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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 28 augustus 1984 

De vaste Commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid1 voerde op 
9 mei 1984 mondeling overleg met de minister van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid over de schets van een wettelijke regeling inzake het 
verrichten van onbeloonde arbeid met behoud van uitkering. Deze schets 
werd aan de Kamer gezonden bij brief van 7 februari 1984 (bijlage I). 
Nadien zond de minister nog aanvullende informatie middels zijn brief van 
6 april 1984 (bijlage II). 

De minister was tijdens het overleg vergezeld van enige van zijn ambte-
naren, te weten de heren Den Broeder, Dijkstra, Hoffman en Kok. 

Van de uitkomsten van het gevoerde overleg brengt de commissie als 
volgt verslag uit. 

Vragen en opmerkingen vanuit de commissie 

Mevrouw Kamp (V.V.D.) stelde het op prijs met de minister van gedachten 
te wisselen over de invulling van een mogelijke Wet onbeloonde arbeid 
door uitkeringsgerechtigden (WOAU). Een wettelijke regeling wordt door 
het kabinet noodzakelijk geacht ten einde meer mogelijkheden te scheppen 
voor het onbeloond werken, maar tevens om reeds in gang gezette 
ontwikkelingen op dit punt beter te kunnen beheersen. Onderkent de 
minister het gevaar van te veel regelgeving in een periode waarin veeleer 
sprake is van deregulering? Zal een wettelijke regeling ook in de praktijk 
goed uitvoerbaar zijn, zonder al te veel controlevoorschriften? Welke 
kosten zullen gemoeid zijn met de uitvoering van de voorgenomen regeling? 
Bovendien wilde dit lid vernemen of regelgeving ingegeven is door een 
onvoldoende vertrouwen in de lagere overheden, die nu belast zijn met de 
uitvoering van een controle op regelingen met betrekking tot werken met 
behoud van uitkering. Voorziet de bewindsman geen moeilijkheden om in 
de wet de begripsomschrijvingen zo te formuleren dat het traditionele 
vrijwilligerswerk buiten de werkingssfeer zal blijven? De wettelijke regeling 
zal gericht zijn op deelname aan maatschappelijke activiteiten door langdurig 
werklozen. Op grond van welke overwegingen wordt het begrip langdurig 
gekoppeld aan een halfjaar? Geldt het belang van maatschappelijke 
participatie overigens niet tevens voor WAO- en AAW-gerechtigden? 

Mevrouw Kamp meende voorts dat er onvoldoende redenen zijn aan te 
voeren om de doelgroep uit te breiden met 16- en 17-jarigen en met 
gehuwde vrouwen. De regeling dient betrekking te hebben op onbeloonde 
arbeid door uitkeringsgerechtigden. 
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Vervolgens ging de woordvoerster van de V.V.D. fractie in op toetsings-
commissies. Zij stemde er mee in dat er regionale commissies zouden 
komen en dat het rayon van de commissie zal samenvallen met het rayon 
van het gewestelijk arbeidsbureau. Zij wenste echter een nadere toelichting 
op het voornemen geen vertegenwoordiger van de provincie op te nemen 
in de commissie, doch de provincie wel te belasten met (een gedeelte van) 
de kosten. Op welke wijze zullen overigens de kosten op het bedrijfsleven 
worden verhaald? 

Voorgesteld wordt om de toetsingscommissie tevens beslissingsbevoegd-
heid te geven. Nog afgezien van de vraag of de naamgeving wel gehandhaafd 
kan blijven wilde dit lid weten welke juridische status een beslissing zal 
hebben. 

Met betrekking tot de besluitvorming binnen de toetsingscommissies 
vroeg zij de minister hierop nader in te gaan. Zal bij meerderheidsbeslissing 
een quorum vereist zijn? 

Voorts wees mevrouw Kamp er op dat, in de situatie waarin zowel de 
uitkeringsgerechtigde als de derde belanghebbende beroep aantekenen 
tegen een beslissing van de toetsingscommisie, twee verschillende 
instanties een niet eensluidende uitspraak kunnen doen. Onderkent de 
bewindsman deze mogelijkheid en zo ja, op welke wijze zal hierin worden 
voorzien? Indien de regeling tevens betrekking zal hebben op 16- en 
17-jarigen en gehuwde vrouwen, welke beroepsmogelijkheden staan hen 
dan ter beschikking tegen een beslissing van de toetsingscommissie? 

Ten slotte vroeg dit lid in welke zin de actieve sollicitatieplicht uitgewerkt 
wordt in de op te stellen wettelijke regeling. 

Mevrouw Groenman (D'66) zei bezwaren te hebben tegen een wettelijke 
regeling voor het verrichten van onbeloonde arbeid. In de eerste plaats 
miste zij daarbij een visie van het kabinet op arbeid, zowel beloonde als 
onbeloonde arbeid. In de tweede plaats lijkt het kabinet zich neer te leggen 
bij de grote werkloosheid. Bovendien wijst een wettelijke regeling op 
centralistisch regulerend denken. Ten slotte houdt de regeling een verdrin-
ging van beloonde arbeid in, omdat strikte toepassing van de voorwaarde 
dat geen verdringing mag plaatshebben er toe leidt dat niet of nauwelijks 
mogelijkheden aanwezig zijn voor onbeloond werk. Om aan te geven dat 
een wettelijke regeling geen oplossing biedt, alleen al omdat geen goede 
afbakening mogelijk is, stelde zij de volgende vragen. 

Welke samenhang bestaat er met het sociaal-cultureel werk ingevolge 
artikel 36 WWV? Wanneer is sprake van praktijkervaring en wanneer van 
ontplooiing? Hoe wordt bepaald of concurrentievervalsing zal optreden? 
Hoeziet het kabinet de relatie tussen deze schets en het derde arbeidscircuit? 

Het was dit lid opgevallen dat de landelijke vereniging van vrijwilligers-
centrales niet om advies is gevraagd. Waarom is dit achterwege gelaten? 
De voorgenomen wettelijke regeling is bedoeld ten behoeve van langdurig 
werklozen. Welke voordelen zijn voor betrokkenen verbonden aan deze 
regeling? Indien (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten eveneens tot de 
doelgroep zullen behoren, zullen zij dan niet het gevaar lopen van afschatting 
ingeval van deelname aan een project? 

Over de sancties vroeg dit lid op welke wijze een Rww-gerechtigde een 
sanctie opgelegd kan worden in voorkomende gevallen. 

Afsluitend merkte mevrouw Groenman nog op dat ook (vertegenwoordi-
gers van) uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigd behoren te zijn in de 
toetsingscommissies. Wie draagt overigens de kosten van de toetsing? 
Waarom zullen vakantiegelden worden betaald aan niet-ambtelijke leden, 
terwijl toch sprake is van een duidelijk belang bij de toetsing? 

De heer Willems (P.S.P.) zag in de schets voor een wettelijke regeling een 
streven om langdurig werkozen nog verder te betuttelen door hen te 
onderwerpen aan allerlei regels, criteria en voorwaarden. De regeling zal 
dan ook niet ten goede komen aan deze categorie van uitkeringsgerechtig-
den, doch aan het bedrijfsleven. Het voorleggen van de schets had hem 
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met name bevreemd daar nog in oktober 1983 de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer De Graaf had uitgesproken 
geen behoefte te hebben aan een wettelijke regeling. Waarom heeft de 
minister de organisaties van belanghebbenden niet gehoord over deze 
schets, in tegenstelling tot de organisaties van werkgevers en werknemers? 
Welke strikte noodzaak bestaat er voor een wettelijke regeling? 

Wat wordt, met andere woorden, toegevoegd aan bestaande regelingen? 
Hoe verhoudt het opstellen van een wettelijke regeling zich tot het streven 
van het kabinet naar deregulering? 

Met het oog op bescherming van betaalde arbeid, alsmede tot uitbreiding 
daarvan, zijn met name vanuit werknemerskringen talloze suggesties 
gedaan, zodanig dat deze regeling geheel overbodig is. De heer Willems 
noemde in dit verband de arbeidstijdverkorting, herverdeling van werk, 
diverse jeugdwerkloosheidsplannen, terugploegexperimenten en EAJ-pro-
jecten. 

Zolang de overheid niet in staat is meer betaalde arbeid te scheppen 
moet onbetaalde arbeid een serieuze kans krijgen. De toetsing of sprake is 
van mogelijke verdringingseffecten behoort toe aan de vakbeweging, aldus 
dit lid. 

Omdat het P.S.P.-fractielid geen enkele behoefte zei te hebben aan een 
wettelijke regeling ging hij niet in op de diverse onderdelen van de schets. 
Slechts wilde hij nog vernemen wanneer er meer duidelijkheid zal ontstaan 
met betrekking tot de visie van het kabinet op de sollicitatieplicht, te 
vervatten in een circulaire aan de gemeentebesturen. Reeds meermalen is 
toegezegd dat spoed betracht wordt met de opstelling ervan. Bovendien 
drong hij aan op het scheppen van waarborgen tegen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer door middel van registratie van tal van persoonlijke 
gegevens van uitkeringsgerechtigden. 

Afsluitend merkte dit lid nog op dat deze voorliggende schets een 
volgende stap zou kunnen inhouden naar een ongewenste vorm van 
werkverschaffing. 

De heer Van der Vlies (S.G.P.) hechtte grote waarde aan het creëren van 
mogelijkheden om maatschappelijk te kunnen participeren, nu er een groot 
tekort bestaat aan betaalde arbeidsplaatsen. Op dit terrein zijn reeds vele 
initiatieven ontwikkeld die door hem positief gewaardeerd worden. Het is 
echter de taak van de overheden, aldus dit lid, om toe te zien dat hiervan 
geen nadelige effecten uitgaan op de reguliere arbeidsmarkt. 

Zijn fractie kon zich vinden in de geschetste lijnen, zoals door de minister 
voorgesteld, van een regulering van onbetaalde arbeid. Op een aantal 
punten wenste dit lid echter verduidelijking. Het traditionele vrijwilligerswerk 
zal buiten de mogelijk op te stellen wettelijke regeling blijven. Op welke 
wijze kan zulks effectief geschieden? Waarom zijn de centrales voor het 
vrijwilligerswerk niet gehoord over de schets? 

De onbeloonde arbeid zal een tijdelijk karakter moeten hebben, zo staat 
vermeld in de schets. Zal die tijdelijkheid gerelateerd worden aan leeftijden, 
de leeftijdsopbouw van het bestand van werklozen of aan de soort arbeid, 
zo vernam dit lid gaarne. Met betrekking tot de samenstelling van de 
regionale toetsingscommissies vroeg de heer Van der Vlies waarom niet 
ook plaats is ingeruimd voor bij voorbeeld de provincie, de centrales voor 
vrijwilligerswerk of de gewestelijke arbeidsbureaus. 

De besluitvorming zal bij eenparigheid van stemmen dienen te geschieden. 
Ligt hierin niet het gevaar verscholen dat bepaalde zaken kunnen worden 
geblokkeerd door één stemgerechtigde? Dit lid zou gaarne zien dat de 
minister hierop nader inging. Waarom zullen de provincies, hoewel 
volgens de schets geen lid meer van de toetsingscommissie, wel die 
commissies moeten instellen en het secretariaat voeren en bovendien nog 
voor een gedeelte van de kosten aangeslagen worden? Is zulks wel redelij-
kerwijs te verlangen? Bestaat tevens niet de mogelijkheid dat uitspraken 
van gedeputeerde staten, als beroepsinstantie in dezen, in strijd komen met 
het provinciaal beleid? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100, hoofdstuk XV, nr. 87 3 



Afsluitend vroeg dit lid de minister nog eens uiteen te zetten of een 
beheersingsinstrument in de vorm van een wettelijke regeling noodzakelijk 
is, mede gelet op het streven naar deregulering. 

De heer Moor (P.v.d.A.) merkte op dat voor zijn fractie het werken met 
behoud van uitkering de laagste prioriteit heeft. Voorop staan de uitbreiding 
van betaalde werkgelegenheid, de herverdeling van arbeid en het zogeheten 
«terugploegen» van uitkeringen. Het gevaar bestaat immers dat door de 
onbeloonde arbeid, en de regulering ervan, de aandacht wordt afgeleid van 
datgene, waaraan werkelijk behoefte bestaat. 

De maatschappelijke werkelijkheid leert dat ruim 100000 mensen in 
enigerlei vorm onbeloonde arbeid verrichten. Zijn fractie had reeds eerder 
aangedrongen op een wettelijke regeling ten einde de negatieve uitstra-
lingseffecten te reguleren. Een afgerond oordeel over een regeling zal 
echter eerst gegeven kunnen worden ten tijde van de behandeling van het 
voorstel van wet. 

Met betrekking tot de toetsingscommissies merkte dit lid op dat bij 
nadere afweging regionale commissies de voorkeur verdienen boven 
plaatselijke commissies. De redenen die in de schets daarvoor staan 
vermeld worden derhalve gedeeld door zijn fractie. De besluitvorming 
dient bij die commissies te liggen, op basis van unanimiteit, wellicht met 
een vetorecht voor werkgevers en werknemers. 

De financiering van de commissies, zo vervolgde dit lid, dient de rijks-
overheid voor zijn rekening te nemen. 

Ten slotte vroeg de P.v.d.A.'fractiewoordvoerder de minister te willen 
bevorderen dat het wetsvoorstel spoedig zal worden ingediend. 

De heer Weijers (C.D.A.) bracht naar voren dat uitdrukkelijk vastgesteld 
moet worden dat het beleid van werken met behoud van uitkering geen 
hoofddoel moet zijn. Er dient blijvend gestreefd te worden naar uitbreiding 
van het aantal betaalde arbeidsplaatsen. In dat licht bezien zal naar zijn 
opvatting de wettelijke regeling een tijdelijk karakter moeten hebben. 

Zijn fractie acht totstandkoming van een wettelijke regeling gewenst. Op 
die wijze immers kan tegemoetgekomen worden aan de verlangens van de 
sociale partners, die bereid zijn mede te werken aan een daarin neergelegd 
beleid, mits er voldoende waarborgen zullen zijn geschapen. De wettelijke 
regeling dient evenwel niet elk onderdeel uitputtend te regelen; naar de 
mening van dit lid zou er ruimte moeten worden geschapen voor een 
regionale uitwerking van hoofdlijnen. Dit lid zou bovendien gaarne zien dat 
tijdig de nodige voorlichting wordt gegeven over de mogelijkheden van 
werken met behoud van uitkering, opdat geen tijd verloren gaat. Al te lang 
wordt immers over een op te stellen regeling gesproken. Op een aantal 
onderdelen wenste de heer Weijers nog een verduidelijking te krijgen. 

In de schets wordt voorgesteld om werklozen in aanmerking te doen 
komen voor onbeloonde arbeid met behoud van uitkering indien zij een 
halfjaar werkloos zijn. Verdient het geen aanbeveling deze termijn op een 
jaar te stellen ten einde de regeling ten goede te laten komen van langdurig 
werklozen, zo vroeg dit lid. Welke maatstaven legt de minister aan bij het 
begrip «langdurig»? 

De heer Weijers kon zich vinden in regionale toetsingscommissies maar 
wenste eveneens een verduidelijking van de minister te krijgen omtrent de 
rol van de provincies daarbij. 

De arbeidsduur per week zou naar de opvatting van dit lid niet op 40 uur 
gesteld moeten worden. Een verkorte arbeidsuur past immers in het 
streven naar arbeidstijdverkorting bij beloonde arbeid. Aandacht vroeg hij 
tevens voor de positie van bestaande Rww- en WWV-commissies in het 
licht van de wettelijke regeling. Valt wel een goede afbakening van be-
voegdheden te maken? Ook op het punt van de financiering vroeg hij de 
bewindsman welke mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn. 
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De beroepsprocedure dient kort en helder te zijn, aldus de heer Weijers, 
terwijl de toetsing van de uitspraken van de toetsingscommissies behoort 
aan te sluiten bij wat gebruikelijk is in sociale verzekeringsprocedures, te 
weten de redelijkheidstoetsing. Welke raakvlakken bestaan er overigens 
met de sociale werkvoorziening, zo wilde dit lid vernemen. Zijn organisaties 
uit deze kring betrokken geweest bij de voorbereiding van de schets? Ten 
slotte vroeg hij een reactie van de minister op het verschil dat zal ontstaan 
tussen de uitkeringsgerechtigde die deelneemt in een werkgelegenheids-
project en daarvoor loon ontvangt en de uitkeringsgerechtigde die onbe-
loonde arbeid verricht met behoud van uitkering. In de eerste situatie gaan 
na beëindiging van het project de uitkeringsaanspraken herleven, terwijl 
in de tweede situatie de rechten doorlopen. Dit verschil zal met name van 
belang zijn voor de WWV-periode, aldus de heer Weijers. 

Mevrouw Brouwer (C.P.N.) wilde de schets beoordelen vanuit het 
standpunt van haar fractie dat de positie van met name langdurig werklozen 
versterkt behoort te worden. Daarbij merkte zij nog op dat het mogelijk 
maken van het verrichten van onbeloonde arbeid met behoud van uitkering 
nimmer ten koste mag gaan van het streven naar meer betaalde werkgele-
genheid en van arbeidstijdverkorting. Dit moet ertoe leiden dat voorkomen 
wordt dat een tweedeling ontstaat tussen werkenden waar het betreft hun 
rechtspositie. Ten behoeve van langdurig werklozen zullen voorwaarden 
geschapen moeten worden ten einde initiatieven van betrokkenen zelf 
kans van slagen te doen hebben. Daarvoor zal ook ruimte gegeven moeten 
worden. 

Dit lid benadrukte voorts dat gewaakt moet worden tegen een situatie 
waarin het aantrekkelijk wordt werkzaamheden te laten verrichten door 
uitkeringsgerechtigden als goedkope arbeidskrachten. Tevens wees zij op 
de mogelijke verdringing van betaalde arbeid door onbetaalde arbeid. Dit 
nu mag nimmer plaatsvinden, aldus mevrouw Brouwer. Uitkeringsgerectv 
tigden, zo vervolgde zij, zullen in de gelegenheid gesteld worden gedurende 
een jaar in een project te participeren. Is deze termijn niet te kort? Kunnen 
uitzonderingen hierop gemaakt worden? Zal het niet bijzonder frustrerend 
werken indien betrokkene dan weer zal terugvallen op niets-doen? 

Dit lid zei het te betreuren dat organisaties van uitkeringsgerechtigden 
niet betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de schets. Zij immers 
zullen een centrale rol hebben in de regeling. Mevrouw Brouwer pleitte er 
dan ook voor dat genoemde organisaties in ieder geval deel zullen uitmaken 
van de toetsingscommissies. Bovendien stelde dit lid voor dat de wettelijke 
regeling zeer nauw zal aansluiten, althans daarvoor ruimte geeft, bij 
bestaande initiatieven. In dit verband wees zij op de gemeente Rotterdam, 
waar reeds ontwikkelingen in gang gezet zijn. Verdient het geen aanbeveling 
te inventariseren op welke wijze bij voorbeeld de vier grote gemeenten 
vorm hebben gegeven aan het werken met behoud van uitkering? 

Dit lid verklaarde zich tegen de mogelijkheid van een vetorecht voor 
partijen die zitting hebben in een toetsingscommissie. 

Haar betoog afrondend merkte de woordvoerster voor de C.P.N.-fractie 
nog op dat in de regeling geen sancties behoren te worden opgenomen. 
Het doet toch vreemd aan een regeling op te stellen ten behoeve van 
langdurig werklozen, op basis van vrijwilligheid, en daarin tevens sancties 
op te nemen. Sancties behoren te staan op verdringing van betaalde arbeid 
door onbetaalde arbeid, aldus dit lid. 

Antwoord van de regering 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf allereerst aan 
waarom naar zijn oordeel een wettelijke regeling gewenst is. 

In de eerste plaats speelt een rol dat zowel werkgevers- als werknemers-
organisaties dringend behoefte hebben aan een regeling waarin het 
werken met behoud van uitkering in zekere mate is afgebakend. 
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Ten tweede zal een wettelijke regeling meer zekerheid kunnen bieden 
aan projectaanbieders en aan uitkeringsgerechtigden. Bovendien kan in de 
regeling meer uniformiteit worden aangebracht in de werkwijze van de, 
hier en daar reeds bestaande, toetsingscommissies. Ten slotte is een 
regeling wenselijk ten einde gemeenten te kunnen corrigeren indien 
projecten worden toegestaan die mogelijk kunnen leiden tot concurrentie-
vervalsing en tot verdringing van betaalde arbeid. 

De op te stellen wettelijke regeling zal een sober karakter hebben en 
gedecentraliseerd van opzet zijn. De toetsingscommissies zullen daarin een 
centrale rol spelen. Het is onjuist te stellen dat de regeling is ingegeven 
vanuit een gebrek aan vertrouwen in de lagere overheden. De bedoeling is 
juist voorwaarden te scheppen waardoor lokale of regionale overheden tot 
betere en meer gestructureerde besluitvorming kunnen komen. 

Er bestaat een grensgebied met het traditionele vrijwilligerswerk, aldus 
de minister. Met de desbetreffende organisaties zijn derhalve ambtelijke 
gesprekken gevoerd en een overleg met de staatssecretaris wordt voorbreid. 
Een scherpe afbakening tussen onbeloonde arbeid met behoud van 
uitkering en het vrijwilligerswerk valt niet te maken. Het vrijwilligerswerk 
zal niet onder de regeling komen te vallen. 

Over het aantal werkenden met behoud van uitkering zijn gegevens 
beschikbaar. In de toekomst zullen deze wel bekend zijn aan de hand van 
gegevens van de toetsingscommissies. Met betrekking tot de doelgroep zei 
de bewindsman dat de ondergrens van een half jaar werkloosheid in zekere 
mate arbitrair is. Naar zijn oordeel echter behoren degenen die te maken 
hebben met frictiewerkloosheid niet onder de regeling te vallen. Een 
bovengrens is niet aangegeven zodat het projectaanbieders vrij staat om 
slechts werklozen in dienst te nemen die langer dan bij voorbeeld een jaar 
werkloos zijn. Van belang in dit verband is tevens de binnen enkele weken 
gereed zijnde circulaire over de actieve sollicitatieplicht. 

Het ligt in het voornemen de mogelijkheid op te nemen in de wet om bij 
algemene maatregel van bestuur ook WAO-ers en AAW-ers te laten 
deelnemen aan projecten, indien en voor zover er sprake is van een 
voldoende restcapaciteit. 

Gehuwde vrouwen, die langer dan een half jaar werkloos zijn, maar geen 
rechtop een uitkering hebben, zullen niet van de regeling worden uitgesloten. 

Het werkingsgebied van de toetsingscommissie zal niet worden voorge-
schreven, aldus de bewindsman. Zijn voorkeur ging echter uit naar het 
rayon van de gewestelijke arbeidsbureaus. Indien anders wordt overeenge-
komen zullen daartegen geen bezwaren bestaan. De kosten die gemoeid 
zijn met het functioneren van de toetsingscommissies zullen, indien 
mogelijk, gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de projectaanbieders. 
Slechts voor de niet-ambtelijke leden van de commissies zullen vacatiegel-
den worden verstrekt, die ten laste worden gebracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Overigens dient het secretariaat van de commissies van eenvoudige aard 
te zijn, zodat tevens gedacht kan worden aan uitkeringsgerechtigden die 
het secretariaat voeren voor een jaar. De positie van de provincie is op 
eigen verzoek van bescheiden aard. De provincies zullen behulpzaam 
kunnen zijn bij de bepaling van het werkingsgebied van de toetsingscorrv 
missies en functioneren als beroepsinstantie. 

Waar het betreft de besluitvormingsprocedure binnen de commissie gaat 
de voorkeur uit naar unanimiteit. Deze procedure zal dan ook in het 
wetsvoorstel worden opgenomen. 

De minister zei geen problemen te verwachten in de situatie waarin 
zowel de uitkeringsgerechtigde als de projectaanbieder in beroep gaat 
tegen de beslissing van de toetsingscommissie. Beiden zullen de in de wet 
geregelde beroepsprocedure moeten volgen. Evenmin ontstaat een 
moeilijkheid indien de bedrijfsvereniging in een goedgekeurd project reden 
vindt om op de uitkering te korten. In die situatie immers prevaleert de wet. 
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Met nadruk wees de bewindsman er vervolgens op dat de wettelijke 
regeling geen garantie biedt voor voortdurende werkgelegenheid. Wel mag 
verwacht worden dat door de opgedane werkervaring en contacten een 
betere aansluiting op de arbeidsmarkt wordt bewerkstelligd. 

De toetsing, zo zei de bewindsman voorts, zal uitsluitend betrekking 
hebben op het project. De uitkeringsgerechtigde zal slechts te maken 
hebben met de normale controle zoals die wordt uitgeoefend. Geenszins is 
het de bedoeling om te komen tot een verplichting om te werken. Wel zal 
de verplichting blijven bestaan om zich beschikbaar te houden voor de 
arbeidsmarkt, welke verplichting in het kader van de wettelijke regeling 
voor ten hoogste een jaar wordt opgeschort bij deelneme aan een project. 
De wettelijke regeling zal een tijdelijke karakter dragen. Op dit moment valt 
echter niet aan te geven in welke concrete situatie geen behoefte meer zal 
bestaan aan de wet. Een spoedige indiening van het wetsvoorstel zal 
worden bevorderd. De minister sprak de wens uit dat indiening einde 1984 
mogelijk zal zijn. Aangaande de voorlichting over het werken met behoud 
van uitkering zei de bewindsman dat hiervoor mogelijkheden zijn bij de 
gemeentebesturen, maar ook bij de gewestelijke arbeidsbureaus. De 
arbeidsduur per week zal niet worden voorgeschreven, maar worden 
overgelaten aan de projectaanbieders, zonodig in overleg met anderen. 

Gevraagd is nog naar de positie van de Rww- en WWV-commissies. Deze 
commissies beoordelen de vraag of een uitkering al dan niet verstrekt 
behoort te worden. De toetsingscommissies daarentegen beoordelen of 
projecten toelaatbaar zijn. De mogelijkheid bestaat en daarop is niets 
tegen, aldus de bewindsman, dat deze commissies qua samenstelling 
geheel of gedeeltelijk gelijk zullen zijn. Deelnemen aan een project, zo 
antwoordde de ministe/ op een desbetreffende vraag, geschiedt op basis 
van vrijwilligheid, zodat het criterium «passende arbeid» niet van toepassing 
is. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 7 februari 1984 

Hierbij doe ik u toekomen afschrift van een brief die ik heden heb doen 
toekomen aan de Stichting van de Arbeid, alsmede van de daarbij behorende 
schets van een wettelijke regeling inzake het verrichten van onbeloonde 
arbeid met behoud van uitkering, in het bijzonder door langdurig werklozen. 

Met nadruk wijs ik erop dat het in dit stadium gaat om een inbreng voor 
de discussie met de Stichting van de Arbeid, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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Schets van een wettelijke regeling inzake het verrichten van onbeloonde 
arbeid met behoud van uitkering, in het bijzonder door langdurig werklozen 

1. Inleiding 

In de Werkgelegenheidsnota 1983/84 van 20 september 1983 zijn voorne-
mens en voorstellen van het kabinet met betrekking tot het werken met 
behoud van uitkering, gepresenteerd. In het bijzonder uit de paragrafen 6.3 
en 6.4 alsmede de bijgevoegde discussienotitie betreffende het derde 
arbeidscircuit blijkt duidelijk, dat het kabinet onder de huidige economische 
omstandigheden - in aanvulling op beleidsinspanningen voor het behouden, 
scheppen en herverdelen van betaalde werkgelegenheid - werklozen - in 
het bijzonder langdurig werklozen - tijdelijk onbeloonde werkgelegenheid 
wil bieden, zonder dat zij daarbij hun recht op uitkering verloren zien gaan. 

Hoewel de regering de nadruk legt op de maatschappelijke participatie-
mogelijkheden van werklozen die (nog) geen beloonde arbeid hebben 
gevonden, vestigt zij tevens de aandacht op de bescherming van de 
reguliere arbeid en bedrijvigheid tegen ongewenste effecten van onbetaalde 
arbeid op enige schaal. 

Het is bekend dat wij al eerder en wel met behulp van circulaires hebben 
geprobeerd tegemoet te komen aan de behoefte aan verruiming van de 
mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden tot het verrichten van onbetaalde 
arbeid, waarbij wij tevens hebben gestreefd naar een zekere afbakening ten 
opzichte van de reguliere, betaalde arbeid. Het laatste voorbeeld daarvan is 
de circulaire van 22 juli 1983 inzake deelneming aan maatschappelijke 
activiteiten door uitkeringsgerechtigden, die tot de gemeentebesturen is 
gericht. Daarin is aangegeven welke soorten werkzaamheden met behoud 
van uitkering mogen worden verricht, aan welke criteria en volgens welke 
procedure concrete projecten e.d. behoren te worden getoetst en aan 
welke voorwaarden de geïnteresseerde werklozen moeten voldoen. Er is 
discussie over de ontoereikendheid van de procedures en de onduidelijkheid 
in de besluitvorming met betrekking tot het toetsen van het zonder beloning 
en met behoud van uitkering verrichten van arbeid. In de circulaire van 22 
juli 1983 staat de voorwaarde, dat de toetsingscommissie een unaniem 
positief oordeel over de te verrichten activiteiten uitspreekt. Als het 
terugverwezen voorstel voldoende is aangepast, kan het gemeentebestuur 
er alsnog mee instemmen. 

De vraag rijst of het juist is, dat het gemeentebestuur uiteindelijk beslist 
over de toelaatbaarheid van het onbeloond verrichten van werkzaamheden, 
louter omdat het met de uitvoering van de werkloosheidsregelingen is 
belast en uit dien hoofde werklozen kan toestaan te werken zonder verlies 
van uitkeringsrechten. Hier liggen ook verantwoordelijkheden van anderen, 
met name van de werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Behalve dit vraagpunt, is een belangrijke reden voor regelgeving de 
uitbreiding van het onbeloond werken. Meer en meer nemen gemeenten, 
instellingen, organisaties enzovoort initiatieven in de beroeps- en bedrijfs-
matige sfeer om werklozen de mogelijkheid van onbeloond werken te 
bieden, maar met gevaren voor het functioneren van de arbeidsmarkt en de 
positie van werknemers en werkgevers. De noodzaak tot beheersing van die 
ontwikkeling is steeds dwingender. 

Nu bovendien de regering zelf om meer werkloze mensen bij de arbeid te 
betrekken de mogelijkheid van additionele en tijdelijke, onbeloonde arbeid 
in het «normale» arbeidsbestel (het derde arbeidscircuit, vervanging van 
educatief-verlofgangers, praktijkervaringsplaatsen) onderzoekt, menen wij 
te moeten zorgen voor een deugdelijk beheersingsinstrumentarium. 
Overeenkomstig deze conclusie hebben wij besloten de toegang tot allerlei 
vormen van arbeid zonder beloning wettelijk te regelen. 

In de uitgebreide commissievergadering van de vaste Commissies voor 
Economische Zaken en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 
Tweede Kamer op 16 november 1983 alsmede in ons overleg met de 
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Stichting van de Arbeid op 28 november 1983 is over deze materie uitvoerig 
gesproken. Bij die laatste gelegenheid is toegezegd, dat het kabinet over 
twee maanden met nadere voorstellen zou komen. Met deze schets doen 
wij die toezegging gestand. 

Deze nota is te beschouwen als een verkenning van de mogelijkheden 
van een wettelijke regeling inzake het verrichten van onbetaalde arbeid met 
behoud van uitkering. De nota is bedoeld als basis voor oriënterende 
besprekingen met maatschappelijke organisaties of advies- en overlegor-
ganen, waaronder in elk geval de Stichting van de Arbeid, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg, alvorens het 
kabinet zijn standpunt bepaalt. Deze besprekingen zullen ongetwijfeld 
wensen en suggesties opleveren voor de strekking, de systematiek en de 
reikwijdte van de beoogde wettelijke regeling. Wij zullen ons daardoor 
laten inspireren bij de verdere uitwerking van onze voorstellen voor een 
wettelijke regeling. Intussen hopen wij ook voldoende commentaren te 
hebben op de disucssienota over het derde arbeidscircuit, waarvoor - in 
geval van invoering - zeker de beoogde regeling noodzakelijk is. 

2. Beginselen en doeleinden 

Alvorens te kunnen bepalen welke de vorm en inhoud van de beoogde 
regeling moet zijn, is duidelijkheid over beginselen en doeleinden gewenst. 
Voorop staat dat onder de huidige economische omstandigheden verruiming 
van mogelijkheden voor het verrichten van arbeid zonder beloning met 
behoud van uitkering moet worden toegestaan. Dat zal echter een beheers-
bare verruiming moeten zijn. Wij constateren, dat de bestaande regels en 
instrumenten op het gebied van de sociale zekerheid en de arbeidsverhou-
dingen niet toereikend zijn. Aanvulling is nodig om deelnemers aan 
onbeloonde arbeid een ondubbelzinnige rechtspositie te geven en om te 
vermijden dat onbedoeld toch loonaanspraken ontstaan. Tevens is nodig 
dat de regelgeving een redelijke bescherming geeft tegen het optreden van 
ongewenste effecten, in het bijzonder verdringing van beloonde arbeid, 
concurrentievervalsing en budget- en subsidievervalsing. Het is duidelijk 
dat bij de uitwerking en toepassing van de voorgestelde wetgeving door de 
overheid (Rijk, provincies en - vooral - gemeenten) en maatschappelijke 
organisaties (in het bijzonder die van werknemers en werkgevers) allen 
belang hebben en daarom gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Bij 
het maken van keuzen ten aanzien van inhoud en vorm van de gewenste 
regelgeving hebben wij de genoemde beginselen en doeleinden als volgt 
uitgewerkt: 

1. het moet mogelijk zijn, dat uitkeringsgerechtigden die werkloos (en/of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt) zijn, met name indien zij reeds geruime tijd 
vergeefs hebben getracht een beloonde arbeidsplaats te vinden, gedurende 
beperkte tijd onbeloonde arbeid verrichten, opdat zij althans enige relatie 
kunnen hebben met het arbeidsproces en zo mogelijk door middel van het 
verwerven van arbeidservaring en arbeidsbekwaamheid hun kans op het 
verkrijgen van een betaalde baan vergroten; 

2. de rechtspositie van degenen die arbeid zonder beloning verrichten, 
dient voldoende (rechten en plichten, ongevalsrisico e.d.) en duidelijk 
afgebakend (ten opzichte van de beloonde arbeid en het traditionele vrij-
willigerswerk) geregeld te zijn; 

3. het verrichten van onbeloonde arbeid mag voor uitkeringsgerechtigden 
er niet toe leiden dat zij hun recht op uitkering verliezen, hetgeen inhoudt 
dat de uitkeringsvoorwaarden geen belemmering in dit opzicht behelzen; 

4. verruiming van mogelijkheden tot het verrichten van onbeloonde 
arbeid mag niet tot gevolg nebben dat beloonde werkgelegenheid afneemt, 
met andere woorden: dat beloonde werknemers door onbeloonde werkne-
mers worden verdrongen; 
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5. bedrijven mogen geen arbeid zonder beloning laten verrichten, indien 
zij andere bedrijven daarmede op de arbeidsmarkt of de afzetmarkt 
oneerlijke concurrentie zouden aandoen; 

6. instellingen, verenigingen, stichtingen e.d. mogen geen arbeid zonder 
beloning laten verrichten, indien zij daarmede een onvoldoende gebruik van 
voor beloning toegekende of beschikbare subsidies of andere financierings-
vormen zouden maken c.q. hun beloonde personeelsbestand verminderen; 

7. aan degenen die belang hebben bij het toestaan van onbeloonde 
arbeid of schade daarvan zouden kunnen ondervinden, moet voldoende 
rechtswaarborgen (aanspraken, bezwaren e.d.) worden geboden; 

8. een goede toepassing en uitvoering van de wet is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de overheid (centrale overheid en lagere overhe-
den) en de bij de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid betrokken maat-
schappelijke organisaties (in het bijzonder de werkgevers- en werknemers-
organisaties), gelet op iedere specifieke taken en bevoegdheden; 

9. de bevoegdheden van de met de wetstoepassing belaste instanties 
moeten voldoende en ondubbelzinnig zijn geregeld, waarbij in elk geval 
duidelijk moet zijn hoe de besluitvorming plaatsvindt ten aanzien van de 
toestemming tot het verrichten van onbeloonde arbeid, de toelating van 
werkzaamheden (arbeidsplaatsen) als vormen van onbeloonde arbeid 
enzovoort; 

10. De regeling voorde onbeloonde arbeid moet tijdelijk zijn en bovendien 
flexibel toepasbaar. 

3. Systematiek van de wetgeving 

Om deze beginselen en doeleinden voldoende en bevredigend te 
verwezenlijken, hebben wij gekozen voor de volgende systematiek: 

a. een Wet Onbeloonde Arbeid door Uitkeringsgerechtigden (WOAU) 
regelt het deelnemen van werklozen op vrijwillige basis, tijdelijk en zonder 
beloning aan daarvoor toegelaten werkzaamheden, dat wil zeggen bepaalt 

- welke werkzaamheden in algemene zin na toetsing en goedkeuring 
door uitkeringsgerechtigden mogen worden verricht; 

- de rechtspositie van de deelnemende werklozen, c.q. de rechtsbetrek-
king tussen de deelnemers en degenen die hen een arbeidsplaats bieden; 

- de voorwaarden waaronder bedrijven, instellingen e.d. arbeidsplaatsen 
beschikbaar kunnen stellen; 

- de wijze waarop beschikbaar gestelde arbeidsplaatsen aan de wettelijke 
voorwaarden worden getoetst en toelaatbaar worden geoordeeld; 

- de melding en registratie van onbeloonde arbeidsplaatsen; 
- de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de toetsende 

instanties; 
- het toezicht op de naleving van de wet en eventueel het toepassen van 

sancties; 
- de mogelijkheden van bezwaar en beroep; 
- de maximale duur van de goedkeuring en haar eventuele verlenging. 

b. een of meer algemene maatregelen van bestuur, c.q. ministeriële 
voorschriften of beschikkingen, gebaseerd op deze wet, bevatten specifieke, 
aanvullende bepalingen voor 

- de aanwijzing van bepaalde werkzaamheden, sectoren van het beroeps-
en bedrijfsleven e.d., waarop de wet op een bijzondere wijze van toepassing 
is, met vermelding van daarbij geldende voorwaarden en procedures, 
eventueel ook de omschrijving van de doelgroep (na advies van de Stichting 
van de Arbeid); 

- de maximale duur voor deelneming aan onbeloonde arbeid; 
- de minimale duur van het werkloos of werkzoekende zijn, alvorens 

onbeloonde arbeid te mogen verrichten. 
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c. de Wet Werkloosheidsvoorziening, de Rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers en nog aan te wijzen andere uitkeringsregelingen (voor 
arbeidsongeschikten; ambtenaren) bepalen, dat een uitkeringsgerechtigde 
met behoud van uitkering onbeloonde arbeid mag verrichten, indien deze 
arbeid overeenkomstig de bepalingen van de WOAU is getoetst en toegelaten 
en hijzelf aan de voorwaarden van die wet voldoet. Deze bepalen tevens in 
hoever de sollicitatieplicht blijft gelden. 

Uit deze systematiek blijkt, dat de Wet Onbeloonde Arbeid door Uitke-
ringsgerechtigden zelf de hoofdlijnen aangeeft en voor nadere invulling 
naar afgeleide regelgeving verwijst. Dit maakt het mogelijk de regeling op 
onderdelen aan te vullen of te wijzigen, zodat een flexibel beleid mogelijk 
is, bij voorbeeld in verband met veranderde arbeidsmarktomstandigheden 
of op basis van evaluaties. Zo is nu reeds duidelijk, dat de eventuele 
invoering van het derde arbeidscircuit, praktijkervaringsplaatsen en 
educatief verlof een aantal bijzondere bepalingen vergt, die niet voor 
andere vormen van onbeloonde arbeid behoeven te gelden. In totaal zal de 
regeling eenvoudig en goed uitvoerbaar moeten zijn. 

Overigens is de vraag gesteld of deze systematiek voldoende is om 
rekening te kunnen houden met de specifieke bestuursstructuur en rechts-
positionele regelingen van het onderwijs of dat voor deze sector een 
aparte regeling nodig is. In het bijzonder is twijfel gerezen ten aanzien van 
de mogelijkheid en wenselijkheid van gedecentraliseerde toetsing. 

Een belangrijke vraag is, of het nodig en wenselijk is ook bij het arbeids-
bureau ingeschreven werkzoekenden zonder uitkering bij het verrichten 
van onbeloonde arbeid binnen de werkingssfeer van de WOAU te laten 
vallen. Te denken valt aan jongeren (schoolverlaters; 16- en 17-jarigen) die 
nog geen recht op uitkering hebben en alvast arbeidservaring zouden willen 
opdoen, wellicht in deeltijd gecombineerd met scholing. Een andere 
categorie bestaat uit gehuwde vrouwen die in verband met overig gezinsin-
komen niet voor een uitkering in aanmerking komen. Het buiten de wet 
laten zou ten nadele van deze categorieën kunnen zijn of tot verdringing 
van onbeloonde werknemers kunnen leiden. 

Een eventuele uitbreiding van de werkingssfeer van de wet met deze 
categorieën mag er uiteraard niet op neerkomen, dat het gehele traditionele 
vrijwilligerswerk aan de voorgestelde toetsings- en goedkeuringsprocedure 
zal worden onderworpen. 

De voorgestelde wettelijke regeling zal een tijdelijke regeling zijn, omdat 
zij voor bijzondere omstandigheden is bedoeld, in casu de situatie van 
omvangrijke werkloosheid. Rekening houdend met economisch herstel en 
herverdeling van de werkgelegenheid, menen wij de duur van de regeling 
voorshands te moeten bepalen op drie a vijf jaren. 

4. Bestuurlijk kader 

Wij hebben gezocht naar oplossingen voor het vraagstuk van de toeken-
ning en verdeling van taken en bevoegdheden ten aanzien van beoordeling 
en toelating van werkzaamheden, die overeenkomstig de bedoelingen van 
de wetgever zonder beloning door werklozen mogen worden verricht. Wij 
willen een regeling voorstellen, die een einde maakt aan de onzekerheid en 
onvolledigheid op dit punt. Dit is mogelijk door in de Wet Onbeloonde 
Arbeid door Uitkeringsgerechtigden een toereikend bestuurlijk kader op te 
nemen. 

Wij beschouwen de beheerste verruiming van de ontwikkeling van het 
werken en werkend leren met behoud van uitkering als een beleid, waarvoor 
de overheid (Rijk, provincie en gemeenten) en maatschappelijke organisaties 
(met name de werknemers- en werkgeversorganisaties) ieder voor zich en 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De overheid heeft een economisch en 
sociaal beleid te voeren om voor zoveel mogelijk mensen werkgelegenheid 
te scheppen, ook door alternatieven voor structurele, beloonde arbeid 
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mogelijk te maken. Dat beleid krijgt zowel landelijk als regionaal en 
plaatselijk vorm en inhoud. De vakbeweging en de werkgeversorganisaties 
dragen daartoe bij en hebben bovendien specifieke taken ten aanzien van 
de rechtsposities en rechtsbetrekkingen die bij de onbeloonde arbeid een 
plaats moeten krijgen en ten aanzien van de bescherming van het bestel 
van de beloonde arbeid in termen van arbeidsvoorwaarden en arbeidsver-
houdingen. 

Tot dusver vond alleen de taak van de gemeenten voldoende officiële 
erkenning, wat samenhangt met het feit dat de gemeenten de Wet Werk-
loosheidsvoorziening (WWV) en de Rijksgroepsregeling werkloze werkne-
mers (Rww) uitvoeren. 

Uit die taak echter vloeit wel een verantwoordelijkheid voort jegens het 
soepel en toch zorgvuldig hanteren van de uitkeringsvoorwaarden bij het 
verrichten van onbeloonde arbeid, maar niet ook een verantwoordelijkheid 
jegens het beschermen van het reguliere arbeidsbestel. In dat opzicht heeft 
de gemeente wel uit hoofde van andere functies op sociaal en economisch 
gebied verantwoordelijkheden, maar dat geldt ook voor anderen, zoals 
hierboven is aangegeven. 

Dit overwegende kiezen wij voor een opzet, waarin de overheid en de 
sociale partners samen het beleid inzake het werken door uitkeringsgerech-
tigden gestalte geven. Bij de beleidsvorming in hoofdlijnen zijn de rijks-
overheid en de centrale organisaties van werkgevers en werknemers 
hiermede belast en bij de nadere uitwerking in de praktijk zijn dat de 
provinciale en gemeentelijke overheid samen met de organisaties van 
werkgevers en werknemers op het regionale vlak. 

Wij stellen voor, dat de Kroon of de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid binnen Ket kader van de WOAU beslist over de categorieën 
activiteiten die - al of niet in beperkte omvang - onder de werkingssfeer 
van de wet vallen, alsmede over de bijzondere voorwaarden of criteria die 
bij de toelating van concrete activiteiten in acht moeten worden genomen. 
Dit kan gebeuren bij algemene maatregel van bestuur resp. ministeriële 
voorschriften. Alvorens hiertoe over te gaan, raadpleegt de Minister de 
Stichting van de Arbeid, zonodig ook niet in dit adviesorgaan vertegen-
woordigde organisaties van werkgevers of werknemers. 

De beoordeling van de toelaatbaarheid van concrete werkzaamheden 
willen wij opdragen aan regionale toetsingscommissies. Deze kunnen dat 
doen op grond van voorstellen, die door bedrijven, instellingen e.d. of 
personen zijn ingediend en concrete informatie bevatten over aantallen 
onbeloonde functies, de aard van de werkzaamheden, de duur van deze 
werkzaamheden, de formele en feitelijke omvang van het bestand aan 
beloond personeel, enzovoort. 

De toetsingscommissies hanteren daarbij de door of krachtens de WOAU 
genoemde toelatingsvoorwaarden en -criteria, die nog een zekere concreti-
seting behoeven. 

Wij zijn van mening dat het oordeel van de toetsingscommissie door-
slaggevend en afdoende moet zijn, afgezien van beroepsmogelijkheden. Dit 
wil zeggen, dat deze commissie niet alleen voorstellen beoordeelt, maar 
daarover ook besluit. Zij besluit met algemene stemmen, in die zin dat zij 
slechts met unanimiteit een voorstel aanvaardt. Indien zij een voorstel 
afwijst, geeft zij de indiener gelegenheid dit aan te passen. Indien dat is 
gebeurd, kan de commissie het voorstel opnieuw beoordelen, maar ook 
dan slechts met eenparigheid van stemmen aanvaarden. Om deze bevoegd-
heden te kunnen uitoefenen behoeft de commissie een juridische status. 
Wij stellen voor, dat de WOAU de instelling, samenstelling, taken en 
bevoegdheden van de commissies regelt. De feitelijke instelling en samen-
stelling per commissie kan geschieden door het provinciaal bestuur. Dat 
kan ook de geografische omtrek op grond van een regionale verdeling van 
de provincie bepalen, waarbij de rayons van de gewestelijke arbeidsbureaus 
model zouden kunnen staan. 
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Naar onze mening zouden de toetsingscommissies moeten worden 
samengesteld uit leden die de centrale werkgevers- en werknemersorgani-
saties, de ten behoeve van werklozen werkzame vrijwilligersorganisaties, 
de provincie en de gemeenten in het gebied vertegenwoordigen. Wel moet 
nog worden bezien op welke wijze in de representatie of raadpleging van 
werknemers of werkgevers in specifieke sectoren kan worden voorzien, 
indien dezen niet of niet voldoende door de centrale organisaties zijn 
vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers van het gewestelijk arbeidsbureau, 
het rijksconsulentschap sociale zekerheid en het rijksconsulentschap 
handel, ambacht en diensten kunnen in een adviserende status aan de 
vergaderingen deelnemen. Met het oog op meer formele invloed van het 
Rijk en het nut van een niet gebonden oordeel, is ook gedacht aan het 
alternatief van een gewoon lidmaatschap van de genoemde rijksambtenaren. 
Dit is nog een punt van nader beraad. De niet-ambtelijke leden van de 
commissie behoren voor hun deelneming aan de vergaderingen een 
vacatievergoeding te ontvangen. 

De verzorging van het secretariaat zou moeten worden geregeld door het 
provinciaal bestuur. 

De kosten van de toetsingscommissies (vacatiegelden, secretariaat 
enzovoort) zouden kunnen worden bestreden uit bijdragen van de bedrijven, 
instellingen e.d. die voorstellen voor arbeidsplaatsen indienen, uit middelen 
van relevante begrotingsposten van de provincies en de gemeenten of uit 
een combinatie daarvan. In geval van bijdragen van provincies en gemeenten 
zal overigens overleg met de ministeries van Binnenlandse Zaken en van 
Financiën volgen over de financiële consequenties, zoals is bepaald in 
artikel 144a van de Provinciewet resp. artikel 137a van de Gemeentewet. 

Binnen de budgettaire randvoorwaarden die het kabinet zichzelf heeft 
gesteld, is het niet mogelijk rijksmiddelen voor de toetsingswerkzaamheden 
beschikbaar te stellen. De genoemde samenstelling, bevoegdheden en 
besluitvorming van de toetsingscommissies zijn een concretisering van 
onze opvatting over de gezamenlijke zowel als de specifieke bevoegdheden 
van de provincies, de gemeenten en de maatschappelijke organisaties voor 
de ontwikkeling van de regionale (beloonde en onbeloonde) werkgelegen-
heid. Daarom is voor de toetsing een vorm van gemengd bestuur met 
elementen van functionele en territoriale decentralisatie gekozen. 

Na de goedkeuring van arbeidsplaatsen is enige kennis nodig over het 
gebruik daarvan. Wij denken hierbij niet aan omvangrijke en veelvuldige 
controles, maar voor het kunnen vervullen van de opgedragen reguliere 
taken door de arbeidsbureaus achten wij het volgende gewenst: 

a. melding van goedgekeurde arbeidsplaatsen door de toetsingscommis-
sie bij het arbeidsbureau; 

b. melding van geplaatste werklozen op goedgekeurde arbeidsplaatsen 
door de arbeidsverschaffer aan het arbeidsbureau, alsmede van de beëin-
diging van plaatsingen. 

Ter bevordering van een verantwoord gebruik van de goedkeuring willen 
wij de toetsingscommissie de volgende bevoegdheden geven: 

a. intrekking van de goedkeuring, indien de arbeidsverschaffer handelt 
in strijd met de wet of de gestelde voorwaarden; 

b. verlenging van de goedkeuring, indien nodig na advies van het 
gewestelijk arbeidsbureau. 

Over de wijze van controle op het gebruik van de goedkeuring (bedoeld 
voor bepaalde arbeidsplaatsen) moet nog worden overlegd met de werkge-
vers- en de werknemersvertegenwoordigers. Te denken valt aan een 
controlerende functie van de ondernemingsraad c.q. dienstcommissie. 

De voorgestelde toetsingsregeling zal uiteraard slechts gelden voor 
arbeid zonder beloning die na het in werking treden van de WOAU wordt 
aangemeld. Ten aanzien van arbeid die op dat ogenblik reeds door uitke-
ringsgerechtigden wordt verricht, zou kunnen worden bepaald dat deze 
gedurende een korte periode als toegelaten arbeid wordt beschouwd, mits 
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men aan het arbeidsbureau opgeeft welke uitkeringsgerechtigden de 
arbeid in kwestie verrichten. Wil men deze arbeid voortzetten, dan moet 
men daarvoor bij het verstrijken van die periode de toestemming van de 
toetsingscommissie vragen. Daarbij kan het niet de bedoeling zijn de 
toegang tot het traditionele vrijwilligerswerk in al zijn vormen voortaan aan 
toetsing te onderwerpen. 

5. Rechtsbescherming 

Het is wellicht wenselijk, dat zij die zich door bestuurlijke handelingen bij 
de toepassing van de WOAU benadeeld voelen hiertegen in beroep kunnen 
gaan. Wij zien de volgende belanghebbenden: 

a. de natuurlijke of rechtspersoon die arbeidsgelegenheid zonder 
beloning beschikbaar had willen stellen, maar daartoe door de beslissing 
van de toetsingscommissie niet kan overgaan; 

b. anderen (bedrijven, diensten, instellingen enz.) die door de beslissing 
van de toetsingscommissie over de toelaatbaarheid van bepaalde arbeid 
zonder beloning in hun belang worden geschaad. 

Zonder specifieke regeling van het beroep zou wellicht AROB-beroep 
mogelijk zijn. De wenselijke rechtsbescherming kan echter worden geboden 
door beroep mogelijk te maken in de WOAU. De benadeelde zou in eerste 
instantie in beroep kunnen gaan bij het provinciaal bestuur (gedeputeerde 
staten) en in tweede instantie bij de Kroon. Ook zou kunnen worden 
gedacht aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Een lichtere en 
snellere procedure zou zijn, dat het provinciaal bestuur de beslissingen van 
de toetsingscommissie 'm geval van bezwaren beoordeelt op hun redelijkheid 
(marginale toetsing). Ook zou aan een arbitrageregeling, bij voorkeur op 
provinciaal niveau, kunnen worden gedacht, zodanig dat ook in tweede 
instantie de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en maat-
schappelijke organisaties tot uitdrukking kan komen. Bij het beoordelen 
van de vraag in hoever en op welke wijze rechtsbescherming nodig is, zou 
men de categorieën belanghebbenden, genoemd onder a en b, moeten 
onderscheiden. 

Ook werklozen die hun recht op uitkering verliezen bij deelneming aan 
onbeloonde arbeid die niet is toegelaten, zullen zich benadeeld voelen. Zij 
beschikken echter reeds over beroepsmogelijkheden die in de WWV, ABW 
(= Rww) e.d. zijn geregeld. 

Om te bevorderen dat de WOAU wordt nageleefd, zijn sancties nodig. 
Wij maken in beginsel de volgende onderscheidingen: 

a. tegen degenen die zonder goedkeuring van de bevoegde toetsings-
commissie arbeid zonder beloning laat verrichten of, indien wel goedkeuring 
is verkregen, zich niet houdt aan de bij of krachtens de wet gestelde 
voorwaarden; 

b. tegen werklozen die onbeloonde arbeid gaan verrichten, die niet door 
de toetsingscommissie is goedgekeurd en deze goedkeuring wel behoeft; 

c. tegen uitkeringsorganen die toestaan dat werklozen met behoud van 
uitkeringsrechten onbeloonde arbeid verrichten, hoewel deze arbeid niet 
door de toetsingscommissie is goedgekeurd en deze goedkeuring wel 
behoeft. 

Aangezien de sanctiemogelijkheden voor de onder b en c vermelde 
situaties reeds in de WWV en de ABW zijn geregeld, behoeft de WOAU 
slechts te voorzien in de onder a genoemde situatie. Wij willen nog nader 
bezien hoe dit mogelijk is. Overigens wijzen wij op de mogelijkheid dat bij 
niet goedgekeurde arbeidsplaatsen loonvorderingen ontstaan. 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 6 april 1984 

Met mijn brief van 7 februari j l . heb ik de Tweede Kamer ter kennisneming 
een «Schets van een wettelijke regeling inzake het verrichten van onbeloonde 
arbeid met behoud van uitkering, in het bijzonder door langdurig werklozen» 
toegezonden. Zoals ik u heb medegedeeld, was deze schets bedoeld als 
bijdrage voor de discussie met de Stichting van de Arbeid, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg. 

De discussie met de drie genoemde instanties heeft inmiddels plaatsge-
vonden. 

Alvorens een en ander verder uit te werken zou ik graag in de gelegenheid 
worden gesteld met uw commissie over de hoofdlijnen van een mogelijke 
regeling van gedachten te wisselen, waarbij ik een aantal wensen en sugges-
ties van de drie genoemde instanties zou willen betrekken. Ik zou die gelegen-
heid graag op korts termijn willen hebben. 

Indien u op mijn verzoek wilt ingaan, zou ik u willen voorstellen de 
gedachtenwisseling te voeren aan de hand van de reeds toegezonden 
schets en de hieronder volgende informatie. 

Hoofdlijnen van de regeling volgens de schets 

De Wet Onbeloonde Arbeid door Uitkeringsgerechtigden (WOAU) zal het 
werken met behoud van uitkering wettelijk mogelijk maken, maar daaraan 
voorwaarden verbinden met het oog op de bescherming van de reguliere 
arbeid en bedrijvigheid. De noodzaak van het bieden van maatschappelijke 
participatiemogelijkheden aan langdurig werklozen èn de beheersing van 
de feitelijke ontwikkeling zijn de twee voornaamste motieven voor deze 
regeling. 

De WOAU zal betrekking hebben op uitkeringsgerechtigden die reeds 
enige tijd werkloos zijn en op arbeidsplaatsen buiten de sfeer van het echte 
vrijwilligerswerk. De nadere omschrijving zal bij algemene maatregel(en) 
van bestuur worden gegeven. Het verrichten van onbeloonde arbeid mag 
niet leiden tot verdringing van beloonde arbeid, oneerlijke concurrentie 
en/of budgetvervalsing. 

De toepassing van de WOAU zal in het bijzonder worden opgedragen 
aan regionale toetsingscommissies. Een RTC is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de provincie, de gemeenten, de werkgeversorganisaties, 
de werknemersorganisaties en de vrijwilligersorganisaties (leden), alsmede 
vertegenwoordigers van het gewestelijk arbeidsbureau, het rijksconsulent-
schap sociale zekerheid en het rijksconsulentschap handel, ambacht en 
diensten (adviseurs of leden). 

De leden kunnen slechts met eenparigheid van stemmen ingediende 
arbeidsplaatsen goedkeuren. De provincie stelt de regionale toetsingscom-
missie in (gebied, leden) en zorgt voor het secretariaat. Provincie, gemeenten 
en bedrijven dragen de kosten van de toetsingscommissies (vergaderkosten, 
secretariaat). 

Wie zich door een goedkeuring of afwijzing van de RTC benadeeld voelt, 
moet in beroep kunnen gaan bij een nog aan te wijzen instantie. 

Er zullen sancties komen tegen degene die zonder goedkeuring arbeid 
zonder beloning laat verrichten of zich niet aan de voorwaarden houdt. 

Zoals uit het volgende zal blijken, geeft de gevoerde discussie mij 
aanleiding de opzet van de regeling nader te overwegen. 
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Wensen en suggesties uit het gevoerde overleg 

Hieronder geef ik een indruk van de principiële lijn in de commentaren 
van de Stichting van de Arbeid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
en het Interprovinciaal Overleg. Ik teken daarbij aan tot welke conclusies of 
overwegingen de belangrijkste wensen en suggesties mij aanleiding 
geven. 

Aard van de regeling 

Ik trek uit de commentaren de conclusie, dat het werken met behoud van 
uitkering als een aanvullende maatregel op andere arbeidsvoorzienings- of 
werkgelegenheidsmaatregelen moet worden gezien. Ze is aanvaardbaar in 
het licht van de huidige tekorten aan betaalde werkgelegenheid; ze heeft 
een bijzonder en tijdelijk karakter. Deze algemene opvattingen stroken met 
de mijne. 

Doelgroep 

De overlegpartners willen de doelgroep beperken tot langdurig werklozen, 
tevens uitkeringsgerechtigden. Ik wil in de WOAU regelen, dat de deelnemers 
reeds gedurende een aan te geven tijd als werkzoekende staan ingeschreven. 
In het algemeen zal dat tenminste een half jaar zijn en voor specifieke 
toepassingen (bijvoorbeeld praktijkervaringsplaatsen) zal dat langer zijn. 
Voor degenen die nog slechts kort werkloos zijn, staan doorgaans andere 
maatregelen ter beschikking. De WOAU is bedoeld voor uitkeringsgerech-
tigden. De wet moet werkzoekenden zonder uitkering (16- en 17-jarigen; 
gehuwde vrouwen) met uitkeringsgerechtigden gelijkstellen dan wel 
toestaan dat goedgekeurde arbeidsplaatsen ook aan anderen dan de 
doelgroep worden aangeboden. 

Vrijwilligerswerk 

Opgemerkt is dat de WOAU niet het echte vrijwilligerswerk aan toetsing 
moet onderwerpen. Wel zou deelneming door uitkeringsgerechtigden door 
de GSD aan de RTC gemeld moeten worden, zodat de RTC een overzicht 
heeft en zonodig kan beslissen dat de arbeidsplaatsen in kwestie niet tot 
het vrijwilligerswerk in de traditionele zin behoren, maar slechts na 
toetsing en goedkeuring door uitkeringsgerechtigden bezet mogen worden. 
Hoewel de afbakening moeilijk is, wil ik proberen het vrijwilligerswerk 
buiten de WOAU te houden. De GSD bemoeit zich er in elk geval mee in 
verband met de uitkeringsvoorwaarden. Twijfelgevallen zou zij eventueel 
met de rijksconsulent sociale zekerheid kunnen bespreken, zodat zij 
voorleggen aan de RTC ter toetsing kunnen overwegen. 

Toetsingscommissie 

De Stichting van de Arbeid stemt van harte in met de instelling van 
toetsingscommissies in het gehele land en per regio (= bij voorkeur 
g.a.b.-rayon). De VNG heeft een voorkeur voor lokale commissies (= per 
gemeente). De Stichting is akkoord met de voorgestelde samenstelling, 
maar meent dat ook de rijksvertegenwoordigers gewone leden, dus niet 
slechts adviserende leden, moeten zijn. De VNG en het IPO zien geen plaats 
voor een provinciale vertegenwoordiger. Het is mijn voornemen vast te 
houden aan toetsingscommissies op regionaal niveau in verband met de 
effecten van het werken met behoud van uitkering in een wijdere omgeving 
dan het gemeentelijke gebied en met het oog op de beschikbaarheid van 
de diverse functionarissen. Ik wil afzien van een vertegenwoordiging van 
de provincie. Mijns inziens kunnen de rijksvertegenwoordigers volstaan 
met een adviserende stem, omdat de gewone leden (werkgevers, werkne-
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mers, gemeenten, organisaties ten behoeve van werklozen = 2 + 2 + 2 + 
1) in staan zijn alle belangen zorgvuldig af te wegen en de adviserende 
leden door hun functietoch een belangrijke bijdrage aan de meningsvorming 
zullen leveren. 

Toetsing en goedkeuring 

De stichting is het eens met het voorstel, dat de RTC niet alleen toetst, 
maar ook beslist en daarbij slechts arbeidsplaatsen goedkeurt, indien alle 
leden dat willen. De VNG daarentegen verzet zich tegen de beslissingsbe-
voegdheid van de RTC; zij vindt dat de gemeente (= uitkeringsorgaan) 
moet beslissen. Voorts is zij tegen de unanimiteitsregel; zij zou willen 
volstaan met een gewone meerderheid. De VNG vindt de RTC, gelet op 
haar samenstelling en bevoegdheid, een nieuwe bestuurslaag en een 
vreemde constructie in het Nederlandse bestuurssysteem. Zelf wil ik de 
RTC blijven zien als een orgaan, dat de beslissingen (goedkeuringen, 
afwijzingen) neemt. Op dit beleidsgebied komen privaatrechtelijke beharti-
ging van belangen van werknemers en ondernemers/werkgevers samen 
met de publiekrechtelijke bemoeienissen ten aanzien van met name de 
sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. De afweging van belangen gaat 
aanzienlijk verder dan doorgaans in de sfeer van het uitkeringsbeleid het 
geval is en behoort evenzeer tot de sfeer van de onderhandelingen tussen 
de organisaties van werkgevers en werknemers. De RTC brengt de verschil-
lende «beleidsfactoren» bijeen. Ik zie dit niet als een vreemde constructie, 
want in ons land (evenals in andere landen) komen meer vormen van 
gemengd bestuur voor en zelfs toekenning van publiekrechtelijke taken en 
bevoegdheden aan privaatrechtelijke instellingen of verenigingen. 

Evenmin ontwaar ik een vierde bestuurslaag, omdat de taakstelling 
slechts één onderwerp betreft en dus eerder een vorm van functionele 
decentralisatie is. Het alternatief zou zijn een bindend advies van de RTC 
aan de gemeenten. De gemeenten zouden dan gebonden zijn aan een 
opvatting, die ze niet zelf hebben helpen vormen. Voor een niet bindend 
advies voel ik niets, zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden. 
Gelet op de specifieke belangen, die de verschillende leden van de RTC 
behartigen, blijf ik prijs stellen op unanimiteit, althans voor zover de leden 
hun stem willen uitbrengen. Het lijkt mij voldoende dat een meerderheid 
tot een positief oordeel komt, terwijl een minderheid zich van een oordeel 
onthoudt, dus niemand zich tegen verklaart. Een andere mogelijkheid is, 
dat de goedkeuring wordt verleend indien een meerderheid gevormd uit 
alle ledengroepen (werkgevers, werknemers, gemeenten, organisatiesten 
behoeve van werklozen), dat vóór heeft gestemd (bij voorbeeld: 1 + 1 + 1 
+ 1 = 4/6). 

Beroepsprocedure 

De stichting, de VNG en het IPO willen een beroepsmogelijkheid voor 
een «derde» (niet degene die goedkeuring heeft gevraagd, maar een 
werkgever of een werknemer) die zich door de beslissing van de RTC 
(meestal een goedkeuring) benadeeld acht. De procedure moet evenwel 
snel en eenvoudig zijn. Ik overweeg de volgende procedure: ingediende 
aanvragen (projecten en dergelijke) worden met gegevens ter visie gelegd 
bij enkele instanties; men kan binnen een maand bezwaar maken bij de 
RTC; de eventuele goedkeuring wordt met overwegingen eveneens ter 
visie gelegd: men kan binnen een maand in beroep gaan bij gedeputeerde 
staten; gedeputeerde staten laten zich bijstaan door een revisiecommissie, 
die beziet of de RTC in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. 

Financiering 

De stichting, de VNG en het IPO vinden dat het Rijk (en niet de provincies 
en gemeenten) de kosten van de RTC moet dragen. De stichting acht het 
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aanvaardbaar, dat werkgevers leges betalen voor goedgekeurde arbeids-
plaatsen. Ik moet mij hierop nog beraden, maar denk aan een bescheiden 
bekostigingsregeling voor vergaderingen. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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