
34ste vergadering Dinsdag 25 juni 1991

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

Tegenwoordig zijn 66 leden, te
weten:

Baarda, Barendregt, Bolding,
Boorsma, Van den Bos, Bot-van
Gijzen, Van Boven, Braks, Coene–
mans, Van Dijk, Ermen, Fleers,
Gelderblom-Lankhout, Van Gennip,
Ginjaar, Glastra van Loon, Van
Graafeiland, Grol-Overling, Heijmans,
Heijne Makkreel, Hilarides, Hoefna–
gels, Holdijk, Houben-Sipman,
Jaarsma-Buijserd, Kaland, Kassies,
Korte-van Hemel, Van Kuilenburg–
Lodder, Kuiper, Van Leeuwen, Van
Leeuwen-Schut, Luteijn, Mastik-Son–
neveldt, J.H.B. van der Meer, M.A.
van der Meer, Van der Meulen,
Michiels van Kessenich-Hoogendam,
Van Ooijen, Pitstra, Postma, Pröpper,
Redemeijer, Rongen, Schinck,
Schuurman, Schuyer, Soetenhorst–
de Savornin Lohman, Staal, Stevens,
Talsma, Tiesinga-Autsema, Tjeenk
Willink, Van Veldhuizen, Veling, Van
Velzen, Vermaat, Vis, Vrisekoop,
Wagemakers, Van der Werff,
Wessel-Tuinstra, Van Wijngaarden,
Van de Zandschulp, K. Zijlstra en R.
Zijlstra,

en mevrouw Ter Veld, staatssecreta–
ris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

D
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Baarveld-Schlaman, Eversdijk en
Tummers, wegens deelname aan de
zomerzitting van de Raad van Europa
te Helsinki;

Korthals Altes, wegens het bijwonen

van een conferentie van de Internati–
onal Bar Association te Praag;

Steenkamp, wegens verblijf in het
buitenland.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter Ik deel aan de Kamer
mede, dat op 14 juni jongstleden is
overleden het personeelslid de heer
J.G. Bekkering. Ik heb een brief van
de volgende inhoud aan zijn echtge–
note verzonden en ik verzoek u die
staande aan te horen.

Zeer geachte mevrouw Bekkering,

Het was een droeve dag, de afgelo–
pen 14de juni.
Onverwachts bereikte de Eerste
Kamer het bericht dat uw echtgenoot
Johannes Gerardus Bekkering
overleden was. De dinsdag daarvoor,
de vaste vergaderdag van de Eerste
Kamer, was hij nog volop actief op
het Binnenhof. Ogenschijnlijk nog
een man van goede gezondheid,
maar hoe broos kan het leven blijken
te zijn.
De Eerste Kamer heeft sinds 1987
altijd op uw echtgenoot kunnen
rekenen bij de ondersteuning van de
bodedienst op vergaderdagen. In het
overlijdensbericht is het zo treffend
gesteld: overleden na een werkzaam
leven, vol zorg en toewijding. Dat
laatste geldt stellig ook voor de
werkzaamheden ten behoeve van de
Eerste Kamer.
Bij het betuigen van de gevoelens
van deelneming der Kamer, stel ik
het op prijs dit te memoreren. Moge
de vele goede herinneringen aan uw
echtgenoot en uw geloof u en uw
familieleden de kracht schenken, dit
grote persoonlijk verlies te dragen.

(Ds Kamer neemt een ogenblik stilte
in acht.)

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat ik bericht van verhindering
tot bijwoning van de vergadering heb
ontvangen van:

de ministers van Buitenlandse Zaken,
van Financiën, van Binnenlandse
Zaken, van Defensie, van Justitie en
van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid, en van de staatssecretarissen
van Financiën en van Justitie.

De ingekomen stukken staan op een
lijst, die in de zaal ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het eind van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met deze voorstellen
heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

De voorzitter: Aan de orde is de
benoeming van de leden van de
Commissie voor de verzoekschriften.
Ik stel aan de Kamer voor, als
zodanig te benoemen de heren
Wagemakers, Van Leeuwen, Van
Veldhuizen, Heijne Makkreel en
Glastra van Loon.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De voorzitter van
deze commissie wordt, conform het
Reglement van Orde, door de
commissie zelf gekozen in een
vergadering onder voorzitterschap
van de voorzitter der Kamer. Van de
uitslag van deze verkiezing zal ik u
mededeling doen.

Vervolgens is aan de orde de
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voorzitter

benoeming van de leden van de
Gemengde commissie voor de
Stenografische dienst der Staten-Ge–
neraal. Ik stel voor om, wat deze
Kamer betreft, te benoemen: de heer
Eversdijk, mevrouw M.A. van der
Meer en de heer Heijmans.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat ik na overleg met het
College van Senioren — op een
enkele uitzondering na — heb
benoemd de leden en plaatsvervan–
gende leden, alsmede de voorzitters
en de plaatsvervangende voorzitters
van de vaste commissies der Kamer.

Ik stel voor, de lijsten met de
samenstelling van deze commissies
als bijlage in de Handelingen te doen
opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Deze lijsten zijn opgenomen aan het
eind van deze editie.)1

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Goedkeuring van de op 8
maart 1990 te Brasilia tot stand
gekomen Overeenkomst tussen
het Koninkrijk der Nederlanden
en de Federatieve Republiek
Brazilië tot het vermijden van
dubbele belasting en het voorko–
men van het ontgaan van
belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen,
met Protocol (21672);

- Regels inzake de heffing van
rechten voor de legalisatie van
handtekeningen (21880);

- Wijziging van de Wet van 28
september 1989, houdende
bijzondere regelen met betrek–
king tot het recht op uitkering
als bedoeld in de Wet uitkering
wegens vrijwillig vervroegd
uittreden (21974);

- Wijziging van de Uitkerings–
wet gewezen militairen (22000) ;

- Goedkeuring van twee op 16
november 1982 te Parijs tot
stand gekomen Protocollen
houdende wijziging respectieve–
lijk van het Verdrag van Parijs
van 29 juli 1960 inzake wettelijke
aansprakelijkheid op het gebied
van de Kernenergie en van het
Verdrag van Brussel van 31
januari 1963 tot aanvulling van
het Verdrag van Parijs, beide
verdragen zoals gewijzigd bij

Aanvullende Protocollen van 28
januari 1964 (20321) ;

- Goedkeuring van het op 17
december 1971 te Brussel tot
stand gekomen Verdrag inzake
de wettelijke aansprakelijkheid
op het gebied van het zeevervoer
van nucleaire stoffen (20323);

- Goedkeuring van het Geza–
menlijk Protocol betreffende de
toepassing van het Verdrag van
Wenen en het Verdrag van
Parijs; Wenen, 21 september
1988 (21911);

- Wijziging van de Wet aan–
sprakelijkheid kernongevallen
(Stb. 1979, 225) (20374);

- Wijziging van de Wet aan–
sprakelijkheid kernongevallen
(21917);

- Nadere wijziging van een
aantal sociale zekerheidswetten
(wijziging uitkeringsgrondslag)
(22046)

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van Groen Links wordt
aantekening verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen wetsvoor–
stel 22046 te hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Algemene Bijstandswet
en daarop rustende nadere
regelgeving in verband met
decentralisatie van de bijzondere
bijstand en vergroting van de
mogelijkheden om met behoud
van uitkering deel te nemen aan
scholing en opleidingen (21644).

De beraadslaging wordt geopend.

D
De heer Heijmans (VVD): Voorzitter!
U kunt zich wellicht voorstellen dat
het mij een eer en genoegen is, als
eerste onder uw leiding het woord te
mogen voeren. Daar begin ik dan
maar onmiddellijk mee.

Dit wetsvoorstel laat zien dat
l'histoire se répète. Aanvankelijk was
de uitvoering van de op de persoon–
lijke omstandigheden afgestemde
bijstandswet geheel in handen van de
gemeente gelegd. Waarschijnlijk
omdat de bij een aantal gemeentelij–
ke sociale diensten gehanteerde
kalender op 5 december of daarom–

trent werd stilgezet, werden de
gemeenten geleidelijk aan meer aan
centrale voorschriften gebonden.
Volgens de memorie van toelichting
bij dit wetsvoorstel zou de wens om
te komen tot een grotere rechtsze–
kerheid en rechtsgelijkheid aan deze
centralisatie ten grondslag liggen. Is
dit, zo vraag ik de staatssecretaris,
een nette omschrijving van de door
mij aangeroerde stop in de tijd? Het
moet haast wel, want even verder in
de memorie van antwoord zegt zij -
zij heeft dit tegen alle kritiek in aan
de overzijde volgehouden - dat er
voldoende mogelijkheden zijn om
tegenwicht te bieden aan het gevaar
van al te grote rechtsongelijkheid bij
de nu voorgestelde decentralisatie
van de bijzondere bijstand. Ik kom
hier direct kort op terug.

In de memorie van toelichting
wordt als redengeving voor dit
wetsvoorstel gezegd dat als gevolg
van het grote aantal centrale
voorschriften niet de noodzakelijke
hulp op maat kan worden gegeven.
En dus gaat de specifieke verant–
woordelijkheid voor de bijzondere
bijstand weer naar de gemeenten,
wordt het bijstandsbesluit landelijke
draagkrachtcriteria ingetrokken,
wordt het begrip "bijzondere
noodzakelijke bestaanskosten"
verruimd en wordt ten slotte de
mogelijkheid om met behoud van
uitkering deel te nemen aan ove–
rigens toch nog beperkte vormen van
scholing en opleiding, opgerekt.

Voorzitter! Wat het gevaar van
rechtsongelijkheid betreft, vindt mijn
fractie dat de staatssecretaris
voldoende garanties tegen uitwassen
heeft ingebouwd. Het is tenslotte
toch zo dat, als in wet– en regelge–
ving een functionele decentralisatie
of autonome bevoegdheden
wordt/worden geïntroduceerd, er per
definitie geen volstrekte rechtsgelijk–
heid zal zijn. Wij weten toch dat
bijvoorbeeld rechtbanken in bepaalde
arrondissementen op bepaalde
punten strenger of milder zijn. Dit
geldt ook voor de belastinginspec–
teurs en voor uitvoeringsorganen van
de sociale zekerheid. Jurisprudentie
is dan een van de middelen om al te
scherpe plooien weg te strijken. Dat
neemt niet weg dat het een verstan–
dig besluit van de Tweede Kamer is
geweest om na twee jaar de stand
van zaken te evalueren.

Ik wil niet al te zeer in herhaling
treden over de 100 mln. extra die de
gemeenten krijgen. Het staat in het
regeerakkoord en dat is heilig.
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Heijmans

althans voor zolang de coalitiepart–
ners ermee uit de voeten kunnen.
Toch wil ik hier een vraag over
stellen. Als straks zal blijken dat dit
geld in verreweg de meeste gevallen
niet nodig is en de gemeenten het
voor andere goede of plezierige
doelen, zoals dat tegenwoordig heet,
gebruiken, wordt het bedrag dan
teruggenomen en voor een ander
goed doel aangewend? Ik denk
hierbij aan een reductie van de
ongelukkige bezuiniging op de
arbeidsvoorziening en het doen van
iets extra's voor het terugbrengen
van het financieringstekort.

Een volgende vraag gaat over het
moment, waarop de wet moet gaan
werken. Is, zo vraag ik de staatsse–
cretaris, de tijd er nu wel rijp voor?
Onlangs heeft zij immers vrij felle
kritiek geleverd op sociale diensten,
die te weinig controle zouden
uitoefenen. Moet je die diensten nu
extra belasten met maatwerk, terwijl
zij blijkbaar niet eens goed "confec–
tie" kunnen leveren? Bestaat het
gevaar niet dat zij, eindelijk toch wel
doordrongen van het feit dat zij
ordinaire uitkeringsfabrieken zijn —
mede gezien mijn professionele
afkomst kan ik dit allesbehalve
scandaleus vinden — zich nu toch
weer meer gaan toeleggen op het in
de sociale academies van de jaren
zestig en zeventig aangeleerde?

Mijn voorlaatste vraag betreft de
brief van de staatssecretaris aan de
gemeentebesturen, waarin zij schrijft
dat deze nu al kunnen beschikken
over de toegezegd extra bedragen,
de 100 mln. dus. Loopt zij hiermee
niet vooruit op de parlementaire
afhandeling van het nu voor ons
liggende wetvoorstel? Ik geef toe dat
het waarschijnlijk theorie is, maar wat
zou zij doen, als dit huis vandaag
neen zou zeggen? Haar brief is
bovendien verzonden, voordat wij
een blanco eindverslag hadden
uitgebracht. Zij had dus geen enkele
indicatie van onze beoordeling van
het wetsvoorstel.

Ik heb ten slotte nog een vraag en
marge van het voorliggende wets–
voorstel. Die vraag kwam gisteren bij
mij op tijdens een zitting van de
bestuurscommissie beroepszaken
sociale zekerheid in mijn provincie.
Wanneer kan de staatssecretaris
duidelijkheid geven over een
eventuele overgang van deze
beroepszaken naar de raden van
beroep? De ambtenaren op de
provinciale griffies die met de
voorbereiding van deze zaken zijn

belast, gaan stuk voor stuk naar
andere banen die hun meer zeker–
heid voor hun toekomst bieden. Dat
is even begrijpelijk als zorgwekkend.
De procesgang komt op deze wijze
namelijk in de gevarenzone terecht,
zo dat al niet het geval is. Mede
vanuit mijn praktijkervaring wil ik de
staatssecretaris met klem wijzen op
deze gevolgen van het uitblijven van
concrete maatregelen. Ik zou mij zeer
verplicht voelen als zij een beetje
concreet antwoord kon geven op de
door mij gestelde vraag.

De staatssecretaris heeft tijdens
ons laatste debat, dat ging over het
initiatiefwetsontwerp-Groenman/Ny–
pels, mij verrast met een bij mijn
weten ongekende frivoliteit: een
limerick. Ik meen deze charmante en
hartelijke geste te moeten reciproce–
ren en ik vat de essentie van het
wetsontwerp en het oordeel van mijn
fractie dan ook als volgt samen, met
overigens mijn verontschuldigingen
aan met name de nieuwe collega-ka–
merleden die de voorgeschiedenis
niet kennen en op wie de tekst
misschien wat cryptisch overkomt.

"De staatssecretaris zegt: 'zonde',
de bijstand blokkeert de rotonde.'
Een deel schuift dan ook naar
Makkum of Mook. Wij slaan in haar
plannen geen wonde."

D

De heer Van der Meulen (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik sluit mij aan
bij de woorden van de heer Heij–
mans; ook ik wens u in uw nieuwe
functie het allerbeste toe. Ik hoop dat
u vanmiddag wat soepel bent, want
mijn spreektijd zal wellicht enkele
minuten langer zijn.

De voorzitter: Direct boter bij de
vis!

De heer Van der Meulen (CDA): Ja.
Voorzitter! Ik begin mijn bijdrage in

dit debat met een citaat uit het
program van actie '89-'93 van het
CDA.

"De regelgeving in het kader van
de Algemene bijstandswet moet
worden vereenvoudigd. Dit kan
leiden tot meer verantwoordelijkhe–
den voor de gemeenten binnen
daarop afgestemde financiële kaders.
Binnen de uitvoering van de Algeme–
ne bijstandswet wordt ruim aandacht
besteed aan het stimuleren van het
verkrijgen van inkomsten door middel
van arbeid. De mogelijkheden
worden onderzocht om voor

diegenen die langdurig op de ABW
aangewezen zijn ruimte voor
bijverdiensten te creëren."

Als ik deze blauwdruk van uit–
gangspunten loslaat op het thans
voorliggende wetsontwerp, dan kom
ik tot de conclusie dat het voor het
CDA een herkenbaar een zeer
acceptabel voorstel is. In deze
bijzondere regeling is sprake van
vereenvoudiging. De gemeenten
krijgen meer armslag een eigen
beleid te voeren. Hun verantwoorde–
lijkheid wordt groter. Geen generieke
maatregelen, maar rekening houden
met de individuele behoefte en de
gezinssituatie. De financiële kaders
staan vast, het declaratiesysteem
verdwijnt. Grote aandacht voor
scholing, gericht op herintreden. Een
dergelijke richting past binnen het
participatie– en integratiedenken,
door het CDA sterk bepleit.

Wij hebben hier te maken met een
bijzondere regeling die onderdeel
uitmaakt van en als het ware
gebouwd is op de normale Algemene
bijstandswet. Je zou kunnen zeggen
dat het een soort bovenbouw is. Het
was nodig het dak van dat huis
grondig te repareren. Door een eigen
beleid, soms een afwijkend eigen
beleid in veel gemeenten, was dat
dak behoorlijk gaan lekken. Maar wel
van belang is of deze bovenbouw,
met zijn uitguingspunten als door mij
geschetst, past op de te repareren
onderbouw. Dat moet toch wel
enigermate kloppen, anders past het
dak niet op dat huis. Er is nu een
voorontwerp herinrichting ABW. De
SER heeft daarover een redelijk
unaniem advies uitgebracht. Het
wachten is nu op een hopelijk snel
komend definitief ontwerp van wet.
Kan de staatssecretaris aangeven of
de door mij genoemde elementen
van de zelfstandige verantwoordelijk–
heid van de gemeenten, een
afgestemd financieel kader met
loslating van het declaratiesysteem
en — als het kan — wat ruimte voor
eigen bijverdiensten, teruggevonden
worden in het ophanden zijnde
wetsvoorstel? Want het door mij
gegeven citaat uit ons actieprogram–
ma geldt niet alleen de bijzondere
regeling, maar ook de totale Algeme–
ne bijstandswet, het totale gebouw
dus.

In het kader van het aan de orde
zijnde wetsvoorstel een vraagje. Bij
de bijzondere bijstand zal het
declaratiesysteem van de gemeenten
richting Den Haag vervallen. Dat zal
voor het ministerie minder post.
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Van der Meulen

minder controle, minder administra–
tie en vermoedelijk ook minder
rompslomp en kopzorg betekenen.
Heeft dit te zijner tijd effect op het
personeelsbestand en, 20 ja, hoe
groot is dat, zo vraag ik de staatsse–
cretaris.

Allerlei vormen van scholing zijn in
het pakket van de bijzondere bijstand
opgenomen en ook dat is door de
CDA-fractie met instemming
begroet. Goede scholing is essentieel
om deze mensen een grotere kans te
geven op een plek op de arbeids–
markt. Hoe kijkt de staatssecretaris
aan tegen de problematiek van de
harde kern, bestaande uit bijna
250.000 mensen die drie jaar of
langer een uitkering ontvangen?
Welk soulaas bieden scholingsmoge–
lijkheden aan deze moeilijk te
bereiken groep?

Mensen in de RWW hebben,
althans op papier, sollicitatieplicht.
Bij een ABW-uitkering geldt dat
minder en in vele gevallen helemaal
niet. Indien er een regeling wordt
getroffen voor opleiding met
bijvoorbeeld kinderopvang ontstaat
dan de verplichting tot solliciteren? Ik
begrijp dat de staatssecretaris niet
ingaat op het verzoek om een soort
lijst op te stellen van wat onder de
bijzondere bijstand valt. Dat Is juist
overgedragen aan de gemeenten. Ik
begrijp ook dat de staatssecretaris
zich met name richt op het beroeps–
onderwijs. Dat zou voor vrouwen een
goede zaak zijn. Ook versta ik, dat de
staatssecretaris er niets voor voelt
om voor een soort alternatieve
financiering te zorgen. Een RBA heeft
geld om allerlei opleidingen in te
kopen en de studiefinanciering is er
ook nog.

Gelet op de grote groep van
mensen ouder dan 27 c.q. 35 jaar,
die in de ABW zitten met een relatief
lage opleiding en weinig werkerva–
ring, begrijp ik niet waarom de
staatssecretaris tijdens de behande–
ling in de Tweede Kamer stelde "dat
het nooit kan gaan om een studie
waarvoor de Wet studiefinanciering
in principe van kracht is". Tot 27 jaar
lijkt dat logisch, maar niet als de
staatssecretaris vervolgt "ook niet
als men op grond van leeftijd
daarvoor te oud is". Dan valt toch
een grote groep uit de boot?

Ik dacht dat er sprake was
functionele decentralisatie. Het lijkt
of hier de oude Adam weer even
boven komt: wat ik kan regelen, dat
regel ik. Waarom wordt een dergelij–
ke beslissing niet overgelaten aan de

gemeente die in alle zorgvuldigheid
kan afwegen?

Ik wil nog een laatste thema
aansnijden. Wat gebeurt er met de
uitkering als iemand weigert een voor
hem/haar passende scholing te
accepteren? Zijn daar consequenties
aan verbonden? Ik maak deze
opmerkmg als opstapje naar het
volgende. Is de nu in te voeren
nieuwe opzet, die wij onderschrijven,
bevorderlijk voor de bestnjdmg van
oneigenlijk gebruik, misbruik of
fraude? Dat is een geliefkoosd
onderwerp, waar iedereen over mee
kan praten, net als over onze
nationale sport, het voetbal, maar bij
nadere beschouwing blijkt dat veel
minder Nederlanders uiteen kunnen
zetten wanneer een speler echt
buitenspel staat. Dat onderwerp is nu
bespreekbaar, zegt men. Het is soms
wel verwarrend, niet alleen voor de
amateurs. In Trouw van 11 juni
jongstleden lees ik dat staatssecreta–
ris Ter Veld zware kritiek heeft op de
fraudebestrijding van de sociale
diensten en dat in Amsterdam
35.000 uitkeringstrekkers er wit
bijverdienen.

Enkele dagen later is er een reactie
van de Amsterdamse wethouder Ada
Wildekamp die zegt dat het oordeel
van Elske ter Veld op een misver–
stand berust. De helft van die 38.000
had een gedeelte van het jaar
gewerkt. Er blijven dan nog altijd
17.500 gevallen over. Wie heeft het
nu bij het rechte eind: Elske of Ada?

Het onderwerp fraudebestrijding is
bespreekbaar. En hoe! Soms denk ik
dat er sprake is van een hetze. Is het
misschien de zuivere waarheid? Ligt
de waarheid in het midden?

In het Utrechts Nieuwsblad en in
andere bladen van 13 juni stond een
groot artikel met de kop "iedereen
sjoemelt met de bijstandswet". Dat
zal veel mensen goed doen. Zij
hebben het altijd al geweten. Zij
hebben zo hun eigen terminologie
om dat aan te duiden. Die kop gaat
erin als koek. Bij nadere beschouwing
blijkt wat anders. Ja, zij zijn er, die
anoniem onverbloemd vertellen dat
zij de ƒ 1100 per maand als een
basisinkomen zien en dat zij er
tenminste voor een zelfde bedrag bij
klussen. Zij zijn er ook, bestuurders
van gemeenten, wethouders die ook
anoniem verklaren dat de vloer in de
ABW rot is, dat zij voortdurend bezig
zijn, de grenzen van de Algemene
bijstandswet te verleggen. Creativi–
teit wordt dat genoemd. Zij zijn er,
ook weer anoniem, ambtenaren en

maatschappelijk werkers die zich in
ongunstige zin over de Algemene
bijstandswet uitlaten en niet meer
van zins zijn, de wet uit te leggen,
maar de mazen in de wet aangeven
en de ogen dicht doen bij overtredin–
gen. In alle disciplines die te maken
hebben met de Algemene bijstands–
wet wordt blijkbaar gesjoemeld.

Of dit incidenteel of wijdverbreid
is, ontgaat mij. Generaliseren is
geenszins mijn bedoeling. Wel weet
ik dit: ieder die zich in het verleden
en ook nu nog inzet voor een goede
Algemene bijstandwet kan niet
tolereren dat door bestuurlijke
onmacht deze regeling in een kwaad
daglicht komt te staan of misschien
zelfs wel om zeep wordt geholpen.
Daarom herhaal ik mijn vraag: is deze
nieuwe regeling beter toegesneden
om uitwassen te voorkomen of terug
te dringen? Welke instrumenten zijn
er of moeten er komen om al dat
gesjoemel door wie dan ook zo veel
als mogelijk is, te bestrijden? Moeten
wij misschien tot de overtuiging
komen dat noch de centrale over–
heid, noch de plaatselijke overheden
bij machte zijn, deze problemen
doeltreffend aan te pakken? Hopelijk
weet de staatssecretaris hierin de
juiste weg te wijzen. Misschien kan
zij het juiste licht werpen op deze
zaak die ik als zeer onverkwikkelijk
beschouw.

D
De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! Bij de invoering
van de Algemene bijstandswet in
1965 werd een zwaar accent gelegd
op het zogenaamde individualise–
ringsbeginsel. De bijstandsuitkering
wordt afgestemd op de omstandig–
heden van persoon en gezin en op
het getoonde besef van verantwoor–
delijkheid voor de voorziening in het
bestaan. Dit individualiseringsbegin–
sel is in de loop der tijden verbaal
steeds beleden en zelfs bewierookt.

Tegelijkertijd ontstond er echter al
vrij snel een roep om harmonisatie
tussen de gemeenten en om een
centrale normering met een verwij–
zing naar de beginselen van rechts–
gelijkheid en rechtszekerheid. Zo
ontstonden in 1974 het Bijstandsbe–
sluit landelijke normering en in 1980
het Bijstandsbesluit landelijke
draagkrachtcriteria. Voor het overige
werd en wordt de ABW geregeerd
door tientallen AMvB's, uitvoerings–
beschikkingen, rijkstoezicht en
aanwijzingen van de staatssecretaris.
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Het individualiseringsbeginsel werd
steeds meer een holle leus, die
vooral moest dienen als legitimatie
voor een financieringsstructuur
waarbij 10% van de bijstandsuitga–
ven voor rekening van de gemeenten
moest blijven.

De ontwikkeling naar centrale
regelgeving met objectieve normen
is zeer begrijpelijk. Het valt moeilijk
uit te leggen waarom persoon A iets
meer bijstand zou krijgen dan
persoon B, zeker waar privacybe–
scherming de sociale dienst verhin–
dert om uit te leggen dat de specifie–
ke individueel bepaalde situatie van
A verschilt van die van B. Met de
invoering van het BLD, het Bijstands–
besluit landelijke draagkrachtcnteria
in 1980 werd het begrip "draag–
kracht voor noodzakelijke bijzondere
bestaanskosten" herleid tot een
rekensom die iedereen, zij het na
enige oefening, zelf kan maken.

Met deze landelijke draagkrachtcri–
teria zou wellicht best te leven zijn
geweest als in de jaren tachtig de
relatieve hoogte van het sociaal
minimum op peil was gebleven. Dat
is echter volstrekt niet het geval
geweest en wij kennen allen de
rapporten over "Minima zonder
marge" en "de Arme Kant van
Nederland". De gemeentebesturen
hebben op hun eigen wijze op het
verschijnsel van armoede gerea–
geerd: kwijtscheldingsbeleid,
steunfondsen, E-teams, schuldsane–
ringsfondsen, reductieregeling of
stadspas. Dat waren en zijn nuttige
maar wel zeer marginale pogingen
om het landelijke inkomensbeleid aan
te vullen en te corrigeren. Als signaal
en als protestuiting heb ik dit
gemeentelijke minimabeleid toege–
juicht, overigens vanuit de overtui–
ging dat een goed inkomensbeleid
een taak van de centrale overheid
hoort te zijn.

De centrale overheid heeft
ambivalent gereageerd op gemeente–
lijke initiatieven. Enerzijds werd het
aanvullende gemeentelijke minima–
beleid met onuitgesproken dank
geaccepteerd als buffer en stoplap
voor vallende gaten. Anderzijds
werden soms gemeenteraadsbeslui–
ten voor vernietiging aan de Kroon
voorgedragen, namelijk als er iets te
openlijk sprake was van protest tegen
of doorkruising van het rijksbeleid.
Omringende gemeenten waren dan
gewaarschuwd; zij kozen daarop hun
formuleringen dusdanig dat de
categorale benadering toch een
individualiserend tintje meekreeg.

Aldus ontstond er een systeem van
geven en nemen en een nieuw
evenwicht tussen Rijk en gemeenten
met een hoog gedooggehalte van de
kant van de centrale overheid.

Het kabinet-Lubbers III heeft bij
het inkomensbeleid de koers enkele
graden verlegd. De koppeling wordt
nu al weer twee jaar toegepast.
Daarmee wordt een eind gemaakt
aan verdere relatieve verarming van
de sociale minima, niet minder en
niet meer. De opgelopen achterstand
van de jaren tachtig wordt hiermee
niet ongedaan gemaakt. Als aanvul–
ling hierop wordt een decentraal uit
te voeren beleid van sociale vernieu–
wing ingezet. Hierbij past een
decentralisatie en een deregulering
van de bijstand voor bijzondere
noodzakelijke bestaanskosten en een
uitbreiding ervan, zowel in de
financiële middelen als in de
mogelijkheden. Er ontstaat meer
ruimte om tegemoet te komen aan
schrijnende gevallen en het vrijwel
verloren gegane individualiserings–
principe krijgt iets meer ruimte.

Wij steunen dit beleid met de
pijnlijke kanttekening dat hierbij nog
geen sprake is van een snelle en een
toereikende aanpak van het armoe–
deprobleem. Het accent op de
uitbreiding van de bijzondere bijstand
heeft ook iets van een verlegenheids–
gebaar. Ook wij maken afwegingen
binnen nauwe financiële en politieke
marges: de dringende noodzaak tot
reductie van het financieringstekort,
die andere nuttige overheidsuitgaven
verdringt; de noodzaak tot vergroting
van de arbeidsparticipatie, en dit in
een tijdperk, dat de way out van
verhoging van de collectieve-lasten–
druk geblokkeerd wordt door een
verdere internationalisering van de
economie en het heersende politiek–
culturele klimaat.

In deze situatie zijn wij er content
mee, dat de voorgenomen decentra–
lisatie van de bijzondere bijstand
gepaard gaat met een toename van
200 naar 300 mln. op jaarbasis. De
vergroting van de individualiserings–
graad past bi] dit beleid in deze
verhoudingen. Ik accepteer daarbij
het risico van een iets grotere
rechtsongelijkheid, in aanmerking
nemend, dat in de voorstellen toch
enig tegenwicht ingebouwd is.
Overigens behoor ik in algemene zin
tot die stroming, die vooral de nadruk
legt op rechtsgelijkheid en rechtsze–
kerheid via objectief geformuleerde
rechten en plichten, die voor
iedereen gelden, ongeacht woon–

plaats. Vele politici beklemtonen
tegenwoordig in openbare uitspra–
ken, dat de uitkeringen van mensen
die het echt, maar dan ook heel echt
nodig hebben, onaangetast moeten
blijven. In zulke formuleringen
beluister ik twee ondertonen. De
eerste is een lichte echo uit de tijd
van de Armenwet — en die onder–
toon is mij minder sympathiek — en
de tweede ondertoon is een protest
tegen oneigenlijk gebruik en mis–
bruik. En die ondertoon neem ik
terdege serieus. Rechtshandhaving is
een van de voorwaarden voor
instandhouding van een goed stelsel
van sociale en collectieve voorzieni–
gen. Het zogenaamde handhavings–
beleid heeft ten doel, dat ieder krijgt,
wat hem/haar toekomt, niet meer en
niet minder. Het heeft dus twee
kanten. Overconsumptie en onder–
consumptie verdienen evenveel
aandacht. Uit onderzoek is bekend,
dat vooral bij de bijzondere bijstand
en bij de huursubsidie sprake is van
een aanzienlijke mate van ondercon–
sumptie.

Terecht wordt nu de decentralisa–
tie van de bijzondere bijstand
gekoppeld aan uitbreiding van
middelen. Ik koppel het tevens aan
de noodzaak tot uitbreiding van
voorlichting. De staatssecretaris
zegt, dat de voorlichting over
bijzondere bijstand nu voornamelijk
een taak van de gemeenten wordt.
Dat klinkt voor de hand liggend bij
een beleid van decentralisatie en
deregulering. De grotere sociale
diensten zullen straks ongetwijfeld op
hun gemeente toegesneden voorlich–
tingsmateriaal produceren. Ikweet
niet of dit ook in allerlei kleine
plaatsen zal gebeuren. Ik denk, dat er
zeker ook behoefte blijft aan landelijk
voorlichtingsmateriaal, uiteraard
nogal globaal, maar als dit wetsvoor–
stel toch zeseneenhalve gedrukte
pagina's tekst bevat, moet dat toch
voldoende aangrijpingspunten geven
voor een centrale folder. In meer
algemene zin denk ik, dat er behoefte
bestaat aan meer en gedegen
voorlichting over de bijstandswet en
de bijstandspraktijk. Sommige
specifieke regelingen — ik noem de
regeling voormalige éénoudergezin–
nen en de overbruggingsregeling —
zijn heel weinig bekend, soms zelfs
nauwelijks bij de uitvoerders van deze
wetten. De precieze reikwijdte van
een wel algemeen bekende term als
"woningdelerskorting" is slechts aan
weinigen geopenbaard. De laatste
mij bekende grondige en verantwoor–
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de popularisenng van de bijstand is
een boekje van de Stichting de
Ombudsman te Hilversum, dat uit
1986 dateert. Het is inmiddels dus
hopeloos verouderd. De staatssecre–
taris prijst in de stukken vooral aan
het vragenboek Alles over bijstand
met tal van losse inlegvellen. Dat
werkje heeft ongetwijfeld zijn
verdienste, maar dat bevredigt
natuurlijk lang niet alle behoefte aan
voorlichting. Een ruim verspreide,
landelijke folder over die bijzondere
bijstand, die betrokkenen nadrukkelijk
verwijst naar de sociale diensten of
de afdeling Sociale zaken van hun
gemeente voor de lokale uitwerking
ervan, kan ook de wat tragere
gemeenten prikkelen om snel aan de
slag te gaan en hun eigen beleid te
ontwikkelen

Voorzitter! Ik onderschrijf de
mening van de staatssecretaris dat
het zeer wenselijk is als gemeenten
een eigen beleidsplan opstellen en
jaarlijks verslag uitbrengen over de
toepassing van de bijzondere
bijstand. Ik deel ook haar mening dat
het niet past bij de voorgenomen
decentralisatie als wij dit centraal
voorschrijven. Bij de keus voor
decentralisatie en deregulering past
echter niet dat er nog centraal een
vast drempelbedrag voor bijzondere
bijstandsverlening wordt voorge–
schreven. Ik erken dat er vaak goede
argumenten zullen zijn om een zeker
drempelbedrag te hanteren, maar nu
de financiële verantwoordelijkheid
voor de bijzondere bijstand geheel
naar de gemeenten overgaat, dienen
deze ook te bepalen in hoeverre een
drempelbedrag wenselijk is. Wij
betreuren het daarom sterk dat in de
Tweede Kamer geen meerderheid te
vinden was voor het amendement
Schoots/Brouwer om in de bijstands–
wet B&W de bevoegdheid te geven,
eventueel een lager drempelbedrag
vast te stellen of in sommige
situaties zonder drempelbedrag te
werken.

Ik constateer overigens dat
handhaving van het centraal
vastgestelde drempelbedrag in dit
voorstel zelfs leidt tot uitbreiding van
de werkingssfeer ervan. Immers,
enkele zaken die nu nog tot de
algemene bijstand gerekend worden,
gaan over naar de bijzondere
bijstand. Ik noem de tijdelijke
woonkostentoeslagen die de
maximumhuurgrens van de IHS te
boven gaan. Toepassing van het
drempelbedrag in deze situatie

betekent een inkomensachteruitgang
van ongeveer ƒ 15 per maand.

Ook het bij wijze van individualise–
ring hoger vaststellen van de bijstand
dan de normuitkering gaat over naar
de bijzonder bijstand. Ik weet niet
precies welke situaties hieronder
vallen. Ik neem aan dat het gaat om
de tijdehjke overbruggingsregeling en
misschien ook de toeslag voormalige
eenoudergezinnen. Worden deze
categorieën straks voor het eerst
geconfronteerd met het drempelbe–
drag en berust dit dan op een
weloverwogen keus of is dit een
onbedoeld neveneffect van overhe–
veling van delen van de algemene
naar de bijzondere bijstand?

Een volgend bezwaar tegen een
centraal vastgelegd drempelbedrag
is dat dit de nevendoelstelling van
het wetsvoorstel de integratie van
gemeentelijke steunfondsen in de
bijzondere bijstand ernstig zal
bemoeilijken. De specifieke gemeen–
telijke fondsen werken in het
algemeen drempelloos. Uit een
DIVOSA-notitie citeer ik het volgen–
de: "Geconcludeerd kan dan ook
worden dat de decentralisatie van de
byzondere bijstand geen aanleiding
geeft om het gemeentelijk minimabe–
leid in het archief te plaatsen. Het
verdient daarentegen aanbeveling dit
beleid te actualiseren". Ik hoop dat
de staatssecretaris bereid is bij de
a.s. herinrichting van de Algemene
bijstandswet het drempelbedrag nog
eens te heroverwegen.

Bij het uitvoerige debat in de
Tweede Kamer over het drempelbe–
drag maak ik nog een heel kleine
opmerking, die politiek niet relevant
is, maar alleen voortspruit uit mijn
zucht tot perfectionisme. De
staatssecretaris zei in de Tweede
Kamner: "De AAW-drempel is ƒ 172
en de drempel in de Algemene
bijstandswet is ƒ 177. Zij zijn gelijk
begonnen. Bij de ene drempel is
echter besloten om het te indexeren
en bij de andere niet".

Omdat deze bewering mij nogal
apocrief leek, heb ik opgezocht wat
de canonieke teksten ons hierover
leren. In het besluit Voorzieningen tot
behoud en herstel van de arbeids–
ongeschiktheid, artikel 6, lid 2c,
wordt de drempel voor AAW-voorzie–
ningen bepaald op het bedrag van
1,86 maal de AAW-grondslag van
een 23-jarige, zijnde het minimum–
loon per dag. Ik kom dan uit op een
huidige AAW-drempel van ƒ 177,44.
Zojuist hebben wij, in het kader van
het vorige wetsvoorstel waarover

niemand het woord heeft gevoerd —
het betreft nr. 22046, wijziging
uitkeringsgrondslag - besloten om
het AAW-drempelbedrag iets te
verlagen. Overigens wordt die
verlaging ruimschoots ingehaald
door de toepassing van de koppeling
per 1 juli. Met beide elementen
rekening houdend, kom ik op mijn
zakjapannertje uit op een AAW–
drempel van ƒ 179,76[, die vanaf de
volgende week zal gelden. Als mijn
inzicht in de systematiek van de
drempelbedragen juist is, ligt de
drempel voor de bijzondere bijstand
vanaf de volgende week eveneens op
dit niveau.

Voorzitter! Ik veronderstelde
zojuist dat de overheveling van
enkele onderdelen van de algemene
bijstand naar de bijzondere bijstand
bij handhaving van een centraal
vastgesteld drempelbedrag leidt tot
uitbreiding van de werking van het
drempelbedrag. Ik vraag mij af, of er
nog een aanscherping van de criteria
voor bijzondere bijstandsverlening in
dit wetsvoorstel zit. Bij eerste lezing
is dit het geval. In het nieuwe artlkel
1a van de ABW wordt geen bijstand
verleend voor zover een beroep kan
worden gedaan op een voorliggende
voorziening. De bijstand strekt zich
niet uit tot kosten die uitdrukkelijk
buiten de werkingssfeer van de
voorliggende voorziening zijn
gelaten. Slechts in zeer dringende
gevallen kan van deze regel worden
afgeweken.

In de memorie van toelichting lees
ik onder het kopje "bijstand voor de
kosten van medische en maatschap–
pelijke dienstverlening" dat als regel
dient te gelden dat de bijstand
aansluit bij een in het kader van
individuele gevalsbehandeling door
het uitvoeringsorgaan getroffen
beslissing om een voorliggende
voorziening niet of slechts ten dele
toe te kennen. Helaas is de memorie
van toelichting in zulke globale
bewoordingen gesteld dat mij niet
duidelijk is geworden in welke mate
hier sprake is van een veel restrictie–
ver beleid.

Er wordt nu nogal eens bijzondere
bijstand gegeven voor medisch
geïndiceerde aangelegenheden die
niet of slechts ten dele door de
Ziekenfondswet of de AWBZ worden
vergoed en die het drempelbedrag te
boven gaan. Men denke hierbij aan
dure diëten, protheses, gehoorappa–
raten, steunschoeisel en dergelijke.
In hoeverre mag dit straks nog? In
een stuk van Divosa lees ik: "Enigs–
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zins in strijd met het uitgangspunt is
ook dat wèl aanvullende bijstand kan
worden verstrekt indien een voorlig–
gende voorziening de noodzakelijke
kosten slechts gedeeltelijk vergoedt,
zoals bij een aantal ziekenfondsvoor–
zieningen.". Voorzitter! Ik ga er maar
vanuit dat Divosa gelijk heeft, al haal
ik het niet uit de memorie van
toelichting.

De passage over de afbakening ten
opzichte van voorliggende voorzie–
ningen heeft bij meer personen
aanleiding tot verwarring gegeven.
Een wethouder van sociale zaken
legde mij de volgende situatie voor.
Mevrouw A ondergaat een therapeu–
tische behandeling in een naburige
plaats. De therapie is medisch
noodzakelijk, de Ziekenfondswet of
de AWBZ vergoedt de kosten
volledig maar dat geldt niet voor de
nogal oplopende reiskosten. De
bijzondere bijstand springt nu bij.
Mag dat straks ook nog of geldt dan
de regel dat de voorliggende
voorziening een bewuste keuze heeft
gemaakt om de reiskosten niet te
vergoeden, een keuze die de
bijzondere bijstand slechts heeft te
volgen?

Deze vraag wordt des te klemmen–
der als staatssecretaris Simons bij
het debat over de basisverzekering,
dat thans in de Tweede Kamer
woedt, zich gedwongen ziet om
concessies te doen die zouden
kunnen leiden tot uitkleding van het
basispakket. Nu al valt te voorspellen
dat er straks een gigantische druk
ontstaat om via de bijzondere
bijstand compensatie te bieden.
Eenzelfde opmerking valt te maken
over de komende discussie over de
herziening van de AAW-voorzienin–
gen. Meer in het algemeen gesteld
zijn er nu soms al signalen die erop
duiden dat er graag naar de bijzon–
dere bijstand wordt gewezen
wanneer er elders wordt bezuinigd
op voorzieningen die vooral laagbe–
taalden treffen. Hoe denkt de
staatssecretaris te voorkomen dat de
uitbreiding van de bijzondere bijstand
gaat fungeren als alibi voor bezuini–
gingen elders?

Onze voorgenomen steun aan dit
wetsvoorstel berust op de veronder–
stelling dat er reëel sprake zal zijn
van een beleidsintensivering van 100
mln. en niet van een anticipatie op
eventueel komende bezuinigingen,
waarbij dan de extra gelden voor de
bijzondere bijstand als alibi zullen
dienen. Eén voorgenomen beleidsin–
tensivering begroet ik met vreugde.

Kosten voor schoimg, werkervaring
en dergelijke en eventueel daarmee
samenhangende kosten voor
kinderopvang komen, voor zover niet
elders vergoed, voor rekening van de
bijzondere bijstand zonder drempel–
bedrag.

Ik ben er eveneens content mee
dat toegestane scholing met behoud
van bijstands– of RWW-uitkering niet
langer per definitie halt houdt bij
scholing op het tertiaire niveau. Mijn
vreugde is echter wel beperkt. De
toegestane hoge opleidingen
betreffen slechts specifiek op hoger
opgeleide werklozen toegesneden
omscholingscursussen, waarvoor een
termijn van twee jaar zeker voldoen–
de wordt geacht, zo lees ik. Terzijde
merk ik nog op dat dergelijke
omscholingscursussen vaak een
leeftijdsgrens van 35 jaar kennen. Ik
heb daarover al mijn beklag gedaan
bij de voorbereiding van het begro–
tingsdebat van dit jaar. Ik kreeg toen
als reactie dat de overheidsgeleding
in het CBA deze zaak indringend aan
de orde zal stellen. Ik zie nu nog
geregeld in zaterdagkranten deze
leeftijdsbeperkingen, maar misschien
moet ik CBA en RBA iets meer tijd
geven om hier orde op zaken te
stellen.

Ik wil het hier echter hebben over
een beperkende voorwaarde. De
toestemming voor het volgen van
hogere opleidingen geldt niet voor
scholing of opleiding als bedoeld in
hoofdstuk 2 van de Wet op de
studiefinanciering. Ik onderschrijf het
standpunt dat de bijstandswet niet
mag gaan fungeren als een alterna–
tieve bron van studiefinanciering. Dat
zou een aanzuigende werking
hebben. De WSF 18+ kent een
groot leningendeel en het gaat niet
aan, die leningen te ontlopen via een
alternatieve route van de bijstands–
wet. Een duidelijke afbakening tussen
ABW en WSF 18+ is dus gewenst.
De nu voorgestelde afbakening laat
echter wel lacunes voortbestaan die
zowel ter wille van individuele als
maatschappelijke belangen, bevorde–
ring van arbeidsparticipatie, gedicht
behoren te worden. De WSF 18 +
kent een leeftijdsgrens van 27 jaar en
komt niet tegemoet aan sommige
behoeften aan tweede-kansonderwijs
van bijvoorbeeld herintreedsters,
hoewel daarmee de kans op herin–
schakeling van bijstandsgerechtigden
in het arbeidsproces vergroot zou
kunnen worden. Ik geef een voor–
beeld. Een reguliere HBO-opleiding
opent een specifieke parttime

leerroute voor herintreedsters,
bijvoorbeeld in de verplegende en
verzorgende sector één dag per week
gedurende drie of vier jaar. Het gaat
hier om een uitgesproken arbeids–
marktrelevante opleiding. Ik had bij
de voorbereiding van dit wetsvoorstel
de WSF niet tot mijn beschikking. Ik
veronderstel echter dat de WSF in
theorie van toepassing is op deze
reguliere opleiding. De facto
waarschijnlijk niet of nauwelijks,
gezien de leeftijd van de doelgroep.
Aannemende dat deze opleiding
mede bedoeld is in hoofdstuk 2 van
de Wet op de studiefinanciering,
mag een bijstandsgerechtigde deze
opleiding niet volgen. Ik kan mij
echter zeer wel voorstellen dat een
dergelijke opleiding heel geschikt is
voor sommige alleenstaande ouders
in de bijstand, die nog geen solhcita–
tieplicht hebben. De parttime
opleiding is goed te combineren met
de zorg voor kinderen en kan
afgerond worden voordat straks wel
een sollicitatieplicht wordt opgelegd.
Ik weet dat sollicitatieplicht geen
wettelijke term is, maar ik hanteer die
toch maar even. Met deze opleiding
zou de kans op herintreden in het
arbeidsproces vergroot kunnen
worden. Ik pleit er dus voor, dergelij–
ke part-time-opleidingen op HBO-ni–
veau in elk geval mogelijk te maken
voor bijstandsgerechtigden zonder
sollicitatieplicht boven de leeftijds–
grens van de WSF18 + . Zo'n
gelimiteerde openstelling gekoppeld
aan een subject– en een objecttoets
biedt voldoende mogelijkheden om te
verhinderen dat een volledige
alternatieve studiefinancieringsbron
wordt aangeboord, met aanzuigende
werking. De vraag of de studiekosten
sec voor zo'n bijstandsgerechtigde
vergoed worden uit het budget van
Onderwijs en Wetenschappen of van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
interesseert mij minder. Het kabinet
beslisse daarover, de verkokering
voorbij.

Ik vat mijn betoog samen in vier
voorlopige conclusies.

1. Wij zijn geneigd, dit wets–
ontwerp met sympathie tegemoet te
treden, omdat decentralisatie
gekoppeld wordt aan uitbreiding van
middelen. Wij zijn er echter niet
helemaal gerust op dat deze
uitbreiding van middelen straks niet
misbruikt wordt als alibi voor
bezuinigingen elders.

2. Wij hebben enige zorg over
restrictief ogende passages waarin
gesteld wordt dat de bijzondere
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bijstand bestaande beperkingen van
de voorliggende voorzieningen niet
kan compenseren. Wij horen graag in
welke omvang naar een veel
restrictiever beleid gestreefd wordt.

3. De handhaving van een centraal
vastgesteld drempelbedrag botst met
het decentralisatiebeginsel en
bemoeilijkt in sterke mate eventuele
integratie van gemeentelijke steun–
fondsen in de bijzondere bijstand. Bij
de komende herinrichting van de
ABW dient deze beslissing herover–
wogen te worden.

4. De vergroting van de mogelijk–
heden tot scholing met behoud van
uitkering is kleiner dan maatschappe–
lijk wenselijk is. Het bekende
"penny-wise and pound-foolish"-me-
chanisme van een verkokerd
overheidsbeleid wordt slechts ten
dele buiten werking gest.eld

Ik hoop dat de staatssecretaris
ertoe in staat is, een deel van mijn ,
scepsis alsnog in enthousiasme om
te zetten.

D
Staatssecretaris Ter Veld Voorzit–
ter! Ik begin met te constateren dat
vooral voor een wetsvoorstei zoals
dit, waarin het gaat om decentralisa–
tie van een onderdeel van de
bijstandswet, een breed maatschap–
pelijk draagvlak enorm belangrijk is.
Immers, dan kunnen wij ervan
uitgaan dat de gemeenten zich de
verantwoordelijkheid voor dit
deelterrein zo sterk bewust zijn dat zij
in het nieuwe spanningsveld tussen
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
enerzijds en individueel maatwerk
anderzijds hun werk op een juiste
wijze kunnen doen. De heren
Heijmans, Van de Zandschulp en Van
der Meulen wezen erop dat er altijd
een spanningsveld is. Wij weten
echter dat absolute gelijkheid in
ongelijke gevallen vaak de grootste
ongelijkheid teweegbrengt. Enerzijds
moet er dus maatwerk worden
geleverd. Omdat bijzondere bijstand
een recht is en het een rechtsplicht
voor de overheid is om die in
omschreven gevallen te verstrekken
en omdat er op grond van de wet
normale rechtsprocedures zijn, kan
anderzijds de rechtszekerheid voor
burgers goed gewaarborgd worden.
Wij zullen bij de evaluatie in goed
overleg met de VNG ervoor zorgen
dat wij tijdig de informatie beschik–
baar hebben, zodat de Kamer door er
een tweede oog op te werpen, kan
zien dat beide doelstellingen,

rechtsgelijkheid en individueel
maatwerk, goed zijn geregeld.

Ik zal op een aantal punten
concreet ingaan en begin met de
algemene inzet, waarnaar de heer
Van der Meulen vroeg. Hierbij kom ik
heel kort op de wijze waarop wij
verder gaan met de herinrichting van
de Algemene bijstandswet en de
relatie hiervan met de sociale
vermeuwmg Dan kom ik bij de
verruiming die in het wetsvoorstel zit
en vervolgens bij de gemeentelijke
minimaplannen. Hetvolgende
onderwerp is de grotere ruimte voor
arbeidsmarktkansen en scholing.
Twee woordvoerders hebben
uitdrukkelijk gevraagd of dat ruim
genoeg is. Vervolgens zal ik iets
zeggen over de afbakening tussen de
voorliggende voorziening en daarna
komt er nog een enkele opmerking
over financiële aspecten en de
controle.

Zoals u waarschijnlijk bekend is, is
het wetsvoorstel Decentralisatie
bijzondere bijstand een onderdeel
van het grotere wetsvoorstel om
herinrichting van de hele Bijstandwet
te bewerkstelligen. We hebben dit er
willens en wetens uitgehaald juist om
ervoor te kunnen zorgen dat gemeen–
ten veel eerder op het terrein van de
bijzondere bijstand konden beginnen
met het direct inspelen op de
noodzakelijke situaties van burgers in
hun gemeenten. Het oorspronkelijke
voorstel ging gepaard met een
bezuiniging van 25 mln. In het
regeerakkoord is er bewust voor
gekozen om meer geld ter beschik–
king te stellen. De heer Heijmans
wees daar al op. Dat gebeurt niet
met de bedoeling, zoals de heer Van
de Zandschulp vreest, om zich later,
vanwege het grotere bedrag dat ter
beschikking is, te kunnen verschuilen
achter de bijzondere bijstand zodat
gemeenten alle andere problemen
zouden kunnen opvangen, maar juist
met de bedoeling dat gemeenten
veel uitdrukkelijker burgers kunnen
ondersteunen zowel bij bijzondere
noodzakelijke kosten als bij de
bevordering van mogelijkheden van
arbeidsmarktkansen en scholing. De
heer Van de Zandschulp wees in dit
verband ook op de onderconsumptie.

Het ingediende wetsvoorstel heeft
bij de adviescolleges een positief
onthaal gekregen. Ook dat geeft een
goed idee van het draagvlak van dit
wetsvoorstel. Er is een relatie met de
sociale vernieuwing, onder meer
omdat het mogelijk is om, wanneer
het beschikbare budget niet volledig

benut behoeft te worden voor de in
de wet genoemde taken, het ook
gebruikt kan worden voor andere
activiteiten, zoals banenpools of
kinderopvang. Wellicht zal dit de
heer Heijmans niet volledig plezieren.
Wanneer de gemeente het geld aan
die andere activiteiten uitgeeft, kan
zij zich niet beroepen op een
eventueel niet rond kunnen komen
met het geld voor de Bijzondere
bijstand, maar de overdracht van de
financiële verantwoordelijkheid
betekent ook dat wanneer gemeen–
ten hun rechtsplicht ten aanzien van
de burger nakomen en zij eventueel
een bedrag over zouden houden van
de extra 100 mln. zij dat breder
kunnen inzetten. Wij denken dan aan
sociale vernieuwingsdoeleinden,
banenpools, kmderopvang en
dergelijke.

De heer Heijmans (WD): Voorzitter!
Dat is de crux van de hele zaak. Is de
staatssecretaris ervan overtuigd dat
dit geld dan wordt gebruikt voor
aanpalende doeleinden en niet voor
- ik noem maar iets - het aan–
schaffen van een extra straatlan–
taarn? Dan kom je natuurlijk wel heel
ver af van het oorspronkelijke doel.

Staatssecretaris Ter Veld: Hoewel ik
een zeer enthousiast betoog zou
kunnen houden over het belang van
een straatlantaarn...

De heer Heijmans (VVD): Daar gaat
het niet om!

Staatssecretaris Ter Veld: ...voor
zowel de veiligheid op straat voor
ouderen om 's avonds niet de
struikelen op een straat die wellicht
is belegd met vuilniszakken voor de
volgende ochtend, als voor de
sociale veiligheid, denk ik toch dat
wij het hier moeten overlaten aan de
wijsheid van een gemeentebestuur.
Wij zullen er wel op toezien dat de
gemeente haar rechtsplicht ten
aanzien van het recht op bijzondere
bijstand voor haar burgers op een
juiste wijze uitvoert. Als de gemeente
geld over heeft en zij meent dat,
nadat zij haar rechtsplicht op een
juiste wijze heeft vorm gegeven, het
geld het best kan worden besteed
aan een straatlantaarn dan zullen wij
in onze eigen gemeenten erop
toezien of die straatlantaarn in onze
ogen ook prioriteit had. Maar dat
doen wij niet vanuit Den Haag.

De heer Heijmans (VVD): Nee, maar
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ik krijg wel de indruk dat de straatlan–
taarn kan behoren tot de sociale
vernieuwing. Ik vind dat dit begrip
wel erg wordt opgerekt.

Staatssecretaris Ter Veld: Sociale
vernieuwing is een heel proces en ik
denk dat daarin de sociale veiligheid
ook een rol speelt. Maar ik wil hier
niet de absolute stelling aanhangen
dat de straatlantaarn doorslaggevend
is voor de vraag of een gemeente op
dat terrem op de goede weg is.

Inderdaad is er de mogelijkheid
voor de gemeente om het geld, dat
zij heeft overgehouden nadat zij op
dit terrem haar taken op een juiste
wijze heeft verricht, te besteden. Wij
halen het dus niet terug.

Ik wil ook nog tegen de heer
Heijmans zeggen, dat het kabinet in
die zin al bij de begrotmgsvaststelling
heeft besloten om die 100 mln. op
declaratiebasis ter beschikking te
stellen als deze wet nog niet in
werking treedt. Vorig jaar is dat geld
dus al naar de gemeenten gegaan.
De gemeente kan dan ook met dat
geld uit de voeten. Met de VNG is
een afspraak gemaakt om in dit geval
de termijn van drie maanden te laten
vervallen, zodat wanneer op 1
augustus dit wetsvoorstel in werking
treedt, de wet bepalend is voor de
rechtsplicht van de gemeente en het
recht van de burger. De heer
Heijmans vroeg zich af of ik in mijn
contacten met de gemeenten niet te
veel op de ontwikkelingen vooruit
ben gelopen. Onder voorbehoud van
de parlementaire afhandeling heb ik
de gemeenten meegedeeld, dat ik
erop vertrouw dat wanneer voor 1 juli
het wetsontwerp in het Staatsblad
staat, vanaf 1 augustus de middelen
niet meer via declaraties behoeven te
worden aangevraagd, maar dat die
beschikbaar zullen komen volgens de
lijn die ons voor ogen stond: via het
Gemeentefonds. Daarover heb ik
overleg gepleegd met de VNG.

De decentralisatie bijzondere
bijstand hoorde bij de herinrichting
van de Algemene bijstandswet. Ook
bij die herinrichting gaat het om het
fors schrappen en het snoeien van
overbodige regelgeving. Wij zijn
namelijk in staat geweest om op
grond van de Algemene bijstandswet
voor een grote hoeveelheid regelge–
ving te zorgen. Zoals de heer Van de
Zandschulp al zei, is het noch voor de
burger noch voor de ambtenaar nog
mogelijk om alle regelgeving te
kennen. Bij de herinrichting zal zeker
aandacht besteed worden aan de

vraag in welke mate vrijlatingsbepa–
lingen bijdragen aan de bevordering
van de arbeidsinschakeling. Op twee
manieren kan men hieraan aandacht
besteden. Enerzijds kan men denken
aan de stimulering en anderzijds aan
de afremming wanneer men meer
dan een part-timebaan neemt. Naar
dit punt moet dan ook heel goed
gekeken worden.

Bij de herinrichting van de
Algemene bijstandswet zal, in
aansluiting op het wetsvoorstel van
de minister van Justitie, inderdaad
ook de beroepsstructuur worden
gewijzigd. De heer Heijmans vroeg
hiernaar. Over het wetsvoorstel van
de minister kan ik niet veel zeggen,
want dit moet nog in de ministerraad
behandeld worden. Het voornemen is
om wat de beroepsstructuur in
bijstandszaken betreft, in te haken op
de herziening van de rechterlijke
structuren en deze zaken via
rechtbanken de laten lopen. Die
zouden niet via de Raden van beroep
moeten gaan. Die gaan namelijk ook
naar de rechtbank. Dit betekent dat
de huidige taak van gedeputeerde
staten op dit terrein zal komen te
vervallen. Ik heb mijn collega van
Justitie dan ook verzocht op dit punt
overleg te voeren met het IPO. Het
kan namelijk nooit de bedoeling zijn
om de beroepsprocedures van de
Algemene bijstandswet eerst
onderhevig te laten zijn aan een
sluipende, koude sanering bij de
provincies. Ook hier vereist een goed
bestuur dat de verantwoordelijke
bewindspersonen — de collega van
Justitie en die van Binnenlandse
Zaken hebben hierbij het voortouw —
nagaan of de deskundigheid van de
personen bij de provincies die hierbij
betrokken zijn, gehandhaafd kan
worden zolang daar het bezwaar–
schrift komt. Misschien moeten
andere instanties inschakeld worden,
opdat niet een koude sanering het
gevolg is. Ik heb hierop mijn collega's
ook uitdrukkelijk aangesproken en ik
vertrouw erop, dat de zaken goed
zullen verlopen. Overigens, ook in de
nieuwe structuur blijft ten aanzien
van de commissaris der koningin het
zogenaamde broodnoodartikel
gelden.

Ik verwacht dat zeer binnenkort de
minister van Justitie hierover meer
uitgebreid iets zal kunnen zeggen. De
provincies verkeren al lang in
onzekerheid. Daar vraagt men zich af
hoe straks de beroepsprocedure zal
zijn als de nieuwe rechterlijke
structuurzal gaan gelden. De

beroepsprocedure zal niet meer via
de provincie lopen. Hierover zullen
wij echter met het IPO en met de
commissarissen der koningin goed
overleg voeren Niemand is namelijk
gebaat bij een koude sanering. Een
dergelijke benaming ontleen ik aan
de mdustnële benadering. Overigens,
een maand geleden heb ik met de
gedeputeerde staten en de commis–
saris der koningin van de provincie
Overijssel dit punt informeel
besproken.

De heer Heijmans (WD): Dat weet
ik en een gedeputeerde weet dat ik
de vraag zou stellen.

Staatssecretaris Ter Veld: Zo spelen
wij elkaar altijd de bal toe' Dat ligt
dan maar eens vast.

Krijgen de gemeenten bij de
herinrichting van de Algemene
bijstandswet nog meer verantwoor–
delijkheden, vroeg de heer Van der
Meulen. Thans gaan wij na of, ook in
financiële zin, meer verantwoordelijk–
heden bij gemeenten kunnen worden
gelegd. Bij dit wetsvoorstel is er
uitdrukkelijk voor gekozen om af te
zien van verdere discussies over de
zogenaamde 80/20-verhouding. Een
90/10-verhouding betekent, dat voor
de gemeenten bij de reguliere
Algemene bijstandswet een grote
verantwoordelijkheid geldt. Door de
10% incentive worden de gemeenten
ook zeer direct gehonoreerd. Het kan
natuurlijk ook voorkomen, dat zij bij
de honorering buiten de boot vallen
als het gaat om een actief bijstands–
beleid. De eigen verantwoordelijkheid
voor de bijzondere bijstand betekent
volgens ons, dat hiermee de
gemeenten ook in financiële zin een
grote verantwoordelijkheid hebben.
Het zou de moeite waard kunnen zijn
om de mogelijkheid van een norm–
kostenbenadering nader te bezien,
maar nogmaals, zonder goed
onderzoek is het absoluut onverant–
woord om een open-eindregeling als
de Algemene bijstandswet via sociale
vernieuwing en Gemeentefonds te
decentraliseren. Wij weten allemaal
dat Oegstgeest een andere bevol–
kingssamenstelling heeft dan Leiden.
Dat is mijn eigen woonplaats. Het is
niet zo gemakkelijk een zodanig
verfijnde structuur met een dyna–
misch model te vinden, dat je de
kosten voor de bijstand kunt
decentraliseren. Het blijft een
open-eindregeling. Gemeenten
hebben maar in beperkte mate grip
op de vragen hoeveel mensen

Eerste Kamer Algemene Bijstandswet
25 juni 1991
EK34 34-1281



Ter Veld

scheiden en daarmee zonder
middelen van bestaan komen te
zitten en hoeveel bedrijven sluiten en
daarmee uiteindelijk ook bijstandsge–
rechtigden genereren. Het vereist
dus een duidelijke verantwoordelijk–
heid van de rijksoverheid. Die
verantwoordelijkheid moet de
rijksoverheid ook nadrukkelijk blijven
dragen voor het inkomensbeleid.
Vandaar dat het BLN wordt opgeno–
men in de nieuwe wetgeving. Dat
geldt ook voor de landelijke draag–
kracht. De heer Van de Zandschulp
zei dat wij deze konden berekenen
met enige oefening. Ik ben blij dat
een en ander vervalt, want zo
gemakkelijk was dat niet.

Wat verruimen wij allemaal? Het
zal duidelijk zijn dat bij bijzondere
bijstand niet de aard van de kosten
bepalend is, maar de individuele
omstandigheid van de betrokkene.
De bijzondere bijstand wordt
verleend wanneer de individuele
omstandigheid ertoe leidt, dat de
noodzakelijke bestaanskosten niet uit
de algemene bijstand of een andere
inkomensvoorziening kan worden
voldaan. Eronder valt de huidige
bijzondere bijstand en een individuali–
sering voor het eventueel vaststellen
van een algemene norm bijstand.
Deze mag hoger worden vastgesteld.
Dat slaat weer niet op de regeling
voormalig eenoudergezin. Het moet
gaan om bijzondere omstandigheden.
De regeling voormalig eenoudergezin
zal bij de herinrichting worden bezien
op haar voortbestaan.

Ik noem ook de tijdelijke woonkos–
tentoeslag bij woonkosten boven de
maximumhuurgrens voor huursubsi–
die. Valt dat ook in de huidige
situatie niet onder de drempelbedra–
gen? De drempel geldt wel in de
nieuwe situatie, maargold daarvoor
niet. Tegenover deze nieuwe drempel
staat het feit dat de drempel bij
scholing en kinderopvang in een
noodzakelijke situatie wegvalt. Het is
wellicht een goede zaak, hiernaar
nog eens met DIVOSA te kijken. Ik
meen dat ik hierover drie dagen
geleden een brief heb ontvangen.
Met VNG en DIVOSA ga ik op dit
ogenblik na wat precies de redenen
en de bezwaren kunnen zijn om de
minimumfondsen niet volledig op te
nemen in de bijzondere bijstand. Zijn
er regelingen die erbuiten behoren te
vallen? De bestaande circulaire uit
1985 zal aan de gewijzigde wetge–
ving worden aangepast.

Ook de bijstand voor noodzakelijke
duurzame gebruiksgoederen valt

onder de bijzondere bijstand. Dat
zelfde geldt voor de kosten van
verpleging of verzorging van in een
inrichting verblijvende personen,
tenzij de medische en maatschappe–
lijke dienstverlening al uit een
voorliggende voorziening wordt
bekostigd.

Verder hebben wij eronder
gebracht de mogelijkheid van
borgtocht voor schuldsanering via de
gemeentelijke kredietbanken. Ook
dat zal gemeenten in staat stellen,
vaker dan tot nu toe mensen in een
moeilijke schuldsituatie te helpen. Dit
behoeven helemaal geen bijstands–
cliënten te zijn. Vaak kom je met een
hoger inkomen door omstandigheden
gemakkelijker in een groot schuld–
probleem terecht dan als je altijd al
weinig had, want dan krijg je toch al
zo weinig krediet.

Bij de duurzame gebruiksgoederen
kan het als een geldlening worden
verstrekt, maar dit is niet noodzake–
lijk. Er kan ook worden gedacht aan
bijstand om niet. Onder omstandig–
heden kan daarbij gedeeltelijk
worden afgezien van vermogen en
andere inkomsten.

Wat wij wel hebben gehandhaafd,
is de drempel voor de totale kosten.
In de Tweede Kamer is hierover vrij
uitgebreid gediscussieerd. Uiteinde–
lijk heeft zij ingestemd met het
oorspronkelijke voorstel om de
drempel te handhaven. Ik had daarbij
een aantal overwegingen, die ik hier
heel kort nog even zal noemen. Ook
de bijstandsnorm bevat enige ruimte
voor bijzondere uitgaven. Het laten
vervallen van de drempel kan
betekenen dat ik mijn collega's
helemaal niet meer kan aanspreken
op hun verantwoordelijkheid, ervoor
zorg te dragen dat voorzieningen
zodanig toegankelijk moeten zijn dat
zij door mensen met een minimumin–
komen betaald moeten kunnen
worden zonder dat een beroep op de
bijstand wordt gedaan. Voor
bijvoorbeeld kinderopvang of
gezinsverzorging zal er dus een
minimumgrens moeten zijn, waar–
door men onder of hooguit precies
op die drempel uitkomt. Als men
beide heeft, dan kan dat een reden
zijn waarom men vanwege individue–
le omstandigheden toch weer in
aanmerking komt voor bijzondere
bijstand.

Ik heb ook overwogen wat het
kostenaspect voor gemeenten zou
kunnen betekenen. Als er geen
drempel is, kan dat, uitgaande van de
bestaande bijstandsverlening in het

kader van de bijzondere bijstand, al
snel leiden tot een meeruitgave van
zo'n 30 mln. Als je iets van ƒ 178
volledig vergoedt, rijst bovendien de
vraag waarom je iets van ƒ 74 dan
niet ook volledig zou vergoeden. Ik
denk dus dat het geen onverstandige
zaak is om een zekere drempel te
handhaven. Nogmaals, voor noodza–
kelijke scholingskosten, voor de
kosten van kinderopvang en ove–
rigens ook voor rechtskundige
bijstand bij verzoek om alimentatie
geldt geen drempel.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! De argumenten
die de staatssecretaris noemt zijn op
zichzelf allemaal valabel. Ik kan mij
zelfs voorstellen — sterker nog, ik
denk dat het ongetwijfeld zo zal gaan
— dat, als wij niet centraal een
drempel vaststellen, deze discussie
ook in gemeentebesturen zal
plaatsvinden. Die discussie zal in een
aantal gevallen tot precies dezelfde
conclusies leiden ais die van de
staatssecretaris en in sommige
specifieke situaties misschien tot een
iets andere. Waarom zouden wij dat
bij decentralisatie niet overlaten aan
de zelf beschikkende gemeentera–
den, die wij toch ook zelf kiezen?

Staatssecretaris Ter Veld: Op dit
punt is een amendement ingediend
door een ons beiden bevriende
fractie en een ons beiden toch ook
zeer bevriende fractie. Dit amende–
ment van PvdA en Groen Links
spreekt de heer Van de Zandschulp
natuurlijk aan en mij trouwens ook. Ik
heb echter toch gemeend te moeten
vasthouden aan mijn wetsvoorstel.
Zoals men heeft kunnen lezen, heb ik
de aanvaarding van het amendement
niet ontraden, maar de Kamer
geadviseerd om mijn argumenten en
de argumenten van de PvdA-fractie
aan de overzijde goed te wegen. De
Tweede Kamer heeft gewogen en het
amendement te licht bevonden. In
mijn invalshoek is dat op dit moment
geen onverstandige keuze. De heer
Van de Zandschulp heeft gevraagd of
een en ander bij de herinrichting
opnieuw kan worden bekeken. Ik
denk dat het zeker een zaak is die bij
de evaluatie aan de orde moet
komen, te meer gezien de opmerkin–
gen van de heer Van de Zandschulp
over de aanvullende woonkosten–
toeslag en eventuele andere kosten.
Ik zal hier nog eens goed naar kijken.
Over twee jaar hebben wij die
evaluatie.
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Op dit moment lijkt het mij evenwel
een goede zaak om gemeenten, hoe
betuttelend het ook klinkt, even
enigszins tegen zichzelf te bescher–
men, juist omdat wij te maken
hebben met een overgangssituatie.
Wij willen de wildgroei van allerlei
minimafondsen indammen en weer
komen tot een rechtsplicht voor de
gemeenten, waarbij de burger
rechten heeft. Dit heeft een groot
voordeel boven allerlei mogelijke
losse minimafondsen. Nogmaals, wij
maken een inventarisatie van de
knelpunten bij de minimafondsen. De
gemeenten kunnen een aantal zaken
heel duidelijk inbrengen in de
bijzondere bijstand. Zaken als sociale
en culturele activiteiten zouden mijns
inziens evenwel veel beter geregeld
kunnen worden door de gemeenten.
De gemeenten zouden zich daarbij
niet alleen moeten richten op de
mensen met de allerlaagste inko–
mens. Er ontstaat namelijk een
spanningsveld door inkomensafhan–
kelijke prijzen. Wanneer gemeenten
op basis van een plan of individueel
het inkomensbeleid van de rijksover–
heid duidelijk doorkruisen, blijft de
circulaire van Binnenlandse Zaken
over het niet toestaan van dergelijk
beleid, zij het in aangepaste vorm,
van toepassing. Ook gemeenten
moeten zich met het oog op de
rechtszekerheid van de burger aan de
wet houden.

Een aantal dingen kunnen dus echt
niet. Een uitkering van ƒ 300 per twee
jaar, als men langer dan vijf jaar in de
bijstand zit, is bijvoorbeeld catego–
raal inkomensbeleid. Dat kan niet!
Gratis toegang tot gemeentelijke
voorzieningen voor uitsluitend de
minima vormt een ontmoediging. Bij
werkaanvaarding is men dan namelijk
de gratis toegang kwijt. Ik vind dat
een gemeente ervoor moet zorgen
dat voorzieningen toegankelijk zijn
voor iedereen. Daarbij valt bijvoor–
beeld te denken aan een gereduceer–
de prijs. Ik wijs in dit verband op de
pas van Rotterdam.

Overige schuldsaneringsfondsen
die in een gemeente kunnen bestaan,
kunnen blijven bestaan en vallen niet
onder de bijzondere bijstand. Ik denk
dus dat het een goede zaak is om
met de gemeenten te bekijken wat er
wel en wat er niet onder kan vallen.
De heer Van de Zandschulp zei dat
de minimumfondsen uit protestacties
zijn geboren. Ik kan mij dat nog goed
herinneren. Men zei: als de rijksover–
heid niets doet, dan moeten wij wel
tegen heug en meug eigen beleid

voeren. Gezien het bestaan van de
koppeling en de inzet die in nieuwe
wetsvoorstellen wordt getoond om
dit ook zo te houden, denk ik evenwel
dat wij weer een goed inkomensbe–
leid kunnen voeren.

Ik heb al gezegd dat ik hoop dat
gemeenten ertoe overgaan beleid–
splannen op te stellen. Als gemeen–
teraadslid zou ik er ook altijd zeer
nadrukkelijk om vragen. Ik vind het
op dit moment echter geen goede
zaak beleidsplannen dwingend voor
te schrijven. Beleidsplannen maken
het toezicht en de controle door de
overheid op de uitgaven veel
gemakkelijker. Ze maken aan de hand
van jaarverslagen vooral aan de
gemeenteraad en de burgers
duidelijk hoe de gemeente omgaat
met haar beleidsplicht en haar
beleidsrecht. Dit punt zullen wij
opnieuw bekijken wanneer de
herinrichting aan de orde komt. Op
dit moment is met de VNG overleg
gaande over de beleidsplannen, die
trouwens niet alleen verstandig zijn
op het terrein van de bijzondere
bijstand maar ook op het terrein van
het handhavingsbeleid.

Hoewel het niet direct met het
onderhavige wetsvoorstel te maken
heeft, hecht ik eraan op te merken
dat een goede bijstandsverlening in
een duidelijke relatie tussen burger
en overheid, het draagvlak in de
samenleving vergroot voor een
dergelijke regeling. Een slechte
uitvoering van de Algemene bij–
standswet tast het draagvlak van die
wet en het vertrouwen van de burger
in de overheid aan. Tevens leidt ze
tot een oneerlijke verdeling. Onze
grote activiteiten op het terrein van
de misbruikbestrijding hebben er
direct mee te maken dat een goed
gebruik betekent dat de middelen
worden verdeeld overeenkomstig de
bedoelingen van de wetgever.
Misbruik doorkruist een dergelijk
eerlijk beleid.

Over beleidsplannen in het kader
van het handhavingsbeleid is overleg
gaande met de VNG. Onlangs heb ik
bij de Tweede Kamer ingediend het
wetsvoorstel sociaal-fiscaal nummer
in relatie tot gemeenten, opdat een
veel directere controle ter zake van
sociale uitkeringen, fiscus en andere
uitkeringen dan de bijstand mogelijk
is. Wie heeft er gelijk, Ada of Elske?
Ik zou willen dat wij het beiden niet
hadden. Ik heb mij gebaseerd op
informatie op grond van steekproe–
ven in Amsterdam, waaruit bleek dat
waar de fiscus meldde dat er sprake

was van een wit inkomen naast de
bijstand, helaas in een te groot
aantallen wit inkomen was opgege–
ven bij de werkgever en de fiscus,
maar niet wit in de zin dat het was
opgegeven aan de bijstand.

De heerVan de Zandschulp
(PvdA): Als je de jaaropgave van de
fiscus en de jaaropgave van de
sociale dienst naast elkaar legt, is het
natuurlijk heel goed mogelijk dat
daaruit blijkt dat iemand een half jaar
heeft gewerkt en een half jaar een
bijstandsuitkering heeft gehad. Dan
behoeft er op zichzelf geen sprake te
zijn van fraude. Dus die 35.000
gevallen zullen nader uitgezuiverd
moeten worden, in de zin van wat
fraude is en wat volstrekt legaal is.

Staatssecretaris Ter Veld: Absoluut
waar. Er is sprake van 42.000
gevallen van samenloop tussen
fiscus en bijstandsuitkeringen,
waarvan na handmatig uitzoeken is
gebleken dat in 35.000 gevallen men
niet in het lopende jaar in of uit de
bijstand was geraakt. Uit de steek–
proef komt naar voren dat het aantal
echt grote overschrijdingen zeer
gering is. Ik heb de indruk dat bij
mensen te vaak het beeld bestaat dat
wanneer er sprake is van een
vrijlating, men het keurig wit
verdiende geld niet behoeft op te
geven. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Het moet keurig worden
opgegeven opdat het op een juiste
wijze kan worden verrekend.

Via Trouw en gewone brieven
deelde de gemeente Amsterdam mij
mede dat zij werkt aan een beleids–
plan fraudebestrijding. Ik ben ervan
overtuigd dat als een grote gemeente
als Amsterdam die het op dit punt
echt niet het gemakkelijkste heeft, op
dat terrein een goed beleid voert, alle
andere gemeenten daarmee hun
voordeel kunnen doen. Een ding is
wel duidelijk: of het nu hetze is of
waarheid, iedere gemeentebestuur–
der is er zich zeer uitdrukkelijk van
bewust dat een goede uitvoering van
de bijstandswet zowel voor de
geloofwaardigheid van een gemeen–
tebestuur richting burger als voor de
mogelijkheden van de burger, een
noodzaak is. Dat is mij in het overleg
met VNG en DIVOSA ook heel
duidelijk gebleken. De nota over
fraudepreventie van DIVOSA die in
oktober breeduit zal worden bespro–
ken, geeft een duidelijke aanzet voor
een beleid waarbij ook aan bijstands–
cliënten duidelijk wordt gemaakt wat
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hun rechten en plichten zijn. Indien je
een dergelijke duidelijkheid kunt
geven als hulpverlener/uitvoerder,
dan ben je geen bijstandsmaatschap–
pelijk werker uit de jaren zestig.
Overigens heb ik, zelf in de jaren
zestig van de sociale academie
gekomen zijnde, altijd het gevoel
gehad dat het een goede tijd was en
dat wij er echt een vak hebben
geleerd: helpen als ambacht. Ik zeg
dit even bijna bestraffend tegen de
heer Heijmans. Geen kwaad woord
over de opleidmg, waarop ik van
Mary Kamphuis heb geleerd wat
"social case-work" was! Het boek
Armoede en retoriek verwijst ook
weer met enig enthousiasme naar die
tijd. Het is een gocde zaak van
hulpverlening als je duidelijk maakt
waarop mensen kunnen worden
aangesproken. Je laat mensen dan
niet in onzekerheid over wat er wel
en wat er niet mag.

De heer Heijmans (VVD): Ik ben blij,
dat de academies in die tijd ook
leerlingen hebben afgeleverd waar
de maatschappij wat aan heeft!

Staatssecretaris Ter Veld: Ik ben
ervan overtuigd, dat mijn sociale
academie — de heer Meijer zat een
paar klassen hoger dan ik — wat dat
betreft een zeer goede produktie
heeft geleverd.

Fraudebestnjdmg is uitermate
belangrijk. In dit wetsvoorstel gaat
het om individueel maatwerk, zo zou
ik het bijna willen noemen. Doordat
in het kader van dit wetsvoorstel
iedere keer per individu moet worden
bekeken wat de betrokkene als
bijzondere bijstand toekomt, wordt
bijna altijd fraude voorkomen. Wij
zullen het wetsvoorstel dus evalue–
ren. Het geeft meer armslag bij het
bevorderen van arbeidsmarktkansen.

De heer Van der Meulen vroeg mij
of naar mijn indruk de harde kern van
langdurig werklozen baat zou hebben
bij deze activiteiten. Op een bijeen–
komst over sociale vernieuwing heb
ik al gezegd, dat wij naar ik meen in
staat moeten zijn om mogelijkheden
en nieuwe criteria te ontwikkelen om
te voorkomen dat mensen ooit gaan
behoren tot de nu bestaande groep
langdurig werklozen zonder dat wij
alle instrumenten inzetten die met
name gebruikt worden door mensen
die op eigen kracht weer snel aan de
bak kunnen komen. De vraag is hoe
wij criteria kunnen ontwikkelen
waarmee wij bij kortdurende
werkloosheid al die mensen eruit

kunnen halen die zonder hulp op dat
moment langdurig werkloos dreigen
te worden. Een dergelijk criterium
voor afstand tot de arbeidsmarkt
kennen wij nog niet, maar ik ben
ervan overtuigd dat zeker voor
mensen, die op de bijstand zijn
aangewezen en weinig kans hebben
eruit te komen, het bieden van
mogelijkheden om de arbeidsmarkt–
kans te vergroten een essentieel
onderdeel isvan bijstandsverlening.
Je kunt als gemeente mensen niet
alleen aanspreken op hun eigen
genoegzame besef van verantwoor–
delijkheid, maar je zult je ook als
gemeente voldoende bewust moeten
zijn van je verantwoordelijkheid om
mensen In staat te stellen op eigen
kracht verder te kunnen.

Voor arbeidsmarktgerichte
noodzakelijke studiekosten geldt
geen drempel. Ook voor de daarbij
behorende kinderopvang geldt geen
drempel. Her–, om– en bijscholing
wordt heel duidelijk gericht op de
mogelijkheid een zelfstandig bestaan
op te bouwen. Dat betekent dat wij in
meer algemene zin opleidingen tot
en met MBO-niveau toestaan. Dat is
voor alleenstaande ouders heel
belangrijk. Bij HBO en tertiair
onderwijs beperken wij ons om een
aantal redenen, waarop ik straks
terugkom. Wij beperken ons tot
opleidingen die gericht zijn op
mensen die werkloos zijn, bedoeld
zijn om toegang tot de arbeidsmarkt
te bieden en niet langer duren dan
twee jaar, waarbij tevens het
praktijkdeel in redelijke relatie moet
staan tot het theoriedeel.

Wij hebben geconstateerd dat zeer
veel leden van de Nederlandse
beroepsbevolking uitstekend kunnen
functioneren met MBO-opleidingen
en op basis daarvan op eigen kracht
in eigen inkomen kunnen voorzien.
Dit is dus een kwestie van arbeids–
marktrelevantie. Een tweede reden is
dat wij absoluut niet in een situatie
willen kunnen komen, waarin wij het
beleid van Onderwijs en Weten–
schappen doorkruisen. De derde
reden is — en misschien is dat wel
een beetje een kwestie van verkoke–
ring - dat ik niet graag de kosten
van Onderwijs en Wetenschappen
voortvloeiende uit een dergelijk
opleiding in de bijstand terug zou
willen vinden. Wij hebben een
duidelijke afspraak gemaakt met
Onderwijs en Wetenschappen over
hoe wij daarmee om zullen gaan.

Ik heb in de Tweede Kamer al
gezegd, dat ik, los van de discussie

die wij al hebben over de leeftijds–
grenzen, met het Centraal bureau
voor de arbeidsvoorziening zal
spreken over de vraag waarom het
eigenlijk nodig is dat je eerst
universitair afgestudeerd bent,
voordat je mag worden omgeschoold
op tertiair niveau. Volgens mij kun je
ook zonder eerst afgestudeerd
socioloog of kunsthistoricus te zijn al
op een dusdanig niveau zijn, dat je
uitstekend terecht kunt in zo'n
omscholingscursus van werkloze
academici gericht op management of
computeractiviteiten. Op die manier
zou voorkomen kunnen worden dat
wij via de bijstand de studiefinancie–
ringsactiviteiten overnemen.
Tegelijkertijd willen wij mensen niet
weerhouden van het volgen van
gerichte cursussen, zoals applicatie–
cursussen voor afgestudeerde
werklozen, herintreders en dergelijke.

De heer Van de Zandschulp sprak
over een opleiding waarbij men een
dag per week vier jaar lang een
cursus volgt om terug te kunnen
keren bijvoorbeeld in het vak van
verpleegkundige. Ik weet niet of deze
opleiding onder de werking van de
WSF valt. Bij dergelijke opleidingen
gaat men er meestal vanuit dat men
een deel van de week een baan
heeft.

De beperkingen voor opleidingen
in het tertiair onderwijs gelden niet
voor de cursussen die men kan
volgen via de open universiteit. Het
spreekt vanzelf dat het mogelijk is,
aan de open universiteit een cursus
te volgen. Naar aanleiding van de
aanwijzing in Groningen heb ik de
heer Van de Zandschulp bij de
behandeling van de begroting al mijn
opvattingen ter zake duidelijk
gemaakt. Enige soepelheid wordt dus
zeker betracht. Ik wil echter niet
zover gaan om een volledige
opleiding op tertiair niveau over het
algemeen mogelijk te maken.
Daarvoor heb ik duidelijke criteria
aangegeven.

De heer Van der Meulen (CDA):
Voorzitter! Ik wil het voorbeeld geven
van iemand van 28 jaar met een niet
voltooide MBO-opleiding. Die
persoon is in de omstandigheid de
MBO-cursus weer te gaan volgen.
Welke financiële mogelijkheden zijn
er voor hem? De staatssecretaris
stelt in de stukken dat als men ouder
is dan 27 jaar, men niet in aanmer–
king komt voor studiefinanciering. Zo
iemand moet dan toch zijn uitkering
behouden?
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Staatssecretaris Ter Veld: Als het
gaat om een opleiding op tertiair
niveau, dat wil zeggen HBO en
universiteit, ben ik heel streng. MBO
kan een goede startkwalificatie zijn.
Als het RBA ook van mening is dat
deze opleiding voor betrokkene
noodzakelijk is om goed te kunnen
functioneren, kan hij met behoud van
uitkering deze cursus volgen. Bij
MBO zijn er dus geen problemen. Die
zijn er voornamelijk bij het tertiair
onderwijs.

De heer Van der Meulen (CDA): Ik
wil nog een vraag stellen. Dan stop ik
er maar mee. Ik kan mij voorstellen
dat de staatssecretaris zegt dat een
socioloog die zijn studie heeft
afgebroken, moet proberen iets te
vinden bijvoorbeeld op milieugebied.
Dat begrijp ik. Wij hebben genoeg
sociologen in Nederland. Maar als
het nu om een jurist gaat die zijn
jundische opleiding wil vervolgen,
dan moet dat toch mogelijk zijn?

Staatssecretaris Ter Veld: Als
iemand een afgebroken opleiding
heeft, levert dat natuurlijk altijd
problemen op op de arbeidsmarkt.
Desalniettemin vind ik niet dat het in
de rede ligt om via de bijstand die de
mogelijkheid biedt te kunnen
herintreden op de arbeidsmarkt,
dergelijke opleidingsmogelijkheden te
bieden. Ook een halfopgeleide jurist
(e) zal naar een zekere mate van
zelfstandigheid moeten zoeken op
een niveau waar men met de eigen
opleiding wel terecht kan. Men zal
dan moeten proberen, zoals trou–
wens zeer gebruikelijk is, in een part
time studie die opleiding 's avonds af
te maken. Het kan niet zo zijn dat een
beroep op de Algemene bijstandswet
wordt gedaan als het om meer gaat
dan de toetredingskwalificaties op de
arbeidsmarkt op een redelijk niveau.
Dan zou de situatie ontstaan dat alle
extraneï van de heer Ritzen met recht
een beroep op de Algemene
bijstandswet kunnen doen. Daar is
die wet niet voor bedoeld.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Dat ben ik met de staatsse–
cretaris eens. Ik zou ook niet alle
halfafgestudeerde juristen in de
bijstand willen hebben om ze
vervolgens de kans te geven af te
studeren. Ik neem het voorbeeld van
een eenoudergezin waarbij geen
sprake is van sollicitatieplicht of de
plicht tot arbeidsinschakeling. Het
gaat in dit geval toevallig om een

halfafgestudeerde jurist (e). Wat zou
erop tegen zijn als deze persoon die
niet hoeft te solliciteren de paar jaar
waarin hij nog niet hoeft te sollicite–
ren benut om part time zijn studie af
te ronden die veel gemakkelijker met
zijn gezinsverantwoordelijkheid te
combineren is dan het zoeken naar
een baan?

Staatssecretaris Ter Veld Daar
staat een aantal problemen tegen–
over. Wij hebben deze discussie al
eerder gevoerd. Mijn sympathie voor
het idee is niet zozeer afwezig, mijn
financiële verantwoordelijkheid voor
regelgeving is dat wel. In een
part-timerechtenstudie gaat al snel
een paar honderd uur per jaar zitten.
Wanneer iemand in staat is om op
een dergelijke niveau, waarmee je
ook op de arbeidsmarkt kunt, zich
wel in te zetten voor andere activitei–
ten, dan zou je toch mogen verwach–
ten dat betrokkene ook via betaalde
arbeid in zijn of haar onderhoud kan
voorzien. Dat is de eerste verant–
woordelijkheid van mensen vanuit de
bijstandswet.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Maar mijn casus heeft
betrekking op mensen die geen
sollicitatieplicht hebben

Staatssecretaris Ter Veld: Hier zit
een misverstand. De huidige
bijstandswet kent, evenals de
toekomstige bijstandswet, dat woord
niet. Wat gebeurt er? B en W kennen,
rekening houdend met de medische,
sociale positie van betrokkene een
aantal rechten toe en leggen een
aantal plichten op. Het is dus
ondenkbaar dat iemand wel in staat
zou zijn om delen van de dag
regelmatig afwezig te zijn om te
studeren, terwijl hij niet delen van de
dag regelmatig afwezig zou kunnen
zijn om via betaalde arbeid geheel of
gedeeltelijk in eigen onderhoud te
voorzien. De bijstand zegt niet: kind,
jonger of ouder dan een bepaalde
leeftijd, wel of niet werken. In de
nieuwe herinrichting leggen wij
uitdrukkelijk vast dat kinderen onder
de twaalf jaar een extra toets
vereisen. Is er sprake van voldoende
mogelijkheid voor kinderopvang? Is
van betrokkene te vergen, die arbeid
te verrichten?

Ik neem als voorbeeld een
afgestudeerde verpleegkundige met
een baby van drie maanden. Het is
dan helemaal niet onlogisch dat je
eerder goede kinderopvang aanbiedt,

dan dat je bijstand aanbiedt en wacht
tot betrokkene haar afstand tot de
arbeidsmarkt ziet toenemen en haar
opleiding en werkervaring ziet
verouderen. Men kijke in de bijstand
altijd in aanziens des persoons. Er is
dus geen sprake van: mijn kind is nog
geen twaalf, ik hoef nog niet te
werken.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Voorzitter! De uiteenzetting
van de staatssecretaris zal ongetwij–
feld theoretisch correct zijn, maar in
de praktijk is sollicitatieplicht
natuurlijk een gangbaar begrip en is
het niet gebruikelijk om die op te
leggen aan eenoudergezinnen met
kleine kinderen. Het is natuurlijk niet
waar dat als iemand wel iets aan zijn
studie kan doen, hij dan ook best
part-time kan werken. Bij studie heb
je vaak veel meer mogelijkheden om
je tijd in te delen dan in de rigide
arbeidsmarkt van ons, die voor het
grootste deel aan vaste tijden vastzit.
Desnoods kan men nog een scriptie
schrijven met een kind in de box
ernaast, maar deelnemen aan het
arbeidsproces met het kind in de box
ernaast gaat iets moeilijker.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik kan mij
die situatie uitstekend voorstellen.
Desalniettemin ben ikvan mening
dat de verantwoordelijkheid die
uitdrukkelijk bij Onderwijs en
Wetenschappen ligt, en waaraan
uitdrukkelijk grenzen zijn gesteld, niet
vanuit de bijstandswet op die manier
kan worden overnomen. De heer Van
de Zandschulp kan het verkokering
noemen. Als hij bij mijn collega van
Onderwijs en Wetenschappen
dezelfde discussie voert, die mede
ertoe zou leiden dat beide kanten
geen bezwaar zouden hebben, alla.
Maar wanneer het erop neer zou
komen dat door een dergelijke
verruiming iedere keer een rekening
van Onderwijs en Wetenschappen
voor de volledige kosten van een
student bij de gemeente zou worden
neergelegd, dan wordt het ook een
heel dure gang van zaken voor de
gemeente.

Nogmaals, hoofdinvalshoek is:
studie vanuit de bijstandswet moet
erop gericht zijn, zo snel mogelijk
weer in eigen onderhoud te kunnen
voorzien. Ik blijf gewoon volhouden
dat de bijstandswet geen vervanging
voor de studiefinanciering is, ook niet
wanneer de studiefinanciering aan
een lagere leeftijd wordt gekoppeld
dan wij misschien in sommige
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gevallen wenselijk zouden vinden. Er
is veel meer mogelijk. Ik begrijp heel
goed dat de heer Van de Zandschulp
dan zegt: als je zoveel toestaat, geef
dan alles. Dat doen wij dus even niet.

Ook bij de bijstand voor kosten van
medische en maatschappelijke
dienstverlening speelt het probleem
van afbakening van voorliggende
voorzieningen. De heer Van de
Zandschulp zal waarschijnlijk
begnjpen dat ik nog niet kan ingaan
op zijn filosofische verontrusting
rondom de ontwikkelingen in de
sector zorgverzekering. Ik ken de
afloop immers niet en weet ook nog
niet precies hoe het uitwerkt. Het is
wel zo dat wij, bij iedere maatregel
die wij nemen, of die nu zit in de
sfeer van de AAW-voorzieningen of
in de woningaanpassing van VROM,
waardoor een weglek kan ontstaan
na de bijstandswet, onszelf of onze
collega's uitdrukkelijk aanspreken en
er ook altijd advies over vragen aan
de Raad voor de gemeentefinanciën.
Dan zal het immers ook gecompen–
seerd moeten worden. Het kan niet
zo zijn, dat vanuit welk beleidsterrein
dan ook gezegd wordt: ach, er is
toch bijzondere bijstand, laten wij het
maar duurder maken, laten wij het
maar anders regelen. Wanneer dat
gebeurt, moet uitdrukkelijk gekeken
worden naar de consequenties. Als
wordt afgeschoven naar de bijstand,
moet ernaar worden gekeken, wat dit
betekent voor de extra kosten, die
aan het Gemeentefonds moeten
worden toegevoegd. Het is dus geen
bezuiniging.

Hoe zit het nu met de voorliggende
voorzieningen? Geen bijstand, voor
zover een beroep kan worden gedaan
op toereikende en passende
voorliggende voorzieningen. Ook
geen bijstand voor kosten die bewust
buiten de voorliggende voorzieningen
zijn gelaten.

Er is de concrete vraag gesteld, of
de reiskosten in verband met een
medische behandeling eronder
vallen. Die reiskosten zijn bewust
buiten de voorliggende voorzienmg
gehouden, omdat iedereen te maken
heeft met een bepaalde afstand.
Wanneer het voor betrokkene, gezien
zijn individuele situatie bijzondere en
noodzakelijke kosten zijn, die hij niet
zelf kan dragen, dan vallen die onder
het begrip van de bijzondere bijstand.
Er wordt nooit bijstand verleend voor
experimentele geneeskunde,
waarvan WVC uitdrukkelijk heeft
gezegd, dat hieraan niet meegewerkt

wordt of slechts een beperkt aantal is
toegestaan.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Het voorbeeld van de
reiskosten is mij glashelder. Ik spreek
nu even over voorliggende voorzie–
ningen, die bewust gedeeltelijk
vergoeden. Er zijn nogal wat van
dergelijke ziekenfondsvoorzieningen.
Het gaat om hoge uitgaven, die het
drempelbedrag overschrijden.

Staatssecretaris Ter Veld: Wij
denken dan altijd aan de bril. Als een
bepaald deel van de kosten van de
bril, behorend tot de noodzakelijke
kosten van bestaan en de bijzondere
kosten van bestaan, vanwege het
drempelbedrag niet wordt vergoed,
en betrokkene over onvoldoende
middelen beschikt, dan kan hij - los
van de vraag, waaruit hij inkomsten
heeft — een beroep op het college
van burgemeester en wethouders
doen. Wat dit betreft, was de
voorlichting van Dirk bij Koot en Bie
niet helemaal juist. Dirk zei: ik krijg
de bril niet vergoed, omdat ik een
AAW-uitkering heb. Dat was niet het
geval. Hij had een bril, waarvan de
drempel maar ƒ 170 was. Hij viel dus
niet onder het drempelbedrag. Wij
kunnen voortdurend in casuïstiek
vervallen. Ik probeer dat te voorko–
men. Ik geef geen lijst van bijzondere
en noodzakelijke kosten. Ik geef
criteria aan.

Ik kom thans over het toezicht en
de controle te spreken. Op de
declaratieformulieren van het
departement van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zal één post
verminderen, namelijk de declaratie
van bijzondere bijstand. Op dit
moment kan ik nog niet overzien, of
dat zal leiden tot de opbrengst van
de grote efficiency-operatie. Wij
vrezen van niet. De rest van de
bijstand heeft nog steeds met
declaratiebasis te maken. De
rijksconsulenten die een toezichthou–
dende en adviserende taak hebben,
krijgen een andere verantwoordelijk–
heid ten aanzien van het toezicht op
de bijzondere bijstand. De rechtma–
tigheidstoets komt voorop te staan.
Het gaat ook om minder bepalingen.
Dat houdt in, dat een meer terughou–
dende, andere rol van de rijksconsu–
lenten naar voren komt ter zake van
de bijzondere bijstand. Beleidsstuk–
ken kunnen daarbij interessant en
belangrijk zijn om te bekijken, of de
gemeenten een goed beleid voeren

en een goed beleidsplan met een
goede verslaglegging hebben

Wat gebeurt er als gemeenten zich
niet houden aan de regelgeving,
zoals neergelegd in de wet? Ik denk,
dat de gemeenten dat in het
algemeen zullen proberen te
voorkomen. Overheden hebben juist
vanwege de rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid van burgers er het
grootste belang bij, dat zij de wet
handhaven. Mocht er strijdigheid zijn
met de wet, het algemeen belang of
met name met het centraal inko–
mensbeleid, dan kunnen wij in het
uiterste geval een maatregel op
grond van artikel 185 van de
Gemeentewet treffen. Dan hebben
wij te maken met een voordracht
voor schorsing en eventueel vernieti–
ging. Ik ga ervan uit, dat wij bij een
goed bestuurlijk overleg in staat zijn
die procedure te voorkomen.

Ik had het bijna vergeten, maar ik
moet het ook nog hebben over de
voorlichting. Dat is een belangrijke
taak. Ik had daar via Koot en Bie bij
terecht moeten komen. De vraag is:
kan de voorlichting over bijzondere
bijstand centraal geregeld worden?
Met de heer Van de Zandschulp
constateer ik dat centrale voorlich–
ting voor een deel in strijd komt met
een decentrale uitvoering. Ik kan
geen lijst maken, waarop dit wel en
dat niet thuishoort. Wel is het
vragenboek, dat in Rotterdam
ontwikkeld is en dat per gemeente
kan worden aangevuld met eigen
beleidscirculaires, natuurlijk ge–
steund door het voorlichtingscen–
trum sociale verzekering. Wij hebben
daaraan een bijdrage gegeven. Er is
ook sprake van informatiestands,
waarbij via tiptoetsen per televisie
informatie kan worden gegeven over
de hoofdlijnen van de bijzondere
bijstand. In het overleg met DIVOSA
en VNG is mij gebleken dat men zich
zeer bewust is van zijn verantwoorde–
lijkheid voor deze zaak. Hierbij komt
dat ik een door de Tweede Kamer
aanvaarde motie-Schimmel, die op
dit terrein slaat, moet uitvoeren. In
die motie wordt mij verzocht er bij de
gemeenten op aan te dringen om
zich zeer bewust te zijn van hun
verantwoordelijkheid in dezen. Die
motie wordt door ons als een actieve
ondersteuning van onze intenties
gezien. Dus er moet zeker voorlich–
ting worden gegeven, maar niet
centraal. Dit betekent natuurlijk niet
dat de centrale overheid in haar
algemene voorlichting niet kan
vermelden dat men overigens met
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betrekking tot bijzondere noodzakelij–
ke kosten bij de gemeente terecht
kan.

Voorzitter! Volgens mij zit ik fout
wat de drempelbedragen betreft. Het
bedrag bij de AAW is anders dan dat
bij de ABW. Dat hangt samen met
het moment van indexatie. Ik heb mij
verkeerd doen informeren. Dat is
mijn fout, want mijn ambtenaren
hebben altijd gelijk.

De heer Van der Meulen (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor de wijze waarop
zij de antwoorden heeft verzorgd. Ik
wil nog even terugkomen op een
zaak, die naar ik aanneem in een later
stadium bij ons komt, namelijk
wanneer er sprake is van een nieuwe
Algemene bijstandswet. Ik constateer
dat de staatssecretaris een aantal
overbodige regels wil schrappen en
dat er vrijlatingsbepalingen komen,
terwijl in het kabinet niet meer
gesproken zal worden over de
verhouding 90-10.

Ik vraag mij af zonder al het
precieze antwoord al te kennen —
een vraag stellen houdt vaak al een
antwoord in — waarom een sluitende
financiering in de bijzondere-bij–
standsregeling wel mogelijk is en in
een heringerichte bijstandswet niet.
De staatssecretaris heeft gezegd: er
zal veel studie nodig zijn om tot een
soort normbedrag te komen en wij
hebben het niet in de hand dat er in
de ene plaats meer echtscheidingen
zijn dan in de andere. Dat geldt toch
ook voor die bijzondere regeling? In
het kader van die bijzondere regeling
zal de ene plaats meer krijgen via de
VNG dan de andere. Ik meen te
weten dat men is uitgegaan van een
gemiddelde over drie of vier jaar. Ik
zie niet in waarom het wel kan in de
bijzondere regeling en niet in de
normale regeling. Als het geldt voor
het een zou het ook moeten gelden
voor het ander.

De staatssecretaris heeft verder
gezegd dat de centrale overheid
verantwoordelijk blijft voor de
heringerichte bijstandswet. Ik denk
niet dat ik de precieze formulering
gebruik. Waarom laten wij de
bijzondere bijstand naar de gemeen–
ten vloeien? Dat komt omdat het
centraal mislukt is, omdat men vanuit
Den Haag niet in staat is om dat te
regelen. Het moet veel meer naar de
gemeenten en de burgers toe.
Welnu, ik vind dat dit ook geldt voor

die andere regeling. Het spreekt mij
dan ook helemaal niet aan wanneer
nu wordt gezegd dat de centrale
overheid verantwoordelijk blijft voor
de totale ABW. Ik denk dat ook die
verantwoordelijkheid kan worden
gedragen door de gemeenten, zij het
dat in verband daarmee natuurlijk wel
regels moeten worden gesteld.

Voorzitter! Het antwoord inzake de
fraude heeft mij teleurgesteld. De
staatssecretaris zegt dat aan cliënten
duidelijk moet worden gemaakt dat
er rechten én plichten zijn. Ik ben het
daar wel mee eens maar ik had liever
gezien dat er sprake was geweest
van een drieluik. Het zit niet alleen bij
de uitkeringsgerechtigden die zich
meer uitkeringstrekkers voelen.
Wethouders voeren soms een beleid,
waarmee er op aan wordt gestuurd
dat er misbruik van regelingen wordt
gemaakt. Er zijn ook ambtenaren die
de wet niet meer uitleggen maar
eenvoudig aangeven hoe je die wet
kunt ontduiken. Ik heb daar welis–
waar geen harde cijfers over maar
vind het toch bijzonder jammer dat in
het antwoord van de staatssecretaris
alleen doorklinkt dat cliënten iets
duidelijk moet worden gemaakt.
Voorzitter! Ik denk dat ook een groot
aantal ambtenaren "iets duidelijk"
moet worden gemaakt, namelijk wat
van hen wordt verwacht.

Er komt uit Amsterdam een
beleidsplan. Voorzitter! Ik denk wel
eens: wat goed is voor Amsterdam is
blijkbaar goed voor heel Nederland.
Het zou ook kunnen zijn dat men in
andere plaatsen hiervan leert hoe het
nu net niet moet. Ook in verband met
dit plan zou ik graag zien dat er niet
alleen wordt geregeld dat eenmaal
per vier of per acht maanden
controle wordt uitgeoefend. Er moet
ook iets worden gedaan aan de
mentaliteit van een groot aantal
ambtenaren. Ik ben ervan overtuigd
dat het mede daaraan schort.

D

De heerVan de Zandschulp
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik
dank de staatssecretaris voor haar
antwoorden. Omdat ik een aantal
zaken al bij interruptie met de
staatssecretaris heb besproken, zal ik
nu nog slechts op enkele punten
ingaan.

Mede met het oog op de voorlich–
ting heb ik gezegd dat het handha–
vingsbeleid voor mij twee kanten
heeft. In de eerste plaats moet
ervoor worden gezorgd dat iedereen

krijgt wat hem of haar toekomt, niet
meer en niet minder. In de tweede
plaats vind ik het zeer terecht dat er
veel aandacht wordt gegeven aan
vormen van oneigenlijk gebruik en
misbruik. Ik doe daar niets aan af,
hoewel ik een enkele keer de
toonzetting van sommige politici iets
te schril vind. Op zichzelf gaat het
om een zeer serieus probleem.
Overigens is er ook onderconsumptie
en daarvoor bestaat er in de politiek
minder aandacht. Dat zit mij soms
dwars. Uit onderzoekingen is in elk
geval gebleken dat dit zich op nogal
omvangrijke schaal voordoet bij de
bijzondere bijstand en bij de huursub–
sidie.

Nu de bijzondere bijstand wordt
gedecentraliseerd, is duidelijk dat de
gemeenten, primair verantwoordelijk,
hierover behoorhjke voorlichting
moeten geven. Het lijkt mij dwaas, te
verwachten dat 700 gemeenten 700
verschillende folders gaan ontwer–
pen. In grotere plaatsen zal dit, zo
mag worden aangenomen, heel
behoorlijk gebeuren maar in de
gemeenten die een afdeling sociale
zaken hebben die uit anderhalve man
en een paardekop bestaat, zal dit
waarschijnlijk nauwelijks gebeuren. Ik
constateer dat het voor veel Neder–
landers een openbarmg is wanneer zi]
vernemen dat er zoiets als bijzondere
bijstand bestaat. Er zijn nog grotere
groepen Nederlanders die met
verbazing horen dat deze regeling
niet alleen voor bijstandstrekkers
openstaat maar ook voor mensen die
afhankelijk zijn van alleen AOW of
van AOW met een heel klein
pensioentje en voor andere laagbe–
taalden. Alleen al het doen van deze
twee mededelingen zou voor velen
als een openbaring werken. Er zijn
daarnaast nog andere zaken die
landelijk best mee te delen zijn,
zonder een waslijst te maken van wat
wel en niet mag. Tot mijn ergernis
wordt centraal de drempel gehand–
haafd maar die drempel wordt in elk
geval opgeheven bij alles wat te
maken heeft met scholing, werkerva–
ring en daarbij passende kinderop–
vang. Hoewel een waslijst niet
wenselijk is — die heeft trouwens
ook nooit bestaan, want ook in het
bestaande beleid is natuurlijk al het
een en ander gedecentraliseerd — is
het natuurlijk toch wel denkbaar om
een paar karakteristieke voorbeelden
te noemen van wat wel of niet zou
kunnen in het kader van de bijzon–
dere bijstand. Ik geef echter toe dat
je daar voorzichtig mee moet zijn. Ik
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bedoel hiermee te zeggen dat ik niet
vind dat de voorlichting volledig
afgewenteld moet worden op de
gemeenten, maar dat de rijksover–
heid op dit gebied ook een taak
heeft.

Mijn vragen over de afbakening
met betrekking tot de voorliggende
voorzieningen zijn in die zin bevredi–
gend beantwoord, dat mijn vrees dat
er sprake zou zijn van een veel
restrictiever beleid kennelijk niet juist
is. In ieder geval wordt de interpreta–
tie van Divosa, die ik uit een ge–
schriftje heb voorgelezen, door de
staatssecretaris onderschreven. Het
lijkt mij niet wenselijk om hier op
casusposities verder in te gaan. Ik
laat dit verder zitten.

Nog een opmerking die wat mij
betreft voorlopig de laatste is over
scholing met behoud van uitkering.
Het criterium daarbij moet zijn of het
aanwijsbaar de kans van betrokkene
op spoedige herinschakeling bij de
arbeid vergroot. Dat is een zinnig
criterium. Het onderwijsnivau op zich
vind ik geen zinnig criterium. Het
moge waar zijn dat men in het
algemeen met MBO-niveau heel
goed uit de voeten kan op de
arbeidsmarkt, er zijn gelukkig ook
nog honderdduizenden mensen die
met alleeri lager onderwijs goed uit
de voeten kunnen op de arbeids–
markt. Het is een beetje een ziekte
van het diplomafetisjisme in dit land
dat men beroepen zozeer koppelt
aan onderwijsniveaus. Ik vind het dus
een oneigenlijk criterium om de
grens te leggen bij de overgang van
MBO naar HBO. Wat ik in mijn eerste
termijn heb gezegd, is niet de deur
van de bijstand wagenwijd openzet–
ten als alternatieve bron van
studiefinanciering. Ik heb het zelfs
erg ingeperkt. Ik heb gesproken over
parttime opleidingen, over personen
die nog geen sollicitatieplicht hebben
— ik houd toch maar even vast aan
deze populaire term — voor wie de
kans op herinschakeling in het
arbeidsproces niet zo direct voor de
hand liggend is. Ikzou inderdaad
willen vasthouden aan een subject–
en objecttoets. En dat zijn nogal wat
beperkende maatregelen. Wat dat
betreft zullen de staatssecretaris en
ik niet zo sterk van mening verschil–
len, behalve dat die rigide afgrenzing
tussen MBO en HBO naar mijn
mening, als je er goed over nadenkt,
eigenlijk nergens op slaat.

Ik wil het hierbij laten. Ik wens de
staatssecretaris geluk met dit
wetsvoorstel. En ik wens de gemeen–

ten succes als zij het straks moeten
uitvoeren.

D

Staatssecretaris Ter Veld Mijnheer
de voorzitter! De constatering van de
heer Van der Meulen dat het kabinet
nu niet meer zal spreken over een
andere verdeling van kosten in de
bijstand, kan ik natuurlijk nooit
onderschrijven, omdat het kabinet op
ieder moment dezelfde discussie of
een andere zou kunnen voeren. Bij dit
wetsvoorstel - men kan dat lezen in
het regeerakkoord - zijn wij
uitgegaan van een 90/10-verhouding
en een volledige decentralisatie van
de bijzondere bijstand naar de
gemeenten.

Als hetzelfde geldt — en toen
dacht ik: ja, als hetzelfde geldt —
voor de bijzondere bijstand, waarom
niet voor de gewone bijstand, zo
vroeg de heer Van der Meulen. En
toen dacht ik: als hetzelfde geld er in
dezelfde ruimte is. Bij de bijzondere
bijstand is natuurlijk sprake geweest
van herverdeling en van verevenings–
problematiek. Dankzij het feit dat wij
met 100 mln. het bedrag ruim
hebben kunnen verdubbelen, zijn er
zo goed als geen negatieve effecten
opgetreden. Bij de bijstand in het
algemeen zal het kabinet mij toch
niet de ruimte geven om het bedrag
zelfs maar in die orde van grootte te
verhogen. Dat betekent dus dat wij
zitten met iets wat nu op declaratie–
basis gaat. Wij weten dat het aantal
mensen dat een beroep doet op de
bijstand, ongelijk gespreid is en dat
het ook een dynamisch proces is. Wij
zien dat ook aan de incentive, die
gelukkig bijna twee keer zo hoog is
als wij dachten dat die zou worden.
Dat betekent dat veel meer mensen
zijn uitgestroomd uit de bijstandswet.
Wij zien ook dat die, waar die
neerslaat, zeer variabel is. De VNG
noemde het voorbeeld dat een groot
bedrijf reorganiseert, waardoor er
zoveel jaar later extra veel mensen
komen. Zij vroeg wat de gemeente
daaraan kan doen. Het antwoord is:
op dat moment heel weinig. Wij
bekijken dus of je bij de bijstand een
bepaald normeringskostensysteem
kunt invoeren, maar dit moeten wij
nog goed uitzoeken. Het eigen deel
van de bijstand is voor de gemeenten
toch al zeker 8% van de totale
uitkering uit het Gemeentefonds en
gemeenten hebben meer taken dan
alleen bijstandsverlening. Wij moeten

dus heel goed bekijken wat wij aan
het doen zijn.

De Algemene bijstandswet is
natuurlijk niet alleen een taak voor de
rijksoverheid. Zij is een mooie wet,
die in medebewind wordt uitgevoerd.
Er ligt een verantwoordelijkheid bij de
centrale overheid en er llgt een heel
duidehjke verantwoordelijkheid bij de
gemeentelijke overheid. De gemeen–
ten zijn geen uitvoerders van het
beleid van de centrale overheid, maar
hebben een duidelijk eigen beleids–
verantwoordelijkheid. Overheden
mogen elkaar ook niet als eigen
uitkeringsinstanties of iets dergelijks
zien.

In verband met de fraudebestrij–
ding en het handhavingsbeleid heb ik
gewezen op rechten en plichten en
op voorlichting hierover aan bij–
standscliënten. Ik heb gewezen op
het overleg dat ik kort geleden met
de VNG heb gevoerd. Ik heb met de
VNG een soort van convenant
afgesloten om ten minste een paar
keer per jaar bestuurlijk overleg over
bijstandszaken te voeren. In het
overleg is het mij zeer duidelijk
geworden dat de wethouders zich er
zeer duidelijk van bewust zijn dat de
uitstraling van de manier waarop
men met de bijstand omgaat, van
groot belang is voor de legitieme
positie van het gemeentebestuur in
de eigen gemeente. In eerste termijn
wees ik ook op een nota van DIVOSA
over fraudepreventie vanuit de
sociale dienst. Op 3 oktober is er
weer een uitgebreide bijeenkomst
van ambtenaren. Daar bestaat het
besef dat handhavingsbeleid een
kwestie is van het tot stand brengen
van de verdeling die wij bedoelen,
niet te weinig en niet te veel, zoals de
heer Van de Zandschulp ook zei. Ik
heb in eerste termijn dus aangegeven
dat de collega's bestuurders van
andere overheden, die op dit terrein
hun eigen verantwoordeiijkheid
hebben, waarvoor zij ook zijn
gekozen, er bewust mee bezig zijn
om goed beleid te voeren en dat ook
bij de directeuren en de ambtenaren
van de sociale diensten de bedoeling
aanwezig is om deze goede wet op
een juiste wijze uit te voeren. Ik
herinner mij nog goed dat zij werd
ingevoerd na de Armenwet.

Ik ga ervan uit dat wij door het niet
alleen zo te willen, maar ook met
elkaar in praktijk te brengen, snel
afkomen van de verschrikkelijk
vervelende discussies waarin men
elkaar verwijten maakt en hetzes
worden gevoerd. Mensen die terecht
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een beroep op de bijstandswet doen,
denken hierdoor soms dat zij in de
verkeerde hoek worden gezet. Dit is
een van de problemen van de
onderconsumptie van de bijstands–
wet. Voor een deel komt deze
doordat vooral oudere generaties te
vaak denken dat bijstand een gunst
is. De bijstand is echter een recht en
kent een rechtsplicht voor de
gemeenten.

Er bestond verder onduidelijkheid
over of de bijzondere bijstand geldt
als je algemene inkomen niet uit de
bijstand komt. De algemene voorlich–
ting hierover is een taak die de
rijksoverheid op zich moet nemen.
Ook voor AOW'ers, mensen met een
WAO/AAW-uitkering en gewone
loontrekkenden met een laag
inkomen staat de bijzondere bijstand
ter beschikking en is hij een recht.
Wij zullen de voorlichting van de
gemeenten dus niet alleen onder–
steunen, maar ook ervoor zorgen dat
het beeld dat de bijzondere bijstand
alieen voor een bepaalde groep in de
samenleving is, doorbroken wordt.
Het is altijd mooi als je het zelf kunt
financieren, maar als je dit niet kunt,
is bijzondere bijstand een recht. De
overheid hoort ervoor te zorgen dat
dit recht bij iedereen bekend is.

Voorzitter! Ik meen dat ik wederom
alle vragen beantwoord heb.

De beraadslaging wordt gesloten.

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Werkloosheidswet
(Herziening arbeidsverledeneis)
(21892)

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Dit
wetsvoorstel is ingegeven door
uitvoeringstechnische overwegingen.
Ik heb de indruk dat er gekozen is
voor een praktische oplossing van
een probleem waarmee de uitvoe–
rmgsorganisatie straks uit de voeten
kan en wij zullen het wetsvoorstel
daarom steunen.

Ik loop nu slechts enkele vragen
door die aan de orde zijn geweest in
de schriftelijke gedachtenwisseling

tussen onze fractie en de staatsse–
cretaris.

1. Onze vragen over de precieze
afbakening van het nieuwe criterium
"dagen waarover loon is ontvangen"
voor de arbeidsverledeneis zijn
uitvoerig en naar onze tevredenheid
beantwoord.

2. Onze tweede vraag was wie er
gevolgen kunnen ondervinden van de
voorgestelde wetswijziging en wat
precies de financiële effecten
daarvan zijn.

In de memorie van toelichting en in
de memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer was daarover al een
passage opgenomen. Ik vat die nog
even samen. Er is sprake van twee
tegengestelde effecten. Aan de ene
kant is er sprake van een zekere
verlichting van de arbeidsverledeneis
waardoor iets meer personen eraan
kunnen voldoen en aan de andere
kant verschuift de meetperiode van
deze eis van de vijf jaar voorafgaande
aan de eerste werkloosheidsdag naar
de vijf voorafgaande kalenderjaren.
Door die verschuiving in de meetpe–
riode zullen er personen zijn die wel
voldoen aan de arbeidsverledeneis
oude stijl maar niet aan de arbeids–
verledeneis nieuwe stijl. Die redene–
ring in de memorie van toelichting en
in de memorie van antwoord kan ik
volgen en op gezag van het kabinet
neem ik aan, dat beide effecten
elkaar financieel zullen neutraliseren.

Ik heb in het voorlopig verslag de
stelling geopperd dat er meer
effecten kunnen optreden. Immers,
niet alleen de arbeidsverledeneis van
artikel 42, lid 2, wordt gewijzigd
maar ook de berekeningswijze van de
optelsom van feitelijk en fictief
arbeidsverleden in artikel 42, lid 3,
die bepalend is voor de duur van de
verlengde uitkering, wordt geherfor–
muleerd. Ook daar wordt de switch
naar kalenderjaren gemaakt, ook als
het gaat om de berekening van het
fictieve arbeidsverleden. Ik kreeg op
mijn vraag ten antwoord, dat de
consequenties voor het aantal
personen dat ten gevolge van deze
wetswijziging voor– of nadeel heeft,
geen andere zijn dan die welke al in
de memorie van toelichting en in de
memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer zijn aangegeven. Ik
spreek dat tegen en ik doe dat aan de
hand van een voorbeeld.

Mevrouw Jansen is geboren op 2
januari 1938 en zij wordt werkloos
per 1 juli van dit jaar. Zij is dan 53
jaar. Zij heeft de afgelopen tien jaar
onafgebroken, fulltime gewerkt. De

wijziging van de arbeidsverledeneis
van artikel 42, lid 2, raakt haar dus in
het geheel niet. Zij voldoet ruim–
schoots zowel aan de oude als aan
de nieuwe arbeidsverledeneis en het
betoog over de financiële effecten
van de wijziging van de arbeidsverle–
deneis sec zoals uiteengezet in de
memorie van toelichting en in de
memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer zijn hier in het geheel
niet aan de orde. Toch raakt de
wetswijziging haar wel terdege. Dat
bhjkt wanneer ik de duur van haar
verlengde uitkering, bepaald door de
optelsom van het feitelijk en het
fictief arbeidsverleden, uitreken. Ik
doe dat eerst conform artikel 42, lid
3 oud: haar feitelijk arbeidsverleden
is vijf jaar. Haar fictieve arbeidsverle–
den bepaal ik volgens de populaire
formule: leeftijd op eerste werkloos–
heidsdag min 23 jaar; 53 min 23 is
30. De wettekst zegt het wat
omslachtiger, maar het komt op
hetzelfde neer. Als ik optel, kom ik op
35 jaar en dat resulteert in een
verlengde uitkering van 3,5 jaar.

Vervolgens toets ik de duur van
haar verlengde uitkering aan artikel
42, lid 3, nieuwe tekst. Ik moet nu de
tekst zeer nauwkeurig gaan volgen.
Het feitelijk arbeidsverleden bestaat
uit de 5 kalenderjaren voorafgaande
aan het jaar waarin de werkloosheid
is opgetreden. Het betreft de periode
1 januari 1986 tot en met 31
december 1990 en dat levert
eveneens 5 jaar op.

Nu bereken ik haarfictief arbeids–
verleden. Dat bestaat uit het aantal
kalenderjaren vanaf het jaar waarin
de werknemer zijn 18de jaar bereikte
— in dit geval is dat 1956 — tot de
zojuist genoemde periode van het
feitelijk arbeidsverleden, ergo de
periode 1 januari 1956 tot en met 31
december 1985. Dat is 29 jaar. De
opteisom van feitelijk en fictief
arbeidsverleden komt uit op 34 jaar
en dat levert een verlengd uitkerings–
recht op van 2,5 jaar.

De voorgestelde wetswijziging kost
mevrouw Jansen dus 1 jaar uitke–
ringsrecht en staat geheel los van de
wijziging van de arbeidsverledeneis
sec. Dit is natuurlijk een grensgeval
en ik zou ook een casus kunnen
bedenken met een ander grensgeval,
waarbij het effect ten gunste van de
verzekerde is. Misschien houden ook
hier de budgettaire effecten van
minnen en plussen, als het om de
duur van de verlengde uitkering gaat,
elkaar in evenwicht, evenals bij de
wijziging van de arbeidsverledeneis.
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Ik betoog dus slechts, dat het
aantal personen dat tengevolge van
deze wetswijziging voor– of nadeel
ondervindt groter is dan het kabinet
veronderstelde in de memorie van
toelichting en de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer. Ik
signaleer dit effect bij de vaststelling
van de duur van de verlengde
uitkering, opdat dit punt betrokken
wordt bij het voorlichtingsbeleid. Ik
vind het in ieder geval jammer, dat
de eenvoudige formule, leeftijd min
23, niet meer te hanteren valt voor
de bepaling van het fictieve arbeids–
verleden en dat wij voortaan een
meer ingewikkelde rekensom moeten
maken.

Mijn derde vraag betrof de wel
zeer ruime formulering van het
verzorgingsforfait die onbedoeld een
grote gebruikersruimte creëert. Ik
heb dat in het voorlopig verslag
geïllustreerd aan de hand van het
voorbeeld van een advocaat op
leeftijd met jong kind, die met een
halfjaar loondienst de maximale
uitkeringsduur van de WW weet te
bereiken. Uit het antwoord begrijp ik,
dat het ongedaan maken van deze
marge van oneigenlijk gebruik, weer
nieuwe complicaties zou oproepen.
Ik zal deze gebruiksruimte dus
gedogen in de veronderstelling dat
slechts zeer weinigen er gebruik van
zullen maken.

Ter wille van het schrille contrast,
heb ik in het voorlopig verslag naast
de casus van deze advocaat de
casuspositie opgevoerd van een
vrouw die na 20 jaar schoonmaak–
werk werkloos wordt, edoch niet bij
de pakken neerzit en voor 4 maanden
thuiswerk accepteert. Na omme–
komst van die 4 maanden blijkt, dat
zij haar status van werkloos werk–
neemster verspeeld heeft door dit
thuiswerk te aanvaarden en dat
herleving van haar uitkeringsrecht
niet meer mogelijk is. Dit probleem
valt overigens buiten de reikwijdte
van dit wetsvoorstel, maar ik wil er
toch een opmerking over maken.

Als wij serieus de arbeidsparticipa–
tie willen vergroten, moeten wij
sociale zekerheidswetten schonen
van nog resterende bepalingen die
werkaanvaarding afstraffen. Het door
mij gewraakte artikel 8 van de WW is
een verraderlijke valkuil voor
werklozen die de handen uit de
mouwen willen steken, desnoods via
niet verzekeringsplichtige arbeid.

Het antwoord dat ik kreeg in de
memorïe van antwoord, namelijk dat
het effect van artikel 8 een gevolg is

van de wetssystematiek, moge op
zich een juiste constatering zijn, een
sterk argument is het natuurlijk niet.
Op zijn minst zouden wij aanvaarding
van niet-verzekeringsplichtige arbeid
niet terstond moeten afstraffen met
intrekking van de hoedanigheid van
werkloos werknemer. Zeker bij
tijdelijke, niet-verzekeringsplichtige
arbeid is inkomensverrekening een
redelijk alternatief voor wijziging van
status. De discretionaire bevoegd–
heid van de bedrijfsverenigingen om
in dergehjke situaties iemand binnen
drie maanden de hoedanigheid van
werknemerte hergeven, zou omgezet
kunnen worden in een verplichting,
zich ook uitstrekkend over een iets
langer tijdsverloop. Het moge qua
omvang om een betrekkelijk margi–
naal verschijnsel gaan, ook kleine
zaken moeten fatsoenlijk en verstan–
dig geregeld worden.

Voorzitter! Aan het begin van deze
middag kreeg ik een brief onder ogen
van de Nederlandse toonkunste–
naarsbond. Deze brief geeft mij
aanleiding tot het maken van een
slotopmerking, mede namens de
fractie van het CDA. De huidige
Werkloosheidswet kent via algemene
maatregelen van bestuur een
enigszins aangepaste, verlichte
referte-eis en een enigszins verlichte
arbeidsverledeneis voor sommige
groepen werknemers: groepen
seizoenarbeiders, musici en artiesten
met een onregelmatig arbeidspa–
troon. Als ik het goed begrepen heb,
blijft de AMvB voor de aangepaste
referte-eis bestaan, maar verdwijnt
zo meteen de AMvB voor een
aangepaste arbeidsverledeneis. Het
is met de Nederlandse toonkunste–
naarsbond ook mij niet duidelijk of dit
enig doel dient.

Ik lees een passage voor uit de
brief van de NTB:

"Ook de uitvoerbaarheid lijdt niet
onder een dergelijke bepaling (de
lichter geformuleerde arbeidsverle–
deneis in een AMvB). In een eerder
stadium moet de uitkerende instantie
immers al beslissen of er sprake is
van een musicus of een artiest met
een onregelmatig arbeidspatroon, dit
in verband met de aanvangseis voor
de WW, de zogenaamde verlaagde
wekeneis ex. artikel 17, lid 4,
Werkloosheidswet. Bovengenoemde
bepaling brengt daarom noch extra
werk noch extra gerechtelijke
procedures met zich mee. Verder
zien wij niet in dat de begrijpelijkheid
wordt verminderd door deze
uitzonderingsbepaling. Eerder is het

onbegrijpelijk dat bij een regeling
waarvan nu al wordt erkend dat deze
ongunstiger gaat uitvallen voor
bepaalde groepen werknemers, niet
wordt gezocht naar een oplossing die
tegemoet komt aan deze ongunstige
positie."

Voorzitter! Ik denk dat er wel wat
pleit voor de handhaving van een
enigszins aangepaste arbeidsverleden–
eis voor bepaalde groepen werkne–
mers. Ik verneem graag de reactie
van de staatssecretaris.

D

Staatssecretaris Ter Veld Voorzit–
ter! Waarom een andere arbeidsver–
ledeneis? Indertijd — de heer Van de
Zandschulp zal zich dat als geen
ander herinneren — hebben wij bij de
arbeidsverledeneis uitgebreide
discussies gevoerd over het 8 uur per
week in dienstverband zijn. Wij weten
allemaal dat dat vrij ingewikkeld was.
Wij hebben voorbeelden genoemd
van verpleegkundigen met een
onregelmatig patroon, die de ene
week wel en de andere week niet in
dienstverband zouden zijn. Wij
hebben alle casusposities de revue
laten passeren waarbij deze regeling
onterecht uitwerkte. In de praktijk
bleek de regeling inderdaad vrij
ingewikkeld te zijn, met name ook
voor de vervulling van de verzekerden–
administratie. Er is namelijk een
gigantische hoeveelheid telwerk aan
verbonden. Op een gegeven moment
is mij gebleken dat de bedrijfsvereni–
gingen zich niet zo erg aan die
regelgeving hielden. In de tussenlig–
gende periode hebben wij dus een
wat ander tellingssysteem gehad
voor de arbeidsverledeneis. Het
aantal weken werd bijvoorbeeld door
zeven gedeeld. Wij hebben nu
besloten dat het toch beter is om een
duidelijker arbeidsverledeneis te
hebben. Het is duidelijk dat ieder
wijziging een verandering teweeg–
brengt, waarbij altijd opnieuw
casusposities te bedenken zijn van
mensen die er nu niet en dan wel of
nu wel en dan niet onder vallen. Dat
is volgens mij inherent aan iedere
wijziging. Er verandert altijd iets.

Ik moet erop wljzen dat men,
wanneer men in het jaar zelf 26
weken gewerkt heeft en daarvoor
aan de eis van drie uit vijf heeft
voldaan, over het algemeen een
behoorlijk uitkeringsrecht heeft
opgebouwd. Men krijgt dan een
werkloosheidsuitkering met daaraan
gekoppeld een vervolguitkering. Ik
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vind het dus niet onterecht — ik wijs
daarbij ook op oude nota's van de
PvdA — dat men aan een zekere
arbeidsverledeneis, die ook toetsbaar
is, moet voldoen, alvorens men in
aanmerking komt voor een uitkering
bij een calamiteit als werkloosheid.

De 52 SV-dagen per jaar in de drie
jaar van de voorafgaande vijf jaar
vormt voor zeer grote groepen een
verlichting. Roadies en musici
hebben nu bijvoorbeeld een verlichte
eis, waardoor zij in de afgelopen vijf
jaar twee jaar gedurende acht uur
per week in dienstverband gestaan
moeten hebben ofte wel 104 weken
gewerkt moeten hebben. Ik moet dus
zeggen dat de nieuwe eis van 52
SV-dagen per jaar voor deze groep in
drie uit vijf zeer redelijk te halen is.
Immers, men zal het licht hebben bij
het optreden in een zomerseizoen
dan wel bij deelname aan een
muzikale produktie. Acht uur per
week is bij een dergelijk onregelmatig
arbeidspatroon veel moeilijker te
halen dan 52 SV-dagen. Hoewel het
waar is dat de huidige regelgeving
geen problemen opleverde, zie ik dus
niet in waarom ik voor deze groep
een uitzondering zou moeten maken.
Voor deze groep met een onregelma–
tige dienstbetrekking is het probleem
met de nieuwe regelgeving opgelost.
Waarom zou je uitzonderïngen
maken, als je geen uitzonderingen
nodig hebt? Ik heb echter ook tegen
mijn collega van WVC gezegd dat wij
dit in de gaten zullen houden. Wij zijn
er in de sociale zekerheid natuurlijk
niet op uit om de zelfredzaamheid
van mensen onderuit te halen. Wij
hebben evenwel de indruk dat met
de 52 SV-dagen de drie uit vijf-eis
juist voor deze groep zeer redelijk te
halen is.

Het rekenvoorbeeld heb ik niet zo
gauw kunnen narekenen. Het gaat
hier echter ook om een grensgeval. Ik
ben ervan overtuigd dat wij ook
iemand kunnen vinden die er juist
weer wel in komt. Wij hebben de
indruk dat het over het algemeen
budgettair geen enkel probleem is.
Het verschil tussen het aantal
mensen dat in de toekomst wel en nu
niet en straks niet en nu wel onder de
bescherming van de verlengde
Werkloosheidwet zal vallen, is zeer
gering.

Het befaamde probleem met
artikel 8 is ons inderdaad bekend. Dit
is echter — de heer Van de Zand–
schulp zei dit ook al — inherent aan
het probleem dat werknemersverze–
keringen ervan uitgaan dat je ook als

werknemer verzekerd bent en dat zij
niet zo maar voor zelfstandigen open
staan. Thuiswerkers kunnen en zullen
ook in zeer veel gevallen, zeker als
het thuiswerk verricht wordt, zoals
wij dat kennen, behoren tot werkne–
mersverzekerden bij het rariteitenbe–
sluit. Dat betekent wel dat zij 40%
van het minimumloon moeten
verdienen. Wij hebben hier trouwens
een adviesaanvrage over doen
uitgaan. Ik neem evenwel aan dat de
vrouw uit het voorbeeld waarschijnlijk
in een dusdanige omvang thuiswerk
heeft verricht dat wij haar tot de
verzekerden zullen kunnen blijven
rekenen. Wij zullen artikel 8 zeker
nog eens opnieuw bekijken. Mijn
voorganger heeft ook al gezegd dat
wij in de praktijk van de WW steeds
punten zullen tegenkomen die wij
destijds al beter hadden kunnen
regelen of die wij nu pas anders
moeten gaan regelen. Het is bekend
dat wij nog een discussie krijgen over
de eerste werkloosheidsdag in geval
van ziekte en een aantal andere
zaken.

De heer Van de Zandschulp heeft
dit punt al eerder aangemeld. Artikel
8 heeft inderdaad onze aandacht. Ik
zal zijn suggestie om een en ander
verplicht te stellen, nog eens
bekijken. Dit punt is evenwel niet in
dit wetsvoorstel te regelen. Ik zal dus
met hem en zo nodig anderen
bekijken of er nog veel andere kleine
en grotere vuiltjes zijn die wij in de
loop der tijd tegengekomen zijn en
die vereisen dat wij de WW nog eens
met de stofkam en met verstand
doorwerken. Wij zijn er trouwens ook
op het departement mee bezig. De
Kamer zal dan ook nog veel kleinere
en grote wetten op dit terrein kunnen
ontvangen.

Enig grensverschil zal er altijd zijn.
In het merendeel van de gevallen
werkt dat beter uit en in sommige
gevallen slechter. Het aantal van 52
SV-dagen is over het algemeen veel
gemakkelijker te halen dan 8 uur per
week in dienstverband. Het is dus
een verlichting van de eis. Daarom
vond ik enige verzwaring door het
jaarwaarin men gewerkt heeft, het
refertejaar, niet mee te tellen voor de
arbeidsverledeneis, gerechtvaardigd.

D

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Op
het eerste gehoor denk ik dat de
staatssecretaris gelijk heeft waar zij
zegt dat de nieuwe 52-dageneis

wellicht een zodanige verlichting
betekent dat er niet of nauwelijks
meer behoefte bestaat aan een
aangepaste arbeidsverledeneis voor
deze categorie. Ik word er vandaag
ook voor het eerst mee geconfron–
teerd. Ik ga er voorlopig van uit dat
het verhaal van de staatssecretaris
mij redelijk overtuigend in de oren
klinkt. Wel vraag ik de staatssecreta–
ris, wanneer in de praktijk zou blijken
dat er toch allerlei knelpunten
ontstaan, of zij bereid is te overwe–
gen de oude AMvB wellicht in een
wat aangepaste versie te doen
herleven.

De door mij aangedragen casuspo–
sitie is volgens mij onberispelijk
opgelost. Natuurlijk is het een
grensgeval en kan het voor– en
nadelen hebben. Ik heb het voor–
beeld genoemd omdat in de voorlig–
gende stukken van het kabinet
uitsluitend wordt gesproken over de
effecten die ontstaan als gevolg van
de wijziging van de arbeidsverlede–
neis. Ik zeg dat er verdere effecten
optreden. Ik heb het voorbeeld
genoemd, opdat een ieder daarop
bedacht en voorbereid is, ook
degenen die de voorlichting over
deze wet moeten verzorgen.

Ten slotte ga ik nog in op artikel 8.
Naar mijn indruk zijn thuiswerkers
bijna nooit verzekerd. In theorie is het
denkbaar dat ze als werkneemster
beschouwd worden, zelfs dat ze een
dienstbetrekking hebben. Dat laatste
is overigens wel zeer uitzonderlijk.
Voor zover het rariteitenartikel dan
uitkomst biedt, zijn de thuiswerkko–
ningen erop gebrand om het inkomen
van de thuiswerksters steeds juist
beneden de 40% te houden, zodat
de verzekeringsplicht bijna nooit
bestaat. Overigens deze passage
over het verlies van hoedanigheid
van werknemer behoeft niet alleen
van toepassing te zijn op thuiswer–
kers. Ze kan ook in andere situaties
mensen de das om doen. Het geven
van bijlessen is al het aanvaarden van
niet-verzekeringsplichtige arbeid. Het
is dus wel een gevaarlijk artikel. Mijns
inziens kan het artikel op z'n minst
sterk geliberaliseerd worden. Als in
het kader van een eventuele herzie–
ning van de WW wij bij een gedeelte–
lijke werkervaring ook nog eens
zouden kiezen voor een inkomensver–
rekening in plaats van een arbeidsu–
renverrekening, dan zouden wij een
aantal problemen tegelijk kunnen
oplossen, zonder dat wij de systema–
tiek van de WW echt helemaal op z'n
kop behoeven te zetten.
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Staatssecretaris Ter Veld: Voorzit–
ter! Het liberaliseren van artikel 8, in
de zin dat die in zekere mate ook aan
zelfstandigen toekomt in de vorm van
een werkloosheidswet, lijkt mij geen
goed gebruik. Ik wijs er overigens op
dat op het terrein van de Ziektewet
en de arbeidsongeschiktheidsregel–
geving de mogelijkheid bestaat voor
de vnjwillige vrijwillige verzekermg en
de vrijwillige voortgezette verzeke–
ring.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): lemand die thuis werkt of
wat bijlessen geeft of een artikeltje
schrijft noem ik niet meteen een
zelfstandige. Het gaat mij vooral om
werkzaamheden die tussen de
werknemerstatus en de zelfstandige
status in zweven. Op een zelfstandi–
ge zie ik ook liever niet de WW van
toepassing verklaard. Ik heb zoëven
al een opmerking gemaakt over de
advocaat die te lang WW-rechten
kon claimen.

Staatssecretaris Ter Veld: Ik denk
dat wij inderdaad een goede weg
moeten vinden, maar dat deze
discussie daar niet toe leidt.

Samen met de minister heb ik een
jaar geleden een advies gevraagd
over de thuiswerkers, ook over hun
arbeidsomstandigheden. Immers,
vaak wordt gewerkt onder gevaarlijke
omstandigheden en met gevaarlijke
stoffen. Zeker als wij het 1/3de
criterium van de Wet minimumloon
afschaffen, zoals wij voornemens zijn
binnenkort te doen, dan zullen wij
ook op het terrein van het thuiswerk,
zeker waar dit gebeurt in een
gezagsverhouding, wat meestal het
geval is, de werknemerssituatie en
dus ook de situatie van de verzekerde
arbeid kunnen voortzetten.

Het is altijd goed om in brochures
te zorgen voor goede voorlichting. Ik
heb mij bij het verhaal van de heer
Van de Zandschulp nog wel afge–
vraagd, waarom er een jaar wegvalt
en niet een halfjaar, want ik herinner
mij nog al zijn verhalen indertijd over
een loterij waarbij het per halfjaar
ging. Ik zal het precies nazoeken om
uit te vinden waarom dat zo is.

De heer Van de Zandschulp
(PvdA): Er valt inderdaad een halfjaar
weg, behalve bij de leeftijdscategorie
rondom 53 en 58. Daarbij valt er een
heel jaar weg.

Staatssecretaris Ter Veld: De heer
Van de Zandschulp had absoluut
gelijk, toen hij mij voorganger
vertelde dat het een merkwaardige
lotenj was, waarbij het laatste cijfer
van je leeftijd zeer doorslaggevend
was voor welke prijs je won. Wie een
zeker opbouwsysteem wil maken van
uitkeringsrecht bij werkloosheid, zal
altijd te maken hebben met het feit
dat een bepaalde leeftijd doorslagge–
vend kan zijn in het uitkeringsrecht.
Wij zullen ervoor zorgen, dat de
voorlichting goed kloppend is,
voorzitter.

De beraadslaging wordt gesloten

Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Sluiting 16.04 uur.

D

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:

a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 2 juli 1991:

Achtste protocoi bij Benelux-ver–
drag tot unificatie van accijnzen
(21645);

Protocol wijziging artikel 81 van
Verdrag Benelux economische unie
(21646);

Temporisering van de uitbetaling
van investeringsbijdragen en
beëindiging op termijn van de
verrekening van die bijdragen
(21842);

Machtiging tot oprichting van de
naamloze vennootschap Maatschap–
pij voor industriële projecten
(21931);

Wijziging Wet onderwijsverzorging
van het (voortgezet) speciaal
onderwijs (21969);

Verhoging van het huurwaardefor–
fait;

b. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor financiën
van het volgende wetsvoorstel te
doen plaatsvinden op 25 juni 1991
en de openbare behandeling op 2 juli
a.s.:

Lastenverzwaring auto's in verband
met tariefstijging openbaar vervoer
(22098);

c. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor onderwijs
van het volgende wetsvoorstel te
doen plaatsvinden op 25 juni 1991:

Tijdelijke voorziening bekostiging
dagscholen m.b.o. (22044);

d. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor financiën
van de volgende wetsvoorstellen te
doen plaatsvinden op 3 september
1991:

Brede herwaardering (21198);
Wet melding zeggenschap in ter

beurze genoteerde vennootschappen
(21492);

e. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor cultuur van
het volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op 10september 1991:

Mediawet (21554);

f. het voorbereidend onderzoek door
de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid van het
volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op 24 september 1991:

Intrekking van de Jeugdspaarwet
(22034).

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangeno–
men wetsvoorstellen:

Goedkeuring van twee op 16
november 1982 te Parijs tot stand
gekomen Protocollen houdende
wijziging respectievelijk van het
Verdrag van Parijs van 29 juli 1960
inzake wettelijke aansprakelijkheid op
het gebied van de kernenergie en van
het Verdrag van Brussel van 31
januari 1963 tot aanvulling van het
Verdrag van Parijs, beide verdragen
zoals gewijzigd bij Aanvullende
protocollen van 28 januari 1964
(20321);

Goedkeuring van het op 17
december 1971 te Brussel tot stand
gekomen Verdrag inzake de wettelij–
ke aansprakelijkheid op het gebied
van het zeevervoer van nucleaire
stoffen (20323);

Regeling van het vervoer van
goederen en personen met binnen–
schepen (Wet vervoer binnenvaart)
(21187);

Wijziging van de Wet van 28
oktober 1987, houdende regelen
inzake de bescherming van oorspron–
kelijke topografieën van halfgeleider–
produkten (Stb. 484) (21640);
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Wijziging van het Burgerlijk
Wetboek in verband met de ontslag–
bescherming van buitenlandse
dienstplichtige werknemers
(21824);

Temporisering van de uitbetaling
van investeringsbijdragen en
beëindiging op termijn van de
verrekening van die bijdragen
(21842);

Goedkeuring van het Gezamenlijk
protocol betreffende de toepassing
van het Verdrag van Wenen en het
Verdrag van Parijs; Wenen, 21
september 1988 (21911);

Wijziging van de Wet op de
onderwijsverzorging in verband met
onder meer verlenging van de
mogelijkheid voor onderwijsverzor–
gingsinstellingen bepaalde activitei–
ten te verrichten voor het (voortge–
zet) speciaal onderwijs (21969);

Wijziging van de Wet van 23 mei
1990 (Stb. 266) in verband met een
tijdelijke voorziening voor de
bekostiging van dagscholen voor
middelbaar beroepsonderwijs
(tijdelijke voorziening bekostiging
dagscholen m.b.o.) (22044);

Nadere wijziging van een aantal
sociale zekerheidswetten (wijziging
uitkeringsgrondslag) (22046);

Wijziging van de Wet op de
bezoldiging van de rechterlijke
ambtenaren (22048);

Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (verhoging
van het huurwaardeforfait) (22088);

Wijziging van de Wet op de accijns
van minerale oliën en van de Wet op
de motorrijtuigenbelasting 1966
(lastenverzwaring auto's in verband
met tariefstijging openbaar vervoer)
(22098).

Deze wetsvoorstellen zullen worden
gesteld in handen van de desbetref–
fende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister-president,

minister van Algemene Zaken, ten
geleide van een afschrift van zijn
brief aan de voorzitter van de
Tweede Kamer, betreffende de
taakomschrijving en de samenstelling
van de Raad voor het sociaal en
cultureel beleid (RSCB);

een, van alsvoren, ten geleide van
het WRR-rapport nr. 38;

een, van alsvoren, ten geleide van
een afschrift van een brief aan de
voorzitter van de Tweede Kamer
inzake Suriname;

een, van de minister voor Neder–
lands-Antilliaanse en Arubaanse

Zaken, ten geleide van de uitkomsten
van het Koninkrijksoverleg van 27 en
SOmei 1991;

een, van de minister van Buiten–
landse Zaken inzake verzoek tot
afhandeling voor het zomerreces van
wetsvoorstel 18950 (R1281)
Goedkeuring Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van
discriminatie van vrouwen;

een, van alsvoren, ter vertrouwelij–
ke mededelmg, inzake de gevolgen
van de Duitse eenwording voor de
bilaterale verdragsrelatie van het
Koninkrijk met de Bondsrepubliek
Duitsland en de voormalige DDR;

een, van alsvoren, ten geleide van
een afschrift van de verklaring
Consultatief mechanisme welke op
29 mei jl. te 's-Gravenhage werd
ondertekend;

een, van alsvoren, inzake de op 6
september 1990 te Lusaka tot stand
gekomen Administratieve akkoorden
met Zambia inzake technische
samenwerking (Trb. 1991, 25);

een, van alsvoren, inzake de op 7
mei en 5 juli 1990 te Jakarta tot
stand gekomen Administratieve
akkoorden met Indonesië inzake
technische samenwerking (Trb.
1991,20);

een, van alsvoren, betreffende de
op 22 augustus 1990 te Khartoum
tot stand gekomen Administratieve
akkoorden met Soedan inzake
technische samenwerking (Trb.
1991,21);

een, van alsvoren, betreffende de
op 5 en 28 juni (3x) en 25 septem–
ber 1990 te Kairo tot stand gekomen
Administratieve akkoorden met
Egypte inzake technische samenwer–
king (Trb. 1991,22);

een, van alsvoren, betreffende het
op 21 juni 1990 te Dhaka tot stand
gekomen Administratief akkoord met
Bangladesh inzake het Project van de
"Bangladesh Water Development
Board" tot herstel van een 60-tal
polders (Trb. 1991,23);

een, van alsvoren, betreffende de
op 25 september 1990 te Sittard tot
stand gekomen overeenkomst inzake
het onderhoud van de Anselderbeek,
Crombacherbeek en Bleijerheide–
beek, alsmede een overeenkomst
inzake het onderhoud van de
Selzerbeek (Trb. 1991,66);

een, van alsvoren, ten geleide van
het op 20 mei 1990 te Sana'a tot
stand gekomen Administratief
akkoord met Jemen inzake het
Informatiecentrum voor de exploratie
en de produktie van petroleum, fase

een, van alsvoren, betreffende de
op 25 januari/26 maart 1991 te
Wenen tot stand gekomen overeen–
komst met de Internationale
organisatie voor atoomenergie inzake
een bijeenkomst (Trb. 1991,69);

een, van alsvoren, ter vertrouwelij–
ke mededeling van de op 25
maart/29 april 1991 te 's-Gravenha–
ge tot stand gekomen notawisseling
met de regering van de Verenigde
Staten van Amerika betreffende een
bezoek aan de haven van Rotterdam
door de USS Will Rogers (SSBN–
659);

een, van alsvoren, ten geleide van
uitgave nr. 146 van het ministerie
van Buitenlandse Zaken;

een, van alsvoren, ten geleide van
de tekst van het slotcommuniqué en
van een drietal verklaringen van de
Noordatlantische raad op 6 en 7 juni
jl. te Kopenhagen;

een, van alsvoren, inzake de
samenstelling Konmknjksdelegatie
naar de 46ste zitting van de Algeme–
ne vergadering der Verenigde Naties;

een, van de minister van Justitie,
ten geleide van de Notitie meervou–
dige nationaliteit/kiesrecht voor
vreemdelingen;

een, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, ten geleide van
een afschrift van zijn brief aan de
voorzitter van de Tweede Kamer
inzake het ontwerp-besluit houdende
wijziging van het Academisch statuut
met betrekking tot de vooroplei–
dingseisen voor de studierichting der
biologie en met betrekking tot de
studierichting der toegepaste
onderwijskunde;

een, van alsvoren, ten geleide van
de Uitvoering Machtigingswet
inschrijving studenten;

een, van alsvoren, inzake het
voorstel van wet tijdelijke voorziening
bekostiging personeel dagscholen
m.b.o. (22044);

een, van alsvoren, ten geleide van
het Inrichtingsbesluit dagscholen
m.b.o.;

een, van alsvoren, ten geleide van
het Eindrapport informatietechnolo–
gie en recht;

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van een drietal exemplaren
van de bekostigingsstelsels voor het
basisonderwijs en het (voortgezet)
speciaal onderwijs voor het jaar
1991, alsmede een afschrift van de
aanbiedingsbrief aan de voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten–
Generaal;

een, van alsvoren, ten geleide van
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het rapport inzake herziening
bekostiging v.o. (20616);

een, van de minister van Financiën,
ten geleide van het Bedrijfsplan/Be–
leidskader 1992-1996 Belasting–
dienst, personeelsplan 1991
Belastingdienst en samenvatting
onderzoek bezwaarschriften;

een, van alsvoren, ten geleide van
het heroverwegingsrapport "Voorbe–
reidings– en uitvoeringsduur van
landinrichtingsprojecten" in het
kader van de begrotingsvoorberei–
ding 1991;

een, van alsvoren, inzake de
toepassing van artikel 20, tweede lid,
van de Comptabiliteitswet 1976 op
de begroting 1991;

een, van de minister van Financiën,
ten geleide van het verslag van de
vergaderingen in het kader van het
Internationale monetaire fonds en de
Wereldbankgroep, gehouden op 29
en 30 april 1991 te Washington
D.C.;

een, van de staatssecretaris van
Financiën, inzake het onderzoek
betreffende de Wet bestuurdersaan–
sprakelijkheid (WBA/WBF);

een, van de minister van Defensie,
ten geleide van een tweetal commu–
niqués van de op 27 mei jl. gehouden
ministeriële vergadering van de
Eurogroup en van de op 28 en 29
mei gehouden ministeriële vergade–
ring van het Defence planning
committee (DPC) en de Nuclear
planning group (NPG);

een, van alsvoren, ten geleide van
het Jaarverslag 1990 van de
Maatschappelijke raad voor de
krijgsmacht (MRK);

een, van alsvoren, ten geleide van
het advies van de Maatschappelijke
raad voor de krijgsmacht (MRK-ad–
vies nr. 22) betrekking hebbend op
de Defensienota 1991;

een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van een afschrift van een
brief aan de voorzitter van de
Tweede Kamer inzake het wetsvoor–
stel tot herziening van de Woning–
wet;

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, inzake de ontwikkelin–
gen betreffende de voorgenomen
herziening van het wegenbeheer;

een, van alsvoren, ten geleide van
het convenant verzelfstandiging
Spoorwegpensioenfonds;

een, van de minister van Economi–
sche Zaken, betreffende de behande–
ling door de Eerste Kamer van de
zogenaamde WIR-knip: wetsvoorstel

temporisering van de uitbetaling van
investeringsbijdragen etc. (21842);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van de kabinetsreactie
betreffende Sociale vernieuwing en
arbeidsmarktbeleid;

een, van alsvoren, ten geleide van
de Inventarisatie van zwaartepunten
van arbeidsgezondheidskundig
onderzoek in Nederland in 1990;

een, van alsvoren, ten geleide van
het door de Dienst collectieve
arbeidsvoorwaarden vervaardigde
rapport "Bovenwettelijke uitkeringen
in cao's";

een, van alsvoren, ten geleide van
een tweetal rapporten over onder–
zoek naar de rechtspositie van
deeltijdwerkers ten opzichte van die
van voltijdwerkers;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van het rapport "De
harde kern in de Bijstand";

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van het Jaarverslag 1990van
het Commissariaat voor de media;

een, van alsvoren, inzake het
wetsvoorstel betreffende de
commerciële omroep (21554);

een, van de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
ten geleide van de publikatie "Health
for All by the Year 2000, Rapportage
Nederland 1991";

een, van alsvoren, ten geleide van
de Regeling houdende wijziging van
de Regeling farmaceutische hulp
ziekenfondsverzekering;

een, van alsvoren, ten geleide van
het ontwerp Vuurwerkbesluit Wet
milieugevaarlijke stoffen;

een, van alsvoren, inzake preventie
en bestrijding van ziekenhuisinfec–
ties;

een, van alsvoren, inzake de Wet
versterking instrumentarium Wet
ziekenhuisvoorzieningen.

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd
op het Centraal informatie punt ter
inzage voor de leden;

3. de volgende missives:
een, van de directeur van het

Kabinet der Koningin, inzake
bekrachtiging van een aantal
wetsvoorstellen, met bijlagen;

een, van de adjunct-secretaris van
de Kiesraad te 's-Gravenhage, ten
geleide van het proces-verbaal van
de zitting van het centraal stembu–

reau voor de verkiezingen van de
leden van de Eerste Kamer van 29
mei 1991;

een, van de Algemene Rekenka–
mer, ten geleide van het door haar
vastgestelde rapport: "Voorlichtings–
campagnes bij het Rijk";

een, van het Nederlands instituut
voor vliegtuigontwikkeling en
ruimtevaart, ten geleide van de
balans van het instituut per 31
december 1990 en de resultatenre–
kening over 1990;

een, van de Sociale verzekerings–
raad, ten geleide van de publikatie
"Vermogensoverdrachten na
herindeling van werkgevers"
(A91/12);

een, van alsvoren, ten geleide van
het verslag van de werkzaamheden
over het jaar 1990;

een, van de voorzitter van de
Sociale verzekeringsraad, ten geleide
van de publikaties: "Kostenbeheer–
sing en kwaliteitsbewaking sociale
verzekeringen - beleidsnota"
(A91/11) en "Uitvoeringskosten en
beheersinstrumenten sociale
verzekeringswetten - eerste voort–
gangsrapport" (R91/3);

een, van de secretaris van de
Voorlopige raad voor het ouderenbe–
leid, ten geleide van het advies over
educatie van ouderen: "Er valt nog te
leren";

een, van de directeur van de
Vereniging van samenwerkende
Nederlandse universiteiten (VSNU),
ten geleide van het jaarverslag over
1990 en van het werkprogramma
1991/1992;

een, van de Sociale verzekerings–
raad, ten geleide van het jaarverslag
1990;

een, van de directeur van de
Stichting de nationale sporttotalisa–
tor, ten geleide van de jaarrekening
1990;

een, van het Comité buitenlands
cultureel beleid, ten geleide van het
manifest: "Autonomie voor Cultuur in
Europa";

een, van het Sociaal en cultureel
planbureau, ten geleide van SCP-pu–
blikatie nr. 85, getiteld: "Sociale en
Culturele Verkenningen 1991";

een, van de secretaris-generaal
van het Europees Parlement, ten
geleide van een tweetal in de
plenaire vergaderperiode van mei
1991 door het Europees Parlement
aangenomen resoluties.

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd

Eerste Kamer Besluiten en ingekomen stukken
25juni 1991
EK34 34-1294



Besluiten en ingekomen stukken

op het Centraal informatie punt ter
inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:
een, van mevrouw V. Kortenaar te

Hilversum, inzake algemene onvrede
met het regeringsbeleid ten aanzien
van mensen met een minimuminko–
men;

een, van J.E. Veen jr. te Beyum/
Groningen, inzake algemene
hoofdzaken betreffende de staats–
huishouding met betrekking tot de
Nederlandse samenleving.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
algemene zaken en Huis der
Koningin;

een, van de Algemene bond voor
ouderen te Borger, ten geleide van
haar beleidsplan voor de jaren
1991-1994.
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
binnenlandse zaken en de Hoge
Colleges van Staat;

een, van de waarnemend voorzitter
van gedeputeerde staten te Zeeland,
inzake de verhoging van de benzine–
accijns;

een, van A.H.M. Delsmg, architect
en stedebouwkundige te Echt, inzake
het huurwaardeforfait en de koppe–
ling;

een, van E.G.J.G. Carriëre te
's-Gravenhage, inzake het huurwaar–
deforfait;

een, van drs. H.F. Palm en ing.
G.M.W. Palm, inzake alsvoren;

een, van R.P. Kuiperte Driebergen,
inzake alsvoren;

een, van J. van der Post te
Voorburg, inzake alsvoren;

een, van prof. dr. Van Gelder te
Bussum, inzake fiscale wetgeving;

een, van H.A. Swankte Naaldwijk,
inzake het huurwaardeforfait.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
financiën;

een, van mevrouw W. Goudriaan–
van Genderen te 's-Gravenhage,
inzake de huurverhoging per 1 juli
a.s.;

een, van de Aktie commissie
"Betaling van de huurverhoging van
5,5% vastgesteld door de Tweede en
Eerste Kamer der Staten-Generaal op
voorstel van het Kabinet van de
woningwetwoningen in Nederland"
te Warnsveld, inzake alsvoren;

een, van J.H. Althoff te Rijswijk
(Z.H.), inzake alsvoren;

een, van R. Praat te 's-Gravenhage,
inzake alsvoren;

een, van W.J.G. van Leeuwen te
Voorburg, inzake alsvoren;

een, van de Regionale volkshuis–
vestingscommissie Hoeksche Waard
te 's-Gravenhage, inzake de korting
op woningverbeteringbudgetten
1991/korting op kopkostenfonds
1991.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
volkshuisvesting;

een, van J.N.M. Jansz te Amstel–
veen, inzake de Waterschapswet
(19995);

een, van J.L.T. de Jong te Leider–
dorp, inzake de aanleg van het traject
Hoge snelheids trein;

een, van de Stichting centraal
comité anti-bulderbaan te Rotter–
dam, inzake te verwachten proble–
men met betrekking tot de Noord–
rand van Rotterdam;

een, van de Algemene schippers
vereeniging (ASV) te Rotterdam,
inzake de beurtvaart met betrekking
tot verhoging van de partijgrootte.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor verkeer
en waterstaat;

een, van de Raad van de centrale
ondernemingsorganisaties (RCO),
inzake Europese integratie Neder–
lands voorzitterschap EG.
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor
economische zaken;

een, van Th. Kappers te Amstel–
veen, inzake de Herziening van de
Uitkeringswet gewezen militairen
(UKW) (19263).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid;

een, van J.J. Mol te Bussum,
inzake o.a. "ontheiliging" van de
zondag;

een, van I. van der Willik te
Veldhoven, betreffende t.v.– en
radioreclame; brievenrubriek van
Elsevierd.d. 15juni 1991.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor cultuur;

een, van mevrouw mr. E.J.J.E. van
Leeuwen-Schut, voorzitter van de
Landelijke vereniging voor thuiszorg,
inzake invoering van de stelselwijzi–
ging gezondheidszorg (21592);

een, van P.J. Steltman, voorzitter

van de Vereniging contactgroep
personeelsfondsen ziektekosten
(CPZ), inzake alsvoren.
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste Commissie voor welzijn
en volksgezondheid.

De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.
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Noot 1 (zieblz. 1274)

VOORLOPIGE COMMISSIELIJST

Huishoudelijke Commissie:
Tjeenk Willink (PvdA) (Voorzitter), R.
Zijlstra (CDA) (1e Ondervoorzitter),
Heijne Makkreel (VVD) (2e Onder–
voorzitter), Griffier: Sprey

Commissie voor de Verzoek–
schriften:
Van Leeuwen (CDA), Wagemakers
(CDA), Van Veldhuizen (PvdA)
(voorzitter), Glastra van Loon (D66),
Heijne Makkreel (WD)
Griffier: Ploos van Amstel: tevens
griffier van de commissie voor de
Verzoekschriften uit de Tweede
Kamer

Gemengde Commissie voor de
Stenografische Dienst der
Staten-Generaal:
(voor wat de Eerste Kamer betreft):
Eversdijk (CDA), Mw. M. A. van der
Meer (PvdA), Heijmans (VVD)

1. Algemene Zaken en Huis der
Koningin
leden
Fleers (CDA), Postma (CDA)
(voorzitter), Steenkamp (CDA), Mw.
J. H. B. van der Meer (PvdA), Van
Ooijen (PvdA), Vis (D66), Mw.
Vrisekoop (D66), Van Boven (WD)
(plv. voorzitter), Heijne Makkreel
(WD), De Boer (Groen ünks),
Holdijk (SGP), Schuurman (RPF),
Veling (GPV)
plv. leden
Glasz (CDA), Korte van Hemel
(CDA), Kuiper (CDA), Kassies (PvdA),
Mw. M. A. van der Meer (PvdA),
Spier (D66), Staal (D66), Van Graaf–
eiland (WD), Luteijn (VVD), Bolding
(Groen Links), Barendregt (SGP)

2. Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken
leden
Boorsma (CDA), Grol-Overling (CDA)
(voorzitter), Van Leeuwen (CDA),
Mw. Ermen (PvdA), Van de
Zandschulp (PvdA), Hoefnagels
(D66) (plv. voorzitter), Spier (D66),
Van Graafeiland (VVD), Heijne
Makkreel (WD), Mw. Bolding (Groen
Links), Barendregt (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)

plv. leden
Houben-Sipman (CDA), Wagemakers
(CDA), R. Zijlstra (CDA), Mw. M. A.
van der Meer (PvdA), Van Velhuizen
(PvdA), Van den Bos (D66), Vis
(D66), Van Boven (VVD), Korthals
Altes (VVD), De Boer (Groen Links),
Holdijk (SGP)

3. Buitenlandse Zaken
leden
Van Gennip (CDA), Steenkamp
(CDA) (plv. voorzitter), R. Zijlstra
(CDA), Baarveld-Schlaman (PvdA)
(voorzitter), Tummers (PvdA),
Gelderblom-Lankhout (D66),
Tiesinga-Autsema (D66), Van Boven
(WD), Verbeek (VVD), Mw. Bolding
(Groen Links), Barendregt (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Braks (CDA), Grol-Overling (CDA),
Van Velzen (CDA), Mastik-Sonne–
veldt (PvdA), Redemeijer (PvdA), Van
den Bos (D66), Glastra van Loon
(D66), Korthals Altes (VVD), Van der
Werff (VVD), De Boer (Groen Links),
Holdijk (SGP)

4. Ontwikkelingssamenwerking
leden
Van Gennip (CDA), Michiels van
Kessenich-Hoogendam (CDA),
Stevens (CDA), Van
Kuilenburg-Lodder (PvdA),
Redemeijer (PvdA) (plv. voorzitter),
Gelderblom-Lankhout (D66)
(voorzitter), Wessel-Tuinstra (D66),
van Leeuwen-Schut (VVD), Luteijn
(VVD), Mw. Van Wijngaarden (Groen
Links), Barendregt (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Braks (CDA), Van Dijk (CDA),
Grol-Overling (CDA), Baarveld–
Schlaman (PvdA), Schinck (PvdA),
Van den Bos (D66), Glastra van Loon
(D66), Van Boven (VVD), Van der
Werff (VVD), Pitstra (Groen Links),
Holdijk(SGP)

5. Europese Samenwerkingsor–
ganisatie
leden
Eversdijk (CDA), Van Velzen (CDA)
(voorzitter), R. Zijlstra (CDA),
Baarveld-Schlaman (PvdA),
Tummers (PvdA) (plv. voorzitter),
Van den Bos (D66), Soetenhorst-De
Savornin Lohman (D66), Verbeek
(WD), Van der Werff (VVD), Mw.
Bolding (Groen Links), Barendregt
(SGP), Schuurman (RPF), Veling
(GPV)

plv. leden
Baarda (CDA), Coenemans (CDA),
Postma (CDA), Van Ooijen (PvdA), K.
Zijlstra (PvdA), Spier (D66),
Tiesinga-Autesema (D66), Van
Leeuwen-Schut (VVD), Luteijn
(VVD), De Boer (Groen Links),
Holdijk (GPV)

6. Justitie
leden
Fleers (CDA), Glasz (CDA),
Wagemakers (CDA) (voorzitter),
Mastik-Sonneveldt (PvdA), Van
Veldhuizen (PvdA), Glastra van Loon
(D66), Mw. Vrisekoop (D66), Heijne
Makkreel (VVD) (plv. voorzitter),
Talsma (VVD), Mw. Bolding (Groen
Links), Holdijk (SGP), Schuurman
(RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Korte-van Hemel (CDA), Michiels van
Kessenich-Hoogendam (CDA),
Stevens(CDA), Mw. J. H. B. van der
Meer (PvdA), Mw. M. A. van der
Meer (PvdA), Staal (D66), Wessel–
Tuinstra (D66), Heijmans (VVD),
Kortshals Altes (VVD), Pitstra (Groen
Links), Barendregt (SGP)

7. Binnenlandse Zaken en de
Hoge College van Staat
Van Dljk (CDA), Houben-Sipman
(CDA), Postma (CDA) (plv.
voorzitter), Mastik-Sonnevelt (PvdA),
Mw. J. H. B. van der Meer (PvdA)
(voorzitter), Staal (D66), Vis (D66),
Korthals Altes (WD), Talsma (VVD),
Pitstra (Groen Links), Holdijk (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (Groen
Links)
plv. leden
Fleers (CDA), Pröpper (CDA),
Wagemakers (CDA), Mw. Ermen
(PvdA), Van Ooijen (PvdA), Soeten–
horst-De Savornin Lohman (D66),
Wessel-Tuinstra (D66), Van Graaf–
eiland (VVD), Mw. Bolding (Groen
Links), Barendregt (SGP)

8. Onderwijs
leden
Bot-van Gijzen (CDA), Grol-Overling
(CDA)(plv. voorzitter), Kuiper (CDA),
Jaarsma-Buijserd (PvdA), Van Ooijen
(PvdA) (voorzitter), Schuyer (D66),
Soetenhorst-de Savornin Lohman
(D66), Van Boven (VVD), Ginjaar
(WD), Mw. Van Wijngaarden (Groen
Links), Holdijk (SGP), Schuurman
(RPF), Veling (GPV).
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plv leden
Postma (CDA), Rongen (CDA), Van
Velzen (CDA), Kassies (PvdA),
Redemeijer (PvdA), Hoefnagels
(D66), Vis (D66), Heijne Makkreel
(VVD), Van Leeuwen-Schut (VVD),
De Boer (Groen Links), Barendregt
(SGP)

9. Wetenschapsbeleid en Hoger
Onderwijs
leden
Braks (CDA), Kuiper (CDA), Postma
(CDA), Kassies (PvdA), Van Ooijen
(PvdA), Soetenhorst-De Savornin
Lohman (D66) (plv. voorzitter), Vis
(D66), Van Boven (VVD), Ginjaar
(VVD) (voorzitter), De Boer (Groen
Links), Holdijk (SGP), Schuurman
(RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Boorsma (CDA), Grol-Overling
(CDA), Vermaat (CDA), Jaarsma–
Buijserd (PvdA), Van Veldhuizen
(PvdA), Glastra van Loon (D66),
Hoefnagels (D66), Hilarides (VVD),
Van der Werff (VVD), Pitstra (Groen
Links), Barendregt (SGP)

10. Financiën
leden
Boorsema (CDA) (voorzitter), Van
Dijk (CDA), Stevens (CDA), Mw. J.
H. B. van der Meer (PvdA) (plv.
voorzitter), Schinck (PvdA), Schuyer
(D66), Vis (D66), Van Graafeiland
(VVD), Hilarides (VVD), De Boer
(Groen Links), Barendregt (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Coenemans (CDA), Fleers (CDA),
Kaland (CDA), Van de Zandschulp
(PvdA), K. Zijlstra (PvdA), Van den
Bos (D66), Gelderblom-Lankhout
(D66), Luteijn (VVD), Verbeek (VVD),
Pitstra (Groen Links), Holdijk (SGP)

11. Defensie
leden
Korte-van Hemel (CDA), Pröpper
(CDA), Wagemakers (CDA),
Baarveld-Schlaman (PvdA),
Redemeijer (PvdA), Van den Bos
(D66) (plv. voorzitter),
Tiesinga-Autsema (D66), Van Graaf–
eiland (VVD), Van der Werff (VVD)
(voorzitter), Mw. Van Wijngaarden
(Groen Links), Holdijk (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Braks (CDA), Eversdijk (CDA), Van
Gennip (CDA), Tummers (PvdA), K.
Zijlstra (PvdA), Glastra van Loon
(D66), Hoefnagels (D66), Heijne
Makkreel (WD), Korthals Altes
(VVD), Mw. Bolding (Groen Links),
Barendregt (SGP)

12. Volkshuisvesting
leden
Baarda (CDA), Houben-Sipman
(CDA) (plv. voorzitter), Van der
Meulen (CDA), Mw. Ermen (PvdA),
Van Veldhuizen (PvdA), Schuyer
(D66) (voorzitter), Spier (D66),
Korthals Altes (VVD), Talsma (VVD),
Pitstra (Groen Links), Schuurman
(RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Van Leeuwen (CDA), Pröpper (CDA),
Vermaat (CDA), Van
Kuilenburg-Lodder (PvdA), Mastik–
Sonneveldt (PvdA),
Gelderblom-Lankhout (D66),
Wessel-Tuinstra (D66), Ginjaar
(VVD), Luteijn (VVD), Mw. Bolding
(Groen Links), Barendregt (SGP)

13. Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
leden
Baarda (CDA) (plv. voorzitter),
Rongen (CDA), Vermaat (CDA), Van
Kuilenburg-Lodder (PvdA), K. Zijlstra
(PvdA) (voorzitter), Schuyer (D66),
Staal (D66), Ginjaar (VVD), Korthals
Altes (VVD), Pitstra (Groen Links),
Holdijk (SGP), Schuurman (RPF),
Veling (GPV)
plv. leden
Boorsma (CDA), Bot-van Gijzen
(CDA), Wagemakers (CDA), Kassies
(PvdA), Tummers (PvdA), Heijmans
(WD), Luteijn (VVD), Gelderblom–
Lankhout (D66), Tiesinga-Autsema
(D66), Mw. Van Wijngaarden (Groen
Links), Barendregt (SGP)

14. Verkeer en Waterstaat
leden
Baarda (CDA) (voorzitter), Eversdijk
(CDA), Pröpper (CDA), Tummers
(PvdA), K. Zijlstra (PvdA), Staal
(D66), Tiesinga-Autsema (D66),
Hildarides (VVD), Talsma (VVD), (plv.
voorzitter), Pitstra (Groen Links),
Barendregt (SGP), Schuurman (RPF),
Veling (GPV)
plv. leden
Bot-van Gijzen (CDA), Coenemans
(CDA), Vermaat (CDA), Van
Kuilenburg-Lodder (PvdA), Mastik–
Sonneveldt (PvdA), Spier (D66), Mw.
Vrisekoop (D66), Heijne Makkreel
(VVD), Verbeek (VVD), Mw. Van
Wijngaarden (Groen Links), Holdijk
(SGP)

15. Economische Zaken
leden
Coenemans (CDA), Van Leeuwen
(CDA) (plv. voorzitter), Van Velzen
(CDA), Schinck (PvdA), K. Zijlstra
(PvdA), Van den Bos (D66), Staal
(D66), Hilarides (VVD) (voorzitter),
Verbeek (WD), Pitstra (Groen Links)
Barendregt (SGP), Schuurman (RPF),
Veling (GPV)
plv. leden
Houben-Sipman (CDA), Kaland
(CDA), Stevens (CDA), Jaarsma–
Buijserd (PvdA), Van de Zandschulp
(PvdA), Spier (D66), Wessel-Tuinstra
(D66), Van Leeuwen-Schut (WD),
Talsma (VVD), De Boer (Groen
Links), Holdijk (SGP)

16. Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
leden
Braks (CDA), Coenemans (CDA)
(voorzitter), Vermaat (CDA), Van
Kuilenburg-Lodder (PvdA) (plv.
voorzitter), Redemeijer (PvdA), Van
den Bos (D66), Mw. Vrisekop (D66),
Ginjaar (VVD), Luteijn (VVD), Pitstra
(Groen Links), Barendregt (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Van Gennip (CDA), Pröpper (CDA),
R. Zijlstra (CDA), Baarveld-Schlaman
(PvdA), Schinck (PvdA), Staal (D66),
Wessel-Tuinstra (D66), Van Graaf–
eiland (VVD), Van der Werff (VVD),
Mw. Van Wijngaarden (Groen Links),
Holdijk (SGP)

17. Sociale Zaken en Werkgele–
genheid
leden
Bot-van Gijzen (CDA), Van der
Meulen (CDA) (voorzitter), Rongen
(CDA), Jaarsma-Buijserd (PvdA), Van
de Zandschulp (PvdA) (plv.
voorzitter), Gelderblom-Lankhout
(D66), Soeterhorst-de Savornin
Lohman (D66), Heijmans (VVD), Van
Leeuwen-Schut (VVD), Mw. Bolding
(Groen Links), Barendregt (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)
plv. Leden
Fleers (CDA), Michiels van
Kessenich-Hoogendam (CDA),
Stevens (CDA), Mw. Ermen (PvdA),
Mw. J. H. B. van der Meer (PvdA),
Galstra van Loon (D66), Mw.
Vrisekoop (D66), Ginjaar (VVD),
Hilarides (VVD), Mw. Van
Wijngaarden (Groen Links), Holdijk
(SGP)
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18. Welzijn en Volksgezondheid
leden
Boorsma (CDA), Eversdijk (CDA),
Michiels van Kessenich-Hoogendam
(CDA), Mw. Ermen (PvdA)
(voorzitter), Mw. M. A. van der Meer
(PvdA), Soetenhorst-de Savornin
Lohman (D66), Wessel-Tuinstra
(D66), Heijmans (VVD), Van
Leeuwen-Schut (VVD) (plv.
voorzitter), Mw. Van Wijngaarden
(Groen Links), Holdijk (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Kuiper (CDA), Van der Meulen
(CDA), Rongen (CDA), Jaarsma–
Buijserd (PvdA), Van de Zandschulp
(PvdA), Schuyer (D66), Mw.
Vrisekoop (D66), Ginjaar (VVD),
Hilarides (WD), De Boer (Groen
Links), Barendregt (SGP)

19. Cultuur
leden
Fleers (CDA), Glasz (CDA) (plv.
voorzitter), Korte-van Hemel (CDA),
Kassies (PvdA), Mw. M. A. van der
Meer (PvdA), Tiesinga-Autsema
(D66) (voorzitter), Wessel-Tuinstra
(D66), Heijmans (VVD), Van der
Werff (VVD), De Boer (Groen Links),
Barendregt (SGP), Schuurman (RPF),
Veling(GPV)
plv. leden.
Braks (CDA), Houben-Sipman (CDA),
Kuiper (CDA), Van Ooijen (PvdA),
Tummers (PvdA), Hoefnagels (D66),
Spier (D66), Van Leeuwen-Schut
(VVD), Verbeek (VVD), Mw. Van
Wijngaarden (Groen Links), Holdijk
(SGP)

IX. Bijzondere Commissie voor
de herziening van het Burgerlijk
Wetboek
leden
Michiels van Kessenich-Hoogendam
(CDA), Mastik-Sonneveldt (PvdA),
Mw. Vrisekoop (D66), Heijne
Makkreel (WD), Mw. Bolding (Groen
Links), Holdijk (SGP), Schuurman
(RPF), Veling (GPV)
plv. leden
Wagemakers (CDA), Mw. M. A. van
der Meer (PvdA), Hoefnagels (D66),
Talsma (VVD), (Groen Links),
Barendregt (SGP)

Eerste Kamer Noot
25 juni 1991
EK34 34-1298


