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1 
De verlening van bijstand is een rechtsplicht van de overheid. De controle 

op en de beïnvloeding van het gevoerde beleid en de uitvoering liggen bij 
en verlopen via het parlement en de gemeenteraden. Naar mijn opvatting 
bestaan via de daartoe aangewezen organen en door middel van de 
bestaande bezwaar- en beroepsprocedures reeds voldoende mogelijkheden 
om de belangen van uitkeringsgerechtigden, collectief en individueel te 
behartigen. Gerichte stimulering van cliëntenparticipatie bij sociale diensten 
wordt derhalve door mij niet overwogen. 

Indien op lokaal niveau wordt overwogen een vorm van betrokkenheid 
van cliënten bij de werkzaamheden van de sociale dienst in te voeren, acht 
ik dit een verantwoordelijkheid van de betrokken gemeente als uitvoerder 
in medebewind van de ABW. Een en ander kan uiteraard niet zo ver gaan 
dat wordt afgedaan aan de aan gemeenten gegeven beleidslijnen. 

2 
Er bestaan geen landelijke afspraken tussen politie en openbaar ministerie 

met sociale diensten/gemeentebesturen inzake fraudebestrijding. Wel zijn 
er ter verkrijging van een uniform aangifte-, opsporings-, vervolgings- en 
straftoemetingsbeleid in geval van sociale zekerheidsfraude door de 
procureurs-generaal bij de gerechtshoven richtlijnen vastgesteld die in 
1981 zijn gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Deze richtlijnen 
vormen een basis voor samenwerking tussen de diverse instanties die zich 
met deze problematiek bezighouden. 

Voor wat de sociale recherche betreft kan ik meedelen dat er binnen het 
ministerie een onderzoek gaande is naar het aantal en de bevoegdheden 
e.d. van de sociale rechercheurs en de door hen bereikte resultaten. Naar 
verwachting zullen de gegevens van dit onderzoek in september van dit 
jaar bekend zijn. 

3 
De ABW en de groepsregelingen bevatten geen voorschriften voor de 

gemeenten ten aanzien van de periode waarover en de datum waarop 
wordt uitbetaald. De keuze daarvan berust bij de gemeenten. In de praktijk 
worden de meeste uitkeringen per maand betaald, zij het dat met name bij 
R.w.w.-uitkeringen betaling per week nog in betekenende mate voorkomt. 
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Er is reeds jaren een tendens in de richting van maandbetalingen. De 
betaaldatum ligt in het algemeen tussen de 20e en 25e van de maand. Ik zie 
geen aanleiding om de bevoegdheden van de gemeenten op dit punt in te 
perken. 

4 
Bij de grotere sociale diensten bestaan meestal interne richtlijnen voor 

het ter inzage geven van dossiers aan cliënten. Voor zover mij is gebleken 
worden daarbij de bepalingen van de Wet Openbaarheid Bestuur in acht 
genomen. Hoewel bij de kleinere gemeenten dergelijke richtlijnen in het 
algemeen ontbreken, bestaat de indruk dat ook daar in voorkomende 
gevallen inzage wordt gegeven. 

5 
Artikel 41 van de ABW bepaalt dat indien binnen een maand na de 

indiening van het bezwaarschrift geen mededeling is ontvangen over de 
beschikking van B en W, er binnen de tweede maand beroep bij Gedepu-
teerde Staten kan worden ingesteld. Als regel moet dan ook de periode van 
een maand als een aanvaardbare termijn worden beschouwd. Uit waarne-
mingen van de Rijksconsulenten Sociale Zekerheid bestaat de indruk dat de 
gemeenten in de meeste gevallen er in slagen bezwaarschriften binnen 
deze termijn of met een geringe overschrijding daarvan af te handelen. Bij 
grotere gemeenten duurt de afdoening in het algemeen langer dan bij 
kleinere. Exacte gegevens hierover zijn niet bekend. 

6 
De toegezegde notitie inzake buitenlandse uitkeringsgerechtigden met 

gezin in het buitenland zal u voor 29 april bereiken. 

7 
Hierover zijn weinig gegevens bekend. In recente beleidsgesprekken is 

deze vraag voor de rijksconsulentschappen aan gemeenten voorgelegd. 
(Zie het antwoord op vraag 49). Daaraan wordt de voorlopige indruk ont-
leend dat dergelijke faillissementen weinig voorkomen. 

8 
Zoals ik reeds bij gelegenheid van de jongste begrotingsbehandeling in 

de Tweede Kamer heb aangegeven, bestaat dit inzicht naar mijn mening 
nog in onvoldoende mate. Een onderzoek zal worden ingesteld om het 
vereiste inzicht te verkrijgen. Het ligt overigens in het voornemen dit 
onderzoek niet te beperken tot bijstandsgerechtigden, aangezien de 
schuldenproblematiek zich ook tot andere groepen uitstrekt. Binnenkort 
gaat een vooronderzoek van start, waarin onderzoektechnische problemen 
worden bezien die, vanwege de complexiteit van de problematiek, vooraf 
een oplossiny vragen. 

9 
Een exacte vergelijking met bijstandsregelingen in andere Westeuropese 

landen is moeilijk te maken omdat die regelingen veelal anders van 
karakter en opbouw zijn. Dit onderwerp is overigens momenteel in studie. 
Deze zal dit jaar worden afgerond. 

10 
De constatering dat het begrip individualisering in bepaalde beleidskaders 

een andere inhoud heeft dan in de ABW is juist. Aangezien dit begrip vanaf 
de aanvang een vast onderdeel heeft gevormd van de terminologie die in 
de ABW wordt gebruikt, is een volledige vervanging daarvan niet gewenst, 
temeer daar deze term ook thans nog veelvuldig in het bijstandsbeleid 
wordt gehanteerd. 

Wanneer in een bepaalde context het gebruik van het begrip individuali-
sering in de ABW-betekenis verwarrend zou kunnen werken, kan als 
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alternatief worden gedacht aan de term verbijzondering. Door te spreken 
van de verbijzondering van de bijstand kan evenzeer tot uitdrukking 
worden gebracht dat bij de bijstandsverlening afstemming dient plaats te 
vinden op de bijzondere kenmerken in het individuele geval. 

11 
Een dergelijke termijnstelling wordt voor wat betreft de gehele groep van 

langdurig werklozen niet beoogd. De rol van de ABW als uitkeringsregeling 
voor deze groep is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de werkloosheid. 

Wel bestaat het voornemen om in het kader van de stelselherziening 
voor oudere, langdurig werklozen in aansluiting op de nieuwe WW een 
aparte inkomensvoorziening tot stand te brengen, waardoor deze categorie 
van werklozen niet langer op de bijstand zal zijn aangewezen. 

12 
De ABW is niet in eerste aanleg bedoeld als een soort loondervingsverze-

kering voor werklozen. Dat neemt niet weg dat de functie van de ABW hoe 
dan ook meebrengt, dat bijstand wordt verleend in die gevallen, waarin 
geen uitkeringsrechten op grond van de werkloosheidsverzekering (meer) 
bestaan en ook anderzins de minimaal noodzakelijke bestaansmiddelen 
ontbreken. 

13 
Zoals in deze passage is uiteengezet leidde de sterke stijging van de 

welvaart in de jaren zestig ertoe dat het vraagstuk van de welvaartsverdeling 
steeds meer van centrale betekenis werd. Deze aandacht richtte zich ook op 
de lokale verschillen in het niveau van de bijstandsuitkeringen. Het landelijke 
sociaal-economische beleid, dat sterk in betekenis toenam, vormde het 
kader om deze verschillen via de centrale normering van de bijstandsuitke-
ringen weg te nemen. 

14 
Het complementaire karakter van de bijstand brengt met zich dat inkomsten 

uit een sociale verzekering volledig in de middelentoets worden betrokken. 
Dit is ook nu reeds het geval, ook ten aanzien van AAW/WAO-uitkeringen 
bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De nadere vormgeving van het 
stelsel van sociale zekerheid zal er wel toe leiden dat dit meer zal gaan 
voorkomen. 

15 
De passage in de nota, waarop de vraag betrekking heeft, geeft vanuit 

analytisch perspectief een opsomming van elementen die een rol kunnen 
spelen indien zou worden overwogen de taak van de ABW te beperken 
(punt 6), dan wel deze te handhaven of uit te breiden (punt 7). Deze 
passage houdt derhalve geen uitspraken in over hetgeen beleidsmatig al 
dan niet wenselijk wordt geacht, doch plaatst slechts verschillende opties 
naast elkaar. 

Bij risicodekking door middel van een algemene overheidsvoorziening, 
zoals de ABW, is het naar mijn mening gewenst dat rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheden die binnen de leefeenheid aanwezig zijn. 

16 
Gedacht kan worden aan bijstand in verband met een lokale (of regionale) 

calamiteit en bijstand voor bepaalde noodzakelijke kosten die afhankelijk 
zijn van lokale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld huisvestingskosten. 

17 
Dat oordeel heeft zich niet gewijzigd. Ook thans wordt een afzonderlijke 

(uitkerings)regeling voor óf gescheidenen óf alle één-oudergezinnen 
afgewezen. 
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18 
Het jaartal is juist. In het in 1972 uitgebrachte rapport van de lnterdepar-

tementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen worden i.v.m. de financiële 
gevolgen van echtscheiding een viertal uitkeringssystemen gepresenteerd. 

In de brief aan de Tweede Kamer van 15 april 1975 heeft de regering 
voorkeur uitgesproken voor een verbetering van het bestaande stelsel van 
alimentatie en bijstand. In 1978 had deze voorkeur zich ontwikkeld tot een 
definitief standpunt. Het rapport van de Commissie Alimentatienormen 
was toen inmiddels ook uitgebracht. Het regeringsstandpunt is bij de 
schriftelijke behandeling van de brief in de memorie van antwoord tot 
uitdrukking gebracht. Tijdens een Openbare Commissievergadering van de 
Bijzondere Commissie Financiële positie van de gescheiden vrouwen en 
haar gezinnen op 27 augustus 1979 bleek dat een meerderheid van de 
commissieleden het standpunt van de regering deelde. 

Het feit dat het aantal echtscheidingen sedert 1975 sterk is toegenomen 
doet geen afbreuk aan de argumenten die destijds hebben geleid tot de 
keuze voor een verbetering van het bestaande stelsel van alimentatie en 
bijstand. 

19 
Ten aanzien van minderjarigen in instellingen geldt dat de ouders 

verantwoordelijk zijn en ook in zak- en kleedgeld moeten voorzien. Slechts 
in uitzonderingsgevallen is bijstandsverlening voor deze kosten mogelijk. 
Het kan zich dan voordoen dat er verschillen zijn in de uitvoering door 
gemeenten ten aanzien van de beoordeling van de uitzonderingssituaties. 
Bovendien is de hoogte van deze bijstand niet genormeerd en zal verschillend 
worden gereageerd op aanvragen voor bijkomende kosten. 

Overigens zal bijstandsverlening aan jongeren in instellingen niet meer 
voorkomen zodra de ouderbijdrageregeling voor de jeugdhulpverlening in 
werking treedt. Dit impliceert onder meer dat van de zijde van het Ministerie 
van WVC door middel van subsidie aan de instellingen ook wordt voorzien 
in zak- en kleedgeld van de jongeren. 

20 
De regering onderkent dit probleem. Zij heeft over deze materie op 30 

november 1983 aan de Sociale Verzekeringsraad de vraag voorgelegd of 
degenen, die teneinde vakbekwaamheid te verwerven in bedrijven of 
instellingen werkzaam zijn op onbeloonde arbeidsplaatsen, op grond van 
artikel 4, eerste lid, onder g, van de WAO verzekerd kunnen zijn. Door de 
SER werd op 17 juli 1984 over deze problematiek inmiddels een verdeeld 
advies uitgebracht, in het kader van zijn advies over het ontwerp Wet 
Onbeloonde Arbeid door Uitkeringsgerechtigden. Vooralsnog dient naar 
het oordeel van de regering door de arbeidsverschaffer in elk geval een 
verzekering tegen de gevolgen van een ongeval als gevolg van de verrichte 
arbeid zonder beloning te worden gesloten. 

21 
Ik zal mijn standpunt terzake van de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

voor langdurig werklozen bepalen, nadat de SVR op ditterrein het gevraagde 
advies heeft uitgebracht. Dit advies is medio 1985 te verwachten. Een 
berekening van bedoelde budgettaire effecten is uiterst moeilijk, omdat 
daarbij een veelheid van factoren in de beschouwing moet worden betrokken, 
waaromtrent momenteel nog onvoldoende bekend is. Het gaat hierbij om 
factoren als leeftijdsverdelingen, invalideringskansen, aantal uren werk, 
inkomenssituatie van het gezin, woonsituatie, e.d. Daarom wordt een 
schatting van bedoelde budgettaire consequenties op dit moment niet 
verantwoord geacht. De gestelde vraag ten aanzien van het arbeidsonge-
schiktheidsrisico bij het werken met behoud van uitkering is onder 20 reeds 
beantwoord. 
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22 
De bedoelde vergroting in verschil in rechten zou ontstaan bij het 

totstandkomen van individuele uitkeringsrechten tot zonodig het 65ste jaar, 
gekoppeld aan de aanwezigheid van een arbeidsverleden. Vooralsnog zal 
dit niet het geval zijn. 

De complementaire taak van de ABW ten aanzien van de werkloosheids-
verzekering voor langdurig werklozen blijft derhalve van betekenis. Alleen 
ten aanzien van oudere langdurig werklozen bestaat, volgend op de 
werkloosheidsverzekering, het voornemen tot een aparte inkomensvoorzie-
ning (op minimumniveau) naast de ABW. 

23 
De conclusie dat er sprake is van een risico ten aanzien van het niet of te 

laat vaststellen van het niet aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid 
is gebaseerd op ervaringen van de Rijksconsulenten Sociale Zekerheid, 
onder andere in hun hoedanigheid als lid van de gemeentelijke RWW-com-
missies. 

24 
De bedoelde passage in de nota betreft het nader aanduiden in artikel 7 

van het verband tussen de daar bedoelde vrijlating van middelen en de 
vrijlatingsbepalingen in het B.l.n., alsmede de draagkrachtbepalingen in 
het B.l.d. Daarbij is in de nota voorgesteld het niet-limitatieve karakter van 
artikel 7 te handhaven, zodat er ruimte blijft tot bijzondere vrijlatingen gelet 
op bestemming en aard van de eigen middelen. De passage betreft 
derhalve een voorstel tot verduidelijking van de regelgeving. 

25 
In het wetsvoorstel waarin de gelijke behandeling van gehuwde en 

niet-gehuwde partners in de ABW wordt geformaliseerd is een omschrijving 
opgenomen met betrekking tot de situatie waarin de gelijke behandeling 
van toepassing is. Het wetsvoorstel is op 11 april 1985 ter advisering aan 
het College Algemene Bijstandswet gezonden. Het maakt onderdeel uit van 
het pakket stelselherziening, waarvan de concept-voorstellen van wet ter 
kennisneming aan de Kamer zijn gezonden. 

26 
Er dient sprake te zijn van een situatie die gelet op alle omstandigheden 

niet wezenlijk verschilt van die van gehuwde partners. Of er sprake is van 
een met een huwelijk gelijk te stellen situatie zal van geval tot geval 
moeten worden beoordeeld. Daarvoor zijn geen absolute maatstaven. Er 
zijn echter wel enkele elementen die bij de beoordeling van groot belang 
zijn, zoals het voeren van een gezamenlijke huishouding in combinatie met 
de wijze waarop de betrokken personen zich aan hun omgeving presenteren. 
Ook speelt de duurzaamheid een rol. 

26 
Geen. Het betreft hier een uitspraak over een rechtsbetrekking van 

privaatrechtelijke aard en niet over de rechten en verplichtingen van de 
overheid, bij voorbeeld op grond van de Algemene Bijstandswet. Voor de 
toepassing van de Algemene Bijstandswet geldt als uitgangspunt dat, 
indien er bij ongehuwd samenlevende personen sprake is van een situatie 
die in sociaal en economisch opzicht niet wezenlijk verschilt van die van 
gehuwde partners, bij de bijstandsverlening aansluiting wordt gezocht bij 
de werkelijke situatie. 

28 
Het voornemen is de partners daartoe zelf de keuze te laten. Aan de 

keuze zijn op zichzelf genomen geen gevolgen verbonden ten aanzien van 
de in de R.w.w. opgenomen uitkeringsvoorwaarden die zijn gericht op 
arbeidsinschakeling. Bij het opleggen van voorwaarden wordt in beginsel 
uitgegaan van de rolverdeling van partners. 
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29 
Het individualiseringsbeginsel houdt in dat bij de bijstandsverlening 

rekening wordt gehouden met bijzondere individuele omstandigheden, die 
derhalve mede bepalend zijn voorde bijstandsnoodzaak in het afzonderlijke 
geval. In deze zin kan een individualiserende benadering in bijzondere 
gevallen (dus niet categoriaal) uitkomst bieden bij financiële moeilijkheden, 
met name wanneer deze ertoe leiden dat betrokkene niet kan voorzien in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan. Financiële moelijkheden welke zijn 
ontstaan in een situatie waarin de betrokkene tenminste kon beschikken 
over een inkomen ter hoogte van het sociaal minimum en die in verband 
daarmee niet hun oorsprong vinden in een gebrek aan bestaansmiddelen, 
kunnen in het algemeen niet door middel van bijstand worden opgelost. 

Voor zover sprake is van schulden moet hieraan worden toegevoegd dat 
deze in het algemeen niet kunnen worden gerekend tot de noodzakelijke 
bestaanskosten. Het verlenen van bijstand voor schulden kan slechts 
bij hoge uitzondering, indien andere oplossingsmogelijkheden ontbreken, 
worden overwogen. 

30 
Een individualiserende beoordeling die tot een lagere uitkering leidt 

komt vooral voor op het punt van het gezamenlijk delen van woonlasten of 
vanwege andere voordelen van een gemeenschappelijke huishouding, 
zonder dat er sprake is van een economische eenheid. Ook het ontbreken 
van woonkosten, zoals bij krakers, leidt veelal tot een lagere uitkering. De 
op 1 juni 1985 ingaande B.l.n.-wijziging ten aanzien van de woningdelers-
norm en de korting vanwege het ontbreken van woonkosten leidt tot 
harmonisatie van deze tot dusverre strikt individualiserende uitvoeringsprak-
tijk. 

31 
Lagere uitkeringen dan de normbedragen komen vooral voor bij gedeelde 

of niet verschuldigde woonkosten en bij sanctiemaatregelen. Exacte 
aantallen daarover zijn niet bekend. Wel blijkt uit signalen uit de uitvoerings-
praktijk dat deze aanpassing van de uitkeringsbedragen in de voorkomende 
gevallen regelmatig wordt toegepast. Over hogere uitkeringen dan de 
normbedragen zijn geen gegevens. 

32 
Uitgaande van gegevens met betrekking tot de uitkeringsduur in de 

bijstandsstatistieken van 1981, 1982 en 1983 zouden in 1982 resp. 1983 
13000 resp. 16000 verlaten of gescheiden vrouwen jonger dan 65 jaar de 
bijstand hebben verlaten. Het aandeel verlaten vrouwen in de genoemde 
aantallen bedroeg 8900 resp. 8400. 

33 
De nota naar aanleiding van het eindverslag met betrekking tot het 

wetsvoorstel tot verlaging van de meerderjarigheidsgrens van 21 tot 18 
jaar is in januari 1984 uitgebracht (Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 
15417, nr. 11). De mondelinge behandeling in de Tweede Kamer moet nog 
plaatsvinden. 

34 
De Raad streeft er naar om aan het eind van dit jaar het advies af te 

ronden. 

35 
De indruk dat er bij gehuwden sprake is van schijnverlatingen wordt in 

de praktijk van de bijstandsverlening veelal afgeleid uit de constatering van 
een aantal omstandigheden. Zo kan er weliswaar sprake zijn van het hebben 
van twee adressen, terwijl de feitelijke samenwoning in stand is gebleven 
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en ook de overige omstandigheden en gedragingen van de betrokkenen 
erop wijzen dat er geen sprake is van echte verlating. Meestal keert men in 
zo'n geval dan ook na verloop van tijd weer «officieel» in de echtelijke 
woning terug. Voor de vaststelling of er sprake is van schijnverlating zijn 
geen absolute, op alle denkbare situaties van toepassing zijnde, criteria. In 
alle gevallen een beoordeling naar de geconstateerde feitelijke situatie 
moeten plaatsvinden. 

36 
Een systeem waarbij zonodig bijstand wordt verleend aan de onderhouds-

plichtige heeft als belangrijk nadeel dat het tot bestaansonzekerheid voor 
de onderhoudsgerechtigde kan leiden. Dit kan op zichzelf reeds aanleiding 
geven tot praktische problemen. Onzeker wordt of de onderhoudsgerech-
tigde op de noodzakelijke financiële ondersteuning kan rekenen op het 
moment waarop die nodig is. Dit te meer daar het bedoelde systeem vergt 
dat voorafgaand aan de bijstandsverlening aan de onderhoudsplichtige 
wordt vastgesteld in hoeverre deze zelf aan de onderhoudsplicht kan 
voldoen. Dit kan, zeker bij een verstoorde relatie, vertragend werken. 
Moeilijk controleerbaar is bovendien of de onderhoudsplichtige vervolgens, 
al dan niet na bijstandsverlening, ook daadwerkelijkaan de onderhoudsplicht 
voldoet. Dit speelt te meer een rol daar het bedoelde systeem betekent dat 
een situatie van rechtstreekse financiële afhankelijkheid blijft bestaan 
tussen partijen die een verstoorde onderlinge relatie kunnen hebben. Een 
en ander betekent dat niet ondenkbaar is dat de onderhoudsgerechtigde 
alsnog zelfstandig een beroep op bijstand doet. 

37 
Afschaffing van de inkomens- en vermogenstoets in de bijstand zou 

leiden tot meeruitgaven van naar schatting enkele tientallen miljarden 
guldens. Afgezien van moeilijk te ramen effecten van gedragsreacties 
zouden de budgettaire consequenties van het laten vervallen van de 
vermogenstoets al meer dan 1 miljard gulden kunnen bedragen. 

38 
De SER zal naar alle waarschijnlijkheid eind mei advies uitbrengen. Dit 

advies zal zich toespitsen op het minimumloon. 

39 
Ten aanzien van degenen die een opleiding volgen geldt als algemeen 

uitgangspunt dat de bijstand geen functie heeft wanneer er de mogelijkheid 
is van studiefinanciering waarmede kan worden voorzien in de kosten van 
studie en levensonderhoud. Dit uitgangspunt komt ook tot uitdrukking in 
de nieuwe R.w.w. Bijstandsvrouwen aan wie de voorwaarde tot inschakeling 
in de arbeid voor ten minste de helft van de geldende volledige arbeidstijd 
is gesteld vallen onder de werking van de R.w.w. Ook voor hen geldt dus 
dat de uitkering wordt beëindigd wanneer zij een opleiding gaan volgen 
waarvoor de mogelijkheid van studiefinanciering bestaat. 

In het kader van de R.w.w. wordt één uitzondering op het algemene 
uitgangspunt gemaakt: 

Uit een oogpunt van het opheffen van onderwijsachterstand kunnen 
algemene dagopleidingen tot en met mavo-niveau, welke noodzakelijk zijn 
voor de arbeidsinschakeling, met behoud van uitkering en ontheffing van 
de beschikbaarstelling worden gevolgd. Hiermee wordt beoogd de zeer 
kwetsbare arbeidsmarktpositie van onder andere bijstandsvrouwen met 
weinig opleiding en geen (recent) arbeidsverleden te verbeteren. 

Ten aanzien van vrouwen aan wie niet de arbeidsvoorwaarde is opgelegd 
zijn de richtlijnen zoals neergelegd in de circulaire aan de gemeenten van 
18 mei 1982 over vorming en scholing van vrouwen in de bijstand II van 
toepassing. Dit betekent in zoverre een afwijking van het algemene uit-
gangspunt dat dagopleidingen tot aan het niveau van het hoger beroeps-
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en wetenschappelijk onderwijs waarvoor de mogelijkheid van studiefinan-
ciering bestaat, met behoud van uitkering kunnen worden gevolgd. 

40 
Ten aanzien van bijstandsontvangers die bij invoering van een nieuw stelsel 

van studiefinanciering hetzij op grond van hun leeftijd hetzij op grond van 
het feit dat zij een deeltijdstudie volgen niet in aanmerking zouden komen 
voor studietoelagen ten behoeve van het levensonderhoud zal dezelfde 
beleidslijn worden aangehouden als thans geldt met betrekking tot het 
volgen van opleidingen in relatie tot de uitkering. Dit betekent dat voltijdse 
en in deeltijd verzorgde opleidingen tot aan het niveau van het hoger 
beroeps- en wetenschappelijk onderwijs in beginsel met behoud van 
uitkering kunnen worden gevolgd, behoudens door minderjarige R.w.w.-ers 
en meerderjarige schoolverlaters. Het volgen van voltijds en in deeltijd 
verzorgd hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs dat 's avonds 
en/of in het weekend wordt verzorgd, erkend schriftelijk onderwijs of een 
opleiding aan de Open Universiteit kan wel met behoud van uitkering 
worden gevolgd. 

41 
Binnen SZW wordt een inventarisatie gemaakt van die voorzieningen 

voor bejaarden die thans onder het ABW-regime vallen. Bezien wordt of 
deze gezien hun aard en om redenen van efficiency en rechtsgelijkheid 
wellicht te zijner tijd kunnen worden toegevoegd aan het pakket van 
AA W-voorzieningen. 

42 
Ten aanzien van medische voorzieningen die (nog) niet zijn opgenomen 

in de ziekenfondswet geldt het volgende als uitgangspunt. 
Als sprake is van een nieuwe ontwikkeling, waarover nog niet besloten is 

of deze voorziening in het verstrekkingspakket van de ziekenfondswet zal 
worden opgenomen, zal de gemeente - als hiervoor een beroep op de 
ABW wordt gedaan - op grond van de individuele situatie moeten beoordelen 
of bijstand wordt verleend. Zo is in 1984 in een aantal gevallen - in afwachting 
van de beslissing van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
- bijstand verleend voor de kosten van harttransplantaties. 

Als het gaat om een voorziening die niet is opgenomen in het zieken-
fondspakket, omdat bij voorbeeld de voorziening in dat kader als niet 
noodzakelijk of niet wenselijk is beoordeeld, dan is er in de bijstandspraktijk 
in het algemeen ook geen reden om bijstand te verlenen. 

43 
Er zijn signalen uit de praktijk dat er druk op de ABW ontstaat, wanneer 

nieuw voorzieningenbeleid bepaalde elementen uit het bestaande beleid 
niet overneemt. Dit is eveneens het geval wanneer zich op het terrein van 
de maatschappelijke dienstverlening of andere, vergelijkbare terreinen 
nieuwe ontwikkelingen voordoen, bij voorbeeld nieuwe hulpverleningsvor-
men. Dit leidt evenwel niet tot een hernieuwde indirecte financiering. 

44 
Uit de uitvoeringspraktijk blijkt dat een woonkostentoeslag in verband 

met te duur wonen weliswaar over het algemeen niet onbeperkt wordt 
verleend, doch dat nog niet kan worden gesproken van slechts bij uitzonde-
ring verlengen van de termijn van één jaar. Ik acht het daarom wenselijk 
een strakke begrenzing in de tijd in de desbetreffende bepalingen van het 
B.l.n. vast te leggen, mede gelet op het feit dat de woonkostentoeslag in de 
praktijk veelal tijdelijk wordt gegeven. 
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45 
Over de mate waarin de stijging van woonlasten heeft geleid tot een 

toenemend beroep op de bijstand zijn geen exacte gegevens bekend. Wel 
blijkt uit signalen uit de uitvoeringspraktijk dat gemeenten regelmatig 
worden geconfronteerd met verzoeken om bijstand in verband met hoge 
woonkosten. Niet bekend is in welke mate ook andere groepen een beroep 
doen op (aanvullende) bijstandsverlening, omdat in de declaraties die de 
gemeenten moeten invullen een dergelijk onderscheid niet wordt gemaakt. 

46 
In concreto wordt voorgesteld, door het stellen van een toeslagtermijn 

van een jaar met een in de tijd begrensde verleningsmogelijkheid, een 
criterium te formuleren waarmee het tijdelijke karakter van de loeslag bij 
woonruimte die in het kader van het huursubsidiebeleid te duur is, expliciet 
tot uitdrukking wordt gebracht. 

Voornoemd wijzigingsvoorstel houdt slechts in die zin een verscherping 
in dat voor de uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid wordt geschapen, op 
welk moment uit oogpunt van bijstandsverlening een woonkostentoeslag 
in verband met te duur wonen niet meer verantwoord wordt geacht. 

Wat betreft de ratio van de voorgestelde wijziging zij mede verwezen 
naar het antwoord op vraag 44. 

Voor degene die op het moment van het inwerking treden van deze 
wijziging reeds een toeslag ontvangt in verband met te duur wonen zal een 
overgangsbepaling worden getroffen. 

De desbetreffende wijziging van het B.l.n. is op dit moment in een 
vergevorderd stadium van voorbereiding. 

47 
De constatering in de nota heeft betrekking op de signalen uit de uitvoe-

ringspraktijk dat het voor bijstandsontvangers moeilijker zou zijn geworden 
om uit het norminkomen de verschuldigde bedragen voor reservering op 
te brengen. De gedaalde koopkracht van de bijstandsuitkering werkt door 
in de algehele bestedingsmogelijkheden. Daarbinnen zal door verschuiving 
in de bestedingen getracht moeten worden toch ruimte te vinden voor 
uitgaven in de sfeer van duurzame gebruiksgoederen. 

48 
De constatering dat «aanvullende bijstand geven kan worden voor de 

aflossing van schulden boven de aflossingsruimte» is, in algemene zin, niet 
juist. Wel is in artikel 7e van het Bijstandsbesluit landelijke normering 
geregeld dat, wanneer voor de kosten van algemeen noodzakelijke duurzame 
gebruiksgoederen een lening is verstrekt door een kredietverlenende 
instelling, indien noodzakelijk bijstand kan worden verleend voor de 
periodiek verschuldigde rente- en aflossingsbedragen, voor zover deze 
uitgaan boven de aflossingsruimte in de bijstandsnormen. Aan de jurispru-
dentie kunnen voorbeelden worden ontleend van het soort gevallen waarin 
in afwijking van de algemene regel wel bijstand voor schulden wordt 
verleend. 

49 
Op lokaal niveau zijn op ruime schaal afspraken tot stand gekomen 

tussen gemeentelijke sociale diensten en gemeentelijke of volkskredietban-
ken ter bevordering van de samenwerking bij hulpverlening in geval van 
schulden, onder andere bij bijstandsgerechtigden. Nadere bijzonderheden 
daarover kunnen naar verwachting worden ontleend aan de resultaten van 
beleidsgesprekken die de rijksconsulenten sociale zekerheid in 1984 in een 
groot aantal gemeenten hebben gevoerd met betrekking tot het thema 
schulden. Deze resultaten zal ik op korte termijn aan de Kamer doen 
toekomen. 
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50 
Met hetgeen op dit punt in de nota (blz. 32, punt 17) is gesteld, is geen 

vermindering van de kredietverlenende taak van de ABW beoogd, maar 
een verduidelijking daarvan. Aan het huidige artikel 4 ligt reeds een 
afbakening tussen de bijstand en de normale kredietverlenende instellingen 
ten grondslag, in de zin dat de ABW complementair is ten opzichte van de 
kredietverlening door deze instellingen en naar kredietvormen. De overwe-
ging in de nota is, dat de toepassing van genoemde afbakening in de 
praktijk beter tot zijn recht zou kunnen komen indien deze explicieter in 
artikel 4 zou kunnen worden aangegeven. Ik deel deze opvatting. 

51 
Bijstand voor kosten die zijn verbonden aan het volgen van een opleiding 

kan alleen worden gegeven, indien het volgen van die opleiding noodzakelijk 
is met het oog op de arbeidsinschakeling van de betrokkene. De bijstands-
verlening voor dergelijke kosten vereist, gezien het noodzakelijkheidscrite-
rium, inderdaad een volstrekt individuele beoordeling. 

52 
Ultimo 1984 waren er ongeveer 375000 personen met een R.w.w.-uitke-

ring. Dit is 65% van het aantal thuiswonende bijstandsontvangers. Van de 
aantallen van 1984 is nog geen verdeling naar kenmerken beschikbaar. De 
305000 R.w.w.-ers van ultimo 1983 kunnen naar de duur van resp. de totale 
werkloosheid resp. de R.w.w.-uitkering als onderstaand worden verdeeld. 

Duur Werkloosheid R.w.w.-ui tkering 
(in jaren) aantal (%) aantal (%' I 

(raming) (geteld) 

0 - 1 89 000 (29) 174 300 (57) 
1-2 78 000 (26) 66 200 (22) 
2 - 3 64 000 (21) 27 500 ( 9) 
3+ 74 000 (24! 37 000 (121 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het aantal R.w.w.-ers dat langer 
dan twee jaar een bijstandsuitkering heeft is gestegen van 44000 per 
ultimo 1982 naar 64 500 per ultimo 1983. Door de stijging van het totale 
R.w.w.-bestand van 187 000 naar 305000 in dezelfde periode is echter het 
percentage van deze groep in het totaal gedaald van 24 naar 21%. 

53 
De genoemde 44 000 en 40 000 kunnen naar leeftijd worden onderverdeeld 

als onderstaand. 

Leeftijdsklasse Langer dan 2 jaar Langer dan 3 jaar 
R.w.w. werkloos 

jonger dan 25 12 000 7 000 
25 t/m 34 12 000 13 000 
35 t /m 49 11 000 12 000 
ouder dan 50 9 000 8 000 

Totaal 44 000 40 000 

Gegevens met betrekking tot de beroepskwalificatie zijn niet beschikbaar. 
Binnen de genoemde categorie R.w.w.-ers kan met het beschikbare 

cijfermateriaal geen onderverdeling worden gemaakt naar de oorzaken van 
mogelijke niet-bemiddelbaarverklaring. 
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54 
Ja, voorzover het scholing betreft die voor de betrokkene noodzakelijk 

wordt geacht voor de inschakeling in de arbeid. 

55 
Nee. Op 1 januari 1985 was voor het eerst een groep bijstandsontvangers 

de termijn van twee jaar afgelopen. In verband hiermede en mede naar 
aanleiding van in de praktijk gerezen vragen in welke gevallen de vrijlatings-
termijn al dan niet kon worden verlengd, is in november 1984 een circulaire 
naar de gemeenten gezonden, waarin op deze punten wordt ingegaan. 

In maart j l . heb ik aan de rijksconsulenten sociale zekerheid verzocht mij 
mede te delen hoe de gemeentelijke reacties zijn geweest. De indruk van 
de consulenten was gunstig. De termijn van twee jaar werd over het 
algemeen niet als een knelpunt ervaren. De vrijlatingstermijn voor degene, 
aan wie geen arbeidsvoorwaarde is gesteld, kan worden verlengd. Een 
nader beraad acht ik derhalve op grond van deze indrukken op dit moment 
niet nodig. 

56 
Voor zover alleenstaande ouders, gelet op hun omstandigheden, voor 

ten minste de helft van de algemeen geldende arbeidstijd aan het arbeids-
proces kunnen deelnemen, vallen zij onder de werkingssfeer van de 
nieuwe R.w.w. Indien zij op grond van individuele of gezinsomstandigheden 
niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, biedt de wet de mogelijkheid 
af te zien van het stellen van de arbeidsvoorwaarde. Een categoriale 
benadering van deze groep doet geen recht aan de grote verscheidenheid 
van situaties die zich voordoen en wordt dan ook niet overwogen. 

57 
Er zijn momenteel geen signalen - ook niet uit onderzoek - dat de 

bijstandsnorm voor één-oudergezinnen, in vergelijking met de bijstands-
norm voor een echtpaar, te laag zou zijn. Er is integendeel eerder sprake 
van een verhoudingsgewijs hogere norm, zoals betoogd op bladzijde 48 
van de Eindnota. 

In zijn advies van 14 september 1984 concludeert het College ABW dat 
het niet mogelijk is een nadere beoordeling te geven van de positie van 
één-oudergezinnen in vergelijking tot andere categorieën huishoudens. 
Voor zo'n beoordeling zouden naar de mening van het College meer 
gegevens beschikbaar moeten zijn. 

58 
Het aantal hoofden van één-ouder gezinnen dat onder de verruimde 

personenkring van de R.w.w. is komen te vallen onbekend. Overigens is 
de nieuwe R.w.w. nog maar enkele maanden in werking en zal de toepassing 
op hoofden van één-oudergezinnen die reeds bijstand ontvingen geleidelijk 
aan worden gerealiseerd. 

59 en 60 
De oorzaak van de toename van het aantal niet-Nederlanders in de 

bijstand ligt behalve in de toename van het totaal aantal in Nederland 
verblijvende niet-Nederlanders (o.a. door gezinshereniging) ook en met 
name in de snelle stijging van de werkloosheid onder de buitenlandse 
werknemers. Voor de oorzaken daarvan wordt verwezen naar Hoofdstuk II, 
paragraaf 4, van de Nota over het Minderhedenbeleid van september 1983 
(gedrukte stukken 16-102, nr. 21). 

61 
De onder 3, 4, nr. 16 vermelde uitgangspunten wijken uitsluitend voor 

wat de rechtsmiddelen betreft af van de circulaire bijstandsverlening aan 
vreemdelingen. In deze circulaire is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
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84, tweede lid, ABW, het standpunt vervat dat zgn. niet-verdragsvreemde-
lingen (dat wil zeggen vreemdelingen, die niet op grond van een verdrag, 
voor de toepassing van de ABW, volledig met Nederlanders gelijkgesteld 
zijn), ingeval hen bijstand geweigerd wordt in strijd met een in het algemeen 
rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur, de Kroon kunnen 
verzoeken te beslissen, dat bijstand verleend moet worden. Thans wordt 
een wijziging van artikel 84 ABW voorbereid, waarbij aan deze vreemdelin-
gen, indien zij rechtmatig in Nederland verblijven, dezelfde rechtsmiddelen 
worden toegekend, die voor Nederlanders openstaan. Deze wetswijziging 
is in de eindnota verwoord. 

62 
Als knelpunt wordt wel gesignaleerd, dat werklozen met een eigen huis, 

die uitsluitend voor hogere woonkosten op aanvullende bijstand aangewe-
zen raken, niet in aanmerking kunnen komen voor de extra vermogensvrij-
lating. Bij de eerder aangegeven herformulering van de woonkostenbepa-
lingen in het Bijstandsbesluit landelijke normering zal aan dit probleem 
aandacht worden gegeven. 

Ten aanzien van de rente in het kader van het Bijstandsbesluit krediethy-
potheek doen zich tijdens de bijstandsperiode geen problemen voor. 
Tijdens die periode behoeft immers geen rente te worden betaald. Nadien 
is de mate van rentebetaling en aflossing van de schuld afhankelijk van de 
financiële situatie van de betrokkene. De gemeente verleent uitstel van 
betaling voor zover de situatie daartoe aanleiding geeft. Daarbij wordt er 
overigens vanuit gegaan - zoals aangegeven in de toelichting op dit 
besluit-dat ook in een inkomen rond het sociaal minimum ruimte aanwezig 
is om ten minste (een deel van) de verschuldigde rente te voldoen. Ongeacht 
het niveau dient immers elk inkomen mede ter voorziening in kosten 
verbonden aan het wonen. De vraag of ter betaling van rente in die situatie 
bijstand kan worden verleend moet derhalve ontkennend worden beant-
woord. 

63 
De Algemene Bijstandswet kent een specifieke domiciliebepaling ten 

aanzien van personen, die ter verpleging of verzorging in een inrichting 
verblijven. De bijstand wordt in dat geval verleend door de gemeente waar 
de betrokkene voor de opname laatstelijk thuisbehoorde (artikel 18). 
Aangezien inrichtingsgevallen niet langer via bijstand worden gefinancierd 
en voor de financiering van bejaardenoorden een eigen financieringsregeling 
ingevolge de Wet op de bejaardenoorden is getroffen, rijst de vraag of het 
nog efficiënt is dat bijstand - voor zover in de hier bedoelde gevallen nog 
nodig - wordt verleend door de in artikel 18 bedoelde gemeente. Dit zou 
wellicht doelmatiger kunnen geschieden door de gemeente waar de 
betrokkene feitelijk verblijft. Nader bezien zal worden welke consequenties 
dit voor de gemeenten heeft, alsmede in welke zin genoemd artikel in 
samenhang met andere domiciliebepalingen vereenvoudigd kan worden. 

64 
Bedoelde gegevens zijn niet beschikbaar vanaf 1965. Op basis van 

gegevens die mede zijn ontleend aan de Financiële nota sociale zekerheid 
(Tweede Kamer, 1984-1985, 18612, nr. 2, bladzijde 32) kan onderstaand 
overzicht worden samengesteld vanaf 1973. De gegevens hebben betrekking 
op een echtpaar met twee kinderen tussen 6 en 12 jaar, zodat ook de 
nvloed van de kinderbijslag op de koopkrachtontwikkeling in deze gegevens 

begrepen is. 
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Bijstands- Modale 
ontvanger werknemer 

1973 100 100 
1974 107 101 
1975 117 105 
1976 119 105 
1977 122 106 
1978 128 108 
1979 128 109 
1980 127 107 
1981 125 103 
1982 122 101 
1983 119 97 
1984 116 96 

Uit het overzicht blijkt dat de koopkracht van de bijstandsnorm in de 
jaren tot 1980 sterker gestegen is dan die van het modale inkomen. Ook de 
koopkrachtdaling die sinds 1979 is opgetreden, is het grootst bij de modale 
werknemer. 

65 
Zoals diverse malen reeds is uiteengezet in het overleg over de nieuwe 

60-procentsnorm voor woningdelers met de Tweede Kamer, is deze 
nieuwe norm voor woningdelers een all-in-norm die, evenals dit bij andere 
bijstandsnormen het geval is, dus berust op een integraal noodzakelijkheids-
begrip. In dat overleg heb ik ook medegedeeld dat in deze richting geen 
verdere voorstellen mijnerzijds te verwachten zijn. 

66 
Op dit moment kan niet worden voorzien of de koopkrachtdaling van de 

laagste inkomens zich in de komende tijd zal voortzetten. Wel is het beleid 
van het kabinet erop gericht om binnen de randvoorwaarden van het 
financieel en sociaal-economisch beleid het niveau van het sociaal minimum 
zoveel mogelijk ontzien. In hoeverre het inkomensniveau dat op een 
gegeven moment bereikt is, nog steeds kan worden geacht toereikend te 
zijn voor de voorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan is een 
politieke vraag, die moet worden beantwoord tegen de achtergrond van de 
sociaal-economische omstandigheden op dat moment. 

67 
De bijstandsnorm dient mede voor de vervanging en aanschaf van 

duurzame gebruiksgoederen en andere incidentele algemene bestaanskos-
ten. Van verschillende zijden wordt aangevoerd dat als gevolg van de 
koopkrachtdaling van de afgelopen jaren deze ruimte niet of nauwelijks 
meer aanwezig zou zijn. Er is echter geen sprake van een toenemende druk 
op de bijzondere en incidentele bijstand. 

68 
Met de maatregelen in de sfeer van het minimumloon heeft wat het 

arbeidsmarkt-aspect betreft het voorkomen van fricties bij het proces van 
a.d.v. voorop gestaan. 

Met betrekking tot de arbeidsduurverkorting is het kabinet van mening, 
dat deze gepaard dient te gaan met evenredige looninlevering teneinde 
een loonkostenstijging te voorkomen. Hiervoor was het nodig de ontwikke-
ling van het minimumloon ten aanzien van de index achter te laten blijven. 

Door de relatieve verlaging van het wettelijk minimumloon kunnen 
tevens mogelijke fricties - zoals vermeld in de adviesaanvrage van 3 mei 
1983 - worden voorkomen. Daarmee wordt ook voor de laagste lonen het 
mogelijk gemaakt evenredig loon in te leveren voor a.d.v. 

Wat betreft de resultaten van bovengenoemde overwegingen kan worden 
geconstateerd, dat de verwachte fricties met betrekking tot het minimumloon 
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zoals in de adviesaanvrage van 3 mei 1983 weergegeven zich nauwelijks 
hebben voorgedaan. 

69 
Een relatieve verlaging van het minimumloon biedt partijen uiteraard de 

ruimte om de feitelijke lonen overeenkomstig aan te passen. Het is aan 
partijen om te bezien of ze van die ruimte gebruik maken en zo ja of die 
ruimte gebruikt wordt voor looninlevering voor a.d.v. dan wel voor loon-
matiging in algemene zin dan wel voor beide. 

Met betrekking tot de verlaging van de minimumjeugdlonen was voor 
het kabinet een belangrijke overweging dat op deze wijze loonkosten van 
jongeren zouden kunnen worden verlaagd en dat daarmee de arbeidsmarkt 
voor jeugdigen zou worden versterkt. In hoeverre dit tot concrete resultaten 
heeft geleid kan niet in aantallen arbeidsplaatsen worden weergegeven. 
Wel kan worden geconstateerd, dat de jeugdlonen in de ca.o.'s relatief 
snel zijn aangepast aan de verlagingen van het minimumjeugdloon. 
Verwacht mag worden dat dit positieve gevolgen heeft gehad voor werkge-
legenheidsontwikkelingen vSn jongeren. 

70 
Met het laagste twee-inkomen wordt bedoeld het inkomen dat op een 

gegeven moment in de regel minstens uit arbeid wordt verdiend in een 
twee-persoonshuishouding. 

71 
Hantering van de loonmethode voor de vaststelling van de hoogte van 

de bijstandsnorm houdt in dat deze de algemene welvaartsontwikkeling 
volgt. In feite is deze berekeningwijze ook vastgelegd in de Wet herziening 
aanpassingsmechanismen. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan het 
welvaartsafhankelijke karakter van het sociaal minimum. 

Aan de keuze destijds voor deze methodiek lag de opvatting ten grondslag 
dat het toenmalige sociaal minimum op een aanvaardbaar en toereikend 
niveau lag en dat het wenselijk was dit niveau de welvaartsontwikkeling te 
laten volgen. Om de vraag te kunnen beantwoorden of de hoogte van de 
bijstandsnorm toereikend kan worden geacht, wordt wel voorgesteld over 
te gaan tot een andere methode om de hoogte van de norm vast te stellen. 
Daarbij wordt gedacht aan de budgetmethode en aan de empirisch-subjec-
tieve methode. Zoals ik heb uiteengezet in mijn brief over budgetonderzoek 
van 8 november 1984 en ook is uiteengezet in de Eindnota op bladzijde 44 
en 45, acht ik beide methoden geen begaanbare weg te zijn. 

72 
Onder de huidige koppelingsmethode worden verstaan de WAM en de 

afwijking daarvan krachtens aparte wettelijke maatregelen. De term 
niveauontwikkeling wordt in deze passage in geen andere betekenis 
gebruikt dan de verandering van de hoogte van de uitkering in de loop van 
de tijd. De omvang en richting van die ontwikkeling zijn bij die definitie niet 
in het geding. 

73 
Kenmerk van beide normbedragen is dat ze ieder in een vaste verhouding 

staan tot het netto minimumloon. Daarmee is ook sprake van een onderlinge 
vaste verhouding. In die zin kan dan ook niet worden gesproken van de 
gezinsnorm van 100 procent als centrale norm. Wel is het zo dat het netto 
minimumloon voor een volwassen gehuwde werknemer het ijkpunt is van 
de netto-netto-koppeling. 

74 
Bij het niveau van het minimumloon wordt ervan uitgegaan dat een 

werknemer daarmee, te zamen met de kinderbijslag, een gezin met 
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kinderen kan onderhouden. Er kan daarbij niet worden gesproken van een 
bepaald bedrag dat in het minimumloon is verdisconteerd ten behoeve van 
kinderen. 

75 
Het uitgangspunt bij de kinderbijslag is niet de kosten van de opvoeding 

en verzorging van de kinderen volledig te vergoeden, doch daarin een 
tegemoetkoming te zijn. Vanwege de kinderbijslag worden de kosten die 
voor de ouders aan de aanwezigheid van kinderen verbonden zijn in grote 
mate beperkt. Het kabinet is van oordeel dat de niet door de kinderbijslag 
vergoede kosten van de kinderen, die dus ten laste van de ouders blijven, 
ook op minimumniveau gedragen kunnen worden. 

76 
Welke de substitutie-mogelijkheid is ten behoeve van de kosten van 

kinderen op minimumniveau kan niet als een norm worden aangegeven. 
Wel kan worden gewezen op een publikatie, die het Centraal Bureau voor 
de Statistiek in voorbereiding heeft, waarin verslag wordt gedaan van een 
studie naar de feitelijke uitgaven ten behoeve van kinderen bij verschillende 
inkomensgroepen. Deze studie zal binnenkort worden gepubliceerd. De in 
die studie te presenteren cijfers over de totale kosten van kinderen geven 
echter nog geen inzicht welke uitgaven de ouders achterwege zouden 
moeten laten om samen met de kinderbijslag uitgaven ten behoeve van 
kinderen te kunnen bekostigen. 

77 
Het kabinet erkent dat er een zekere spanning bestaat tussen de uitgangs-

punten van de kinderbijslag en die van de Algemene Bijstandswet, als de 
laatstgenoemde uitgangspunten zodanig moeten worden uitgelegd dat er 
sprake zou moeten zijn van een strikte welvaartsgelijkheid tussen de 
verschillende huishoudtypen. Gegeven enerzijds het niet-kostendekkende 
karakter van de kinderbijslag en anderzijds een gelijke bijstandsnorm voor 
echtparen met en zonder kinderen, heeft het echtpaar met kinderen een 
lager welvaartsniveau dan het echtpaar zonder kinderen. Zoals uiteengezet 
op bladzijde 48 van de Eindnota (punt 6) zou opheffing van deze spanning 
door een verhoging van de bijstandsnorm voor echtparen met kinderen een 
aantal nadelen met zich brengen. Dan zou immers geen recht meer worden 
gedaan aan het uitgangspunt van een eigen financiële verantwoordelijkheid 
van de ouders voor hun kinderen, terwijl daarvan ook een verdere nivelle-
rende werking op de inkomensverhoudingen zou uitgaan. Verder zou dit in 
feite ook betekenen dat het karakter van het minimumloon zou veranderen. 
Vanwege de koppeling van de bijstandsnorm aan het minimumloon zou 
een hogere bijstandsnorm voor een echtpaar met kinderen dan in feite 
betekenen dat het minimumloon te zamen met de kinderbijslag niet meer 
toereikend zou worden geacht voor het echtpaar met kindeien. Overigens 
liggen beide onderwerpen - het minimumloon en de kinderbijslag - ter 
advisering bij de Sociaal-Economische Raad. 

78 
Het advies kan tegemoet gezien worden in het tweede kwartaal van 1986. 

79 
Erkend moet worden dat door de bevriezing c.q. verlaging van het 

minimumloon enige afstand is ontstaan ten opzichte van de ontwikkeling 
van de lonen in de marktsector. Deze ingrepen waren echter uit budgettaire 
overwegingen onvermijdelijk. Wel is sprake geweest van een parallelle 
ontwikkeling ten opzichte van de lonen in de collectieve sector. 

Daarnaast moet erop worden gewezen dat de hierbedoelde maatregelen 
vergezeld zijn gegaan van maatregelen in de secundaire sfeer en van 
bijzondere voorzieningen voor de echte minima, waardoor de negatieve 
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koopkrachteffecten zijn gemitigeerd. Op langere termijn bezien is sprake 
van een meer evenwichtige ontwikkeling omdat in de jaren zeventig het 
minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen sterker zijn gestegen 
dan de gemiddelde loonontwikkeling in de marktsector. 

80 
Indien de all-in-norm als centrale norm niet meer toereikend zou zijn, zou 

dit ongetwijfeld moeten leiden tot een toeneming van de uitgaven voor 
bijzondere bijstand. Dit is echter niet het geval. Sedert 1978 valt een daling 
van de kosten van bijzondere bijstand waar te nemen. 

81 
Het B.l.d. bevat landelijke richtlijnen ter bepaling in hoeverre draagkracht 

aanwezig is voor de voorziening in bijzondere noodzakelijke bestaanskosten. 
Kosten in verband met schuldsanering kunnen in het algemeen niet tot de 
noodzakelijke bestaanskosten worden gerekend. Dat vindt een bevestiging 
in de jurisprudentie terzake. Het is overigens niet juist te stellen dat de 
draagkracht van een minimuminkomen nihil is. Slechts ten aanzien van 
bijzondere noodzakelijke bestaanskosten (d.w.z. noodzakelijke kosten die 
buiten het normale bestedingspatroon liggen en die zowel naar hoogte als 
aard bijzonder zijn) geldt dat de draagkracht van het minimuminkomen als 
nihil wordt beschouwd. 

De constatering in de nota dat gemeenten ten aanzien van het B.l.d. 
beschikken over een aanzienlijke eigen beleidsruimte heeft betrekking op 
het feit dat dit besluit, afgezien van globale criteria, niet nader regelt voor 
welke soorten bijzondere kosten al dan niet bijstand kan worden verleend. 
Aangezien in het B.l.d. wel is bepaald dat sprake dient te zijn van nood-
zakelijke bestaanskosten, kan dit besluit in het algemeen geen toepas-
sing vinden bij het saneren van schulden. 

82 
Met de geciteerde passage wordt bedoeld te zeggen dat het denkbaar is 

dat bepaalde kosten door een daling van de welvaart hun algemeen 
karakter verliezen. Dit betekent dat deze kosten alleen gemaakt zullen 
worden indien speciale, in de persoon gelegen omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. In dat geval zou verlening van bijzondere bijstand voor 
deze kosten mogelijk zijn onder toepassing van het B.l.d., indien ook de 
noodzakelijkheid daarvan is vastgesteld. Duidelijk is dat het hierbij nooit 
kan gaan om kosten als voeding, kleding, huisvesting en dergelijke omdat 
deze bij elk welvaartsniveau tot de algemeen voorkomende bestaanskosten 
behoren. 

83 
In punt 14 (bladzijde 24) van de Eindnota is uiteengezet dat deze aangele-

genheid nadere bestudering en voorbereiding zal vergen. Er is derhalve op 
dit moment geen sprake van concrete ideeën over een te hanteren inko-
mensinstrument. 

84 
De mogelijkheid de koopkracht van de sociale minima structureel te 

waarborgen, zodat er geen noodzaak meer is voor incidentele koopkracht-
toeslagen, is afhankelijk van de sociaal-economische omstandigheden. 
Daarbij speelt zowel de algemene inkomensontwikkeling een rol als de 
financiële positie van de rijksoverheid. Het beleid van het huidige kabinet is 
erop gericht tot een zodanige verbetering van de sociaal-economische 
omstandigheden te komen dat ook op de langere termijn een zo goed 
mogelijke waarborg van de koopkracht van de sociale minima kan worden 
gegeven. Wanneer dat het geval zal zijn is echter niet op voorhand te 
zeggen, gezien de niet te voorziene invloeden op de Nederlandse economie. 
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85 
Geconstateerd is dat blijkens de gegeven aantallen de uitstroom uit het 

werklozenbestand in verhouding tot de instroom ook in de huidige omstan-
digheden zeer aanzienlijk is. Dit ondanks het feit, dat voor bepaalde 
categorieën van werkzoekenden geen actieve bemiddeling door het 
arbeidsbureau plaatsvindt. In vele gevallen zal dit betekenen dat werk 
wordt gevonden na actief zoeken door de werkloze zelf. De werkloze is 
immers ook niet uitsluitend aangewezen op vacatures die hem via het 
arbeidsbureau worden aangeboden. De veronderstelling dat degenen, die 
zelf een actief zoekgedrag tonen, hun uitstroomkans optimaliseren, gaat 
mijns inziens op voor zowel degenen voor wie wordt bemiddeld, als voor 
degenen voor wie geen actieve bemiddeling door het arbeidsbureau 
plaatsvindt. 

86 
Een dergelijke afstemming ligt inderdaad in de rede. 

87 
Hoewel deze aangelegenheid geen onderwerp van bijstandsbeleid is wil 

ik kort het volgende opmerken. 
Doelstellingen voor wijziging van art. 36 WWV zijn onder meer verruiming 

van de doelgroep en herschikking van het activiteiten-pakket. Vergoeding 
van door gemeenten georganiseerde op (her)intreding in het arbeidsleven 
gerichte activiteiten zal dan niet alleen kunnen geschieden ten behoeve van 
WW- en WWV-ers, maar ook ten behoeve van Rww-, WAO- en AAW-ers. 

De voorgenomen wijziging impliceert echter geen overdracht van 
middelen van het ministerie van SZW naar het ministerie van WVC. 
Volledigheidshalve merk ik op dat momenteel overleg plaatsvindt tussen 
het ministerie van SZW en het ministerie vanWVC inzake de afbakening 
tussen de op herintreding gerichte activiteiten ex artikel 36 WWV enerzijds 
en het onder WVC ressorterende sociaal-cultureel werk voor werklozen 
anderzijds. 

88 
Bij de bespreking van de eindnota in de op 29 april a.s. te houden U.C.V. 

over de Algemene Bijstandswet zal ik mijn opvattingen ten aanzien van de 
belangrijkste constateringen en conclusies uit de nota kenbaar maken. 

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