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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 10 april 1984 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid' voerde op 
4 april 1984 overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, de heer De Graaf over het herziene concept-besluit houdende 
vaststelling van een Rijksgroepsregeling werkloze werknemers. 

Herziening van het ontwerp-besluit had de staatssecretaris toegezegd 
tijdens een vorig overleg hierover op 25 januari 1984 (zie kamerstuk 18100 
hoofdstuk XV, nr. 49). 

De staatssecretaris was vergezeld van de heren J. P. Kloosterman en 
E. Holstvoogd, beiden ambtenaren van de Directie Bijstandszaken. 

De commissie brengt van het gevoerde overleg als volgt verslag uit. 

Vragen en opmerkingen vanuit de commissie 

Mevrouw Dales (P.v.d.A.) stelde vast dat op een aantal onderdelen de 
staatssecretaris tegemoet is gekomen aan de wensen van de commissie. 
Op enkele aspecten van het herziene concept-besluit zou zij nu nog ingaan. 
Daarbij zullen tevens onderwerpen aan de orde komen die in het vorige 
mondeling overleg niet zijn besproken vanwege verplichtingen elders van 
de staatssecretaris. 

In artikel 9, tweede lid wordt bepaald dat de ontheffing van één of meer 
voorwaarden voor ten hoogste één jaar verleend kan worden. Er moet dan 
sprake zijn van redenen van medische, sociale of andere aard. Waarom, zo 
vroeg dit lid, wordt zo strikt de duur van één jaar voorgeschreven? Het is 
immers denkbaar dat medische of sociale indicaties ook na het verstrijken 
van dat jaar zich nog voordoen. Waarom is in het derde lid van artikel 9 
niet meteen de categorie 57V2-jarigen opgenomen ten aanzien van wie een 
of meer voorwaarden niet van toepassing zijn? Ditzelfde geldt naar haar 
mening voor artikel 13. Het had dit lid getroffen dat in artikel 10 gesproken 
wordt van echtgenoten, in tegenstelling tot het vorige ontwerp-besluit. 
Welke overwegingen hebben hiertoe geleid? In de toelichting op dit artikel 
(blz. 26, eerste alinea) wordt vermeld dat aan de partner van iemand die in 
deeltijd werkt, de verplichting kan worden opgelegd zich voor een voltijdbaan 
beschikbaar te stellen. Zij achtte het kwestieus of deze verplichting wel kan 
worden opgelegd, daar sprake is van aanvullende bijstand. 

Met betrekking tot artikel 11 vroeg dit lid van de P.v.d.A.-fractie hoe de 
staatssecretaris zich de uitvoering ervan voorstelt. Het zal aankomen op het 
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beoordelen van gedragingen van betrokkenen. Wie zal echter de beoordeling 
verrichten, zo vernam zij gaarne. 

Sprekende over artikel 12 merkte mevrouw Dales op dat de toelichting 
op dit artikel is aangevuld, zodat nu duidelijk is waarom het volgen van 
hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs leidt tot stopzetting van de 
uitkering. Gevreesd wordt voor een verschuiving van de belangstelling van 
volledig dagonderwijs naar deeltijdopleidingen. Deze vrees achtte dit lid 
nogal overdreven. Bovendien stelde zij dat diteenonderwijsorganisatorische 
kwestie is die niet in een RWW-besluit geregeld behoort te worden. Zij 
vroeg derhalve de staatssecretaris deze belemmering weg te nemen, 
waarbij zij nog aantekende dat daardoor niet méér bijstandsgelden behoeven 
te worden uitgegeven. 

Naar aanleiding van artikel 15 vroeg dit lid of het RWW-besluit wel in 
werking kan treden op een tijdstip, waarop het wetsvoorstel houdende 
wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (18115) nog niet van 
kracht is. 

Mevrouw Dales zei het te betreuren dat de samenstelling en taken van de 
RWW-commissies in het herziene ontwerp ongewijzigd blijven. Zij zou het 
toejuichen wanneer de staatssecretaris hierop terugkomt. In de toelichting 
op blz. 9, laatste zin van de eerste alinea wordt gewag gemaakt van 
noodzakelijk geachte scholing. Waarom komt dit niet voor in de tekst van 
het besluit? Zij achtte het bovendien onwenselijk sancties toe te passen, 
terwijl de kosten van de scholing mede drukken op betrokkenen zelf. Ten 
slotte vroeg zij tot welke resultaten het onderzoek naar de mogelijkheid om 
een indicatief overzicht op te stellen van de handelwijze van rijksconsulenten 
heeft geleid. 

Mevrouw Groenman (D'66) vond eveneens een aantal verbeteringen 
terug in het nu voorliggende ontwerp-besluit ten opzichte van het voor-
gaande. Van volledige instemming kon echter geen sprake zijn. Zij had 
geconstateerd dat nog steeds voorwaarden worden gesteld aan de RWW-
uitkering, die gericht zijn op inschakeling in het arbeidsproces van de 
partner, hetzij middels een deeltijdbaan, dan wel door middel van een 
voltijdbaan. Dit nu strijdt met de vrijheid van mensen om hun eigen 
arbeidspatroon in te richten. Tevens is er strijdigheid met de door het 
kabinet nagestreefde bevordering van werken in deeltijd. 

Oneens is haar fractie het met de centrale plaats die het gezin of de 
leefeenheid inneemt in de regeling. Deze richting achtte zij ongewenst. Op 
deze wijze worden immers met name vrouwen getroffen, daar het veelal 
vrouwen zijn die gaan werken indien de man reeds werk heeft, en die 
bovendien vaak een deeltijdbaan ambiëren. In de toelichting wordt weliswaar 
gesteld dat deeltijdarbeid bevorderd wordt, doch de regeling zelf stelt de 
voltijdbaan als norm. Zij betreurde dit laatste in hoge mate, met name in 
het licht van de noodzaak tot arbeidstijdverkorting en tot meer flexibele 
arbeidspatronen. Velen immers maken afspraken voor de onderlinge 
arbeidsverdeling. Dit nu zal door deze regeling gefrustreerd worden, aldus 
dit lid. 

Over de hoogte van de uitkering bij deeltijdarbeid merkte zij op dat deze 
wordt vastgesteld naar evenredigheid van de mate van beschikbaarstelling. 
Houdt dit in dat de norm (maximaal f 1447) verlaagd kan worden indien een 
werkloze partner van iemand met een deeltijdbaan zich slechts voor 
deeltijdarbeid beschikbaar stelt? Is het niet billijker de uitkering zelf te 
maximeren op het bedrag dat voorheen met deeltijdarbeid werd verdiend? 
Wat wordt verstaan onder normale arbeidsduur? 

Met betrekking tot de scholing vroeg dit D'66-fractielid of een uitkerings-
gerechtigde dient te blijven solliciteren in het geval een scholing niet 
noodzakelijk wordt geacht voor het verkrijgen van een betere positie op de 
arbeidsmarkt. 

Ook in het overleg van 25 januari werd ingegaan op het uitsluiten van de 
mogelijkheden hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs te volgen 
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met behoud van de RWW-uitkering. Op een desbetreffende vraag van dit 
lid over de studiefinanciering voor éénoudergezinnen werd geantwoord 
dat 160% van de toelage globaal gelijk zou zijn aan de bijstandsnorm. 
Berekeningen leerden echter dat dit niet het geval is, integendeel: de 
bijstandsnorm is minimaal f1300 per jaar hoger dan de 160%-norm. 
Bovendien geldt een deel van de studietoelage als renteloos voorschot, dat 
later terugbetaald moet worden. Zij drong er bij de bewindsman op aan het 
uitsluiten van hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs ongedaan te 
maken, of stappen te ondernemen die ertoe zullen leiden dat de verschillen 
niet langer zullen bestaan tussen studietoelage en bijstand, dan wel 
aanvullende bijstand mogelijk te maken. Het voorafgaande is eveneens van 
toepassing voor gehuwde studenten. 

De heer Willems (P.S.P.) herhaalde zijn bezwaar tegen een nieuw 
RWW-besluit dat vooruitloopt op de komende stelselherziening van de 
sociale zekerheid. Centraal in de regeling staat de herintreding in het 
arbeidsproces. De uitwerking ervan doet, gelet op de werkloosheidscijfers 
tamelijk onwerkelijk aan. Dat geldt ook voor het feit dat nog steeds van een 
sollicitatieplicht wordt uitgegaan. Wanneer, zo vroeg dit lid, verschijnt de 
circulaire over de sollicitatieplicht, die reeds bij diverse gelegenheden is 
toegezegd? Is op dit punt niet een verbrokkeld geheel ontstaan nu in de 
toelichting op het besluit onderdelen worden uitgewerkt die niet in het 
besluit zijn terug te vinden? 

Over de informatieplicht van de gewestelijke arbeidsbureaus voorzag dit 
lid een vermenging van taken. Het arbeidsbureau dient zich niet bezig te 
houden met controle op gedragingen van werkzoekenden doch te bemid-
delen in het vinden van werk. 

Op het gebied van de deeltijdarbeid sloot dit lid zich aan bij de gemaakte 
opmerkingen door mevrouw Groenman. Hij zei van mening te zijn dat de 
regeling uitgaat van de kostwinner met een voltijdbaan als normstelling. 
De vrijheid van rolkeuze wordt bovendien enerzijds erkend, doch anderzijds 
in de tijd beperkt. 

Ook de kritiek op artikel 12, vierde lid, zoals geuit door beide voorgaande 
sprekers zei dit lid te kunnen delen. Door deze bepaling worden velen 
afgehouden van de mogelijkheden zich te bekwamen in een beroep dan 
wel zich persoonlijk te ontwikkelen. Over de beperkingen die worden 
opgelegd aan de mogelijkheden voor studeren met behoud van uitkering 
merkte dit lid op dat niet wordt uitgegaan van het belang van betrokkene, 
maar van financiële mogelijkheden. Naar zijn mening zou studeren met 
behoud van uitkering mogelijk moeten zijn, zolang betrokkene dit zinvol 
acht. 

Naar aanleiding van de opmerking van de staatssecretaris in het vorige 
overleg (laatste zin op bladzijde 6) vroeg dit P.S.P.-fractielid in welk breder 
kader de betrokkenheid van uitkeringsgerechtigden in RWW-commissies 
nog volop in discussie is. 

Ten slotte drong dit lid op heroverweging van het sanctiebeleid dat nu 
wordt aangescherpt. De talloze klachten en onderzoekrapporten hierover 
nopen hiertoe, aldus de heer Willems. 

Mevrouw Ubels-Veen (E.V.P.) vroeg zich af wat de ratio is van een 
afzonderlijk artikel 11 naastartikel 10. Het kwam haar voordat samenvoeging 
wenselijk zou zijn, zodat de bijstand ook voor gehuwden en samenwonenden 
naar evenredigheid van de mate van beschikbaarstelling wordt vastgesteld, 
waar de staatssecretaris vaststelt dat de werkloosheid voor betrokkene 
negatieve gevolgen kan hebben, die het maatschappelijk functioneren ongun-
stig beïnvloeden. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (C.D.A.) sprak waardering uit voor het feit 
dat in de herziene tekst verbeteringen zijn aangebracht in de zin zoals deze 
door haar in het vorige overleg werden bepleit. Op een enkel punt kostte 
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het de staatssecretaris klaarblijkelijk moeite gelet op de toelichting op 
artikel 10, betreffende de rolverdeling tussen partners (blz. 7 bovenaan). 
Terecht wordt echter verwezen naar de komende gedachtenwisseling over 
de stelselherziening van de sociale zekerheid. Over de deeltijdarbeid in 
relatie tot de beschikbaarheid stelde dit lid de vraag wat dient te geschieden 
in de situatie waarin beide partners een deeldtijdfunctie bekleden, met een 
gezamenlijk inkomen onder het bestaansminimum. 

Ook de C.D.A.-fractiewoordvoerster wilde duidelijkheid verkrijgen over 
de wijze waarop het begrip halve werkweek wordt gehanteerd. De toelichting 
op blz. 5 had die onduidelijkheid niet weggenomen. 

Ten aanzien van artikel 12, vierde lid, zei mevrouw Kraaijeveld de 
argumenten van de staatssecretaris voor afgrenzing bij hoger beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs te kunnen delen. Dit vraagstuk behoort echter 
wel opgelost te worden binnen het stelsel van de studiefinanciering en zij 
drong er derhalve op aan bij de staatssecretaris die oplossing bij de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen te bepleiten en aan te dringen 
op spoed. 

Welke gevolgen heeft overigens het van start gaan van de open universiteit 
voor deze bepaling? Doet het niet vreemd aan dat men wel gerechtigd is te 
studeren middels de open universiteit en niet bij een bestaande stedelijke 
universiteit? Dient het belang voor de betrokkenen, die zich door middel 
van studie willen bekwamen, niet méér in de overwegingen betrokken te 
worden? Nogmaals drong dit lid er op aan te zoeken naar oplossingen 
binnen het nieuwe stelsel van studiefinanciering. 

De heer Van der Vlies (S.G.P.) stemde in met de wijzigingen die in artikel 
10 zijn aangebracht. Hij achtte het evenwel een goede zaak dat in de 
toelichting op dat artikel duidelijk staat vermeld dat beide partners de 
verantwoordelijkheid dragen voor de verwerving van een bestaansinkomen. 
Op voorstel van de Emancipatieraad is in de tekst opgenomen, wat eerder 
in de toelichting was verwoord, te weten de redenen die ertoe kunnen 
leiden dat men zich niet beschikbaar behoeft te stellen voor voltijdwerk 
(artikel 10, tweede lid). Welke invulling kan hieraan gegeven worden? 
Bestaat reeds een uitwerking in de praktijk van deze begrippen? Wie toetst 
de redenen van medische en sociale aard? Bestaat niet het gevaar dat 
verschil in beoordeling zal ontstaan, aldus vroeg dit lid. 

Indien een persoon na verloop van een jaar moet omzien naar een 
voltijdbaan, wordt vanaf dat moment ook de uitkering verhoogd. Wat is het 
macro-economische effecten van deze bepaling, wilde dit lid weten. 

De woordvoerder van de S.G.P.-fractie betreurde het dat de RWW-com-
missies in dit besluit wederom belast zullen worden met een individuele 
gevalsbehandeling. Daardoor zal men in onvoldoende mate aandacht 
kunnen besteden aan de hoofdlijnen ter uitvoering van de RWW. Ten 
aanzien van artikel 12 sloot dit lid zich aan bij wat mevrouw Kraaijeveld-
Wouters daarover opmerkte, met name ook betreffende het aspect van de 
discrepantie die zal ontstaan door het gaan functioneren van de open 
universiteit. 

Ten slotte vroeg dit lid wat verstaan moet worden onder «niet-onvrijwillig» 
werkloos. 

De heer Linschoten (V.V.D.) zag in de argumenten van de staatssecretaris 
voldoende redenen om met een nieuw RWW-besluit vooruit te lopen op de 
komende stelselherziening van de sociale zekerheid. In het nieuwe besluit 
wordt immers op tal van punten de bestaande in de loop der jaren gegroeide 
praktijk vastgelegd. Ook dit lid vroeg de aandacht van de staatssecretaris 
voor het zoveel mogelijk op elkaar afstemmen in de tijd van dit besluit met 
het in behandeling zijde wetsvoorstel over de informatieplicht van de 
arbeidsbureaus. Over de vrije rolkeuze merkte de V.V.D.-fractiewoordvoer-
der op dat een uitgebreide gedachtenwisseling hierover nog moet en zal 
komen. In de beperking in de tijd van de vrije rolkeuze zag hij voor dit 
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moment een werkbaar compromis. Met betrekking tot artikel 12 verklaarde 
dit lid zich een voorstander om te zijner tijd hierover nog van gedachten te 
wisselen, in aanwezigheid van tevens de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen. 

Antwoord van de regering 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordde 
dat besloten is om het RWW-besluit te herzien omdat dit niet meer aansluit 
op de hedendaagse praktijk. Het nieuwe besluit zal veelal vastleggen wat 
zich voordoet. Daarom behoeft dan ook niet gewacht te worden op de 
komende stelselherziening van de sociale zekerheid. Bovendien wees de 
bewindsman er op dat ook na de invoering van de stelselherziening de 
RWW een sluitstukfunctie zal vervullen en dus gehandhaafd blijft. De duur 
van de ontheffing voor ten hoogste één jaar van één of meer voorwaarden, 
genoemd in artikel 9, eerste lid, is arbitrair bepaald. Het is echter noodzakelijk 
om grenzen te trekken in verband met de vraag of na een langere periode 
van ontheffing nog wel sprake is van werkloosheid. Toetsing van de 
medische indicatie dan wel van een indicatie van andere aard vindt plaats 
door het college van burgemeester en wethouders. Op grond van het 
derde lid van artikel 9 zal een beschikking van kracht worden, gelijktijdig 
met de inwerkingtreding van het besluit, inhoudende dat 57V2-jarigen 
vrijgesteld zullen worden van de voorwaarden. Omdat niet valt uitte 
sluiten dat in de toekomst ook andere categorieën van werkzoekenden 
hiervoor in aanmerking zullen kunnen komen is gekozen voor het opnemen 
van een algemene bevoegdheid tot het stellen van nadere regelgeving. 

Als gevolg van de gedachtenwisseling op 25 januari j l . en de daarin 
geuite kritiek op artikel 10 is gekozen voor het ook in de huidige wet 
gebezigde begrip «echtgenoten». In de toelichting (blz. 26) wordt echter 
vermeld dat daaronder tevens ongehuwd samenwonenden, die in de 
jurisprudentie met gehuwden worden gelijkgesteld, moeten worden 
verstaan. In het kader van de verzelfstandiging van rechten van man en 
vrouw binnen het stelsel van de sociale verzekering zal hierop ten principale 
worden teruggekomen. 

De staatssecretaris merkte voorts op dat artikel 11 een zelfstandige 
bepaling bevat die vanwege het verschil in situatie gescheiden behoort te 
zijn van artikel 10. De beoordeling van de mate van beschikbaarheid 
geschiedt aan de hand van de inschrijving bij het gewestelijk arbeidsbureau. 

Over onderwijs en bijstand zei de bewindsman dat een combinatie van 
beide veelal zeer wel mogelijk is. Een afgrenzing bij het niveau van hoger 
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is evenwel noodzakelijk 
ten einde te voorkomen dat de bijstandsverlening de functie krijgt van 
pseudo-studiefinanciering en dat een verschuiving plaatsvindt van volledig 
dagonderwijs naar deeltijdopleidingen. Afweging heeft ertoe geleid dat het 
volgen van dagopleidingen, zowel in deeltijd als volledig, in het hoger 
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is uitgesloten in het 
geval men een RWW-uitkering geniet en deze wenst te behouden. De 
staatssecretaris merkte bovendien op dat dit vraagstuk nog in alle omvang 
aan de orde zal komen ten tijde van de behandeling van een nieuwe opzet 
voor de studiefinanciering. Op dit moment zag hij geen aanleiding om 
andere voorstellen op dit punt te doen dan datgene dat reeds is voorgesteld. 
Wel zou de bewindsman doen onderzoeken of de toelichting hierop enige 
verduidelijking behoeft. 

Op de vraag van mevrouw Groenman over onderwijs en éénoudergezin-
nen antwoordde de staatssecretaris dat ten tijde van de invoering het 
studiebudget voor éénoudergezinnen (160% van de individuele studietoe-
lage) gelijk was aan de bijstandnorm. Op het ministerie, zo vervolgde de 
bewindsman, is een wetsontwerp in voorbereiding over onbetaald werken 
met behoud van uitkering. Daarin zal tevens ingegaan worden op de 
tijdsduur van de mogelijkheden om te werken met behoud van uitkering. 
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Voor de mogelijkheden om te werken in deeltijd meende de staatssecretaris 
een werkbaar compromis gevonden te hebben. Indien men er na een 
redelijke termijn niet in is geslaagd werk in deeltijd te vinden dient men 
beschikbaar te zijn voor een voltijdbaan. In de situatie waarin beide 
partners een bevredigende deeltijdbaan hebben zal geen sprake zijn van 
een beroep op de Algemene Bijstandswet. Wanneer beide partners zich 
beschikbaar stellen voor werken in deeltijd, zodanig dat zij zich samen volle-
dig beschikbaar stellen, leidt dit er niet toe dat men onder het bedrag van 
het sociaal minimum geraakt. De vrijlatingsbepalingen worden toegepast 
op de volledige norm. 

De helft van de arbeidstijd, zo vervolgde de bewindsman zijn antwoord, 
wordt berekend aan de hand van de geldende volledige arbeidstijd in de 
bedrijfstak of in het beroep, waarvoor men zich beschikbaar houdt. 

Voorts merkte de staatssecretaris op dat er een leemte is in de Algemene 
Bijstandswet waar het betreft strafbepalingen. Wetswijziging is inmiddels 
voorbereid ten einde op dit onderdeel aan te sluiten op de overige wetgeving 
in de sfeer van de sociale zekerheid. Deze wijziging ligt voor advies bij het 
College ABW. Bij het opleggen van een sollicitatieplicht wordt wel degelijk 
meegewogen dat er een tekort is aan vacatures. Echter, van groot belang 
daarbij is tevens de doorstroming op de arbeidsmarkt. Per jaar worden 
honderdduizenden werkzoekenden uitgeschreven bij de arbeidsbureaus, 
zodat de kans op werk niet alleen afgelezen behoort te worden aan de hand 
van het werkloosheidscijfer. Een circulaire over de sollicitatieplicht is in 
concept gereed. 

Van enige aanscherping van het sanctiebeleid is geen sprake in het 
nieuwe RWW-besluit. Aangesloten wordt op de huidige praktijk van het 
gevoerde sanctiebeleid door de gemeentebesturen. 

De staatssecretaris verklaarde het eens te zijn met die leden die er op wezen 
dat het onwenselijk zou zijn de bepaling in het RWW-besluit, waarin gesproken 
wordt van de informatieplicht van het gewestelijk arbeidsbureau, in 
werking te doen treden, zonder dat het nog in behandeling zijnde voorstel 
tot wijziging van de WWV daaromtrent tot wet geworden is. De visie op het 
basisinkomen, waarover mevrouw Ubels sprak, zei de bewindsman niet 
te kunnen delen. Met name vanuit financieel opzicht lijkt dit onmogelijk. 

De uitbreiding van de personenkring met niet-onvrijwillig werklozen 
houdt in dat deze personen zich volgens de voorwaarden van de RWW 
beschikbaar moeten stellen voor de arbeidsmarkt. Tot nu toe ontvangen zij 
een ABW-uitkering, doch na inwerkingtreding van het RWW-besluit zal dit 
een RWW-uitkering zijn. De hoogte van de uitkering blijft ongewijzigd, 
aldus de staatssecretaris. 

De heer Holstvoogd (Directie Bijstandszaken) antwoordde nog op de 
vraag of aan een partner van iemand die in deeltijd werkt de voorwaarde kan 
worden opgelegd zich voor een voltijdbaan beschikbaar te stellen. Dit kan 
inderdaad in die situatie waarin is gebleken dat het vinden van een deeltijd-
baan onmogelijk is. Daar beide partners zorg moeten dragen voor voldoende 
bestaansmiddelen dient dan een volledige dienstbetrekking gezocht te 
worden. 

Gedachtenwisseling in tweede termijn 

Mevrouw Dales zei bijzonder teleurgesteld te zijn dat de staatssecretaris 
niet bereid is gebleken meer soepelheid te betrachten in de termijnstelling 
van een jaar, genoemd in artikel 9, tweede lid. Hierdoor zullen tevens de 
uitvoeringskosten niet teruggedrongen kunnen worden en dat de kosten 
ter uitvoering (controle e.d.) van de RWW hoog zijn is een ieder bekend. 
Hoeveel tijd zal er overigens beschikbaar zijn om de uitvoering ter hand te 
nemen na de inwerkingtreding van het besluit? 

Hoe dient de verstrekte informatie van het arbeidsbureau gezien te 
worden? Is het gemeentebestuur verplicht aan de hand van die informatie 
een onderzoek in te stellen? 
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Mevrouw Dales zei geconstateerd te hebben, en zij betreurde dat, dat in 
dit overleg geen overeenstemming bereikt zal kunnen worden over het 
onderwerp onderwijs en bijstand (artikel 12, vierde lid). Zij zou dan ook 
bevorderen dat in een plenair hierop teruggekomen wordt. 

Over de draagkrachtbijstand in relatie tot noodzakelijk geachte scholing 
merkte dit lid op dat een keuze gemaakt moet worden. Of er wordt een 
financieringsregeling gevonden, of de scholing wordt niet langer noodza-
kelijk geacht, zodat niet gesanctioneerd kan worden, dan wel wordt het 
Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (BLD) niet toegepast. Afsluitend 
herhaalde dit lid de laatste vraag in haar eerste termijn gesteld. 

Mevrouw Groenman wenste zich op het onderdeel van de vrije rolkeuze 
te beperken tot de vraag aan de staatssecretaris te willen bevorderen dat 
dit aspect opgenomen zal worden in de in voorbereiding zijnde notitie over 
rechtspositionele belemmeringen van deeltijdarbeid. Bij de bespreking van 
die notitie zal dan hierop worden teruggekomen. Op artikel 12 is door een 
aantal leden felle kritiek geleverd, zo had dit lid geconstateerd. Ten einde 
alle aspecten van dit vraagstuk in de beschouwingen te kunnen betrekken 
drong zij er bij de staatssecretaris met klem op aan op korte termijn een 
notitie op te stellen hierover en aan de Kamer voor te leggen, in samenwer-
king met de minister van Onderwijs en Wetenschappen. 

De heer Willems zei verbaasd te zijn over het gemak waarmee vraagstukken 
worden doorgeschoven naar een ander ministerie. Het vraagstuk van het al 
dan niet mogelijk maken van het volgen van hoger beroeps- en weten-
schappelijk onderwijs voor mensen met een RWW-uitkering doet zich nu 
en hier voor. Hij stelde derhalve voor het vierde lid van artikel 9 te schrappen 
en bij de gedachtenwisseling over de studiefinanciering hierop nader terug 
te komen. 

Oneens zei dit lid het met de bewindsman te zijn waar deze stelt dat niet 
sprake is van een aanscherping van het sanctiebeleid, doch van vastlegging 
van de bestaande praktijk. Op bladzijde 5 van de toelichting wordt met 
zoveel woorden aangeduid dat concrete voorwaarden worden opgenomen. 
Deze laten de uitvoerende instanties derhalve minder beleidsvrijheid. 

Afrondend vroeg dit lid alsnog een antwoord over de representativiteit 
van de RWW-commissies. 

Mevrouw Ubels-Veen wenste haar bedoelingen met betrekking tot het 
basisloon te verduidelijken. Zij doelde in deze discussie slechts op het 
belang dat gehecht kan worden aan de mogelijkheid gedurende een 
bepaalde periode anderszins bezig te zijn dan met betaald werk. Het 
verschil van opvatting bestaat haars inziens hierin dat de staatssecretaris 
dit slechts gedurende één jaar wil toestaan, terwijl dit lid van oordeel is dat 
deze termijn ook best langer mag zijn. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters stelde prijs op een verduidelijking van de 
positie van twee deeltijdwerkers, met een gezamenlijk inkomen onder het 
bestaansminimum. Hoewel voor haar inmiddels duidelijk was geworden 
wat verstaan dient te worden onder halve werkweek, bepleitte zij dat de 
toelichting beter omschrijft wat bedoeld wordt dan nu het geval is. Over 
het onderwerp bijstand en onderwijs merkte dit lid nog op dat een regeling 
gewenst is binnen het stelsel van studiefinanciering. Indien daarvoor 
oplossingen gevonden worden kan gedacht worden, ten einde al te sterke 
verschuiving van dag-en deeltijdopleiding te voorkomen, aan leeftijdgrenzen 
en/of andere criteria. 

De heer Van der Vlies stelde nog de vraag of aan het verschil in behandeling 
van soortgelijke situaties door uitvoerende instanties grenzen zijn verbon-
den. 
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De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordde 
nog dat de informatie die door het Gewestelijk Arbeidsbureau wordt 
verstrekt voor de Gemeentelijke Dienst niet noodzakelijkerwijs tot handelen 
behoeft te leiden. Hiervoor bestaat een eigen verantwoordelijkheid voor de 
Dienst. 

Een inventariserend overzicht van op correctie van de uitvoering gerichte 
handelwijzen van de rijksconsulenten, in de vorm van een notitie, valt niet 
op te stellen. Soms is er sprake van een concrete aanwijzing door een 
rijksconsulent, doch meestal wordt dit vervat in een gedachtenwisseling, 
bij voorbeeld binnen de RWW-commissies, waarin oplossingen worden 
aangedragen voor concrete situaties. 

Op de vraag van mevrouw Dales, bij interruptie gesteld, of na invoering 
van een rapportageplicht dit wel mogelijk is antwoordde de bewindsman 
beide onderdelen te onderzoeken. 

Met betrekking tot onderwijs en bijstand zei de staatssecretaris het niet 
zinvol te achten daarover nu een notitie op te stellen. Op korte termijn 
zullen voorstellen gedaan worden door de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen over een nieuw stelsel van studiefinanciering. De bewinds-
man wenste daarop niet vooruit te lopen door nu ook het hoger beroeps-
en wetenschappelijk onderwijs in de regeling te betrekken. 

Ten aanzien van de representativiteit binnen de RWW-commissie 
antwoordde hij dat uitkeringsgerechtigden geacht kunnen worden te zijn 
vertegenwoordigd door de werknemersorganisaties. Veranderingen in de 
samenstelling van die commissie worden nu niet overwogen. 

De door mevrouw Ubels bepleite souplesse bij het bepalen van de 
termijn voor werken met behoud van uitkering is inmiddels vastgelegd in 
artikel 13, tweede lid. 

De bewindsman vervolgde zijn antwoord met te zeggen dat indien beide 
partners een beperkte deeltijdfunctie bekleden, waardoor men tezamen 
onder het bestaansminimum komt, van één van beiden verlangd kan 
worden dat hij/zij zich beschikbaar stelt voor een voltijdbaan. 

Voorts merkte de staatssecretaris op dat het begrip «noodzakelijk 
geachte studie of opleiding» in artikel 8 niet gezien mag worden als een 
verplichting voor betrokkene. Er kan daarbij derhalve geen sprake zijn van 
enige vorm van sanctie ingeval van nalating. 

Afrondend zei hij dat beslissingen van colleges van burgemeester en 
wethouders vatbaar zijn voor beroep. Jurisprudentie leidt er veelal toe dat 
geen al te grote verschillen ontstaan waar het betreft uitspraken in concrete 
situaties en adviezen van RWW-commissies. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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