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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van

de afstemming van de bijstandsverlening op bijzondere individuele
omstandigheden en voor een passende verdeling van verantwoordelijk–
heden tussen Rijk en gemeenten bij de verlening van bijstand wenselijk is
de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten te verruimen en de
financieringswijze te herzien, alsmede dat het wenselijk is de mogelijk–
heden om deel te nemen aan scholing en opleidingen met behoud van
uitkering te vergroten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) wordt als volgt gewijzigd:

S-RW
S-W
S-SV

Artikel 1a wordt vervangen door:

Artikel 1a

1. Geen bijstand wordt verleend voor zover een beroep kan worden
gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar aard en doel,
wordt geacht voor betrokkene toereikend en passend te zijn.

2. De bijstand strekt zich niet uit tot kosten die uitdrukkelijk buiten de
werkingssfeer van een voorliggende voorziening zijn gelaten.

3. Indien bij een beroep op een voorliggende voorziening in het
betrokken geval voor bepaalde kosten in het geheel geen vergoeding
wordt toegekend, wordt daarvoor geen bijstand verleend.
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4. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid kunnen burge–
meester en wethouders voor de aldaar bedoelde kosten bijstand verlenen
indien en zolang, gelet op alle omstandigheden, daartoe zeer dringende
redenen aanwezig zijn.

5. Geen bijstand wordt verleend voor kosten van medische behande–
lingen en verrichtingen welke gerekend kunnen worden tot de ontwikke–
lingsgeneeskunde als bedoeld in artikel 18c, eerste lid, van de Wet
Ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268), dan wel wanneer zodanige
medische behandelingen en verrichtingen buiten Nederland plaatsvinden.

B

Artikel 1b komt als volgt te luiden:

Artikel 1b

1. Degene die bijstand vraagt ter gedeeltelijke of volledige aflossing
van een schuldenlast en die overigens bij het ontstaan van de schul–
deniast, dan wel nadien, beschikte of beschikt over de middelen om in de
noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, wordt niet geacht te
verkeren in omstandigheden als bedoeld in artikel 1, eerste lid.

2. In afwijking van het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders:
a. bijstand ter voorziening in de bijzondere noodzakelijke kosten van

het bestaan verlenen in de vorm van borgtocht, indien het verzoek van
belanghebbende tot verlening van een saneringskrediet door een
gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de Wet op het consumenten–
krediet (St. 1990, 395) is afgewezen vanwege diens beperkte mogelijk–
heden tot terugbetaling en de borgtocht noodzakelijk is om de krediet–
transactie alsnog doorgang te doen vinden;

b. bijstand ter voorziening in de bijzondere noodzakelijke kosten van
het bestaan verlenen indien daartoe zeer dringende redenen bestaan en
de in onderdeel a genoemde mogelijkheid geen uitkomst biedt;

c. bijstand verlenen aan de zelfstandige ter gedeeltelijke of volledige
betaüng van een bedrijfsschuld.

§ 2a van Hoofdstuk 1 vervalt.

Artikel 47b, eerste lid, wordt vervangen door:

1. Het Rijk vergoedt negentig procent van de kosten van bijstand ter
voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en van
de kosten van bijstand ter voorziening in bedrijfskapitaal.

ARTIKEL II

Het Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1983, 132) wordt als
volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel a. De aanduiding van de onder–
delen b tot en met j wordt gewijzigd in a tot en met i.

2. In het tweede lid wordt onderdelen «b, c en d» vervangen door: a, b
en c.
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B

Artikel 2 wordt vervangen door:

1. De bijstand in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan
wordt vastgesteld met inachtneming van de bepalingen van hoofdstuk II
en hoofdstuk III van dit besluit.

2. De bijstand in de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan
wordt vastgesteld met inachtneming van de bepalingen van hoofdstuk IV
van dit besluit.

C

In artikel 6a wordt «6e» vervangen door: 6d

D

Artikel 6b, derde en vierde lid, vervalt.

E

1. De aanduiding «1» van het eerste lid van artikel 6c vervalt.
2. Het tweede lid van artikel 6c vervalt.

F

Artikel 6d, derde lid, vervalt.

G

Artikel 6e vervalt.

H

In artikel 7 wordt de zinsnede «algemeen noodzakelijke duurzame
gebruiksgoederen» vervangen door: noodzakelijke duurzame gebruiks–
goederen.

I

De artikelen 7a tot en met 7f vervallen.

J

In het opschrift van hoofdstuk III vervalt de zinsnede «en in de kosten
van verpleging of verzorging».

K

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt de zinsnede: «en in de kosten van verpleging of
verzorging».

2. Onderdeel a wordt vervangen door:
a. een bedrag voor persoonlijke uitgaven ter hoogte van:
1 °. f 276,20 per maand voor een alleenstaande;
2°. f 475,99 per maand voor een echtpaar;
3. Onderdeel c vervalt.
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In de artikelen 14, 17 en 20 wordt telkens «onder c» vervangen door:
, onderdeel a.

M

De hoofdstukken IV en V worden vernummerd tot V en VI.
Na hoofdstuk III wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IV

Bijstand ter voorziening in bijzondere noodzakelijke kosten van
het bestaan

Artikel 18a

Bijstand ter voorziening in de bijzondere kosten van het bestaan wordt
verleend indien individuele omstandigheden leiden tot noodzakelijke
kosten van het bestaan die naar het oordeel van burgemeester en
wethouders niet kunnen worden voldaan uit de in hoofdstuk II, paragraaf
I en hoofdstuk III, paragraaf 1 bedoelde uitkering en de aanwezige
draagkracht.

Artikel 18b

1. Voor de vaststelling van de draagkracht nemen burgemeester en
wethouders geheel of gedeeltelijk in aanmerking:

a. het vermogen; en
b. het bedrag, waarmee de inkomsten de som overschrijden van de op

grond van de artikelen 3 tot en met 6d dan wel van de artikelen 13,
onderdeel a, en 15 toepasselijke uitkeringen.

2. Voor de vaststelling van het vermogen zijn de artikelen 8, 8a en 18
van overeenkomstige toepassing. Voor de vaststelling van het inkomen
zijn de artikelen 9, 10, 10a, 10b, 12 en 16, tweede lid, onderdeel b, en
derde lid, van overeenkomstige toepassing.

3. De draagkracht wordt telkens vastgesteld voor een periode van een
jaar, beginnend op de eerste dag van de maand waarin de bijstandsaan–
vraag wordt ingediend.

4. Burgemeester en wethouders kunnen voor de toepassing van artikel
18a de draagkracht over een afwijkende periode in aanmerking nemen,
indien de periode waarop de kosten betrekking hebben, daartoe
aanleiding geeft.

Artikel 18c

1. Geen bijstand als bedoeld in artikel 18a wordt verleend voor zover
de aldaar bedoelde kosten over de periode van een jaar bedoeld in artikel
18b, derde lid het bedrag van f 177 niet te boven gaan.

2. Indien de draagkracht over een afwijkende periode in aanmerking
wordt genomen, wordt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, naar
evenredigheid vastgesteld.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op kosten:
a. die voortvloeien uit aan de bijstand verbonden voorwaarden gericht

op de zelfstandige voorziening in het bestaan; of
b. waarvoor bijstand in de vorm van een geldlening wordt verstrekt.
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Artikel 18d

1. Indien bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verleend in
de vorm van een geldlening als bedoeld in artikel 4 van de Algemene
Bijstandswet stemmen burgemeester en wethouders de aflossingsbe–
dragen en de duur van de aflossing mede af op de omstandigheden en
mogelijkheden van persoon en gezin.

2. Voor een persoon die niet in een inrichting verblijft, worden de
aflossingsbedragen zodanig vastgesteld dat de betrokkene blijft
beschikken over de som van:

a. 90 procent van de som van de op grond van de artikelen 3 tot en
met 6 toepasselijke uitkeringen;

b. de premie van een door de betrokkene gesloten ziektekostenverze–
kering;

c. de voor rekening van betrokkene komende woonkosten verminderd
met ontvangen huursubsidie of woonkostentoeslag, voor zover de
woonkosten, na deze vermindering, meer bedragen dan het maximum–
bedrag dat in de laagste inkomenscategorie voor eigen rekening komt
volgens tabel I van de Wet individuele huursubsidie (Stb. 1990, 394)
met dien verstande dat deze verhoging niet meer bedraagt dan de
huursubsidie waarop volgens tabel I van die wet bij de maximumgrens in
de laagste inkomenscategorie recht bestaat.

3. Voor een persoon die ter verzorging of verpleging in een inrichting
verblijft, worden de aflossingsbedragen zodanig vastgesteld dat de
betrokkene blijft beschikken over de som van:

a. het bedrag van de ten laste van de betrokkene blijvende kosten van
noodzakelijke verpleging of verzorging in de inrichting;

b. twee-derde van de op grond van artikel 13, onderdeel a, en 15
toepasselijke uitkeringen;

c. de premie van een door de betrokkene gesloten ziektekostenverze–
kering.

N

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «artikel 7b, eerste lid,».
2. In het eerste lid wordt «en artikel 15, eerste lid» vervangen door:

artikel 15, eerste lid en artikel 18c, eerste lid.
3. In het tweede lid wordt «6e» vervangen door: 6d.

ARTIKEL III

De Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 626) wordt
gewijzigd als volgt:

A

Artikel 8 vervalt.

B

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt de zinsnede beginnende met «, tenzij»
vervangen door:
tenzij de werkloze werknemer:
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a. een ten behoeve van de inschakeling in de arbeid noodzakelijk
geachte scholing of opleiding volgt, of:

b. met toepassing van artikel 11, eerste lid, een scholing op opleiding
in deeltijd dagonderwijs volgt, die niet noodzakelijk wordt geacht voor de
inschakelmg in de arbeid.

2. Toegevoegd worden een vijfde, zesde en zevende lid luidende:
5. Indien toepassing wordt gegeven aan het vierde lid, onderdeel a,

wordt de Arbeidsvoorzieningsorganisatie terzake gehoord.
6. Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot het aanmerken

van scholing of opleidingen als noodzakelijk voor de inschakeling in de
arbeid die bij de beoordeling in het vierde lid, onderdeel a, in acht
worden genomen.

7. Een scholing of opleidmg als bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op
de studiefinanciering, kan niet als noodzakelijk worden aangemerkt voor
de inschakeling in de arbeid.

ARTIKEL IV

1. Ten aanzien van degene voor wie op de dag voorafgaande aan die
waarop deze wet inwerking treedt de draagkracht is vastgesteld voor een
penode van een jaar op grond van het Bijstandsbesluit landelijke draag–
krachtcriteria (Stb. 1980, 87), vindt artikel 18c van het Bijstandsbesluit
landelijke normering eerst na afloop daarvan toepassing.

2. Indien in het kalenderjaar waarin deze wet in werking treedt reeds
rekening gehouden is met het drempelbedrag bedoeld in artikel 6 van
het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria of artikel 2 van de
Beschikking regeling drempelbedrag voor personen in een inrichting
(Stcrt. 1985, 64), blijft artikel 18c van het Bijstandsbesluit landelijke
normering in dat kalenderjaar buiten toepassmg

3. Ten aanzien van kosten waarvoor op de dag voorafgaande aan die
waarop deze wet in werking treedt bijstand wordt ontvangen gedurende
een periode korter dan een jaar met machtneming van artikel 6b, derde
en vierde lid, 6c tweede lid, 6d derde lid, 6e of artikel 13 onderdeel a van
het Bln, zoals deze bepalingen luidden voor de inwerkingtreding van deze
wet, vinden de artikelen 18b en 18c eerst toepassing een jaar na
toekenning van de bijstand.

ARTIKELV

Ingetrokken worden:
a. het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Stb. 1980, 87);
b. de Beschikking regeling drempelbedrag voor personen in een

inrichting (Stcrt. 1985, 64);
c. de Beschikking houdende vaststelling nadere regelen met

betrekking tot algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan (Stcrt.
1975,240).

ARTIKELVI

Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze wet
herziet Onze Minister de in artikel 13, tweede lid, onderscheidenlijk
artikel 18c, eerste lid, van het Bijstandsbesluit landelijke normering
genoemde bedragen, voor zover de ontwikkeling van het in artikel 1,
vierde lid, van de Algemene Bijstandswet bedoelde netto minimumloon
en een verschil in ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinscon–
sumptie en het onderdeel energie daarvan onderscheidenlijk de ontwik–
keling van het bruto minimumloon, gerekend vanaf 1 januari 1991,
daartoe aanleiding geeft
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ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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