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Bij gelegenheid van bovengenoemde vergaderingen van uw commissie 
heb ik aangegeven dat over enkele zaken die daarbij aan de orde zijn 
gesteld nog overleg zou plaatsvinden met betrokkenen. Ik heb toegezegd 
de Commissie omtrent de resultaten hiervan te zullen informeren. 

1 . Overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Op 8 juli en 13 november 1985 heb ik bestuurlijk overleg gevoerd met 
een vertegenwoordiging van de VNG. Daarbij zijn onder meer aan de orde 
gesteld: De invoering van de woningdelersregeling, verschuivingen in het 
tijdstip van uitbetalen van uitkeringen, de mogelijkheid van een gedrags-
code voor conrole-activiteiten door sociale diensten en de cliëntenparti-
cipatie. Uit het overleg is het volgende naar voren gekomen. 

In voering woningdelersregeling 

Afgesproken is dat aan de VNG gelegenheid zal worden geboden 
vooraf suggesties te doen omtrent de vraagstelling die ten grondslag zal 
liggen aan de door mij toegezegde evaluatie van de invoering van de 
woningdelersregeling. 

In mijn brief van 20 november jl. aan uw commissie is nader ingegaan 
op de opzet van de evaluatie. 

Conform hetgeen daarin is aangegeven zijn de ter evaluatie te stellen 
vragen eind 1985 voorgelegd aan de rijksconsulenten sociale zekerheid. 

Verschuiving tijdstip van uitbetaling uitkeringen 

In de genoemde vergaderingen van uw commissie is dit punt aan de 
orde gesteld naar aanleiding van met name de in een bepaalde gemeente 
toegepaste methode om de uitbetaling te doen plaatsvinden twee weken 
na de periode waarop de uitkering betrekking heeft, om zodoende de 
verrekening van andere inkomsten te vergemakkelijken (zgn. pen-weken 
systematiek). De vertegenwoordigers van de VNG waren met mij van 
mening, dat de bepaling van het betalingsritme (wekelijks, tweewekelijks 
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of maandelijks) en het betalingstijdstip een gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid vormt. Dit geldt eveneens voor de te volgen methode bij het 
verrekenen van eventuele andere inkomsten van uitkeringsgerechtigden. 

In het overleg met de VNG is geconstateerd dat de pen-weken-syste-
matiek slechts zelden wordt toegepast; een coördinerend optreden vanuit 
de VNG aangaande de tijdstippen van betaling is derhalve niet nodig. 

Gedragscode controle-activiteiten 

Naar aanleiding van de desbetreffende motie van het lid Nypels 
(18 942, nr. 11) is de mogelijkheid van een dergelijke gedragscode met 
de VNG besproken. Van die zijde is er op gewezen dat een aanzienlijk 
aantal sociale diensten reeds gebruik maakt van eigen gedragsregels voor 
de betrokken ambtenaren. Mede van invloed is hierbij of het ambtenaren 
met of zonder opsporingsbevoegdheid betreft. 

Tijdens het overleg bleek geen verschil van inzicht te bestaan inzake de 
opvatting dat het opstellen van een gedragscode door de centrale 
overheid en het eventueel verplicht stellen van de navolging daarvan, niet 
wenselijk is. Het verdient de voorkeur dat de totstandkoming en toepassing 
van gedragsregels op dit vlak - voor zover noodzakelijk geacht - aan de 
gemeenten wordt overgelaten. 

Cliëntenparticipatie 

De betrokkenheid van uitkeringsgerechtigden bij de werkzaamheden 
van sociale diensten is aan de orde gesteld naar aanleiding van de 
desbetreffende motie van het lid Willems c.s. (18942, nr. 16). Gebleken 
is dat de vertegenwoordigers van de VNG cliëntenparticipatie typisch een 
aangelegenheid achten die zoveel mogelijk aan de gemeenten dient te 
worden overgelaten. Of een vorm van cliëntenparticipatie wordt gereali-
seerd en hoe deze dan wordt ingevuld, hangt sterk af van de lokale 
situatie. Overigens werd er van VNG-zijde op gewezen dat zich bij de 
realisering van een dergelijke participatie de moeilijkheid voordoet dat 
een voortdurende wisseling in het cliëntenbestand optreedt. 

Door DIVOSA is aan het thema cliëntenparticipatie landelijk aandacht 
besteed en zijn enkele suggesties gedaan ten behoeve van de leden, 
onder andere betreffende de mogelijkheid van een experiment met 
cliëntenparticipatie bij enkele diensten. 

Gelet op een en ander leidde tot het overleg met de VNG tot de 
gezamenlijke conclusie dat een regeling door de centrale overheid ten 
aanzien van de cliëntenparticipatie niet gewenst, noch noodzakelijk is. 

2. De Raad voor het Jeugdbeleid 

Ik heb toegezegd dat contact zou worden opgenomen met de Raad 
voor het Jeugdbeleid in verband met een tijdige advisering over de 
inkomenspositie van jongeren. Het desbetreffende advies is inmiddels op 
14 november jl. uitgebracht. Een reactie van de zijde van het kabinet 
wordt voorbereid. 

3. Raden van Arbeid/Sociale Verzekeringsraad 

Met name tijdens eerdergenoemde UCV van 29 april jl. is de problematiek 
aan de orde geweest van de toepassing van de onderhoudseis in de 
Algemene Kinderbijslagwet ten aanzien van buitenlandse werknemers, 
van wie het gezin in het buitenland verblijft (motie-Kraaijeveld Wouters/ 
Paulis, gedr. st. 18942, nr. 10). Ook werd aandacht gevraagd voor 
gesignaleerde problemen betreffende het recht op kinderbijslag van 
vluchtelingen met een gezin in het buitenland. 

Ik kan u mededelen dat op 12 juni 1985 een brief is gezonden aan de 
Vereniging van Raden van Arbeid. Aan de Vereniging en de Sociale 
Verzekeringsbank is verzocht te rapporteren over de toepassing van de 
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AKW ten aanzien van genoemde groepen. Naar verwachting kan op korte 
termijn rapportage aan de Kamer plaatsvinden, waarbij ik mijn standpunt 
ter zake zal aangeven. 

4. M in is te r ie van Financiën 

Tijdens beide uitgebreide commissievergaderingen is gesproken over 
de mogeli jkheden tot vorming op lokaal niveau van maatschappeli jke 
steunfondsen op particuliere grondslag, welke hulp zouden kunnen bieden 
bij financiële calamiteiten (motie-Kraai jeveld-Wouters/Paul is, gedr. st. 
18942 , nr. 9). In verband hiermee is, met name door de heer Van der 
Vlies, de gedachte geopperd om de totstandkoming van dergelijke 
fondsen te bevorderen door de fiscale aftrekbaarheid van giften ten bate 
daarvan te verruimen. 

Deze suggestie is voorgelegd aan het departement van Financiën. Van 
die zijde is de volgende informatie verstrekt. 

Het moet uitgesloten worden geacht dat er in de giftenaftrekregeling 
verschil lende drempels komen, al naar gelang het doel waarvoor de gift 
bestemd is. Dit zou immers impliceren dat het ene doel beter is dan het 
andere, hetgeen een weg te achten is die niet ingeslagen mag en kan 
worden. 

Ook ten aanzien van een verlaging van de aftrekdrempel in zijn alge-
meenheid gelden bezwaren. De huidige drempel voor de giftenaftrek ( 1 % 
van het onzuiver inkomen met een min imum van f 1 20 is ingegeven door 
de overweging dat een fiscale tegemoetkoming slechts verantwoord is 
indien de gift een duidelijk offerkarakter heeft, terwij l anderzijds ook de 
uitvoerbaarheid van de regeling vereist dat met zeer kleine aftrekposten 
geen rekening wordt gehouden. 

Verlaging c.q. afschaffing van de drempel is in december 1983 aan de 
orde geweest bij de behandeling van het ontwerp van wet dat heeft geleid 
tot de wet van 30 december 1983, Stb. 689 (Wet tot wi jziging van de 
inkomstenbelasting en de loonbelasting voor in de privésfeer ontvangen 
en betaalde termijnen van li j frenten en andere periodieke uitkeringen en 
verstrekkingen alsmede voor in die sfeer betaalde premies voor l i j frenten). 
Een amendement om de drempel van de giftenaftrek te verlagen van 1 % 
naar een Vi% (amendement-Hummel/Van Nieuwenhoven, TK 1983 /1984 , 
16 787, nr. 16) is toen afgewezen onder verwijzing naar het dan verloren 
gaan van het offerkarakter, waarna het amendement ook door de Kamer 
is verworpen (Handelingen II, 1983 /1984 , blz. 1852). 

Bij vorenbedoelde wet is overigens in de sfeer van de giftenaftrek een 
bepaling opgenomen - naast de reeds langer bestaande «beperkte» 
giftenaftrek (meer dan 1% doch niet meer dan 10% van het onzuiver 
inkomen) - welke bepaling integrale aftrek van giften aan o.a. charitatieve 
instellingen toestaat indien deze giften geschieden in de vorm van 
termijnen van li jfrenten welke berusten op een bij notariële akte van 
schenking aangegane verpl ichting om de termijnen gedurende vijf of 
meer jaren tenminste jaarlijks uit te keren (artikel 47 , eerste l id, onderdeel 
a, in samenhang met het tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 zoals dit met ingang van 1 januari 1984 luidt). Wanneer aan de 
bedoelde vormvereisten van de gift word t voldaan is integrale aftrek, 
derhalve zonder drempel, reeds onder het huidige fiscale regime mogeli jk. 

Aangezien integrale aftrek van giften in bepaalde gevallen reeds 
mogelijk is en omdat aan de drempel van de «beperkte» giftenaftrek van 
1 % dwingende redenen van principiële en uitvoeringstechnische aard ten 
grondslag l iggen, wordt een wijziging van deze drempel niet in overweging 
genomen. Bovendien is voor een verlaging van de aftrekdrempel geen 
budgettaire ruimte aanwezig. Een verlaging naar een 'h% zou circa f 4 0 
min. kosten, terwij l een volledige afschaffing van de drempel een budgettair 
nadeel van minimaal f 8 0 min. zou betekenen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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