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met decentralisatie van de bijzondere bijstand
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Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 22 maart 1991

In het voorstel worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel I, onderdeel A, artikel 1a:
1. wordt het derde lid vervangen door:
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.

2. wordt in het vijfde lid «(Stb. 1971, 286)» vervangen door: (Stb.
1971,268).

B

Artikel I, onderdeel B, wordt vervangen door:

B

Artikel 1 b 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–
denlast, 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 (Stb. 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;
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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
betaling van een bedrijfsschuld.

Artikel II, onderdeel E, wordt vervangen door:
1. De aanduiding «1» van het eerste lid van artikel 6c vervalt.
2. Het tweede lid van artikel 6c vervalt.

In artikel II, onderdeel K, wordt in het tweede lid «f 272,18» gewijzigd
in: f 276,20 en «f469,08» in: f 475,99.

In onderdeel M van artikel II wordt:
1. In artikel 18c, eerste lid, «f 175» gewijzigd in: f 177.
2. In artikel 18d, tweede lid, onderdeel c, «(Stb. 1988, 343)»

vervangen door: (Stb. 1990, 394).

Artikel VI wordt vervangen door:

Artikel VI

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.

Toelichting

Onderdeel A

Op grond van dit onderdeel wordt het aanvankelijk voorgestelde derde
lid van artikel 1a gewijzigd. Uit signalen vanuit de uitvoeringspraktijk en
commentaar van DIVOSA op het voorliggende wetsvoorstel is gebleken
dat de aanvankelijke redactie voor meerderlei uitleg vatbaar is.
Toepassing van het derde lid zou ertoe kunnen leiden dat kosten,
waarvoor nu nog bijzondere bijstand wordt verleend vanwege een niet
toereikende voorliggende voorziening, in de toekomst niet meer voor
bijstandsverlening in aanmerking zouden komen. Dit effect is niet
beoogd.

Indien door betrokkene in een concrete situatie een beroep kan
worden gedaan op een voorliggende voorziening, die echter ontoe–
reikend is, bijvoorbeeld omdat kosten vanwege budgettaire redenen niet
volledig worden vergoed, dan wel waarvoor een eigen bijdrage wordt
gevraagd, die hoger is dan het drempelbedrag, dienen b. en w. de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 644, nr. 10



mogelijkheid te hebben om aanvullende bijstand te verlenen voor kosten
die door een voorliggende voorziening voor betrokkene noodzakelijk
worden geacht. Het aanvankelijk voorgestelde derde lid gaf aan dat voor
zover bij een beroep op een voorliggende voorziening bepaalde kosten
niet worden vergoed, geen bijstand wordt verleend. Op grond van deze
bepaling zou geen aanvullende bijstand kunnen worden verstrekt.

De wijziging van het derde lid houdt in dat indien in het betrokken
geval in het kader van een voorliggende voorziening in het geheel geen
vergoeding wordt toegekend, daarvoor geen bijstand kan worden
verleend. Bij gedeeltelijke vergoedingen voor noodzakelijk geachte
voorzieningen is aanvullende bijstand dus wel mogelijk.

Uitgangspunt blijft derhalve dat de bijstand aansluit bij een in het
kader van individuele gevalsbehandeling door de daartoe bevoegde
instantie getroffen beslissing. De ABW heeft immers, afgezien van de
uitzonderingsbepaling van het vierde lid, geen functie wanneer binnen de
voorliggende regeling een bewuste beslissing is genomen dat een
voorziening in het algemeen of in een specifieke situatie niet noodzakelijk
is.

Onderdeel B

In de nota naar aanleiding van het eindverslag is aangegeven dat het
wenselijk is artikel 14 van het voorontwerp van wet herinrichting ABW
reeds in het kader van dit wetsvoorstel op te nemen. Daartoe strekt deze
wijziging.

Het is constante jurisprudentie dat bestaanskosten die de afbetaling
van schulden betreffen, in het algemeen niet kunnen worden aangemerkt
als noodzakelijke kosten in de zin van artikel 1 van de ABW. Dit is
vastgelegd in het eerste lid van dit onderdeel. De overheid biedt via deze
wet iedere burger immers de zekerheid van toereikende middelen om in
het noodzakelijke te voorzien en neemt daarmee de noodzaak weg tot
het maken van consumptieve schulden, louter om in de noodzakelijke
bestaanskosten te kunnen voorzien. Schulden ontstaan dus niet, uitzon–
deringen daargelaten, uit een gebrek aan het noodzakelijke, doch uit de
wijze van besteding van de middelen door de betrokkene. De ABW wenst
de individuele bestedingsvrijheid uitdrukkelijk te respecteren en rekent de
gevolgen van het bestedingsgedrag tot ieders persoonlijke verantwoor–
delijkheid. Er kunnen zich evenwel situaties voordoen waarin aan
genoemde algemene regel niet onverkort kan worden vastgehouden. Ook
de jurisprudentie biedt de ruimte om in zeer bijzondere omstandigheden
bijstand te verlenen voor het betalen of verminderen van een schuld. De
toe te stane uitzonderingen op genoemde algemene regel zijn evenwel
zeer specifiek van aard. Of zich zeer dringende redenen voordoen die een
afwijking van de gegeven hoofdregel rechtvaardigen, is ter beoordeling
aan burgemeester en wethouders. De jurisprudentie geeft daarbij enig
houvast. Zo kan bijstand in de betaling van een schuld gerechtvaardigd
zijn, indien het ontstaan en voortbestaan van die schuld is veroorzaakt
doordat de belanghebbende in het verleden slechts beschikte over een
inkomen ónder het bijstandsniveau en in zijn geval ook overigens van
ontoereikende middelen kan worden gesproken.

Het voorgaande impliceert dat de ABW in beginsel geen zelfstandige
rol kan spelen in het kader van schuldsanering. Schuldsanering is een
taak die vooral door gemeentelijke kredietbanken wordt vervuld. In de
praktijk komt het voor dat een kredietbank niet tot het verstrekken van
een saneringskrediet overgaat, aangezien het inkomen van betrokkene te
weinig zekerheid biedt dat deze aan de aflossing kan voldoen. Wanneer
om die reden de kredietbank tot een afwijzing van de aanvraag voor een
saneringskrediet heeft besloten, kan het wenselijk zijn, indien schuldsa–
nering urgent is doordat het voortbestaan van de schuld de betrokkene in
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zijn bestaan bedreigt, dat borgstelling op grond van de ABW plaatsvindt,
zodat de kredietbank alsnog tot de verstrekking van een saneringskrediet
kan besluiten. Het tweede lid, onderdeel a biedt daartoe de mogelijkheid.
Wat betreft schuldbemiddeling (het bemiddelen tussen schuldenaar en
schuldeiser bij de totstandkoming van een afbetalingsregeling zonder
een schuldsaneringskrediet te verstrekken) is een actieve rol van de GSD,
gelet op de doelstelling van de wet - het bevorderen van de zelfstandige
bestaansvoorziening - gewenst. Om de bestaande mogelijkheden voor
bijstandsverlening van zelfstandigen met schulden te handhaven is het
tweede lid, onderdeel c, opgenomen. Deze mogelijkheden zijn nader
uitgewerkt in het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544).

Onderdelen D, E en F

Op grond van de onderdelen D en E worden de bedragen voor zak– en
kleedgeld en het drempelbedrag aangepast aan de situatie per 1 januari
1991. Onderdeel F draagt ervoor zorg dat met ingang van de dag van
inwerkingtreding van deze wet de sinds 1 januari 1991 opgetreden wijzi–
gingen in genoemde bedragen zijn verwerkt.

Door de wijziging, zoals voorgesteld in onderdeel F, vervalt het
aanvankelijk voorgestelde artikel VI. Onder verwijzing naar het nader
rapport bij wetsvoorstel 21 942, punt 3 (wetsvoorstel tijdelijke
koopkrachtmaatregelen bejaarden met een aanvullend pensioen 1991)
ben ik van mening dat dat artikel bij nader inzien overbodig is en
derhalve kan vervallen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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