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18942 Plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet 

Nr.2 LIJST VAN VRAGEN 
Vastgesteld 17 april 1985 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft, ter 
voorbereiding van de op 29 april 1985 te houden uitgebreide commissie-
vergadering over de Algemene Bijstandswet de navolgende lijst van 
vragen opgesteld. De vragen hebben betrekking op de eindnota «Ontwikke-
lingen betreffende plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet», 
welke de Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de Kamer zond bij zijn 
brief van 13 december 1984 (zie 18942, nr. 1). 

De commissie ziet de beantwoording door het kabinet van de gestelde 
vragen gaarne tijdig vóór de uitgebreide commissievergadering tegemoet. 

Algemeen 

1 
Bestaat een visie op cliëntenparticipatie bij sociale diensten, bij voorbeeld 

in de vorm van dienstraden? Zo ja, waaruit bestaat die visie? 

1 Samenstelling: 
Leden: Scholten (de groep Scholten/Dijkman), 
Poppe (PvdA), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, 
Beckers-de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor 
(PvdA), De Korte (VVD), Gerritse (CDA), 
Buurmeijer (PvdA), ondervoorzitter, Toussaint 
(PvdA), Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de 
Jongh (WD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), 
Groenman (D'66), Van der Vlies (SGP), 
Willems (PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten 
(CDA), Ter Veld (PvdA), Ubels-Veen (EVP), 
Dales (PvdA), Korthals (VVD), Linschoten 
(VVD), Paulis (CDA) en Nijhuis (VVD). 
Plv. leden: Worrell (PvdA), Hermsen (CDA), G. 
C. van Dam (CDA), Leijnse (PvdA), Kombrink 
(PvdA), Van Erp (VVD), Van Muiden (CDA), 
Van Nieuwenhoven (PvdA), Salomons (PvdA), 
Van der Linden (CDA), Hermans (VVD), Nypels 
(D'66), Eshuis (CPN), Wolters (CDA), Wöltgens 
(PvdA), Knol (PvdA), Kamp (VVD), De Grave 
(VVD), Evenhuis-van Essen (CDA) en Metz 
(VVD). 

Zijn er landelijke afspraken tussen politie en openbaar ministerie enerzijds 
en sociale diensten/gemeentebesturen anderzijds inzake fraudebestrijding? 
Hoe verloopt de ontwikkeling van het instituut sociale recherche in dezen? 

Is bekend op welke wijze, op welke termijn en op welke betaaldata de 
gemeenten de periodieke bijstandsuitkering uitbetalen? Welke wijzigingen 
zijn in de uitbetalingssystemen de laatste jaren aangebracht? Verdient het 
wellicht aanbeveling tot enige uniformiteit te komen? 

Kan een overzicht verstrekt worden van de gemeenten waar wel en waar 
niet inzagerecht bestaat voor de cliënten in hun dossiers? 

Hoeveel tijd is er gemiddeld gemoeid met het afhandelen van bezwaar-
schriften in de diverse gemeenten? Wat vindt de staatssecretaris een 
aanvaardbare termijn voor afhandeling? 
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6 
Op welke termijn valt de notitie te verwachten over de cumulatieve 

gevolgen van diverse (kortings)maatregelen in de Algemene Bijstandswet 
(verder ABW) voor buitenlanders, zoals toegezegd tijdens het debat over 
de «woningdelersnorm»? 

7 
Komt het vaak voor dat bijstandsgerechtigden als gevolg van schulden 

failliet verklaard worden? 

8 
Bestaat enig inzicht in de aard en de herkomst van schulden bij bijstands-

gerechtigden? 

9 
Welke met Nederland vergelijkbare landen kennen een voorziening als 

onze ABW en wat is in die landen het niveau van die uitkering/sociaal 
minimum? 

Eindnota 

7.7.5 

10 
Is het mogelijk het begrip individualisering, zoals dat in het kader van de 

ABW wordt gehanteerd, door een ander begrip te vervangen, daar dit 
begrip in het totaal van het inkomensbeleid een andere inhoud en betekenis 
heeft gekregen? Zo ja, aan welk begrip wordt dan de voorkeur gegeven? 

7.7.7 

11 
Wordt een termijn beoogd, waarop de rol van de ABW als uitkeringsre-

geling voor langdurig werklozen zal worden beperkt? 

12 
Hoe valt de uitbreiding van de werkingssfeer van de Rww ten gevolge 

van de stelselwijziging sociale zekerheid te verenigen met de doelstelling 
van de ABW dat deze in principe niet als loondervingsverzekering voor 
werklozen dient te functioneren? 

1.2.4 

13 
Kan een toelichting worden gegeven op de formulering, dat als gevolg 

van de stijgende welvaart die tot een verhoging van het algemene bestaans-
niveau leidde, derhalve een verdergaande objectivering van de bijstands-
verlening werd nagestreefd? 

1.3.4 

14 
Ligt het in de bedoeling de uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

te betrekken in de middelentoets? 

7.3.6 

15 
Hoe verhoudt zich de wens inzake de toekenning van individuele aan-

spraken, waarbij de middelen van anderen binnen de leefeenheid buiten 
beschouwing blijven, tot de wenselijkheid bij de risicodekking rekening te 
houden met de mogelijkheden van de leefeenheid? 
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7.3.7 

16 
Aan welke hulp wordt gedacht wanneer gesproken wordt over behoefte 

aan financiële hulp in het kader van de ABW, die «een door lokale omstan-
digheden bepaald karakter draagt»? 

1.4.2 

17 
Welk oordeel heeft het kabinet thans ten aanzien van een afzonderlijke 

uitkeringsregeling voor de categorieën gescheidenen en één-oudergezinnen 
binnen de werkingssfeer van de ABW? 

18 
Is onder 1.4.2 het jaartal 1978 wel juist? Moet ook daar niet 1975 gelezen 

worden? 
Doet de argumentatie van 1975 in 1985 nog op dezelfde wijze opgeld, nu 

(de toeneming van) het aantal echtscheidingen duidt op een reëel maat-
schappelijk risico? 

7.4.4 

19 
Kunnen enige voorbeelden gegeven worden van het geconstateerde 

praktijkverschil waar het betreft de toepassing van bijstandsverlening 
volgens de artikelen 6 en 8 van de ABW? 

7.4.5 

20 
Ziet het kabinet het - net als de betrokkenen - als een reëel probleem, 

dat degenen die langdurig arbeidsongeschikt raken tijdens het verrichten 
van arbeid met behoud van Rww-uitkering, niet op een arbeidsongeschikt-
heidsregeling een beroep kunnen doen? 

21 
Weike oplossing stelt het kabinet zich voor voor het gesignaleerde 

probleem voor het niet-verzekerde arbeidsongeschiktheidsrisico bij het 
werken met behoud van uitkering? 

Is het wel gerechtvaardigd om langdurig werklozen (Rww) niet en 
niet-langdurig werklozen (WW, WWV) wel in aanmerking te laten komen 
voor een AAW-uitkering? 

Wat zijn de budgettaire gevolgen indien ook bijstandsgerechtigden/ 
Rww'ers voor een AAW-uitkering in aanmerking kunnen komen? 

7.4.7 

22 
Indien de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling slechts zeer geleidelijk, 

en niet op korte of middellange termijn sterk toenemen, hoe is dan een te 
groot verschil in rechten te voorkomen tussen groepen die hetzelfde risico 
van voortdurende werkloosheid lopen? 

7.5.7 

23 
Waarop is het oordeel gebaseerd dat het ten onrechte niet aanvaarden 

van de eigen verantwoordelijkheid soms niet of te laat wordt vastgesteld? 
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1.5.3 

24 
Zal een wenselijk geachte aanpassing van artikel 7 ABW, in relatie tot de 

vrijlatingsbepalingen in het Bijstandsbesluit landelijke normering (BIn) en 
het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Bid) leiden tot een 
verstrakking van het beleid? 

7.5.4 

25 
Wordt het vastleggen van gelijke behandeling van gehuwde en niet-ge-

huwde partners in de ABW gerealiseerd door een definitie van deze 
samenlevingsvorm in de Wet op te nemen of bestaat een ander voornemen? 

26 
Kan worden toegelicht op welke criteria een leefeenheid getoetst wordt 

om vast te stellen dat de ene partner financieel ten laste komt van de 
andere partner? 

Hierop aansluitend, welke criteria gelden voor het bepalen van een 
situatie waarin sprake is van een leefeenheid? 

27 
Welke gevolgen verbindt het kabinet aan de uitspraak van de Arrondisse-

mentsrechtbank in Leeuwarden inzake C. v. Hilten/D. Beimin, waaruit blijkt 
dat samenwonenden geen onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar 
hebben? 

28 
Indien een zekere verzelfstandiging van uitkeringsrechten in de ABW 

wordt gerealiseerd, zodat beide partners rechthebbend kunnen zijn voor 
wat betreft de uitkering voor de leefeenheid, wordt dan de partners zelf de 
keus gelaten? Houdt dit recht daamee dan ook de plicht in voor de partner 
zich in te spannen betaalde arbeid te verkrijgen, ook al is dat niet de 
partner die werkloos is geworden? 

7.5.5 

29 
Acht het kabinet het individualiseringsprincipe een mogelijkheid om 

oplossingen te bieden voor die ernstige probleemgevallen zoals die zijn 
gesignaleerd tijdens de gedachtenwisseling over het rapport «minima 
zonder marge»? (Kamerstuk 18192, nr. 15). 

30 
Komt het voor, dat toetsing van uitkeringsbedragen op hun toereikendheid 

in het individuele geval leidt tot een lagere uitkering dan het normbedrag, 
anders dan dat in het algemeen het geval is volgens de in de ABW gestelde 
regels? 

31 
Hoe vaak worden hogere en lagere uitkeringen toegekend dan de 

normbedragen en wat zijn zoal de aanleidingen om dat te doen? 

2 7.7 

32 
Zijn cijfers beschikbaar van het aantal verlaten en gescheiden vrouwen, 

die per jaar de bijstand verlaten? 
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2.1.3 

33 
Wordt het voornemen de meerderjarigheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar te 

brengen binnen afzienbare tijd gerealiseerd? 

34 
Op welke termijn denkt de Raad voor het Jeugdbeleid een advies te 

kunnen uitbrengen over de inkomenspositie van jongeren? 

2.1.7 

35 
Waarop wordt de indruk gebaseerd dat sprake is van schijnverlating? 

Zijn hiervoor criteria? 

2.1.8 

36 
Welke praktische problemen worden hier bedoeld? 

2.1.9 

37 
Welke bedragen zijn thans gemoeid met de inkomens- respectievelijk de 

vermogenstoets? 

2.2.9 

38 
Wanneer kan het SER-advies tegemoet worden gezien over de aanpassing 

van het minimumloon en de sociale uitkeringen onder invloed van arbeids-
tijdverkorting? 

2.2.16 

39 
Kan de positie van bijstandsvrouwen, die aan vormen van dagonderwijs 

deelnemen worden toegelicht in het licht van de formulering dat bijstands-
ontvangers in een dergelijke positie worden beschouwd als studerenden? 

2.2.18 

40 
Welk beleid staat het kabinet voor ogen inzake de positie van bijstands-

ontvangers die ouder zijn dan 27 jaar en studeren, en van degenen die 
deelnemen aan vormen van deeltijdstudie? 

2.3.7 

41 
Wordt de gedachte overwogen de kring van verzekerden voor AAW-voor-

zieningen uit te breiden tot alle bejaarden, zodat de ongelijkheid in rechten, 
die tot onrechtvaardige verschillen kan leiden, wordt opgeheven? 

2.3.10 

42 
Kan inzicht gegeven worden in de praktijk van het ABW-beleid ten 

aanzien van kosten van medische hulpverlening, die (nog) niet zijn opgeno-
men in de ZFW? 
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43 
Zijn er signalen uit de praktijk, dat min of meer een hernieuwde indirecte 

financiering van hulpverleningsvormen via de ABW dreigt te ontstaan, 
zodat er aanleiding is bepalingen hieromtrent in de Wet op te nemen? 

2.3.12 

44 
Wordt de woonkostentoeslag in het algemeen inderdaad slechts tijdelijk 

verstrekt en wordt snel gezocht naar goedkopere woonruimte, of wordt 
deze bedoeling van de woonkostentoeslag in de praktijk niet voluit gereali-
seerd en wat is daarvan dan de reden? Kan een meer stringente formulering 
op dit punt in de Wet de praktijkproblemen, die men met deze voorwaarden 
heeft, opheffen? 

45 
Kan worden geïllustreerd in welke mate de stijging van woonlasten heeft 

geleid tot een toenemend beroep op bijstand? In welke mate is er thans al 
sprake van andere groepen dan bijstandsontvangers, die een beroep doen 
op (aanvullende) bijstandsverlening? Om welke inkomensgroepen gaat 
het? 

2.3.14 

46 
Zal een concrete wijziging van het B.l.n. inzake de woonkostentoeslag 

worden voorgesteld en, indien sprake zal zijn van een verscherping, hoe 
worden de gevolgen voor betrokkenen dan opgevangen? 

2.3.15 

47 
Welke conclusie trekt de staatssecretaris uit de constatering in de 

Eindnota, dat door de reële achteruitgang van uitkeringen in de afgelopen 
jaren, het uitgangspunt dat duurzame goederen door de bijstandsuitkerings-
gerechtigde zelf worden gefinancierd c.q. dat daarvoor wordt gereserveerd, 
onder druk komt te staan? 

2.3.16 

48 
Hoe verhoudt zich het standpunt dat aanvullende bijstand gegeven kan 

worden voor de aflossing van schulden boven de aflossingsruimte ten 
opzichte van het standpunt dat uitgaven voor noodzakelijke aanschaffingen 
binnen de reserveringsruimte moeten worden opgevangen? 

In wat voor soort gevallen wordt aanvullende bijstand verleend voor het 
aflossen van schulden? 

2.3.17 

49 
Is er ooit met banken en andere kredietinstellingen gesproken over de 

schuldenproblematiek van bijstandsgerechtigden en de bedoelde afstem-
ming? 

Zo ja, wat was het resultaat? 

50 
Heeft de staatssecretaris het voornemen om in artikel 4 van de ABW de 

mogelijkheden tot bijstandsverlening in de vorm van een lening c.q. krediet 
nader af te bakenen? Zo ja, zal dat een inperking van de huidige mogelijk-
heden op dit punt betekenen? 
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2.3.20 

51 
Is het beleidsuitgangspunt dat kosten van vorming en onderwijs gericht 

moeten zijn op het inhalen van onderwijsachterstand van dien aard dat 
hieraan per betrokkene, dat wil zeggen volstrekt geïndividualiseerd, toepas-
sing wordt gegeven? 

3.1.4 

52 
Kunnen de cijfers in 3.1.4 en 3.1.5 worden geactualiseerd, in het bijzonder 

die inzake de langdurig werklozen onderverdeeld naar 1 jaar, 2 jaar en 
meer dan 3 jaar? 

3.1.5 

53 
Kunnen de hier genoemde langdurig werklozen worden ingedeeld naar 

leeftijd en beroepskwalificatie? Hoeveel van hen behoren tot de categorie 
«onbemiddelbaar» en wat zijn daarbij de belangrijkste oorzaken van het 
niet bemiddelbaar zijn? 

3.7.6 

54 
Kan in dit verband, met betrekking tot artikel 3 ABW gesproken worden 

van een wettelijke plicht tot om-/her- en bijscholing? 

3.2.9 

55 
Zijn de bijzondere bepalingen voor eigen inkomsten nog onderwerp van 

nader beraad nu blijkt dat de tweejaren-termijn voor betrokkene nadelig 
kan uitwerken? 

3.2.10 

56 
Waarop is de opvatting gebaseerd dat er geen aanleiding is tot het 

stellen van afwijkende voorwaarden voor de categorie een-oudergezinnen? 

57 
Kan het kabinet beargumenteren dat geen aanleiding bestaat de normering 

voor een-oudergezinnen nader te bezien en daarbij te betrekken het advies 
van het college ABW over de kinderbijslag? 

58 
Hoeveel van de hoofden van een-oudergezinnen zijn onder de verruimde 

personenkring van de Rww komen te vallen? 

3.4.13 

59 
Zijn intussen nadere gegevens bekend over de oorzaak van de sterke 

toeneming van het aantal niet-Nederlanders in de bijstand? 

60 
Indien de toeneming van het aantal niet-Nederlanders «niet geheel» is te 

verklaren, wat is dan de partiële c.q. de vermoedelijke verklaring? 
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3.4.16 

61 
In hoeverre wijken de hier genoemde uitgangspunten af van de uitgangs-

punten van de fungerende vreemdelingencirculaire? 
3.5.77 

62 
Welke knelpunten doen zich thans nog voor in de verbeterde regeling 

met betrekking tot het «opeten eigen huis»? 
Indien de effectuering van de rentebetaling in het kader van de krediethy-

potheek er toe leidt dat iemand onder het sociaal minimum zakt, komt deze 
dan in aanmerking voor aanvullende bijstand? 

3.6.18 

63 
Welke gedachten leven er bij de staatssecretaris ten aanzien van een 

mogelijke vereenvoudiging van de domiciliebepalingen in de ABW? 

4.7.7 

64 
In hoeverre is het bijstandsniveau meegegroeid in de algehele welvaarts-

ontwikkeling sinds 1965? Indien dit niet geheel en al het geval is, hoe 
verhoudt zich dan deze formulering tot de opvatting dat het inzicht in wat 
noodzakelijk is evolueert in samenhang met de sociaal-economische 
ontwikkeling? 

4.1.3 

65 
Handhaaft het kabinet een integraal noodzakelijkheidsbegrip, nu er door 

middel van de woningdelersmaatregel hierop een inbreuk is gemaakt, of 
zijn meer voorstellen in deze richting te verwachten? 

4.7.4 

66 
Wanneer zullen de problemen van dien aard zijn dat voorziening in de 

minimumbehoeften niet meer het geval is? 

4.2.7.6 

67 
Op welke wijze heeft de koopkrachtdaling van de uitkeringen het probleem 

van de reikwijdte van de centrale norm onder de aandacht gebracht? 

4.2.2.8 

68 
Welke arbeidsmarktoverwegingen lagen ten grondslag aan de verlaging 

van het minimumloon? Welke resultaten zijn hiervan per overweging aan 
te geven? 

69 
Op welke wijze kan de verlaging van het minimumloon zowel ruimte 

creëren voor loonmatiging en tegelijkertijd voor arbeidstijdverkorting? 
Is niet het omgekeerde het geval? 
Kan worden aangegeven hoeveel jongeren er meer aan het werk zijn 

gekomen door de verlaging van het minimumjeugdloon? 
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4.2.2.9 

70 
Wat wordt verstaan onder de aanduiding: het laagste «twee-inkomen»? 

4.2.3 

71 
Is de constatering juist, dat in de Eindnota noch de loonmethode, noch de 

budgetmethode, noch de empirisch-subjectieve methode voor de toekomst 
wordt gezien als een reëel te hanteren methode? 

4.2.3.21 

72 
Wordt onder de huidige koppelingsmethode de WAM-systematiek 

verstaan of de wijze waarop het kabinet hiermee omgaat? In hoeverre is 
daarin nog sprake van niveauontwikkeling? 

4.2.4.7 

73 
Waarom blijft de gezinsnorm van 100% van het netto-minimumloon in 

de ABW de centrale norm, en niet de 70%-norm voor een alleenstaande? 

74 
Is in het minimumloon, waaraan de bijstandsuitkering is gekoppeld, een 

bedrag verdisconteerd ten behoeve van kinderen? 

4.2.4.6 

75 
In hoeverre wordt met de formele redenering dat, indien de kinderbijslag 

kostendekkend is, dit strijdig is met het uitgangspunt van de kinderbijslag 
een antwoord gegeven op de vraag of door beperking van de bestedings-
ruimte binnen de bijstandsnorm de eigen bijdrage aan de verzorging van 
de kinderen feitelijk nog mogelijk is? 

76 
Kan worden toegelicht welke de feitelijke substitutiemogelijkheid is in de 

ruimte van het minimuminkomen, dit vooral gelet op de constatering dat 
bij aanwending van hun minimuminkomen voor de kinderen ter besteding 
van hun behoeften minder ruimte aanwezig is? 

77 
Welke conclusie verbindt het kabinet aan de hier geconstateerde spanning 

tussen een situatie met en zonder kinderen, onder verwijzing naar vraag 
57? 

4.2.4.7 

78 
Wanneer kan het advies van de SER over de definitieve herstructurering 

van de kinderbijslag worden verwacht? 

4.2.5.16 

79 
Moet de rechtvaardiging van de all-in-systematiek in de koppeling aan 

het netto-minimumloon zo worden verstaan dat dit in relatie staat tot 
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de welvaartsontwikkeling via de koppeling van het wettelijk minimum-
loon aan de lonen in de marktsector? 

In hoeverre is er dan bij een bevriezing c.q. daling van het wettelijk 
minimumloon nog sprake van een rechtvaardiging? 

4.2.5.18 

80 
Kan worden medegedeeld op welk feitenmateriaal de conclusie is 

gebaseerd dat de ontwikkeling van de bijzondere bijstandsverlening 
aantoont dat de centrale norm als all-in-norm nog steeds toereikend is? 

4.3.2 

81 
Is de ruimte die het B.l.d. voor het gemeentelijk beleid laat zodanig dat 

langs deze weg de schuldsanering kan worden gerealiseerd, gerelateerd 
aan de situatie dat de draagkracht van een minimuminkomen nihil is? 

4.3.4 

82 
De constatering dat aanvullende bijstand met name bij voortgaand 

koopkrachtverlies van de minima mogelijk wordt onder toepassing van het 
B.l.d. gaat gepaard met de voorwaarde dat de betreffende kosten bijzonder 
zijn. Kan op deze voorwaarde een nadere toelichting worden gegeven? 

Is er nog sprake van een hanteerbaar onderscheid tussen B.l.n. en B.l.d. 
in een dergelijke situatie? Krijgen bepaalde kosten, bij een beoordeling per 
individu, in deze situatie niet veel meer een algemeen karakter? Is de 
redenering dat er dan geen sprake kan zijn van een verlening van aanvullende 
bijstand dan nog meer dan een formele redenering en ontvalt iedere 
materiële betekenis eraan? 

4.4.1.1 

83 
Aan welk inkomensinstrument wordt gedacht, wanneer gesteld wordt, 

dat een eventuele toeslag op het loon bij een (ver)-doorgevoerde arbeids-
tijdverkorting een voorliggende voorziening wenselijk maakt? 

4.4.2.7 

84 
Wanneer is er ruimte aanwezig om de koopkracht van de sociale minima 

weer door aanpassing van het netto niveau te waarborgen? Kan dit worden 
aangeduid door middel van kwalitatieve criteria die het kabinet hanteert bij 
het vaststellen van het antwoord op deze probleemstelling? 

5.1.5 

85 
Kan worden toegelicht hoe deze constatering zich verhoudt tot de groei 

van de categorie ingeschrevenen bij de arbeidsbureaus waar officieel geen 
actieve bemiddeling meer voor plaatsvindt? 

5.7.70 

86 
Wordt onder 5.1.10 - waar gesproken wordt over het opleggen van de 

arbeidsvoorwaarde aan de partner van de werkloze, waarbij overwogen 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18942, nr. 2 10 



wordt deze aanpak reeds geleidelijk ingang te doen vinden voor jongeren -
afstemming overwogen met de voornemens daaromtrent in het concept-
beleidsplan emancipatie, waar een wijziging in de toepassing van de 
gezinstoeslagenwet voorzien wordt voor 1990, te beginnen met 
degenen die dan 18 jaar zijn? 

5.4.2.9 

87 
Op welke wijze vindt de overdracht van taken op het terrein van het 

beleid voor niet-actieven naar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur plaats? Hoeveel begrotingsmiddelen dan wel middelen in de 
sfeer van de fondsen zijn hiermee gemoeid? 

Wanneer zal het resultaat hiervan zichtbaar zijn op de WVC-begroting? 

7 

88 
Welke van de hier geformuleerde conclusies worden door de staatsse-

cretaris voor zijn verantwoordelijkheid genomen en voor welke wenst hij 
geen verantwoordelijkheid te dragen? 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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