dat een werkobject zonder geldelijke opbrengst 
slechts ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen of van privaat-
rechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, bij voorbeeld in de sfeer 
van de overheid of van een instelling zonder winstoogmerk, tot uitvoering 
mag komen; levering van produkten 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 binnen de normale taakstelling van de des-
betreffende rechtspersonen noodzakelijk en onvermijdelijk tot uitvoering 
dienen te worden gebracht. 

Voorkomen dient te worden dat binnen het raam van werkobjecten zonder 
geldelijke opbrengst WSW-werknemers worden belast met werkzaamheden 
waarvoor in het normale budget van de desbetreffende rechtspersoon voor-
zieningen behoren te worden getroffen. 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 inschakeling bij bepaalde «normale» werk-
zaamheden van bijvoorbeeld een overheidsdienst of instelling zonder winst-
oogmerk wenselijk is, doch dat - mede gelet op de beschikbare perso-
neelsformatie - voor de vereiste voortgang der werkzaamheden aan zijn be-
moeiingen geenszins behoefte bestaat. In een zodanig geval zal - ongeacht 
de aard van de werkzaamheden welke de WSW-werknemer verricht - het 
werkobject een additioneel karakter kunnen dragen. 
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Uitzonderingen zijn mogelijk gemaakt, ten eerste om de belangen van 
reeds in dienst zijnde werknemers te beschermen. In verband hiermede is in 
het vierde lid de mogelijkheid geopend dat het gemeentebestuur - na de 
commissie te hebben geraadpleegd - een werkobject zonder geldelijke op-
brengst dat niet (respectievelijk niet meer) voldoet aan de daarvoor gestelde 
criteria kan handhaven voor die werknemers, die reeds op dat object zijn ge-
plaatst, voor zolang voor hen elders in WSW-verband geen «passende» ar-
beid in de zin van artikel 7 van de wet kan worden gevonden. Het zou niet 
verantwoord zijn in een zodanige situatie 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 uitzonderingsmogelijkheid, die tot doel 
heeft de «doorstroming» van de werknemers naar een werkkring buiten 
WSW-verband te bevorderen. Het betreft hier werkzaamheden, die een 
werknemer bij wijze van «proefplaatsing» gedurende korte tijd verricht ten 
behoeve van een werkgever die heeft toegezegd betrokkene bij gebleken ge-
schiktheid in eigen dienst te zullen nemen. 

In een dergelijk geval kunnen de desbetreffende werkzaamheden, ook 
wanneer daar geen geldelijke opbrengst tegenover staat, als werkobjecten 
worden aangewezen. Uiteraard moet de commissie vooraf zijn gehoord. Een 
en ander neemt niet weg, dat het bepaalde in artikel 19, tweede lid, van het 
Besluit organisatie sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 512), volgens het-
welk voorafgaande aan de uitvoering van werkobjecten bij op het maken 
van winst gerichte bedrijven, naast het advies 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, anders 
dan vóór de wijziging van artikel 13, de mogelijkheid tot aanwijzing van werk-
objecten door privaatrechtelijke rechtspersonen beperkt tot geldelijke op-
brengst opleverende werkobjecten. 

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

Artikel 30. 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 voorgezeten, 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 advi-
sering als bovenbedoeld noodzakelijk. Daarom werd destijds in voornoemd 
besluit het voorbehoud opgenomen, dat voorafgaande adviesaanvrage 
door het gemeentebestuur aan het orgaan van overleg niet hoeft plaats te 
vinden als het gemeentebestuur een beroep kan doen op zwaarwichtige be-
langen, die zich daartegen verzetten. Zodra op grond van de thans voorge-
stelde wijziging van bovengenoemd wetsartikel de deelnemers aan het 
overleg de plicht tot geheimhouding kan worden opgelegd, zal de zojuist be-
doelde beperking worden opgeheven. 

Artikel 40. Dit artikel regelt de vergoeding door het Rijk van de vacatiegel-
den en de reis- en verblijfkosten, als bedoeld in artikel 6, op gelijke wijze als 
voorheen in artikel 40, onder a, was bepaald, met dien verstande dat de cen-
trale 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 regelen. 
Daardoor is aan een verplichte voorafgaande advisering door de centrale 
commissie de zin komen te ontvallen. 

Artikel 41. Wat betreft de leidende gedachten ten aanzien van dit sy-
steem van rijksbijdragen in de kosten van de uitvoering van de sociale werk-
voorziening, zij verwezen naar hetgeen in het algemene deel van de toelich-
ting hierover is vermeld. 
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Ingevolge het bepaalde in dit artikel word t door het Rijk 100% vergoed van 
de ui tgaven, gedaan volgens bij of krachtens algemene maatregel van be-
stuur gestelde regels ter zake van de in artikel 30, eerste l id, onder a bedoel-
de lonen en andere f inanciële aanspraken (met uitzondering van de kosten 
van vervoer), alsmede van de door de Minister aan te wijzen sociale lasten. 
Bij dit systeem speelt het onderscheid tussen wel of geen geldeli jke op-
brengst opleverende werkobjecten geen rol meer. Bovendien komt met dit 
systeem de noodzaak te vervallen om het Besluit r i jksvergoeding bijzondere 
groepen sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 515) te handhaven. Dit besluit 
zal dan ook worden ingetrokken. De in artikel 30, eerste l id, onder a. bedoel-
de andere f inanciële aanspraken zijn vermeld in het Besluit arbeidsvoor-
waarden sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 518), en wel in de volgende ar-
t ikelen: 

artikel 7, eerste l id: de aanvul l ing van het loon tot het wettel i jk vastgestel-
de m in imumloonbedrag ; 

artikel 8, vi j fde l id : aanvul l ing van de ziektewetuitkering tot het netto-
loon; 

artikel 8, zevende l id : uitkering ter hoogte van het loon over ver lofdagen, 
die een werknemer vóór beëindiging van zijn dienstbetrekking niet heeft 
kunnen opnemen ; 

artikel 8a, eerste l id: tegemoetkoming in kosten van ziektekostenverzeke-
r ing; 

artikel 9: vakant ietoeslag; 
artikel 9a: aanvul lende oudedagsvoorz ien ing; 
artikel 13: compensat ie voorzover bestaande uit een bedrag in geld voor 

overwerk of voor het verr ichten van werk op dagen of t i jden waarop nor-
maal geen arbeid word t verricht. 

Wat betreft het niet opnemen in de pr imaire r i jksvergoeding van de in art i-
kel 10 van ( laatstgenoemd) besluit bedoelde aanspraken van de werknemers 
op een individuele vervoersvergoeding word t verwezen naar hetgeen daar-
over in het algemene deel van deze toel icht ing is vermeld. 

Artikel 42 en 42a. Het derde lid van artikel 42 biedt het gemeentebestuur 
de mogel i jkheid o m - onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister 
-een voordel ig saldo van de exploi tat ierekening van een werkverband geheel 
of gedeelteli jk een bestemming te geven in het belang van het werkverband. 

Het gemeentebestuur kan zich daartoe, na het advies van de commissie te 
hebben ingewonnen, met zijn desbetreffende voorstel schriftelijk tot de Mi -
nister wenden. Voor het verkri jgen van de vereiste goedkeuring van de Mi-
nister zal belangri jk zijn de vraag of de voorgestelde bestemmingen een be-
dr i jsmat ig karakter hebben en/of gericht zijn op verbeter ing van de arbeids-
omstandigheden. Daarnaast is het wenseli jk, dat de bestemmingen binnen 
een afzienbare t i jd (bij voorbeeld 3 jaar) na datum van het verzoek te realise-
ren zijn. Het verdient daarom aanbeveling dat het gemeentebestuur in zijn 
desbetreffende verzoekschrift aan de Minister, van een termi jn als bovenbe-
doeld, meld ing maakt. 

Ingeval de Minister slechts gedeelteli jk met het voorstel van het gemeen-
tebestuur akkoord kan gaan, word t het resterende bedrag van het voordel ig 
saldo op de vergoeding als bedoeld in artikel 41 in minder ing 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 exploitat ierekening van een werkverband, dan wel aan zijn be-
sluit in te s temmen met een door het gemeentebestuur voorgestelde be-
s temming van een voordel ig saldo van die exploitat ierekening. De Minister 
hoort de centrale commiss ie alvorens een besluit als hierboven bedoeld te 
nemen. In artikel 42, eerste l id, van de huidige wet zijn dienovereenkomstige 
bepalingen opgenomen met betrekking tot verhoging van r i jksvergoeding. 

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 exploitatielast van kosten, alsmede van niet 
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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) voor tv loeien uit het bedri j fsgebeuren van een werkver-
band, kosten die volgens gangbare normen niet of geheel ten laste van een 
bepaald exploitat iejaar behoren te worden gebracht en kosten, die bij een 
zorgvuldig zakelijk beheer vermeden hadden kunnen worden. Tot kosten als 
hierboven omschreven zijn mede te rekenen: 

- Kosten en algemeen beheer voor zover niet gedekt door gemeentel i jke 
bi jdragen. De kosten van onderzoek zijn niet daaronder begrepen; 

- afschri jv ing op g rond ; 
- ui tgaven verband houdende met verbouwing of n ieuwbouw, gedaan 

vóór en t i jdens de bouwper iode, alsmede kosten van ingebruikneming. Der-
gelijke kosten behoren te worden geact iveerd; 

- kosten van uitbesteed werk van werkobjecten waarvoor geen geldelijke 
opbrengst word t ontvangen. 

Wat de bovenbedoelde inkomsten betreft word t gedacht aan bij voor-
beeld: 

- niet in de exploi tat ierekening verantwoorde inkomsten uit belegde re-
serves; 

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

Een gel i jksoort ige bepal ing als opgenomen in dit art ikell id is thanste v in-
den in artikel 4 onder c van het Besluit verhoging r i jksvergoeding sociale 
werkvoorz iening 1968 Stb. 516. Daarin word t bepaald dat de Minister toe-
kenning van een verhoging (van de ri jksvergoeding) geheel of ten dele kan 
weigeren indien en voor zover het nadelig saldo veroorzaakt of mede ver-
oorzaakt word t door het naar zijn oordeel ten onrechte in de exploitatiereke-
ning opnemen van lasten of n iet-opnemen van baten. Deze bevoegdheid 
werd tot op heden niet nader ui tgewerkt. Thans is die bevoegdheid in het 
voor l iggende wetsontwerp opgenomen, terwi j l nadere regels worden gege-
ven bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur. Het beleid dat op 
dit puntr dient te worden gevoerd kri jgt daarmee een wettel i jke grondslag, 
terwi j l de ui tvoer ing op een duidel i jke en voor alle betrokkenen inzichtelijke 
wijze kan geschieden. 

Het tweede lid van het artikel legt het gemeentebestuur de verpl icht ing op 
ten aanzien van in de wet genoemde categorieën van ui tgaven t i jdig het 
voorover leg met de ri jksconsulent aan te gaan en diens schrifteli jke advies 
ter zake in te w innen. In feite word t hierbij een adviesprocedure, waarop 
desti jds reeds in enkele achtereenvolgende circulaires bij de gemeentebe-
sturen is aangedrongen, in de wet vastgelegd. 

Aan de gemeentel i jke beslissingen welke afwijken van het advies van de 
ri jksconsulent worden in de voorgestelde wetswi jz ig ing geen rechtstreekse 
gevolgen verbonden. Zulks zou immers in str i jd zijn met de op de gemeente-
besturen rustende pr imaire verantwoordel i jkheid voor de ui tvoer ing van de 
wet en dus ook voor de in dat kader te nemen besluiten. Het voorgaande be-
tekent uiteraard niet dat bij de beoordel ing van gemeentel i jke verzoeken om 
aanvul lende r i jksvergoedingen in exploitat ie-tekorten voorb i j gegaan zal 
worden aan afwijkende beslissingen als zojuist bedoeld, voor zover die tot 
een aanmerkel i jke kostenverzwaring aanleiding hebben gegeven. Daarbij zal 
echter mede aandacht worden gegeven aan de overwegingen waardoor het 
gemeentebestuur zich bij zijn afwijkende beslissing heeft laten leiden. Ge-
zien de ervar ingen mag overigens worden aangenomen, dat de gemeente-
besturen bij hun beslu i tvorming over het algemeen aan weloverwogen en 
goed onderbouwde adviezen zorgvuldig aandacht zullen schenken. 

Het ligt in de bedoel ing bij de ter zake te stellen regelen de verpl ichte voor-
afgaande advisering door de ri jksconsulent te beperken tot ui tgaven, welke 
van wezenli jke invloed zijn op de exploitat ie van het werkverband en gedu-
rende lange t i jd op deze exploitat ie zullen doorwerken. Daarbij word t ge-
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dacht aan exploitat ielasten 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, inven-
tarissen en t ransportmiddelen) met een afschri jv ings- c.q. huurtermi jn 
van langer dan één jaar. Ten aanzien van de genoemde groep roerende goe-
deren zal het betreffende advies alleen worden ver langd voor vervangingen 
en ui tbreidingen welke belangri jke capaci tei tsvergrot ingen tot gevolg zullen 
hebben of waarvan de realisering betekenende nadelige f inanciële gevolgen 
kan hebben voor de exploitat ie van het werkverband. 

Met betrekking tot de uitgaven welke verband houden met de voorziening 
in hoger personeel worden bedoeld de salariskosten van personeel vanaf de 
rang of funct ie van hoofdwerkmeester. 

Evenals in het voorgaande lid het geval was word t met invoeging van dit 
onderdeel beoogd de eenduidigheid en overzichtel i jkheid bij de ui tvoer ing 
van het beleid te bevorderen. 

Artikel 43. Bij de door de Minister in het kader van dit artikel te stellen re-
gels is thans het verlenen van voorschotten op bepaalde door het Rijk te ge-
ven vergoedingen, met name als onderdeel van het vergoedingensysteem ge-
noemd. De bedoeling is, dat zowel in de pr imaire vergoeding als met betrek-
king tot het te verwachten nadelig exploi tat iesaldo het verlenen van voor-
schotten in een vroeg stadium plaats v indt, waardoor rente-lasten kunnen 
worden beperkt. Verder is dit artikel inhoudel i jk niet gewi jz igd. Met de hier 
genoemde deskundige word t bedoeld een registeraccountant of een daar-
mede bij de Wet op de registeraccountants gel i jkgestelde. Hetzelfde geldt 
voor de deskundige, genoemd in artikel 44, eerste l id, onder b. 

Artikel 44. De gronden waarop de Minister een r i jksvergoeding geheel of 
gedeelteli jk kan weigeren, terugvorderen of verrekenen zijn niet meer ver-
spreid over de wet en het Besluit verhoging r i jksvergoeding sociale werk-
voorziening (Stb. 1968, 516), doch worden alle in de wet zelf opgenomen. 

De gehele of gedeelteli jke weiger ing van een «aanvullende» ri jksbijdrage 
op grond van ernstige tekor tkomingen van de gemeente of privaatrechtel i j -
ke rechtspersoon, die het werkverband beheert, wo rd t niet zonder meer ge-
koppeld aan een daardoor veroorzaakt nadelig saldo. Volgens het bepaalde 
in artikel 44 behoeft voor een weiger ing als hiervoor bedoeld tussen ernstige 
tekor tkomingen in het beheer van een werkverband en het nadelig saldo 
geen verband te bestaan. Er kunnen zich immers situaties voordoen die op 
zichzelf geen (directe) consequenties hebben voor de nadelige f inanciële uit-
komsten van het werkverband, doch waarbi j wel in ernstige mate word t 
voorbi jgegaan aan bij of krachtens de WSW gestelde eisen, bij voorbeeld 
met betrekking tot de behart iging van de belangen der werknemers en hun 
inspraakmogel i jkheden. Ook in dat geval kan de Minister tot een gehele of 
gedeelteli jke weiger ing als bovenbedoeld besluiten. 

Daar de weiger ingsgronden, vermeld in artikel 4 van eerder genoemd be-
sluit, in feite betrekking hebben op de vaststel l ing van het saldo van de ex-
ploi tat ierekening, zijn zij niet meer als weiger ingsgronden vermeld, doch 
worden voor zover nodig in een besluit betreffende de vaststel l ing van het 
saldo van de exploi tat ierekening van werkverbanden der sociale werkvoor-
ziening opgenomen. Het Besluit verhog ing r i jksvergoeding sociale werk-
voorziening zal worden ingetrokken. 

Artikel 45. Onder beslissingen van de Minister inzake het bestemmen van 
een voordel ig saldo in het belang van het werkverband word t uiteraard me-
de begrepen het geheel of gedeelteli jk weigeren van een zodanige bestem-
ming . Voorts zijn de mogel i jkheden voor het gemeentebestuur om in beroep 
te gaan tegen een beslissing van de Minister ver ru imd met die inzake de 
vaststel l ing van het saldo van een exploi tat ierekening van een werkverband. 
De beslissing, die door de Minister genomen word t in verband met de vast-
stel l ing van een saldo als bovenbedoeld, ligt nameli jk op een ander terrein 
dan de beslissing die verband houdt met de al of niet (gehele of gedeelte-
lijke) toekenning van een r i jksvergoeding. 
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ARTIKEL II 

Aangezien de f inanciële afwikkel ingen en de beoordel ing van het gevoer-
de beleid van de gemeentebesturen plaats v indt na af loop van het betrokken 
kalenderjaar, is in dit artikel de bepal ing opgenomen dat door de afwerking 
van de jaren vóór de inwerk ingtreding van deze wet de «oude» bepalingen 
van kracht bl i jven. 

ARTIKEL III 

In het algemene deel van de toel icht ing is al opgemerkt , dat een van de 
ui tgangspunten van de wi jz ig ing van de W S W is, dat de lastenverdeling tus-
sen Rijk en gemeenten met betrekking tot de toepassing van de WSW als ge-
heel genomen geen wi jz ig ing diende te ondergaan, doch dat - afhankelijk 
van plaatselijke omstandigheden - zich ten aanzien van afzonderli jke ge-
meenten wel verschi l len kunnen voordoen. 

In dit artikel is een regeling getroffen die inhoudt, dat voor het - overigens 
beperkte - nadelig effect van de wi jz ig ing van het f inancieringsstelsel bij een 
aantal gemeenten gedurende een periode van 5 jaren een vergoeding word t 
gegeven. Telkenjare word t deze vergoeding met 20% verminderd. Daarme-
de word t bereikt dat de desbetreffende gemeenten c.q. schappen tot en met 
1985 de gelegenheid kri jgen geleideli jk voorzieningen te treffen ter voorko-
ming en ondervanging van eventuele nadelige effecten. Als grondslag voor 
de berekening dient het resultaat over één bepaald jaar, in dit geval 1979. 
Het zesde lid opent voor het gemeentebestuur, dat bezwaren heeft tegen de 
vorenbedoelde extra-vergoeding, de mogel i jkheid om binnen twee maan-
den na de datum van het desbetreffende besluit bij de Kroon in beroep te ko-
men. 

ARTIKEL IV 

Wat betreft de intrekking van de in dit artikel genoemde besluiten word t 
verwezen naar hetgeen in verband hiermede is vermeld in de toel icht ing bij 
respectieveli jk de artikelen 41 en 44. 

ARTIKEL V 

Wat de inwerk ingtreding van deze wet betreft, wordt gestreefd naar de da-
t u m v a n 1 januari 1981. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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