
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1989-1990

21 644 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 uitkerïng deel te nemen aan
scholing en opleidingen

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUD

/. Inleiding

2. Overwegingen

2.1 Bevordering van een gerichte aanpak van financiële noodsituaties
2.2 Bevordering van de zelfstandige voorziening in het bestaan
2.3 Het regeerakkoord
2.4 De samenhang met gemeentelijke initiatieven
2.5 De relatie met de herinrichting van de Algemene Bijstandswet
2.6 Bestuurlijk overleg

3. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

3.1 Intrekking van het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria
(Bld)

3.2 Verruiming van het begrip bijzondere bestaanskosten
3.3 Bijstand voor de kosten van medische en maatschappelijke dienst–

verlening
3.4 Wijzigingen in de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Rww)

4. Consequenties voor de financiële verantwoordelijkheid, het toezicht
en de informatievoorziening

4.1 Financiële effecten van de decentralisatie van de bijzondere
bijstand

4.2 Wijziging van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten
4.3 Gevolgen voor het toezicht en de informatievoorziening

5. Adviezen

5.1 SER-advisering
5.2 Het advies van de Raad voor de Gemeentefinanciën
5.3 Het advies van de Raad voor het Binnenlands bestuur

014277F
ISSN0921 - 7371
SDU uitgeveri) 's Gravenhage 1990 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 644, nr. 3



6. Overige aspecten

6.1 Gevolgen voor vrouwen
6.2 Terughoudendheid met regelgeving

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 644, nr. 3



Algemeen

1. Inleiding

Naast bijstand voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten kan op
grond van de Algemene Bijstandswet (AWB) (Stb. 1973, 395) ook
bijstand worden verstrekt voor bijzondere noodzakelijke bestaanskosten.
Bij laatstgenoemde kosten gaat het om noodzakelijke uitgaven die
vanwege hun aard of hoogte afwijken van het gebruikelijke bestedings–
patroon. Bijzondere bijstand wordt verleend voor zover voor bijzondere
noodzakelijke bestaanskosten geen beroep mogelijk is op aan de ABW
voorliggende voorzieningen en voor zover deze kosten niet uit eigen
middelen kunnen worden voldaan. In het onderhavige wetsvoorstel tot
decentralisatie van de bijzondere bijstand wordt voorgesteld de beleids–
matige en financiële verantwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand te
verleggen naar de gemeenten. De belangrijkste overweging hierbij is dat
gemeenten daardoor meer mogelijkheden krijgen om met behulp van
bijzondere bijstand individuele financiële noodsituaties aan te pakken.
Daarnaast worden in het wetsontwerp enkele bepalingen gewijzigd die in
de uitvoeringspraktijk met enige regelmaat belemmerend blijken te
werken bij de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening van
degenen die een beroep moeten doen op bijstand.

De verruiming van de beleidsmatige verantwoordelijkheid van de
gemeenten voor de bijzondere bijstand houdt ondermeer in dat het
Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Bld) (Stb. 1980, 87) wordt
ingetrokken. Daarnaast wordt het begrip bijzondere noodzakelijke
bestaanskosten zodanig verruimd dat hierin mede zijn begrepen de
leenbijstand voor duurzame gebruiksgoederen, de tijdelijke woonkosten–
toeslagen bij woonkosten boven de maximumhuurgrens voor huursub–
sidie, het bij wijze van «individualisering» hoger vaststellen van de
bijstand en de bij uitzondering verstrekte bijstand voor de kosten van
medische en maatschappelijke dienstverlening. De overdracht van de
financiële verantwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand naar
gemeenten gaat gepaard met overheveling naar het Gemeentefonds van
het bedrag van de rijksvergoeding voor bijzondere bijstand alsmede het
bedrag dat gemoeid is met de rijksvergoeding voor de overige genoemde
onderdelen.

De bijzondere bijstand is eerder onderwerp geweest van een herover–
wegingsonderzoek. In 1987 werd een voorlopig regeringsstandpunt
bepaald over het desbetreffende rapport (Tweede Kamer, 16 625, nr. 95,
p.28/29). In dit voorlopige regeringsstandpunt werd in beginsel een
voorkeur uitgesproken voor de in het rapport beschreven beleidsvariant
«decentralisatie en deregulering». Deze variant had ondermeer
betrekking op de overdracht van de financiële verantwoordelijkheid voor
de bijzondere bijstand aan de gemeenten. In het kader van genoemde
heroverweging was met dit decentralisatievoorstel een besparingsbedrag
voor de rijksoverheid beoogd van f 25 mln. Het vorige kabinet heeft in de
adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van 3 april
1989 inzake de herinrichting van de ABW meegedeeld af te zien van
genoemde besparing. Bij die gelegenheid is aangegeven dat het belang–
rijkste doel van de decentralisatie is om gemeenten meer mogelijkheden
te verschaffen om bij de bijstandsverlening maatwerk te leveren. Ook het
huidige kabinet is deze opvatting toegedaan. Het wil gemeenten hiertoe
ook financieel meer ruimte bieden door ten behoeve van de bijzondere
bijstandsverlening bovenop het regulier naar het Gemeentefonds over te
hevelen bedrag structureel f 100 mln. extra aan het Gemeentefonds toe
te voegen. Met deze beslissingen alsmede het onderhavige wetsvoorstel
wordt het regeringsstandpunt over het hiervoor genoemde heroverwe–
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gingsrapport voltooid. De SER heeft in een interimadvies van 14
september 1989 te kennen gegeven dat in hoofdlijnen wordt ingestemd
met de voorgestelde decentralisatie van de bijzondere bijstand.

2. Overwegingen

2.1. Bevordering van een gerichte aanpak van financiële noodsituaties

Uitgangspunt van de ABW is dat de bijstand wordt afgestemd op de
omstandigheden en mogelijkheden van persoon en gezin. De in omvang
toegenomen regelgeving heeft als uitvloeisel dat de gemeenten gelei–
delijk meer gebonden zijn aan centrale voorschriften. De wens om in het
kader van de bijstandsverlening te komen tot een grotere rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid, lag aan deze ontwikkeling ten grondslag. De
afgelopen jaren is van verschillende zijden betoogd dat als gevolg van
deze toename van de centrale regelgeving het uitgangspunt van de
afstemming van de bijstand op de omstandigheden van persoon en gezin
- ook wel het individualiseringsbeginsel genoemd - bij de uitvoering van
de ABW in onvoldoende mate tot zijn recht kan komen.

Ook het kabinet is van mening dat een effectiever functioneren van de
ABW kan worden bereikt door een grotere accentuering van de verant–
woordelijkheid van de gemeente voor de bijstandsverlening. Door een
herschikking van verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeenten kan
het individualiseringsbeginsel beter tot zijn recht komen. De effectiviteit
van de ABW als instrument om oplossingen te bieden voor financiële
noodsituaties, wordt hierdoor bevorderd.

In de Nota Inkomensbeleid 1989 is een analyse gepresenteerd van de
financiële problemen van huishoudens met een minimuminkomen (Nota
Inkomensbeleid 1989, Tweede Kamer, 1988-1989, 20 808, nr. 2).
Geconcludeerd werd dat financiële noodsituaties zich in bijzondere
omstandigheden kunnen voordoen, en zich niet beperken tot
huishoudens met een minimuminkomen. Dit betekent dat een algemene
verhoging van het sociaal minimum, afgezien van de budgettaire beper–
kingen, voor deze problemen onvoldoende soelaas zou bieden. Er is
daarom gepleit voor een gerichte aanpak van deze problemen die
aansluit bij de specifieke aard en oorzaken daarvan. De meerderheid van
de Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de begroting voor 1989
aangegeven met deze beleidslijn in te stemmen. (Handelingen II
1988/1989 blz. 2707 e.v. en blz. 2759 e.v.).

Door verplaatsing van de beleidsverantwoordelijkheid voor de
bijzondere bijstand naar de gemeenten, krijgen deze meer mogelijkheden
om in het kader van de ABW financiële noodsituaties gericht aan te
pakken. De beleidsruimte van gemeenten voor de bijzondere bijstand
wordt in het voorliggende wetsvoorstel vergroot door de regelgeving op
dit terrein aanmerkelijk te beperken. Teneinde zulks ook in financieel
opzicht tot zijn recht te laten komen trekt het kabinet structureel f 100
mln extra uit ten behoeve van de gemeenten (zie par. 2.3) in verband
met de overheveling van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de
bijzondere bijstandsverlening.

Het versterken van de mogelijkheden om bij de bijstandsverlening
maatwerk te leveren betekent een vermindering van het aantal centrale
normbepalingen. De vraag kan worden gesteld of hierdoor de rechtsze–
kerheid en rechtsgelijkheid niet worden aangetast. Het verleggen van
bevoegdheden van de rijksoverheid naar de gemeenten houdt per
definitie in dat de besluitvorming op die punten waar de landelijke regel–
geving terugtreedt, niet meer op èén maar op honderden plaatsen
geschiedt. Dit leidt onvermijdelijk tot een grotere differentiatie in de
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bijzondere bijstandsverlening, wat als rechtsongelijkheid kan worden
ervaren.

Het in grotere mate leggen van beslissingsbevoegdheden met
betrekking tot de bijzondere bijstand bij de gemeente acht het kabinet
met name van belang, omdat hiermee wordt bereikt dat de besluit–
vorming voor deze onderdelen van de bijstandsverlening zo dicht
mogelijk bij de burger plaats vindt. Het overheidsoptreden kan daardoor
beter toegesneden worden op de specifieke omstandigheden van de
betrokkene. Immers, de differentiatie in omstandigheden die op landelijk
niveau te onderkennen valt en in regelgeving verdisconteerd kan worden,
is belangrijk beperkter dan die welke op gemeentelijk niveau in
ogenschouw kan worden genomen. Het kabinet meent dat gehoor
gegeven dient te worden aan de vele geluiden van de kant van
gemeenten, dat zij door het grote aantal centrale voorschriften binnen
het kader van de ABW niet die hulp kunnen bieden welke zij noodzakelijk
achten bij de bestrijding van financiële noodsituaties. Gemeenten hebben
mede om deze reden een eigen instrumentarium ontwikkeld in de vorm
van het gemeentelijk minimabeleid. In een belangrijk aantal onderzoeken
komt de complexiteit aan factoren naar voren die een rol spelen bij finan–
ciële noodsituaties. Vaak treedt een cumulatie op van problemen van
uiteenlopende aard. Het kabinet is op grond van deze nieuwe inzichten
van oordeel dat de noodzakelijke samenhang in het overheidsbeleid ter
bestrijding van achterstandssituaties met name op plaatselijk niveau
aangebracht moet worden. Het rijk dient de gemeenten hiertoe in staat
te stellen door het bieden van toereikende financiële armslag en een
voldoende flexibele regelgeving. De decentralisatie van de bijzondere
bijstand staat dan ook in het teken van de sociale vernieuwing die het
kabinet voor ogen staat.

Het inzicht dat individuele omstandigheden en plaatselijke samen–
hangen van belang zijn voor het optreden van achterstandssituaties leidt
tot de conclusie dat de bestaande centrale regelgeving tezeer het gevaar
met zich brengt dat ongelijke situaties ten onrechte gelijk worden
behandeld. In het onderhavige wetsontwerp wordt om die reden een
vermindering van de regelgeving met betrekking tot de bijzondere
bijstandsverlening voorgesteld. Nieuwe inzichten in de achterstandspro–
blematiek en de les die getrokken kan worden uit de ervaring met de
bestaande regelgeving, rechtvaardigen naar het oordeel van het kabinet
deze keuze.

Het te behalen voordeel van de voorgestelde decentralisatie dat de
besluitvorming dichter bij de burger plaats vindt, heeft onlosmakelijk als
keerzijde dat van de nieuwe bevoegdheden door gemeenten op verschil–
lende wijze gebruik kan worden gemaakt, in die zin dat soms in overeen–
komstige situaties door de ene gemeente anders besloten zal worden
dan in een andere gemeente. Dit is de prijs die decentralisatie altijd met
zich brengt. Zoals hierboven aangegeven is het kabinet van oordeel dat
het bieden van meer mogelijkheden aan gemeenten om door een meer
toegesneden bijstandsverlening financiële noodsituaties beter te
bestrijden, thans het zwaarst moet wegen.

Voorts zij gewezen op een aantal elementen die een tegenwicht
vormen voor een ontwikkeling in de richting van een grotere verschei–
denheid van de bijzondere bijstandsverlening.

De verlening van bijzondere bijstand blijft een rechtsplicht van burge–
meester en wethouders.

De bestaande rechtswaarborgen van bezwaar en beroep blijven
gehandhaafd. Van belang is de vraag welke rol het gelijkheidsbeginsel
hierbij zal spelen. Het gelijkheidsbeginsel houdt in essentie in, dat het
bevoegde overheidsorgaan gelijke gevallen op gelijke wijze moet behan–
delen. Dit beginsel van behooriijk bestuur beperkt zich, met andere
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woorden, tot het terrein waarop het overheidsorgaan waarvan de beslis–
singen aan het beginsel worden getoetst, bevoegd is. Voor een
gemeente betekent dit dat alle gevallen die zij te beoordelen krijgt met
inachtneming van het gelijkheidsbeginsel moeten worden behandeld,
doch niet, dat zij gehouden is zich te richten op de wijze waarop zaken
waarin verlening van bijzondere bijstand aan de orde is, door andere
gemeenten worden behandeld. Over het verloop van deze zaken heeft de
betrokken gemeente immers geen enkele zeggenschap. Gedeputeerde
staten zullen bij de toetsing in vol beroep primair uitgaan van de situatie
zoals deze zich aan de betrokken gemeente heeft voorgedaan. Het ligt
daarbij in de rede dat het gemeentelijk beleid primair in acht genomen
en gerespecteerd zal worden, aangezien sprake zal zijn van een eigen
beleidsverantwoordelijkheid van de gemeente. Dit laat onverlet dat van
de jurisprudentie op zich veelal een uniformerende werking zal uitgaan
richting gemeenten. Zo kunnen de gemeenten uit de jurisprudentie
opmaken in welke gevallen de beroepsrechter oordeelt dat in de gegeven
omstandigheden de gemeente bij afweging van alle betrokken belangen
in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft
gehandeld door de bijzondere bijstand geheel of gedeeltelijk te weigeren.
Bij de behandeling van aanvragen om bijzondere bijstand zullen de
gemeenten deze jurisprudentie als regel in acht nemen teneinde te
voorkomen dat zij in beroep eveneens in het ongelijk worden gesteld.

In de derde plaats zal het, in paragraaf 2.6 te behandelen, gestructu–
reerd bestuurlijk overleg tussen de bewindslieden van SZW en de VNG
een platform bieden om geconstateerde, belangrijk afwijkende ontwikke–
lingen bij de bijzondere bijstandsverlening te bespreken en eventueel
afspraken te maken over te ondernemen activiteiten. Het primaat zou bij
dit laatste liggen bij de gemeentelijke partner.

Ook de rijksconsulenten zullen een belangrijke rol kunnen spelen als
intermediair. Dit betreft zowel de signalering van opvallende ontwikke–
lingen in gemeentelijk beleid en uitvoering aan het departement als de
signalermg van relevante landelijke en regionale ontwikkelingen aan
gemeenten zelf. Dit laatste kan zowel plaatsvinden in het kader van
regionale en provinciale overlegverbanden als middels advisering aan
afzonderlijke gemeenten. In zijn adviserende taak zal de rijksconsulent
uiteraard terughoudendheid betrachten, gelet op de eigen beleidsverant–
woordelijkheid van de gemeenten.

Tenslotte zal de bijzondere bijstand als gevolg van de decentralisatie
naar verwachting een grotere rol gaan spelen in het gemeentelijk beleid,
waardoor de bekendheid bij de inwoners met deze vorm van bijstand zal
toenemen. Hierdoor kan de bijzondere bijstand van meer betekenis
worden voor huishoudens in financiële probleemsituaties.

2.2. Bevordering van de zelfstandige voorziening in het bestaan

De bijstandsverlening dient erop gericht te zijn de zelfstandige
voorziening in het bestaan te bevorderen. In dit wetsvoorstel wordt een
aantal maatregelen voorgesteld om deze functie van de ABW te
versterken, waardoor ook ten aanzien van dit aspect meer mogelijkheden
ontstaan tot het verlenen van maatwerk. Daarbij vormt een belangrijk
punt van aandacht dat bevordering van de kansen op de arbeidsmarkt
niet alleen relevant is voor degenen die tot de personenkring van de
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Rww) (Stb. 1984, 626)
behoren, maar dat dit ook van belang is voor degenen die naar
verwachting binnen afzienbare tijd beschikbaar zullen zijn voor betaalde
arbeid. Dit laatste geldt met name voor alleenstaande ouders die bijstand
ontvangen op grond van de ABW, zonder toepassing van de Rww.

Naast enkele wijzigingen die rechtstreeks verband houden met de
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bijzondere bijstandsverlening, wordt in dit wetsontwerp de mogelijkheid
verruimd om onder voorwaarden specifieke vormen van tertiaire scholing
te volgen met behoud van uitkering. De Stichting van de Arbeid stelt in
het Eindverslag van de Tripartiete Werkgroep Scholing (d.d. 17
november 1987) dat het vanuit arbeidsmarktperspectief bezien van
belang is, dat hoger opgeleiden in vakgebieden met geringe arbeids–
marktperspectieven door middel van versnelde opleidingen worden
omgeschoold voor vakgebieden met gunstiger arbeidsmarktperspec–
tieven. De bepaling in de Rww die strekt tot beëindiging van de bijstand
indien een opleiding op tertiair niveau wordt gevolgd, wordt in dergelijke
situaties als een te grote beperking ervaren. De voorgestelde verruiming
dient ook te worden toegepast in geval personen die een beroep doen op
bijstand, maar die niet tot de personenkring van de Rww behoren, een
specifieke scholing of opleiding op tertiair niveau gaan volgen welke
voldoet aan de gestelde eisen.

2.3. Het regeerakkoord

In het regeerakkoord is vastgelegd dat structureel vanaf 1991 f 100
mln. extra aan de gemeenten ter beschikking wordt gesteld om bij de
bijstandsverlening meer dan tot nu toe rekening te houden met indivi–
duele omstandigheden. Met deze beleidsintensivering op het terrein van
de bijzondere bijstand wil het kabinet gemeenten meer mogelijkheden
geven om financiële noodsituaties gericht aan te pakken. Daardoor
kunnen zij ook meer middelen aanwenden om bijzondere knelpunten bij
de toeleiding naar de arbeidsmarkt op te heffen, indien voor deze kosten
geen beroep mogelijk is op voorliggende voorzieningen. De met de f 100
mln. beoogde beleidsintensivering op het terrein van de bijzondere
bijstand kan slechts ten dele worden gerealiseerd binnen de bestaande
regels. Ondermeer door voorlichting over bijzondere bijstand, waarvoor
veel gemeenten reeds een actieplan in voorbereiding of uitvoering
hebben, kan het gebruik van bijzondere bijstand toenemen. Om de
beoogde beleidsintensivering echter ten volle te kunnen realiseren,
dienen gemeenten over ruimere bevoegdheden te beschikken om
bijzondere bijstand te verstrekken. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet
hierin.

2.4. De samenhang met gemeentelijke initiatieven

Naast de ABW zijn de afgelopen jaren op gemeenteniveau afzonder–
lijke vormen van financiële hulpverlening aan huishoudens met een
minimuminkomen ontstaan zoals noodfondsen, kwijtscheldings– en
reductieregelingen. Veel van deze maatregelen hebben mede als achter–
grond dat gemeenten de mogelijkheden om op grond van de ABW oplos–
singen te bieden voor financiële noodsituaties als ontoereikend ervaren.
Met de decentralisatie van de bijzondere bijstand vervalt naar het
oordeel van het kabinet de noodzaak om naast de ABW verwante
gemeentelijke fondsen te laten functioneren. De vergroting van de
beleidsruimte ten aanzien van de bijzondere bijstand maakt het immers
mogelijk om in gevallen, waarin momenteel een beroep wordt gedaan op
een gemeentelijk fonds, in de toekomst bijzondere bijstand te
verstrekken. Uit een oogpunt van overzichtelijkheid voor de burger en in
bestuurlijk opzicht is het een winstpunt dat de functie van bestaande
fondsen zoveel mogelijk wordt overgenomen door de bijzondere
bijstandsverlening. Wat het bestuurlijk aspect betreft, kan worden
gewezen op de spanning tussen gemeentelijke minimaregelingen en het
centrale inkomensbeleid. Een positief aspect is verder dat de rechtsze–
kerheid van cliënten wordt vergroot. In tegenstelling tot een gemeentelijk
fonds is de bijzondere bijstand immers een landelijk geldende wettelijke
verplichting van burgemeester en wethouders.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 644, nr. 3



Voorwaarde voor integratie van gemeentelijke regelingen met de
bijzondere bijstand is dat deze passen binnen de uitgangspunten van de
ABW. Dit betekent onder andere dat sprake moet zijn van noodzakelijke
bestaanskosten waarvoor betrokkene geen beroep kan doen op een
voorliggende voorziening en waarvoor bovendien geen of onvoldoende
draagkracht aanwezig is. Verder moeten bijzondere omstandigheden
aanwezig zijn die een tegemoetkoming in het individuele geval rechtvaar–
digen; er kan immers niet op een categorale wijze - dat wil zeggen los
van een beoordeling van individuele omstandigheden - bijzondere
bijstand worden verstrekt. Het voorgaande betekent voor de praktijk van
het gemeentelijk minimabeleid dat zogenoemde noodfondsen, waaruit in
geval van financiële problemen een tegemoetkoming wordt verstrekt
voor bijvoorbeeld duurzame gebruiksgoederen, zonder noemenswaardige
bezwaren in de bijzondere bijstand kunnen worden opgenomen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van gemeentelijke studiefondsen en
woonlastenfondsen waaruit op individuele basis tegemoetkomingen
worden verstrekt. De geringe mogelijkheden die de ABW kent om
bijstand voor schulden te verstrekken stellen grenzen aan de integratie
van zogenoemde schuldsaneringsfondsen met de bijzondere bijstand.
Verder kan de functie van gemeentelijke regelingen die tot doel hebben
de maatschappelijke participatie van huishoudens met een minimumin–
komen te bevorderen, zoals declaratiefondsen, alleen door de bijzondere
bijstand worden overgenomen als per geval de noodzaak van bijzondere
bijstandsveriening wordt vastgesteld. De bedragen die gemoeid zijn met
kwijtschelding van gemeentelijke belasting kunnen niet in de bijzondere
bijstand worden opgenomen omdat in het algemeen geen bijstand voor
belastingschuld kan worden verstrekt. De mogelijkheid van kwijt–
schelding van belasting met toepassingen van de landelijke richtlijnen zal
dus ook in de toekomst een rol blijven spelen naast de ABW. Bestaande
gemeentelijke initiatieven die niet de vorm hebben van een uitkeringsre–
geling kunnen in de nabije toekomst aanvullend op de ABW een nuttige
functie blijven vervullen. Hierbij kan worden gedacht aan projecten op
het terrein van budgetvoorlichting, schuldbemiddeling en energiebe–
sparing.

In het onlangs gepubliceerde rapport «Gemeentelijk minimabeleid» van
de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten toont de VNG zich
voorstander van een koppeling van het gemeentelijk minimabeleid aan de
ABW(VNG, 1989).

Zoals in het concept-regeeraccoord tussen het Rijk en de VNG is
overeengekomen, zal de integratie van het gemeentelijk minimabeleid in
de bijzondere bijstand één van de onderwerpen zijn welke in het, in
paragraaf 2.6 genoemde, gestructureerd bestuurlijk overleg tussen de
bewindslieden van SZW en de VNG besproken zullen worden.

2.5. De relatie met de herinrichting van de Algemene Bijstandswet

De decentralisatie van de bijzondere bijstand maakt deel uit van de
voornemens tot een algehele herinrichting van de Algemene
Bijstandswet. Deze herinrichting, waarover op 3 april 1989 advies is
gevraagd aan de SER, heeft enerzijds tot doel de ABW te vereenvou–
digen en van een systematischer opzet te voorzien. Anderzijds wordt
beoogd opnieuw inhoud te geven aan de verantwoordelijkheid van de
gemeenten voor de bijstandsverlening door de gemeentelijke beleids–
ruimte te vergroten, ondermeer door de landelijke regels waar mogelijk
een globaler karakter te geven.

De herziening van de financieringsstructuur van de ABW betreft alleen
nog de overdracht van de financiële verantwoordelijkheid voor de
bijzondere bijstandsverlening aan de gemeenten. Het kabinet heeft
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besloten om het voorstel tot verhoging van het gemeentelijke aandeel bij
de bijstandsverlening voor algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan van 10% naar 20%, in te trekken.

Hoewel de decentralisatie van de bijzondere bijstand onderdeel vormt
van de voorgenomen herinrichting van de ABW, en wetstechnisch ook
een plaats zal krijgen in de heringerichte ABW, wordt zij met voorrang in
een afzonderlijk wetsvoorstel geregeld. In het onderhavige wetsvoorstel
wordt mede het Bijstandsbesluit landelijke normering aangepast. De
decentralisatie van de bijzondere bijstand vormt een wezenlijk onderdeel
van het beleid van het kabinet ter bestrijding van achterstandssituaties.
Als zodanig staat deze operatie in het teken van de sociale vernieuwing.
Het kabinet acht het zeer wenselijk dat de gemeenten op zo kort
mogelijke termijn, naast meer financiële armslag, ook meer bevoegd–
heden wordt geboden om met behulp van bijzondere bijstandsverlening
individuele financiële noodsituaties te bestrijden. Ook de Tweede Kamer
heeft, bij de behandeling van de begroting voor 1989, bepleit om met
voorrang deze problematiek aan te pakken (Handelingen II 1988/1989
blz. 2707 e.v. en blz. 2759 e.v.j. Om deze redenen is besloten tot de
aangegeven procedure.

Eén van de gevolgen van deze keuze van het kabinet is dat enkele
algemene maatregelen van bestuur bij wet worden gewijzigd. Hoewel
deze constructie in zijn algemeenheid ongewenst moet worden geacht,
meent het kabinet dat zij gelet op het, hierboven beargumenteerde,
spoedeisende karakter, te rechtvaardigen is. Voorop staat daarbij het
belang dat het kabinet eraan hecht om de wetswijziging en de wijzi–
gingen in de algemene maatregelen van bestuur gelijktijdig aan het
parlement voor te leggen, gezien de nauwe samenhang die tussen beide
bestaat. Indien een deel van de voorstellen bij algemene maatregelen
van bestuur gerealiseerd zou worden, resulteert in verband met de
wettelijk voorgeschreven publicatietermijn van twee maanden en de
advisering door de Raad van State een belangrijke vertraging van de
datum van inwerkingtreding. Zoals hiervoor is aangegeven acht het
kabinet een dergelijke ontwikkeling niet gewenst. Het kabinet heeft bij
zijn beslissing mee laten wegen dat het voornemens is bij gelegenheid
van de herinrichting van de ABW het Bln en de Rww op te nemen in de
wet, zodat de onderhavige constructie slechts van tijdelijke aard is.

Wat de algehele herinrichting van de ABW betreft, zal in de loop van
1990 een voorontwerp van wet voor advies worden voorgelegd. De SER
heeft inmiddels twee interimadviezen uitgebracht naar aanleiding van de
hiervoor genoemde adviesaanvrage. Zo spoedig mogelijk na afronding
van de advisering zal het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden
ingediend.

2.6. Bestuurlijk overleg

Door de decentralisatie van de bijzondere bijstandsverlening en de
herinrichting van de ABW in zijn algemeenheid, zal de gemeentelijke
beleidsvrijheid worden vergroot. Ter bevordering van de afstemming
tussen landelijk en gemeentelijk bijstandsbeleid en tussen landelijk beleid
en uitvoeringspraktijk zal een gestructureerd overleg worden ingesteld
tussen de bewindslieden van SZW en de VNG. In het concept-bestuurs–
accoord tussen Rijk en VNG is hiertoe een bepaling opgenomen. In dit
overleg kunnen nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de bijstands–
verlening, daaronder mede begrepen aanpassingen in relevante voorlig–
gende voorzieningen die rechtstreeks doorwerken naar de bijzondere
bijstandsverlening en geconstateerde belangrijk uiteenlopende ontwikke–
lingen tussen gemeenten, gevolgd en doorgesproken worden. De
afspraken die in het gestructureerd overleg worden gemaakt, kunnen
leiden tot het afsluiten van een convenant tussen de bewindslieden van
SZW en de VNG.
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3. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

3.1. Intrekking van het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria
(Bld)

Het vervallen van de centrale draagkrachtregels
De in paragraaf 2.1 weergegeven algemene gedachtengang is voor het

kabinet ondermeer reden geweest voor de keuze het aantal bepalingen
op het gebied van de vaststelling van de draagkracht ingrijpend te
verminderen. Ook hier geldt dat de gemeente op meer genuanceerde
wijze rekening moet kunnen houden met verschillen in omstandigheden
dan middels landelijke regelgeving bereikt kan worden. Bij deze
verschillen in omstandigheden kan met name worden gedacht aan de
aard van de kosten waar de betrokkene mee wordt geconfronteerd en
aan persoonlijke omstandigheden die leiden tot een verminderde draag–
kracht.

Door de verruiming van het begrip bijzondere noodzakelijke kosten van
het bestaan, worden ook enkele elementen die tot nu toe onder de
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan vielen, voortaan tot de
bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan gerekend. Een
voorbeeld zijn de toeslagen voor woonkosten die hoger zijn dan de
maximumgrens voor de huursubsidie. De gemeente moet naar de
opvatting van het kabinet in een concrete situatie de mogelijkheid
hebben om voor deze uitgaven een andere bijdrage in de kosten te
vragen dan bijvoorbeeld voor de kosten van een medisch noodzakelijk
dieet. Dit kan zowel betekenen dat een ander percentage wordt gehan–
teerd bij de vaststelling van het bij te dragen deel uit het inkomen, als
een verschil in de mate waarin aanwezig vermogen, voorzover dat uitgaat
boven de algemene vermogensvrijlatingen, ingezet moet worden.

Volgens de bepalingen van het Bld wordt met persoonlijke draag–
krachtverminderende factoren rekening gehouden door de aftrek van een
bedrag op jaarbasis voor ten laste van de betrokkene blijvende buiten–
gewone uitgaven. Het in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde
artikel biedt gemeenten de mogelijkheid om hiermee rekening te houden
middels een andere vaststelling van het als draagkracht aan te merken
deel van het inkomen of vermogen.

De beleidsmatige verantwoordelijkheid van gemeenten voor de
bijzondere bijstand wordt verruimd doordat het Bld wordt ingetrokken.
Van de huidige bepalingen in het Bld wordt slechts een aantal globale
bepalingen gehandhaafd; deze worden in een nieuw hoofdstuk IV van
het Bijstandsbesluit landelijke normering (Bln) (Stb. 1983, 132)
opgenomen. Naast het openen van de mogelijkheid om het draagkracht–
percentage af te stemmen op persoonlijke omstandigheden en op de
aard en hoogte van de bijzondere kosten, kunnen burgemeester en
wethouders het toegepaste draagkrachtpercentage tijdens de bijstands–
periode wijzigen. Voorts regelt het wetsvoorstel dat de berekening van
de draagkracht niet langer in alle gevallen op jaarbasis hoeft plaats te
vinden. Burgemeester en wethouders krijgen de bevoegdheid om voor
maandelijks terugkerende kosten, zoals bijvoorbeeld woonkosten, uit te
gaan van een kortere draagkrachtperiode dan een jaar. Daarentegen kan
voor duurzame noodzakelijke gebruiksgoederen uitgegaan worden van
een langere periode dan 1 jaar. In het laatste geval kunnen eventuele
liquiditeitsproblemen worden opgelost door het verstrekken van leenbij–
stand. Het in de regelgeving aanbrengen van de genoemde mogelijk–
heden tot differentiatie, heeft tot doel dat de draagkrachtvaststelling
meer individueel gericht zal plaatsvinden. Bij een goede invulling zal er
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derhalve weinig verband bestaan met het algemene inkomensbeleid.
Indien een gemeente echter besluit tot een generieke krappe of ruime
toepassing van de bevoegdheden, ongeacht de in voorliggende situaties
aan de orde zijnde aard van de kosten of individuele omstandigheden,
ontstaat uit oogpunt van het algemene inkomensbeleid een probleem.
Zoals uiteen wordt gezet in paragraaf 43 kunnen dan maatregelen
worden genomen op grond van de Gemeentewet.

Wijzigingen ten aanzien van het drempelbedrag
Het bestaande drempelbedrag van f 175,- per jaar blijft gehandhaafd

om te voorkomen dat toepassing van de drempel op grond van de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90) tot extra
bijstandsuitgaven leidt. Alleen noodzakelijk geachte bestaanskosten die
deze drempel te boven gaan, komen voor bijzondere bijstand in
aanmerking. Het drempelbedrag blijft buiten beschouwing als de kosten
waarvoor bijzondere bijstand wordt verstrekt voortvloeien uit aan de
bijstand verbonden voorwaarden die zijn gericht op de zelfstandige
voorziening in het bestaan. Het kan hierbij gaan om kosten verbonden
aan om–, her– en bijscholing of werkervaring, waaronder eventuele
kosten van kinderopvang welke door de betrokkene worden gemaakt,
voorzover andere regelingen in deze kosten niet voorzien.

Het drempelbedrag is evenmin van toepassing op de verstrekking van
leenbijstand omdat anders het doel van de lening, namelijk het oplossen
van een liquiditeitsprobleem, niet gerealiseerd zou kunnen worden.

3.2. Verruiming van het begrip bijzondere bestaanskosten

De verruimde beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid van
gemeenten voor de bijzondere bijstandsverlening vergt een scherpere
afbakening tussen algemene en bijzondere bestaanskosten. Thans
worden als bijzondere bestaanskosten aangemerkt kosten die naar hun
aard bijzonder zijn en kosten die, hoewel ze tot de algemene bestaans–
kosten kunnen worden gerekend, door bijzondere omstandigheden hoger
zijn dan normaal. Laatstgenoemde kosten kunnen echter niet worden
onderscheiden van de situatie dat bij wijze van individualisering tot een
hogere normuitkering voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten
wordt geoordeeld. Vanwege de voorgestelde herziening van de financie–
ringswijze van de bijzondere bijstand is het uit oogpunt van eendui–
digheid van de regelgeving ongewenst dat voor dezelfde kosten zowel
hogere normbijstand als bijzondere bijstand verstrekt zou kunnen
worden.

Het in dit wetsvoorstel gehanteerde onderscheid tussen algemene en
bijzondere bestaanskosten - en daarmee samenhangend het onderscheid
tussen normbijstand en bijzondere bijstand - sluit niet langer aan bij de
aard van de kosten, maar bij de omstandigheden van betrokkenen.
Uitgangspunt is dat de periodieke normbijstand in het algemeen voorziet
in alle noodzakelijke bestaanskosten en dat slechts in bijzondere omstan–
digheden, ter beoordeling van de gemeente, aanvullend bijzondere
bijstand nodig is. De nieuwe tweedeling houdt in dat in beginsel alle
toeslagen die vanwege bijzondere omstandigheden naast een inkomen
ter hoogte van de periodieke normbijstand worden verstrekt tot de
bijzondere bijstand worden gerekend. Concreet heeft in het wetsvoorstel
de bijzondere bijstand betrekking op de huidige bijstand voor bijzondere
bestaanskosten, de leenbijstand voor de aanschaf van duurzame
gebruiksgoederen, de tijdelijke woonkostentoeslagen bij woonkosten
boven de maximumhuurgrens voor huursubsidie, het bij wijze van indivi–
dualisering hoger vaststellen van de bijstandsuitkering en de uitzonder–
lijke situaties dat nog op grond van het Bln bijstand wordt verstrekt voor
de noodzakelijke kosten van medische en maatschappelijke dienstver–
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lening. De verruiming van het begrip bijzondere bestaanskosten heeft als
consequentie dat ten aanzien van voornoemde bijstandsonderdelen de
beleidsmatige verantwoordelijkheid van gemeenten wordt vergroot. Dit
komt in de regelgeving ondermeer tot uitdrukking in het vervallen van de
regelgeving met betrekking tot de tijdelijke woonkostentoeslagen bij
woonkosten boven de maximumhuurgrens en de bepalingen ten aanzien
van de aflossing van leenbijstand. Een andere consequentie is dat de
nieuwe bepalingen in het Bln ten aanzien van bijzondere bijstand ook van
toepassing zijn op de zojuist genoemde vormen van bijstand.

3.3. Bijstand voor de kosten van medische en maatschappelijke dienst–
verlening

Het complementaire karakter van de ABW impliceert dat de relatie met
voorliggende voorzieningen voortdurend de aandacht vraagt, zowel van
de rijksoverheid als van de bijstandsverlenende gemeente. Dit is met
name gebleken toen in de loop van de jaren zeventig het op grote schaal
verlenen van bijstand in de kosten van medische en maatschappelijke
dienstverlening leidde tot een indirecte financiering van dienstverlenende
instellingen door de ABW. Een dergelijke indirecte financiering van
exploitatiekosten van instellingen verdraagt zich niet met aard en doel
van de ABW. Bovendien bleek het bestaan van deze indirecte financie–
ringsmogelijkheid niet bevorderlijk voor de totstandkoming van directe
financierings– en beleidskaders, die noodzakelijk zijn voor een beheerste
ontwikkeling van het dienstverleningsaanbod. In achterliggende jaren is
daarom een beleid ontwikkeld dat was gericht op de geleidelijke beëin–
diging van deze indirecte financiering door een overdracht naar speci–
fieke financieringskaders. Deze operatie is inmiddels afgerond. De
artikelen 10a tot en met 10e ABW kunnen derhalve worden ingetrokken.
De ABW vervult nu nog slechts in zeer bijzondere omstandigheden een
functie ten aanzien van kosten van medische en maatschappelijke dienst–
verlening.

In het onderhavige wetsvoorstel wordt de verhouding aangegeven
tussen voorliggende voorzieningen en de ABW. Dit is vooral van belang
nu de financiële verantwoordelijkheid voor de bijstand voor kosten van
medische en maatschappelijke dienstverlening bij de gemeenten komt te
liggen. Als uitgangspunt geldt dat de ABW geen functie heeft wanneer
binnen een voorliggende regeling een bewuste beslissing is genomen
over de noodzakelijkheid van een voorziening in het algemeen of in een
specifieke situatie. Voor zover daadwerkelijk een beroep kan worden
gedaan op een voorliggende voorziening is er geen aanleiding tot het
verlenen van bijstand. Indien op het beleidsterrein van een voorliggende
voorziening een doelbewuste keuze is gemaakt om één of meer speci–
fieke kostensoorten niet in die voorzieningen op te nemen, dan dient de
ABW bij deze beleidskeuze aan te sluiten. Om dezelfde reden dient de
regel te gelden dat de bijstand aansluit bij een in het kader van indivi–
duele gevalsbehandeling door het uitvoeringsorgaan getroffen beslissing
om een vooriiggende voorziening niet, of slechts ten dele, toe te kennen.
De ABW strekt er niet toe dergelijke beslissingen van andere instanties
materieel ongedaan te maken. Ter voorkoming dat deze regels in een
bepaald geval onbedoeld tot ongewenste resultaten zouden leiden,
houden burgemeester en wethouders de bevoegdheid om, indien
daarvoor zeer dringende redenen zijn, bijstand te verlenen. Dit betekent
dat de ABW in noodsituaties kan blijven functioneren als laatste
redmiddel. Een uitzondering is in het wetsvoorstel gemaakt voor kosten
van medische behandelingen en verrichtingen die gerekend kunnen
worden tot de ontwikkelingsgeneeskunde, ongeacht of deze in Nederland
of in het buitenland worden uitgevoerd. De afweging of nieuwe medische
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technieken noodzakelijk zijn en financiering beschikbaar gesteld moet
worden, behoort tot het terrein van de volksgezondheid. Gemeenten
kunnen niettemin worden geconfronteerd met bijstandsaanvragen ter
bestrijding van kosten die worden gemaakt voor de toepassing van
nieuwe medische technieken. Het gaat hierbij vrijwel altijd om noodsi–
tuaties. Zonder inperking van de algemene bevoegdheid van burge–
meester en wethouders om bijstand te verlenen indien daartoe zeer
dringende redenen aanwezig zijn, zullen zij zich in dergelijke gevallen
vaak genoodzaakt voelen bijstand te verlenen. De beslissing van het
Ministerie van WVC om voor een nieuwe medische techniek geen of in
beperkte mate financiering beschikbaar te stellen, wordt dan materieel
ongedaan gemaakt. Juist op het terrein van de volksgezondheid, waar
het gaat om vragen van leven en dood, is het essentieel dat beslissingen
worden genomen door de terzake verantwoordelijke en competente
instantie. Verlening van bijstand ter financiering van medische behande–
lingen en verrichtingen die tot de ontwikkelingsgeneeskunde gerekend
kunnen worden is derhalve in alle gevallen onaanvaardbaar waar deze
financiering bewust niet wordt toegekend door het Ministerie van WVC.

De rijksconsulenten Sociale Zekerheid houden zich op de hoogte van
de mogelijkheden die in voorliggende voorzieningen geboden worden
dan wel op grond van bewuste beslissingen niet worden geboden.
Teneinde gemeenten adequaat en accuraat te kunnen informeren en
adviseren, voeren zij regelmatig overleg met centrale en gedeconcen–
treerde onderdelen van andere departementen. Dit geldt in het bijzonder
ten aanzien van ontwikkelingen op het terrein van medische voorzie–
ningen, waarover met terzake bevoegde medewerkers van het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur contacten worden onder–
houden.

Hoewel in het voorliggende wetsvoorstel een aanzienlijke deregulering
plaats heeft ten aanzien van de bepalingen die verband houden met het
tegengaan van de indirecte financiering van voorzieningen op het terrein
van de medische en maatschappelijke dienstverlening, is het kabinet op
grond van het voorafgaande van oordeel dat een herleving hiervan niet te
verwachten valt. Hierbij speelt het verschil in maatschappelijke situatie
een rol, welke zich op het terrein van de medische en maatschappelijke
dienstverlening thans kenmerkt door een volledig uitgebouwd aanbod
van voorliggende voorzieningen. Mocht een herleving van de indirecte
financiering zich onverhoopt toch voordoen, dan bestaat de mogelijkheid
om op grond van artikel 11 van de ABW een beperkende algemene
maatregel van bestuur te treffen. Gelet op de decentralisatie van
bevoegdheden die in dit wetsvoorstel wordt beoogd, komt een dergelijke
stap pas in het uiterste geval in aanmerking.

3.4. Wijzigingen in de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Rww)

Bijstand voor kosten verbonden aan noodzakelijke scholing of werker–
varing

Ter bevordering van de zelfstandige voorziening in het bestaan wordt
onder meer de verplichting om bijzondere bijstand te verlenen voor
kosten verbonden aan een ten behoeve van de arbeidsmarktinschakeling
noodzakelijk geachte om–, her– of bijscholing, toegankelijk gemaakt voor
alle bijstandsgerechtigden. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie adviseert
burgemeester en wethouders hierin.

Kosten van kinderopvang worden gerekend tot de bijzondere noodza–
kelijke kosten van het bestaan wanneer deze verbonden zijn aan het
deelnemen aan noodzakelijk geachte scholing of werkervaring. Hiermee
wordt zoveel mogelijk voorkomen dat kinderopvang een knelpunt vormt
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voor deelname aan scholings– of werkervaringsprojecten. Bij de
bestrijding van langdurige werkloosheid blijkt niet alleen het volgen van
voor de arbeidsmarkt relevante scholing of opleiding een onmisbaar
instrument te zijn, maar ook het opdoen van werkervaring. Om die reden
zijn nieuwe instrumenten gecreëerd zoals de Wet ter bevordering van de
werkgelegenheid voor werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn
(Stb. 1989, 286). Het is van belang dat de faciliteiten die artikel 8 Rww
bood voor kosten van voor inschakeling in de arbeid noodzakelijk
geachte om–, her– en bijscholing, ook gaan gelden voor situaties waarin
men werkervaring opdoet. Dit uiteraard voorzover de betrokken
regelingen daarin niet voorzien.

Scholing op tertiair niveau met behoud van uitkering
Het volgen van deeltijd of volledig hoger beroeps– of wetenschappelijk

dagonderwijs met behoud van uitkering is ingevolge artikel 12 van de
Rww uitgesloten. Naast het uitgangspunt dat voorkomen dient te worden
dat bijstandsverlening de functie van de Wet op de studiefinanciering
(Stb. 1988, 336) overneemt, wordt er van uitgegaan dat het reeds
bereikte onderwijsniveau in het algemeen een voldoende basis vormt
voor (her)inschakeling in de arbeid.

Dit laatste uitgangspunt kan echter niet gehandhaafd blijven. Het komt
voor dat personen die op middelbaar of hoger niveau zijn opgeleid en
werkloos zijn, slechts kans op een arbeidsplaats hebben nadat zij een
gerichte omscholing op hoger beroeps– of wetenschappelijk onderwijs–
niveau hebben afgerond. Het arbeidsvoorzieningsinstrumentarium speelt
hierop in door het stimuleren, (mede)organiseren en (mede)financieren
van op werklozen gerichte scholing op dat niveau. In het door de
Stichting van de Arbeid op 17 november 1987 vastgestelde Eindverslag
van de Tripartiete Werkgroep Schoüng wordt geconcludeerd, dat in
dergelijke situaties artikel 12, vierde lid, als een knelpunt wordt ervaren.
Het is wenselijk dat ook personen met een bijstandsuitkering aan derge–
lijke op werklozen gerichte scholing of opleiding op tertiair niveau
kunnen deelnemen. De voorliggende wijziging strekt hiertoe. In alle
gevallen blijft als voorwaarde gelden dat geen bijstand wordt verleend,
indien het volgen van een scholing of opleiding aan de orde is, ongeacht
het niveau, waarop Hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering
betrekking heeft.

Vooruitlopend op de voortgang in regelgeving op basis van de uitge–
brachte adviezen naar aanleiding van de Adviesaanvraag Voorzieningen–
beleid werklozen (d.d. 27 mei 1988) is de wijziging van de Rww thans
uitdrukkelijk beperkt tot het niveau van scholing welke met behoud van
uitkering kan worden gevolgd. Aanpassing van artikel 12 wordt door de
SER, VNG en RGF ondersteund. Het niveau van de scholing wordt door
de SER niet als relevant criterium genoemd. Overigens is de voorge–
stelde wijziging wel voorlopig in die zin, dat de besluitvorming naar
aanleiding van de uitgebrachte adviezen inzake de vraag wie de object–
en de subjecttoetst dient uit te voeren, wederom aanpassing van de
regelgeving nodig kan maken.

4. Consequenties voor de financiële verantwoordelijkheid, het
toezicht en de informatievoorziening

4.1. Financiële effecten van de decentralisatie van de bijzondere bijstand

Bij de bepaling van de financiële effecten die gepaard gaan met de
decentralisatie van de bijzondere bijstand, dient met een drietal
elementen rekening te worden gehouden.

1. De vigerende uitgaven voor bijzondere bijstand, welke gemeenten
thans voor 90% bij het Rijk kunnen declareren. De met deze declaraties
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gemoeide bedragen zullen bij de decentralisatie van de bijzondere
bijstand van de SZW-begroting naar het Gemeentefonds worden overge–
heveld. Voor wat betreft het structureel over te hevelen niveau van
uitgaven is uitgegaan van de bekende bedragen van 166 mln. per jaar
vanaf 1991.

2. In het kader van de indertijd aangekondigde heroverwegingsope–
ratie ABW waarvan de decentralisatieoperatie een onderdeel vormde,
zou naast de vigerende bijzondere bijstandsuitgaven, ook dat deel van de
periodiek algemene bijstandsuitgaven dat als bijzonder wordt aange–
merkt, moeten worden overgeheveld naar de gemeenten. Dit element uit
de heroverweging ABW, zal worden betrokken bij de decentralisatie
bijzondere bijstand. Het betreft hier de toeslagen voor woonkosten die in
het kader van de decentralisatie worden meegenomen ad 15 mln., en de
geïndividualiseerde toeslagen ad 19 mln. per jaar. De daarmee gemoeide
middelen van structureel 34 mln. per jaar zullen worden gedekt door een
verlaging van de periodieke bijstandsuitgaven met eenzelfde bedrag.

3. Het derde element bestaat uit de extra middelen welke krachtens
het regeerakkoord zullen worden uitgetrokken ter bestrijding van
bijzondere problemen in de ABW die niet krachtens algemene regels zijn
te ondervangen. Het gaat hier om 100 mln. jaarlijks vanaf 1991.

In het navolgende overzicht zijn aangegeven de op de rijksbegroting
benodigde bedragen en de thans aanwezige dekking.

Tabel: De voor decentralisatie bijzondere bijstand benodigde middelen en de dekking
daarvan (bedragen x 1 mln.)

1991 1992 1993 1994

Benodigde middelen
" Reguliere bijzondere bijstand
* Overheveling uit periodiek algemeen
waarvan
- woonkostentoeslagen
- geïndividualiseerde toeslagen
" Intensivering regeerakkoord

Dekking
* Begroting/Meerjarenramingen SZW
" Begroting/Meerjarenramingen GF
waarvan
- Reeds overgeheveld naar GF
- Nog over te hevelen naar GF

300
166
34

15
19

100

300
119
181

156
25

300
166
34

15
19

100

300
119
181

156
25

300
166
34

15
19

100

300
119
181

156
25

300
166
34

15
19

100

300
119
181

156
25

Toelichting bij de tabel:

De benodigde middelen van 300 mln. structureel per jaar vanaf 1991
komen overeen met de hiervoor onderscheiden drie elementen van
bijzondere bijstandscategorieën. Voor de noodzakelijke bedragen is
dekking aanwezig, deels op de begroting van SZW, deels bij het
Gemeentefonds.

Krachtens de Startbrief (Tweede Kamer 1989-1990, 21 378, nr. 1) zijn
aan de meerjarenramingen SZW 1991-1994 middelen ter grootte van
100 mln. per jaar toegevoegd ter bestrijding van bijzondere problemen in
het kader van de ABW. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het
regeerakkoord. Deze bedragen zullen worden overgeheveld van de
SZW-begroting naar het Gemeentefonds.

Een deel van de uitgaven voor periodieke algemene bijstandsuitgaven
wordt als bijzondere bijstandsuitgaven aangemerkt. Het gaat hier om
uitgaven van 38 mln. gulden, welke thans voor 10% voor rekening komen
van de gemeenten. Vanaf 1991 zal een bedrag van jaarlijks 34 mln.
gulden - overeenkomend met het rijksaandeel van deze uitgaven (90%) -
worden overgeheveld van de SZW-begroting naar het Gemeentefonds.
Deze operatie is budgettair neutraal omdat tegenover de over te hevelen
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middelen een even grote verlaging staat van de periodiek algemene
bijstandsuitgaven op de SZW-begroting.

De nog over te hevelen bedragen naar het Gemeentefonds van 25 mln.
betreffen de middelen die zijn gemoeid met een destijds ten laste van de
SZW-begroting ingeboekte ombuiging, welke ten bate is gekomen van
de algemene middelen (zie de inleiding). Deze ombuiging is krachtens
besluitvorming van het vorige kabinet ingetrokken, doch moet nog begro–
tingstechnisch worden verwerkt. De toevoeging aan het Gemeentefonds
van 25 mln. uit de algemene middelen vormt hiervan de realisatie.

In het in paragraaf 2.6 omschreven gestructureerd overleg tussen de
bewindslieden van SZW en VNG kan over eventuele toevoegingen aan
het budget voor de bijzondere bijstand worden overlegd indien niet
beïnvloedbare ontwikkelingen dan wel maatregelen van de rijksoverheid
een verhoging van de uitgaven van de gemeenten voor de bijzondere
bijstand tot gevolg hebben.

4.2. Wijziging van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten

In de bestaande situatie geldt voor de bekostiging van de bijzondere
bijstand dezelfde verdeelsleutel als voor de algemene bijstand: het rijk
vergoedt op declaratiebasis 90 procent van de kosten en de gemeenten
nemen de overige 10 procent voor hun rekening. In het onderhavige
wetsvoorstel komt de financiële verantwoordelijkheid voor de bijzondere
bijstand volledig bij de gemeenten te liggen. Hiertoe wordt artikel 47b
van de ABW aangepast. De financiële verantwoordelijkheid wordt aan
gemeenten overgedragen om een nieuw evenwicht te bewerkstelligen
tussen de beleidsmatige bevoegdheden en de financiële verantwoorde–
lijkheid.

Gemeenten worden financieel in staat gesteld de verantwoordelijkheid
voor de bijzondere bijstand te dragen door een overheveling naar het
Gemeentefonds van de gelden die tot het jaar van overheveling door het
Rijk voor deze vorm van bijstandsverlening waren uitgetrokken, zoals in
de vorige paragraaf is aangegeven. Hierin zijn begrepen de huidige
uitgaven voor bijzondere bijstand, het saldo van de leenbijstand, de
woonkostentoeslagen boven de huursubsidiegrens, het bedrag dat bij
wijze van individualisering wordt verstrekt naast de periodieke normuit–
kering en de op grond van het Bln verleende bijstand voor noodzakelijke
kosten van medische en maatschappelijke dienstverlening. De omvang
van het over te hevelen bedrag is in de adviesaanvraag aan de Raad voor
de Gemeentefinanciën van 3 mei 1989 conform de raming 1989 op de
begroting van Sociaie Zaken en Werkgelegenheid bepaald op f 200 mln.

In overeenstemming met de opvatting van de Raad van de Gemeente–
financiën zal een verdeling van de over te hevelen gelden worden
doorgevoerd waarbij de verdelingseffecten worden beoordeeld op grond
van de realisaties gedurende de periode 1986 tot en met 1988. Daarbij
zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de effecten van mutaties
in de verfijningsregeling sociale structuur.

Ter bevordering van een adequate verlening van bijzondere bijstand is
overeenkomstig het Regeeraccoord een additioneel bedrag oplopend tot
f 100 mln. uitgetrokken, dat bij de decentralisatie van deze bijstandsver–
lening eveneens aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd. Tesamen
met het bedrag van f 200 mln. dat thans door het Rijk voor de bijzondere
bijstand wordt uitgetrokken, resulteert aldus een toevoeging van f 300
mln. aan het Gemeentefonds.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 644, nr. 3 16



4.3. Gevolgen voor het toezicht en de informatievoorziening

De verhouding rijk-gemeenten wordt gekenmerkt door het feit dat de
gemeenten deze wet in medebewind uitvoeren. De minister blijft uitein–
delijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet.

De decentralisatie van de bijzondere bijstand heeft gevolgen voor het
toezicht op gemeenten zoals dat namens de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid door de rijksconsulenten sociale zekerheid wordt
uitgeoefend. Ten gevolge van de grotere beleidsverantwoordelijkheid van
de gemeenten voor de bijzondere bijstand, komt de rechtsmatigheids–
toets voorop te staan. Door de beperking van de landelijke regels en de
globalere inhoud van de resterende bepalingen, verandert uiteraard ook
het karakter van deze rechtmatigheidstoets. Daarnaast zal nog wel een
toetsing plaatsvinden aan eventuele strijdigheid met het algemene
belang. Dit is met name aan de orde wanneer gemeenten een zodanige
invulling zouden geven aan het bijzondere bijstandsbeleid, dat daarmee
het centrale inkomensbeleid wordt doorkruist, bijvoorbeeld door het
treffen van categorale regelingen. Het toezicht zal zich met betrekking
tot de bijzondere bijstandsverlening derhalve kenmerken als een
marginale toetsing op hoofdlijnen. In het kader van de herinrichting van
de Algemene Bijstandswet zal het toezicht in zijn totaliteit alsmede de
formele vastlegging daarvan, in ogenschouw worden genomen in
samenhang met de wijziging van de ABW als geheel. In het onderhavige
wetsontwerp blijven de bepalingen in de ABW terzake van het toezicht
ongewijzigd. Feitelijk zal toch een belangrijke verandering optreden.
Doordat de gemeenten de financiële verantwoordelijkheid gaan dragen
voor de bijzondere bijstand, zal de onaanvaardbaarverklaring van kosten
voor dit onderdeel van de bijstandsverlening niet meer aan de orde zijn.

Vanwege het vervallen van de rijksvergoeding is een comptabele
controle vanwege het rijk op de bijzondere bijstandsuitgaven niet meer
aan de orde. De eindverantwoordelijkheid van de minister voor de
uitvoering van de wet brengt met zich dat het noodzakelijk is dat hij blijft
beschikken over de nodige informatie hieromtrent. Om die reden zal de
in artikel 81 b, derde lid, vastgelegde verplichting voor de gemeenten tot
het verstrekken van inlichtingen aan de rijksconsulent en het verlenen
van inzage in van belang zijnde bescheiden ook van toepassing blijven
voor de bijzondere bijstandsverlening. Daarmee kan de rijksconsulent
invulling geven aan zijn signalerende taak aan de minister van voor het
beleid relevante ontwikkelingen en knelpunten alsmede het adviseren
over mogelijkheden voor de oplossing daarvan.

De rijksconsulent heeft door middel van overleg en inzage in de
beleidsstukken van de gemeente kennis van de ontwikkelingen in de
afzonderlijke gemeenten. Indien hieruit blijkt dat sprake is van ofwel een
te ruim, de mogelijkheden van de bijstandswet overschrijdend beleid,
ofwel een sterk terughoudend beleid, wordt hierover overleg gevoerd
met de betrokken gemeente.

Door signalering aan het departement op basis van de gegevens die
door middel van het overleg, relevante beleidsstukken van de betrokken
gemeente en, indien noodzakelijk, via dossieronderzoek zijn verzameld,
kan toetsing plaatsvinden aan het algemeen belang en met name aan het
centraal inkomensbeleid. Daarop kunnen, indien sprake is van strijdigheid
met het algemeen belang, op grond van artikel 185 van de Gemeentewet
(Stb. 1931, 89) nadere maatregelen worden genomen.
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5. Adviezen

5.1. Ser-advisering

De Commissie Sociale Voorzieningen van de SER heeft op 8
september 1989 een interimadvies uitgebracht over de hoofdlijnen van
de herinrichting van de ABW. Uit dit advies blijkt dat de Commissie
onder een drietal voorwaarden instemt met de decentralisatie van de
bijzondere bijstand en de nadere uitwerking die hieraan wordt gegeven.
Een voorwaarde is dat de decentralisatie niet een op zichzelf staand doel
dient te zijn, maar dat deze alleen is te rechtvaardigen als hierdoor -
mede in het belang van bijstandsgerechtigden - de doelmatigheid,
doeltreffendheid en legitimiteit van de bijstandsverlening wordt vergroot.
Een tweede voorwaarde is dat met de decentralisatie de rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid zoveel mogelijk worden gehandhaafd. In dit verband
wijst de commissie erop dat door de grotere gemeentelijke verantwoor–
delijkheid voor de bijzondere bijstandsverlening de betekenis van
gemeentelijke richtlijnen ter zake zal toenemen. Om die reden pleit de
commissie voor handhaving van de publicatieplicht van dergelijke richt–
lijnen. De derde voorwaarde is dat de eigen verantwoordelijkheid van de
centrale overheid voor het minimabeleid behouden blijft.

Met betrekking tot de nadere uitwerking van de decentralisatie van de
bijzondere bijstand onderschrijft de Commissie de voorgestelde nieuwe
afbakening tussen algemene en bijzondere bestaanskosten. Ook de
voorgestelde deregulering van de bepalingen ten aanzien van leenbij–
stand, de woonkostentoeslag bij te duur wonen en de vaststelling van het
draagkrachtpercentage zijn door de commissie positief ontvangen.

Het kabinet is van oordeel dat in bijgaand wetsvoorstel afdoende
rekening wordt gehouden met de door de commissie geformuleerde
randvoorwaarden. Hiervoor is reeds aangegeven dat het hoofddoel van
het wetsvoorstel is om de mogelijkheid te vergroten om maatwerk bij de
bijstandsverlening te leveren. Bijstandsgelden kunnen hierdoor doelma–
tiger worden ingezet waardoor de legitimiteit van de bijstandsverlening
wordt vergroot. Het kabinet is met de Commissie van oordeel dat
behoudt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid belangrijke maatstaven
zijn bij de beoordeling van de decentralisatie. In paragraaf 2.1 is aange–
geven dat er voldoende waarborgen zijn dat de rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid niet in gevaar worden gebracht.

Het kabinet onderschrijft de opvatting van de Commissie dat door de
decentralisatie het belang van gemeentelijke richtlijnen toeneemt. Of dit
er toe zou moeten leiden dat de bestaande verplichting tot vaststelling
en publicatie van dergelijke richtlijnen gehandhaafd blijft, moet in breder
verband worden bezien in het kader van de herinrichting van de ABW.
Aangezien het in deze niet wenselijk wordt geacht hierop vooruit te
lopen, wordt in dit wetsvoorstel geen wijziging ten aanzien van de publi–
catieplicht voorgesteld.

Met betrekking tot de derde randvoorwaarde van de Commissie -
behoud van de centrale verantwoordelijkheid voor het inkomensbeleid -
kan verwezen worden naar het gestelde in paragraaf 2.4 en 4.3 van deze
memorie.

Aangaande de vraag of decentralisatie van de bijzondere bijstand
gepaard moet gaan met volledige overdracht van de financiële verant–
woordelijkheid voor deze vorm van bijstand, is de Commissie verdeeld.
Een deel van de Commissie steunt het kabinetsvoornemen om de finan–
ciële verantwoordelijkheid volledig bij de gemeenten te leggen, terwijl
een ander deel vindt dat met een beperkte vergroting van het gemeen–
telijk aandeel volstaan moet worden. Het kabinet acht de overdracht van
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de financiële verantwoordelijkheid onlosmakelijk verbonden met de
vergroting van de gemeentelijke beleidsruimte voor de bijzondere
bijstand. De gemeente moet het maatwerk leveren; het rijk beperkt zich
tot het aangeven van enkele algemene kaders. Een gedeeltelijke finan–
ciële verantwoordelijkheid van het rijk betekent dat het systeem van rijks–
vergoedmgen op declaratiebasis voor de financiering van de bijzondere
bijstand gehandhaafd zou blijven. Het rijk blijft ook medeverantwoor–
delijk voor de doelmatige besteding van de betrokken gelden, waardoor
het toezicht een ruimer aandachtsveld zal moeten houden. De onaan–
vaardbaarverklaring van kosten zou onderdeel moeten blijven van het
toezichtsinstrumentarium. Het kabinet is van oordeel dat het in stand
houden van een, zij het beperkter, financiële verantwoordelijkheid van
het rijk, strijdig zou zijn met de decentralisatie van bevoegdheden die zij
noodzakelijk acht om de doelmatigheid van de bijzondere bijstandsver–
lening te vergroten. Aan het advies van een deel van de Commissie om
de financiële verantwoordelijkheid maar ten dele over te dragen, wordt
derhalve geen gevolg gegeven.

In de adviesaanvrage aangaande de herinrichting van de ABW is de
SER mede om een oordeel gevraagd over een eventuele decentralisatie
van de bijstand voor bedrijfskapitaal. In een tweede interimadvies met
betrekking tot de herinrichting van de ABW d.d. 16 februari 1990 wijst
de SER decentralisatie van dit bijstandsonderdeel af. Mede om die reden
wordt in het onderhavige wetsvoorstel niet voorgesteld om de bijstand
voor bedrijfskapitaal te decentraliseren.

5.2. Het advies van de Raad voor de Gemeentefinanciën

Per brief van 12 juli 1989 heeft de Raad voor de Gemeentefinanciën
gereageerd op de voorstellen met betrekking tot de herinrichting van de
ABW. Ten aanzien van de bijzondere bijstand kan de Raad zich vinden in
het principe dat een vergroting van de beleidsvrijheid van de gemeenten
gepaard gaat met een vergroting van de financiële verantwoordelijkheid.
Aangezien volgens de Raad de bijzondere bijstand ook elementen bevat
waarop de gemeenten geen zeggenschap kunnen uitoefenen, is de Raad
geen voorstander van een volledige bekostiging door gemeenten. De
Raad is van mening dat de voorstellen ten aanzien van de bijzondere
bijstand niet los mogen worden gezien van die ten aanzien van de
algemene bijstand. Het vervroegd decentraliseren van de bijzondere
bijstand wijst de Raad in zijn advies van 12 juli 1989 dan ook af. De
Raad is verder van mening dat gezien het grillige karakter van vooral de
bijzondere bijstand de verdelingsvoorstellen niet op de waarneming van
een jaar mogen worden gebaseerd maar betrekking moeten hebben op
een langere periode, bijvoorbeeld drie jaar. Het kabinet komt aan dit
bezwaar van de Raad tegemoet door uit te gaan van realisaties over
meerdere jaren (zie paragraaf 4.2).

Zoals hiervoor is aangegeven zal geen gevolg worden gegeven aan het
advies om de financiële verantwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand
maar ten dele over te dragen. Ook wordt niet overwogen met de decen–
tralisatie van de bijzondere bijstand te wachten tot ook voorstellen met
betrekking tot de herinrichting van de ABW in de vorm van een
wetsvoorstel aan de Kamer kunnen worden aangeboden. De met de
decentralisatie geboden mogelijkheid om beter in te kunnen spelen op
individuele omstandigheden van de bijstandsaanvrager acht het kabinet
dusdanig belangrijk dat het voorüggende wetsvoorstel met voorrang
wordt ingediend.

Bij deze reactie op het advies van de Raad past een kanttekening. Aan
de Raad is een voorstel om advies voorgelegd waarin behalve de decen–
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tralisatie van de bijzondere bijstand ook de verhoging van het gemeen–
telijk aandeel bij de bijstandsverlening voor algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan van 10% naar 20% was opgenomen. Zoals eerder
in deze memorie opgemerkt, heeft het kabinet inmiddels afgezien van
het voorstel tot verhoging van het gemeentelijk aandeel van 10% naar
20%. Bovendien heeft zich ten opzichte van het advies van de Raad ook
een ander nieuw feit voorgedaan, namelijk de 100 mln. die bij het
regeerakkoord is uitgetrokken ter bestrijding van bijzondere problemen in
de ABW. De nieuwe omstandigheden maken de bezwaren van de Raad
naar de mening van het kabinet minder zwaarwegend. Ook de verde–
lingsaspecten is reeds ingegaan in paragraaf 4.2.

5.3. Het advies van de Raad voor het binnenlands bestuur

Op 26 februari 1990 bracht de Raad voor het binnenlands bestuur uit
eigen beweging een advies uit, met als titel «Gemeenten Minima
Bijstandswet». In dit advies geeft de Raad zijn reactie op ontwikkelingen
als de herinrichting van de bijstandswet en het gemeentelijk minima–
beleid.

De Raad acht het beoordelen van individuele behoeften aan bijzondere
bijstand een taak die zo dicht mogelijk bij de burger dient plaats te
vinden. Daarom stemt hij in met de verdergaande decentralisatie van de
bijzondere bijstand. Wel is de Raad van oordeel dat in dat geval aan
gemeenten de verplichting moet worden opgelegd om regels te stellen
met betrekking tot de bijzondere bijstand.

De Raad betwijfelt of bij de aanpassing van de verdeling van de kosten
wel zover moet worden gegaan dat de gemeenten de kosten voor
bijzondere bijstand voor 100% vergoeden. Dit gezien het open einde
karakter van de bijzondere bijstand, terwijl er indicaties bestaan over een
hoge mate van niet-gebruik van de bijzondere bijstand. Voor deze finan–
ciële risico's acht de Raad een compensatieregeling noodzakelijk.
Hierover en over de verdeling van de kosten voor bijzondere bijstand
dient volgens de Raad nader overleg plaats te vinden tussen Rijk en
gemeenten.

Evenals het kabinet is de Raad van mening dat het geen goede zaak is
dat gemeenten een eigen minimabeleid voeren buiten de bijstandswet
om. Hij wijst hierbij op de gevolgen voor rechtsgelijkheid en rechtsze–
kerheid en het ontbreken van een juridisch kader. Voor de Raad is dit een
extra reden om in te stemmen met de ruimere bevoegdheid van
gemeenten bij het verlenen van bijzondere bijstand, zodat het gemeen–
telijk minimabeleid zoveel mogelijk zal kunnen plaatsvinden binnen de
kaders van de Algemene Bijstandswet.

Het kabinet concludeert dat de kanttekeningen van de Raad voor het
binnenlands bestuur ten aanzien van de verdeling van de financiële
verantwoordelijkheid in grote mate overeenkomen met wat hierover is
opgemerkt door een deel van de Commissie Sociale Voorzieningen van
de SER. Hiervoor kan worden verwezen naar het gestelde in paragraaf
5.1. Met betrekking tot het advies van de Raad om gemeenten de
verplichting op te leggen om ten aanzien van de bijzondere bijstandsver–
lening regels te stellen, is het kabinet van opvatting dat het opnemen van
een aparte verplichting niet nodig is, gezien de bestaande binding van de
gemeente aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In zijn
advies besteedt de Raad tevens aandacht aan onderwerpen op het
terrein van de algemene bijstandsverlening. Op deze punten zal worden
ingegaan in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Herinrichting
Algemene Bijstandswet.
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6. Overige aspecten

6.1. Gevolgen voor vrouwen

De voornemens in dit wetsvoorstel zijn zowel op mannen als vrouwen
van toepassing. Naar verwachting zullen de voorgestelde maatregelen ter
oevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening vooral ook van
belang zijn voor alleenstaande ouders die niet behoren tot de categorie
werkloze werknemers. Dit zijn voor het overgrote deel vrouwen. Het
betreft hier de voorgestelde mogelijkheden om bepaalde vormen van
tertiair onderwijs te volgen met behoud van uitkering, de mogelijkheid
om bijzondere bijstand voor kinderopvang te verstrekken en de
mogelijkheid om het drempelbedrag te laten vervallen bij noodzakelijke
kosten ter voorziening in het eigen bestaan.

6.2. Terughoudendheid met regelgeving

De decentralisatie van de bijzondere bijstand vermindert het aantal
centrale regels op het terrein van de bijstandsverlening en legt de
beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid voor de bijzondere
bijstand bij gemeenten. Ondermeer komen te vervallen: het Bld, een
drietal beschikkingen gebaseerd op het Bld en in het Bln de woonkosten–
bepalingen bij te duur wonen en de bepalingen ten aanzien van leenbij–
stand. Deze operatie levert dus een belangrijke bijdrage aan het terug–
dringen van regelgeving.

Met de decentralisatie wordt beoogd het leveren van maatwerk bij de
bijstandsverlening te bevorderen. Het is moeilijk te schatten of dit extra
werkzaamheden voor gemeenten met zich mee zal brengen. Voor zover
door de decentralisatie bestaande gemeentelijke steunfondsen overbodig
worden, kunnen de daarvoor ingezette menskracht en middelen worden
ingezet bij de bijstandsverlening.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

In artikel 1a wordt de verhouding aangegeven tussen voorliggende
voorzieningen en de ABW. Het gestelde onder artikel 1a betekent dat de
in artikel 2 van de ABW neergelegde taak van de gemeente om
voorlichting te verstrekken over de nnogelijkheden van dienstverlening en
desgewenst bemiddeling te verlenen tot het verkrijgen van dienstver–
lening des te meer van belang wordt.

Voor de opzet van deze bepaling is nauw aangesloten bij de advisering
door de SER (Interimadvies herinrichting ABW d.d. 8 september 1989).
De problematiek inzake bijstandsaanvragen voor de kosten van (dure)
medische ingrepen en nieuwe vormen van medische en maatschappelijke
hulpverlening waarvoor het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur óf (nog) geen voorziening of experiment heeft ingesteld óf alleen
een experiment heeft ingesteld óf nog geen beslissing heeft genomen,
dient binnen dit kader te worden beoordeeld. Hierbij geldt als
uitgangspunt dat de ABW geen functie heeft wanneer binnen de voorlig–
gende regeling een bewuste beslissing is genomen over de noodzake–
lijkheid van een voorziening in het algemeen of in een specifieke situatie.
Voor zover daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan op een voorlig–
gende voorziening is er geen aanleiding tot het verlenen van bijstand.
Zou in een dergelijke situatie niettemin bijstand worden verleend, dan
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zou het functioneren van een voorliggende voorziening worden
doorkruist. Om dit te voorkomen wordt in het voorgestelde eerste lid van
artikel 1a expliciet geregeld dat het recht op bijstand een complementair
recht is. Of een bepaalde voorziening kan worden aangemerkt als
toereikend en passend is niet alleen afhankelijk van de omstandigheden
en mogelijkheden in het individuele geval, maar wordt, in het kader van
aard en doel van de betreffende voorziening, mede bepaald door
hetgeen naar algemeen maatschappelijk inzicht aanvaardbaar is.

Indien op het beleidsterrein van een voorliggende voorziening een
doelbewuste keuze is gemaakt om één of meer kostensoorten niet in die
voorzieningen op te nemen, dan dient de ABW bij deze beleidskeuze aan
te sluiten. Om dezelfde reden dient de regel te gelden dat de bijstand
aansluit bij een in het kader van individuele gevalsbehandeling door de
daartoe bevoegde instantie getroffen beslissing om een voorliggende
voorziening niet, of slechts ten dele, toe te kennen. De ABW strekt er
niet toe dergelijke beslissingen van andere instanties materieel ongedaan
te maken. Het voorgestelde derde lid brengt dit tot uitdrukking. Artikel 1a
heeft geen betrekking op de samenloop van eigen bijdragen als een
beroep wordt gedaan op meerdere voorzieningen. Deze kosten kunnen
derhalve aanleiding zijn tot het verlenen van bijzondere bijstand.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin beroep op een voorliggende
voorziening kan worden gedaan, maar de effectuering van dat beroep
enige tijd vraagt. In de periode die hiermee gemoeid is, kan bijstand
worden verleend op grond van het vierde lid van artikel 1a. Het spreekt
dan van zelf dat het beroep doen op de betrokken voorliggende
voorziening als verplichting aan de verleende bijstand wordt verbonden.
Ook ter voorkoming dat de in het tweede en derde lid neergelegde regels
in een bepaald geval onbedoeld tot ongewenste resultaten zou leiden,
kent het vierde lid aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid toe
om, indien daarvoor zeer dringende redenen zijn, in afwijking van de
algemene regel bijstand te verlenen. Dit betekent dat de ABW in noodsi–
tuaties blijft functioneren als laatste redmiddel. Een dergelijke situatie is
aan de orde wanneer nog geen besluitvorming heeft plaats gevonden
over het opnemen van een voorziening in een daarvoor in aanmerking
komende voorliggende regeling. In dergelijke gevallen kan bijstand
worden verleend. Indien de bijstandsverlening voor een bepaalde
voorziening een meer algemeen verschijnsel gaat vormen, moet het
verantwoordelijke vakdepartement beoordelen of een direct financie–
ringskader gecreëerd moet worden. Voor activiteiten die liggen buiten de
verantwoordelijkheid van de betrokken vakdepartementen, is het aan
andere bevoegde instanties om te beoordelen of een direct financierings–
kader gecreëerd moet worden. Bij het signaleren of sprake is van een
meer algemeen verschijnsel spelen de rijksconsulenten sociale zekerheid
een rol. De rijksconsulenten zullen tevens een tussenschakel vormen
wanneer gemeenten zich op de hoogte willen stellen van de actuele
stand van beleid van een vakdepartement terzake van een voorliggende
voorziening.

Het uitgangspunt dat de ABW geen functie heeft wanneer binnen een
voorliggende regeling een uitdrukkelijke beslissing is genomen over de
noodzaak van een voorziening, spreekt heel duidelijk in zaken betreffende
de volksgezondheid; het kan hier immers gaan over vragen van leven of
dood. Keuzen in deze vereisen een zeer grote zorgvuldigheid en een zeer
grote deskundigheid. Het is derhalve essentieel dat de beslissingen
genomen worden door de terzake verantwoordelijke en competente
instantie. Immers niet mag worden verwacht dat het bijstandsverlenend
orgaan over de vereiste deskundigheid beschikt. Gemeenten worden
thans niettemin geconfronteerd met bijstandsaanvragen ter bestrijding
van kosten die worden gemaakt voor de toepassing van nieuwe
medische technieken. In het vierde lid is daarom een beperking op deze
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uitzonderingsclausule aangebracht. Deze beperking heeft betrekking op
kosten van medische behandelingen en verrichtingen die gerekend
kunnen worden tot de ontwikkelingsgeneeskunde ongeacht of deze in
Nederland of het buitenland worden uitgevoerd. In dit verband wordt
voor de omschrijving van ontwikkelingsgeneeskunde aangesloten bij de
begripsomschrijving van artikel 18c van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen
(Stb. 1971, 268), zoals die na goedkeuring door de Eerste Kamer zal
worden gewijzigd (Kamerstukken I, 20 889, 1988-1989, nr. 36d), te
weten: de op wetenschappelijk inzicht gebaseerde ontwikkeling en
evaluatie van methoden en technieken binnen de praktijkomstandigheden
van een ziekenhuisvoorziening, waarvan de uiteindelijke toepassing
ingrijpende kwalitatieve, maatschappelijke, ethische, juridische, finan–
ciële of organisatorische gevolgen in de gezondheidszorg kan hebben.
De afweging of deze nieuwe medische technieken noodzakelijk zijn en
financiering hiervoor beschikbaar gesteld moet worden, behoort tot het
terrein van de volksgezondheid. Ook indien tot een experiment wordt
besloten, houdt dit in dat voor het vakdepartement de noodzaak van
toepassing van de voorziening nog niet vaststaat. Binnen het kader van
de bijstandsverlening betekent dit dat de kosten die de nieuwe medische
techniek met zich brengt, niet als noodzakelijke bestaanskosten aange–
merkt behoren te worden. In geval van een experiment zou honorering
van bijstandsaanvragen het terzake gevoerde beleid doorkruisen. Er
ontstaat immers parallel aan het geconditioneerde financieringskader
voor experimenten en onderzoeken een vergelijkbaar, aanvullend finan–
cieringskader vanuit de ABW. Het moet als onjuist worden beschouwd,
wanneer door bijstandsverlening toepassing van medische technieken
mogelijk wordt gemaakt, waarvoor óf het betreffende ministerie bewust
geen voorziening getroffen heeft óf waarmee een ruimere toepassing
mogelijk wordt gemaakt dan in het kader van experimenten wordt
beoogd. In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging
van de ABW met betrekking tot de indirecte financiering wordt hierover
gesteld: «Door het niet verlenen van bijstand wordt voorkomen dat de
ABW een functie vervult als alternatieve financieringsbron voor de
initiëring, perfectionering of uitbouw van allerlei voorzieningen,
uitsluitend op grond van het feit dat hiervoor (elders) nog geen beleids–
matige of budgettaire ruimte beschikbaar is, en waarvan de noodzaak
voor het vakdepartement nog niet vaststaat». (Wijziging ABW met
betrekking tot indirecte financiering, Kamerstukken II, 1976-1977,
14 199, nr. 3). Omdat het noodzakelijke karakter van de betrokken
voorziening in een experimentele fase nog in het geding is, is bijstands–
verlening ook op grond van het individualiseringsbeginsel dan niet aan de
orde.

B

Door de wijziging van artikel 1a, die ook voorziet in een uitzonderings–
clausule voor noodsituaties, kan artikel 1b vervallen. Hiermee verdwijnt
de meldingsplicht van gevallen waarin de uitzonderingsclausule wordt
toegepast. De SER is, blijkens zijn advies van 8 september 1989, met het
kabinet van oordeel dat deze niet past bij de vergrote verantwoorde–
lijkheid van de gemeente voor de bijzondere bijstandsverlening. Door de
intrekking van de delegatiebepaling van artikel 1b vervalt ook de
Beschikking ter uitvoering van artikel 1b, tweede lid, van de Algemene
Bijstandswet (Stcrt. 1982, 79).

In samenhang met de wijziging van artikel 1a kunnen ook de
bepalingen vervallen die de ABW kent betreffende de toelating van
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instellingen of personen. Hiertoe strekt het gestelde in onderdeel C van
artikel I van deze wet. Praktijk is dat deze bepalingen al geen betekenis
meer hebben.

In artikel 47b van de ABW wordt de beperking aangebracht dat het rijk
alleen 90 procent vergoedt van de bijstand voor algemeen noodzakelijke
bestaanskosten en van de bijstand ter voorziening in bedrijfskapitaal. Dit
betekent dat alle netto uitgaven ter zake van bijzondere bijstand, zoals
bedoeld in dit wetsvoorstel, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet volledig ten laste, respectievelijk ten gunste, van desbetref–
fende gemeenten komen. Uit het nieuwe artikel 2 en de hoofdstukken II
en III respectievelijk hoofdstuk IV van het Bln komt naar voren wanneer
bijstand voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan aan de
orde is dan wel bijstand voor bijzondere noodzakelijke kosten van het
bestaan.

Artikel II

A en B

Zoals uiteen is gezet in paragraaf 3.2, vergt de verruimde beleids–
matige en financiële verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de
bijzondere bijstandsverlening een andere afbakening tussen de
begrippen algemene en bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan.
In dit wetsvoorstel wordt dit onderscheid - en daarmee dat tussen
normbijstand en bijzondere bijstand - zo gehanteerd, dat de periodieke
normbijstand in het algemeen voorziet in alle noodzakelijke bestaans–
kosten en dat bijzondere bijstand slechts in bijzondere omstandigheden
nodig is. Niet langer de aard van de kosten, maar de omstandigheden
van de betrokkenen zijn derhalve bepalend. De definities van algemene
en bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan die in het Bld en het
huidige Bln zijn gegeven, brengen het gewenste onderscheid, mede door
de invulling die ze in de loop van de tijd hebben gekregen, niet langer
adequaat tot uitdrukking en kunnen daardoor verwarrend werken. Bij de
herinrichting van de Algemene Bijstandswet zal derhalve een nieuwe
terminologie worden voorgesteld. In het voorliggende wetsontwerp
worden de definities van algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan
en bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan geschrapt. In welke
gevallen de bepalingen terzake van de bijstand voor algemene respectie–
velijk bijzondere noodzakelijke bestaanskosten van belang zijn, blijkt uit
het voorgestelde artikel 2 van de hoofdstukken II en III respectievelijk IV
van het Bln.

Het bestaande artikel 2 van het Bln kent in het tweede lid aan burge–
meester en wethouder de bevoegdheid toe om af te wijken van één of
meer bepalingen van dit besluit indien de omstandigheden en mogelijk–
heden van persoon en gezin daartoe aanleiding geven. Daar waar indivi–
duele omstandigheden leiden tot bijzondere noodzakelijke kosten van het
bestaan die reden vormen voor meer bijstandsverlening dan voortvloeit
uit de bepalingen van hoofdstuk II en III, is sprake van bijzondere
bijstandsverlening als bedoeld in artikel 18a van het nieuwe hoofdstuk
IV.

C, D, E, Fen G

De in deze onderdelen genoemde bepalingen van hoofdstuk II van het
Bln vervallen, omdat woonkosten hoger dan de maximumhuurgrens voor
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de huursubsidie en kosten van dienstverlening voortaan tot de bijzondere
noodzakelijke kosten van het bestaan worden gerekend en de bijstands–
verlening derhalve plaats vindt met inachtneming van hoofdstuk IV.
Hierdoor krijgen gemeenten volledige beleidsvrijheid ten aanzien van de
in die situaties te verlenen bijstand en de daaraan te verbinden
voorwaarden.

De woonkostentoeslagen die worden verstrekt in situaties dat de
woonkosten lager liggen dan de maximumhuurgrens voor de huursub–
sidies worden niet tot de bijzondere bijstand gerekend omdat in die
gevallen geen sprake is van bijzondere omstandigheden. Het gaat hierbij
om toeslagen voor bewoners van een eigen huis en voor huurders
waarvan het inkomen in het lopende huursubsidietijdvak is gedaald.
Mede in verband met de afstemming tussen de ABW en de Wet indivi–
duele huursubsidie is het wenselijk dat deze toeslagen tot de normbij–
stand blijven behoren en dat de centrale bepalingen ter zake gehand–
haafd blijven.

H en I

Aangezien in het onderhavige wetsvoorstel het onderscheid tussen
bijstand voor algemeen noodzakelijke kosten respectievelijk bijzondere
noodzakelijke kosten van het bestaan niet gebaseerd is op de aard van
de kosten, dient artikel 7 van het Bln te worden gewijzigd waar wordt
gesproken van «algemeen noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen».
De bepalingen 7a tot en met 7i van het Bln worden in het wetsvoorstel
vervangen door éèn nieuw artikel, 18d, van het Bln. De landelijke
normering met betrekking tot de aflossingsbedragen en –termijnen en de
bepaling dat het restant van de leenbijstand na drie jaar kan worden
kwijtgescholden, komt daarmee te vervallen.

Jen K

In paragraaf 3.3 wordt uiteengezet dat de ABW geen functie meer
vervult als indirecte financieringsbron van dienstverlenende instellingen.
Alleen in bijzondere omstandigheden zal daarom nog bijstand worden
verstrekt voor noodzakelijke kosten van verpleging of verzorging van
personen die in een inrichting verblijven. Die mogelijkheid bestaat in de
huidige regelgeving op grond van hoofdstuk III van het Bln. gezien het
karakter van deze vorm van bijstand wordt in dit wetsvoorstel deze
bijstand ook tot de bijzondere bijstand gerekend. Het nieuwe hoofdstuk
IV van het Bln inzake de verlening van bijzondere bijstand is daardoor
ook van toepassing op personen in inrichtingen. Een gevolg hiervan is
dat ten aanzien van de bijzondere bijstand aan deze personen ook de
nieuwe - globale - draagkrachtregels van toepassing zijn. Dit is een
versoepeling ten aanzien van de bestaande situatie waarin personen in
inrichtingen het gehele inkomen boven de periodieke bijstandsnorm,
vanwege het niet van toepassing zijn van het Bld op deze categorie,
volledig voor bijzondere bestaanskosten moeten inzetten. Op grond van
de Beschikking drempelbedrag voor personen in een inrichting (Stcrt.
1985, 64) geldt het drempelbedrag voor bijzondere bijstand reeds voor
personen in een inrichting. Nu deze drempel in het nieuwe hoofdstuk IV
van het Bln is opgenomen, kan deze beschikking vervallen.

M

Artikel 18a

In artikel 18a is de op artikel 1 ABW gebaseerde rechtsplicht
neergelegd van burgemeester en wethouders tot het verlenen van
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bijstand voor de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan.
Omschreven wordt onder welke omstandigheden bijzondere bijstand
moet worden verleend. Het artikel bedoelt derhalve geen definiërende
bepaling te zijn. In de toelichting bij artikel II, A en B is aangegeven
waarom in het onderhavige wetsvoorstel geen omschrijving wordt
gegeven van de begrippen algemene respectievelijk bijzondere noodza–
kelijke kosten van het bestaan.

Bijzondere bijstand kan uiteraard ook worden verleend wanneer de
betrokkene beschikt over inkomen uit een andere bron dan de bijstand en
sprake is van bijzondere bestaanskosten die naar het oordeel van burge–
meester en wethouders niet uit dit inkomen kunnen worden voldaan.

Indien het deelnemen aan of gebruik maken van bepaalde voorzie–
ningen noodzakelijk wordt geacht voor de zelfstandige voorziening in het
bestaan, worden hiertoe strekkende voorwaarden aan de uitkering
verbonden. Indien aan het gebruik maken van de betrokken voorzie–
ningen kosten verbonden zijn waarin niet door andere regelingen wordt
voorzien, moet hiervoor op grond van artikel 18a bijstand worden
verleend. Hierbij is het drempelbedrag riiet van toepassing. Of een
opleiding of werkervaring noodzakelijk is, moet na overleg met de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie worden bepaald.

Artikel 8 van de Rww was beperkt tot de categorie werkloze
werknemers. Het ontbreken van een dergelijke voorziening voor met
name alleenstaande ouders die bijstand ontvangen maar niet tot de
personenkring van de Rww worden gerekend, wordt in de uitvoerings–
praktijk als een belemmering ervaren. Door de bepaling van artikel 8
Rww te doen vervallen, ontstaan voor alleenstaande ouders op grond van
het onderhavige artikel dezelfde faciliteiten als voor personen die onder
toepassing van de Rww bijstand ontvangen.

Zoals in de circulaire van 18 mei 1982 inzake vorming en scholing van
vrouwen in de bijstand was aangegeven kan verlening van bijzondere
bijstand ook noodzakelijk zijn voor kosten verbonden aan activiteiten die
geen direct beroepsgericht karakter hebben maar wel een noodzakelijke
voorbereiding vormen op de toegeleiding naar de arbeidsmarkt. Voor
zover het deelnemen aan dergelijke noodzakelijk geachte activiteiten,
bijvoorbeeld het volgen van scholing of opdoen van werkervaring, voor
de betrokkene kosten van kinderopvang met zich brengt waar geen
andere regeling in voorziet, kan hiervoor op grond van artikel 18a
bijzondere bijstand worden verleend. De circulaire van 18 mei 1982
bood daarvoor reeds de ruimte. In de meeste gevallen zal het gaan om
gastouderopvang en particuliere opvang.

Om te voorkomen dat de kinderopvang toch weer een knelpunt gaat
vormen bij de doorstroming van scholing of werkervaring naar arbeid,
zou de bijstand voor deze noodzakelijk te achten kinderopvang, na afloop
van de scholings– of werkervaringsperiode, ook verleend moeten worden
nadat betrokkene bemiddeld is naar een baan. Het ligt in de rede de
bijstandsverlening in deze «werkperiode» te beperken tot een jaar, daar
verwacht mag worden dat betrokkene na een jaar ingegroeid zal zijn in
de arbeidssituatie. De gemeente zal echter per individueel geval moeten
bekijken of beëindiging van de bijstandsverlening voor buitenschoolse
opvang het risico met zich brengt van terugval in de bijstand. Een natuur–
lijke grens vormt de omstandigheid dat buitenschoolse opvang per
definitie beperkt is tot de periode van het basisonderwijs. In geval van
deeltijdarbeid waarnaast nog bijstand voor algemene bestaanskosten
nodig is, heeft bijstandsverlening voor de kosten van kinderopvang van
de betrokkene plaats door deze bij de middelentoets in mindering te
brengen als buitengewone verwervingskosten. Brengt de betrekking een
zodanig inkomen met zich mee, dat geen bijstand voor algemene
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bestaanskosten meer noodzakelijk is, dan kunnen de kosten van kinder–
opvang, zoals hierboven gesteld, worden bestreden met bijzondere
bijstand.

Artikel 18b

De gemeente heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk deel van het
vermogen, voor zover dit het bescheiden vermogen en het vrij gelaten
vermogen in het eigen huis te boven gaat, en het inkomen, voor zover dit
de relevante bijstandsnorm te boven gaat, in aanmerking wordt genomen
voor de vaststelling van de draagkracht. Overwegingen die hierbij een rol
kunnen spelen zijn de aard van de kosten waarvoor bijstand wordt
gevraagd, de aanwezigheid van buitengewone lasten en overige persoon–
lijke omstandigheden. In dit verband is van belang dat een aantal kosten–
categorieën die tot op heden tot de algemeen noodzakelijke kosten van
het bestaan werden gerekend, volgens het wetsontwerp voortaan als
bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan gelden. Het kan daarbij
gaan om een vergoeding voor woonkosten die, gelet op de toepasselijke
norm, door de betrokkenen niet kunnen worden opgebracht, maar
bijvoorbeeld ook om een tijdelijke hogere vaststelling van de noodzake–
lijke bestaanskosten bij wijze van overbrugging. In dergelijke gevallen zal
het over het algemeen redelijk zijn op een andere wijze met de middelen
van de betrokkene rekening te houden dan wanneer het bijvoorbeeld een
vergoeding van medische kosten betreft.

De voor de bepaling van de draagkracht in aanmerking te nemen
bijstandsnorm wordt voor degenen die niet in een inrichting verblijven,
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 6d. Dat wil zeggen
dat daarbij, naast de aanspraak op vakantieuitkering, ook rekening wordt
gehouden met een eventuele verhoging in verband met ten laste
blijvende woonkosten.

In het tweede lid worden het inkomens– en vermogensbegrip nader
uitgewerkt. Inzake het vermogens is aangegeven, dat zowel de vrijlating
van het bescheiden vermogen op grond van artikel 8 Bln als de extra
vrijlating van in een eigen woning gebonden vermogen op grond van
artikel 8a ook bij de bijzondere bijstandsverlening van toepassing zijn.
Ten aanzien van het inkomen zijn de verschillende bepalingen van het Bln
van overeenkomstige toepassing verklaard met uitzondering van de vrij la–
tingsbepalingen van artikel 11 en 11a voor degenen met zelfstandige
huisvesting en die van artikel 16, tweede lid onder b voor degenen die in
een inrichting verblijven. Met de verwijzing naar de inkomensbepalingen
die ten aanzien van de algemene bijstand gelden, wordt tevens bereikt
dat de forfaitaire inkomensvaststelling in verband met het hebben van
een kostganger of een onderhuurder alsmede in verband met het
bewonen van een woning met een of meer anderen, eveneens van
toepassing zijn voor de vaststelling van de draagkracht.

In beginsel wordt de draagkracht over een periode van een jaar in
aanmerking genomen. Dat is de periode van 12 maanden volgend op de
aanvraag voor bijzondere bijstand. Als de bijzondere bestaanskosten
maandelijks terugkerende kosten betreffen, bijvoorbeeld woonkosten,
kan de draagkracht over minder dan een jaar worden berekend. Uiteraard
kan dan het drempelbedrag in artikel 18c eerste lid, aan die kortere
periode worden gerelateerd. Als de kosten betrekking hebben op een
voorziening waarvan meer dan een jaar gebruik wordt gemaakt, kan
uitgegaan worden van de draagkracht over die langere periode.

Artikel 10 van de Algemene Bijstandswet blijft gehandhaafd. Op grond
van dit artikel wordt bijstand verleend zonder daaraan voorafgaande
vaststelling van de draagkracht, indien sprake is van een opname in een
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psychiatrische inrichting dan wel voor kosten van verblijf in een andere
inrichting, voorzover het niet terstond verlenen van bijstand zou kunnen
leiden tot een schadelijke onderbreking van het verblijf of een onverant–
woord uitstel van de opname. De strekking van artikel 10 is dat een
persoon niet van dringende hulp verstoken blijft vanwege onduidelijk–
heden rond zijn financiële situatie. Het onderzoek naar de financiële
omstandigheden van de betrokkene dient uiteraard wel zo snel mogelijk
plaats te vinden.

Arlikel 18c

Ten aanzien van het drempelbedrag wordt voorgesteld om de drempel
niet langer te doen aansluiten op een kalenderjaar, maar op de draag–
krachtperiode. Hierdoor wordt voorkomen dat het drempelbedrag binnen
een aaneengesloten periode van 12 maanden meerdere keren moet
worden ingezet. Dit betekent tevens een vereenvoudiging van de
uitvoering.

Indien de draagkrachtperiode niet op jaarbasis wordt vastgesteld,
wordt het drempelbedrag evenredig aangepast.

Wanneer uitgaven noodzakelijk zijn ten gevolge van het nakomen van
aan de uitkering verbonden voorwaarden, welke naar het oordeel van de
gemeente door de betrokkene niet uit de bijstandsuitkering voor
algemene bestaanskosten bestreden kunnen worden, moet toepassing
van het drempelbedrag bij de verlening van de bijzondere bijstand niet
gerechtvaardigd worden geacht. Dit is neergelegd in het derde lid.

Het drempelbedrag blijft ook buiten toepassing wanneer de betrokkene
kosten maakt uit hoofde van een voorwaarde gericht op het verwerven of
behouden van inkomen, anders dan door het verkrijgen van betaalde
arbeid. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de kosten van
rechtskundige vertegenwoordiging teneinde zich te kunnen verweren
tegen een verzoek om herziening van de alimentatie.

Artikel 18d

Indien de bijstand wordt verstrekt in de vorm van een geidiening
dienen de aflossingsbedragen zodanig te zijn dat daardoor geen finan–
ciële problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld omdat de reserverings–
ruimte voor toekomstige bestedingen volledig wordt verbruikt.
Momenteel worden de aflossingsbedragen dan ook vastgesteld op een
niveau dat gelijk is aan 6 procent van de toepasselijke normbedragen,
terwijl de reserveringsruimte 12 procent van het normbedrag bedraagt.
Bij een relatief lage lening kan het echter voor zowel de gemeente als de
betrokkene zelf voordelen hebben snel en derhalve met tamelijk hoge
bedragen af te lossen. Om op dit punt een flexibel instrumentarium te
bieden wordt het in dit wetsvoorstel aan de gemeenten zelf overgelaten
om de aflossingsbedragen vast te stellen, die dan ook hoger kunnen zijn
dan de huidige. Daaraan dient echter wel een zodanige grens te worden
gesteld dat de betrokkene door de hoogte van het aflossingsbedrag niet
in zijn bestaanszekerheid wordt aangetast. Daartoe wordt de hoogte van
het aflossingsbedrag aan dezelfde grenzen gebonden als op grond van
het wetsvoorstel tot algemene regeling van beslag op loon, sociale uitke–
ringen en andere periodieke betalingen (Kamerstukken I, 1988/89,
17 897, nr. 101) plaatsvindt ten aanzien van het bedrag tot waar beslag
kan worden gelegd. Dat wil zeggen dat de betrokkene in ieder geval
moet kunnen beschikken over een inkomen ter hoogte van 90 procent
van het toepasselijke normbedrag verhoogd met de premie voor een
eventuele particuliere ziektekostenverzekering en met een bedrag in
verband met de premie voor de ziektekosten. Voor degenen in een
inrichting geldt een op hun omstandigheden afgestemde grens. Met deze
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hogere bedragen die voor een zelfstandig wonende met een algemene
bijstandsuitkering 10 procent van de normuitkering bedraagt wordt
geenszins een structurele verhoging van de aflossingsbedragen beoogd,
maar wordt een maximum gesteld aan de hoogte van de aflossing indien
gemeenten middels hogere aflossingsbedragen dan thans in het Bln zijn
opgenomen, de aflossingsperiode willen bekorten. Het zal in het
algemeen slechts gedurende een korte periode verantwoord zijn het
aflossingsbedrag zodanig vast te stellen dat het maximale aflossings–
bedrag wordt verbruikt. Voor de vaststelling van de maximale aflossings–
bedragen wordt, zoals vermeld, aangesloten bij de voorgestelde beslag–
regeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dat betekent
over het algemeen dat het aflossingsbedrag niet verder mag reiken dan
het inkomen dat 90 procent van de toepasselijke normuitkering te boven
gaat. Deze laatste wordt verhoogd met de premie voor een eventuele
ziektekostenverzekering. Anders dan ten aanzien van een vergoeding van
deze premie in het kader van de verlening van algemene bijstand, wordt
hieraan niet de voorwaarde gesteld dat deze overeen moet komen met
een ziekenfondsverzekering. Ook vindt in voorkomende gevallen een
verhoging plaats in verband met de woonkosten. Deze verhoging vindt
plaats als de ten laste blijvende woonkosten meer bedragen dan het
bedrag dat op grond van de Wet individuele huursubsidie bij de
maximaal subsidiabele huur voor eigen rekening van de betrokkene komt.
De verhoging bedraagt rechter maximaal het bedrag aan huursubsidie bij
deze huur. Als de betrokkene een woning bewoont waarvan de
woonkosten zodanig zijn dat daarvoor geen huursubsidie mogelijk is,
leiden de woonkosten voor zover zij deze grens overschrijden derhalve
niet tot een verdere verhoging van het inkomen waarover de betrokkene
moet kunnen blijven beschikken. In het kader van de bijstandsverlening is
slechts in een uitzonderingsgeval denkbaar dat het verantwoord is tot
dergelijk hoge aflossingsbedragen over te gaan.

Voor personen in een inrichting is het aflossingsbedrag over het
algemeen begrensd tot eenderde van het bedrag voor persoonlijke
uitgaven.

N

Deze wijziging beoogt het artikel van het Bln waarin de herziening van
de bedragen wordt geregeld, in overeenstemming te brengen met de
nieuwe bepalingen van dit besluit.

Artikel III

Artikel 8 van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Rww)
verplicht tot de verlening van bijstand voor kosten van noodzakelijk
geachte om–, her– en bijscholing indien en voorzover daarin niet op
andere wijze kan worden voorzien. Het Bijstandsbesluit landelijke draag–
krachtcriteria (Bld) is daarbij van toepassing. Het nieuwe hoofdstuk IV
van het Bln neemt de functie van dit artikel over, zodat artikel 8 Rww kan
vervallen. De faciliteiten van artikel 8 Rww worden hierdoor toegankelijk
voor alle bijstandsgerechtigden.

B

Zoals geformuleerd in het nieuwe vierde lid van artikel 12 Rww, kan
bijstandsverlening tijdens scholing of opleiding op tertiair niveau worden
gecontinueerd, wanneer deze scholing of opleiding voor de betrokkene
noodzakelijk moet worden geacht voor de (her)inschakeling in de arbeid.
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Regulier onderwijs op tertiair niveau mag niet als noodzakelijke
scholing worden aangewezen omdat daarmee ongewenste effecten
zouden ontstaan op de begroting van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Een scholing of opleiding op tertiair niveau kan
derhalve alleen als noodzakelijk worden beschouwd als het een specifiek
op werklozen gericht project betreft. De scholing dient beroepsgericht te
zijn en aan te sluiten bij de arbeidsmarktbehoefte, ook wat het volume
betreft. In verband met dit laatste moet de scholing van beperkte duur
zijn. Bij scholingen die langer dan bijvoorbeeld twee jaar duren, kan
immers nauwelijks de garantie worden gegeven dat wordt ingespeeld op
een concrete behoefte op de arbeidsmarkt.

Om te voorkomen dat onder de noemer «scholing» feitelijk activiteiten
worden verricht die zijn aan te merken als onbeloonde arbeid, geldt ook
een beperking ten aanzien van de praktijkcomponent van de scholing. Er
kan slechts van een praktijkdeel binnen een scholing worden gesproken,
indien dat deel in een redelijke verhouding staat tot het theoriegedeelte.
Toetsing is niet nodig indien het praktijkdeel qua tijdsbeslag niet meer
dan de helft van het scholingsprogramma uitmaakt en duidelijk een
onderdeel vormt van dat scholingsprogramma, blijkend uit bijvoorbeeld
het aanwezig zijn van begeleiding en nadruk op het in de praktijk oefenen
(en niet op het verrichten van produktieve arbeid). In gevallen van twijfel
of als het praktijkdeel meer dan de helft van het scholingsprogramma
uitmaakt, zal toetsing moeten plaatsvinden.

De minister kan middels nadere regelgeving het aanmerken van
scholing en opleidingen als noodzakelijk voor de inschakeling in de
arbeid binden aan de hierboven genoemde voorwaarden. Het nieuwe
zesde lid van artikel 12 Rww geeft hiertoe de bevoegdheid. Een scholing
of opleiding waarop de Wet studiefinanciering van toepassing is, kan niet
als noodzakelijk worden aangemerkt voor de inschakeling in de arbeid.
Dit is neergelegd in het nieuwe zevende lid van artikel 12.

Teneinde te bewerkstelligen dat de nieuwe regelgeving voor het volgen
van scholing op tertiair niveau niet alleen voor werkloze werknemers
maar ook voor de overige bijstandsgerechtigden in formele regelgeving
wordt opgenomen, zullen op grond van artikel 11 van de ABW hierop
gerichte nadere regels worden gesteld.

Na de herinrichting van de Algemene Bijstandswet zal deze algemene
maatregel van bestuur kunnen vervallen, omdat dan volstaan kan worden
met een ministerieel besluit op grond van de wet zelf. Dit besluit zal op
alle bijstandsgerechtigden betrekking kunnen hebben, aangezien het
kabinet voornemens is om de Rww op te heffen en de desbetreffende
bepalingen op te nemen in de wet.

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een scholing of
opleiding die noodzakelijk moet worden geacht voor de inschakeling in
de arbeid, gaat het altijd om een individuele beoordeling. Op grond van
artikel 9, eerste lid, onder g, is de werkloze gehouden aan een dergelijke
scholing of opleiding mee te werken. De gemeente heeft niet de vrijheid
om scholing of opleiding op tertiair niveau voor een werkloze als noodza–
kelijk te beschouwen, zonder de Arbeidsvoorzieningsorganisatie daarover
te raadplegen. Dit is neergelegd in het vijfde lid van het onderhavige
artikel. Wordt de scholing of opleiding noodzakelijk geoordeeld, dan is
het derde lid van artikel 12 van toepassing, en wordt voor de duur
daarvan ontheffing verleend van de verplichtingen gesteld in artikel 9 om
naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen en
passende arbeid te aanvaarden. Indien een uitkeringsgerechtigde een
scholing of opleiding in dagonderwijs op hbo– of wetenschappelijk
niveau wil volgen die door het arbeidsbureau niet als noodzakelijk wordt
aangewezen, kan de bijstand alleen worden gecontinueerd onder
toepassing van een vermindering van de uitkering naar evenredigheid
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van de mate van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, zoals aange–
geven in artikel 11, eerste lid van de Rww. In dat geval is uiteraard geen
verlening van bijstand voor de kosten van scholing of opleiding mogelijk.

Artikel IV

De overgang van het kalenderjaar naar het draagkrachtjaar bij de
toepassing van het drempelbedrag, kan in de overgangssituatie ertoe
leiden dat in het kalenderjaar waarin deze wet in werking treedt,
meerdere keren het drempelbedrag moet worden toegepast. Dit wordt
niet gerechtvaardigd geacht. Derhalve is bepaald, dat in deze gevallen de
vaststelling van het drempelbedrag op grond van artikel 18c van deze
wet, eerst na dat kalenderjaar van toepassing wordt. In verband met de
Beschikking regeling drempelbedrag voor personen in een inrichting kan
deze problematiek zich ten aanzien van deze personen evenzeer
voordoen. De overgangsbepaling voorziet hierin.

In die situaties waarin thans bijstand wordt verleend op grond van het
Bln en die krachtens de nieuwe bepalingen onder de bijzondere bijstand
gaan vallen, gaan de draagkrachtbepalingen en de bepalingen met
betrekking tot het drempelbedrag gelden. Om te voorkomen dat de
gemeente bij al degenen die reeds bijstand ontvangen krachtens de
artikelen 6b, derde en vierde lid, 6c, tweede lid, 6d, derde lid, 6e of
artikel 13, onderdeel a, van het Bln, op de datum van ingang van deze
wet de bijstand opnieuw moeten vaststellen, is de overgangsbepaling
opgenomen dat dit bij degenen die de bijstand korter dan een jaar
ontvangen, eerst een jaar na de toekenning van de bijstand gebeurt. Ten
aanzien van degenen die reeds een jaar of langer deze bijstand
ontvangen gelden de nieuwe draagkrachtbepalingen vanaf de ingangs–
datum van deze wet.

Artikel V

De intrekking van de artikelen 1 b, 10a, 10b en 10c van de Algemene
Bijstandswet alsmede de intrekking van het Bijstandsbesluit landelijke
draagkrachtcriteria brengt met zich dat ook een aantal beschikkingen
komen te vervallen. Een tweetal beschikkingen wordt eveneens uitdruk–
kelijk ingetrokken, omdat de regelgeving waar deze op gebaseerd zijn in
stand blijft. In bijlage 1 bij deze toelichting wordt hiervan een overzicht
gegeven alsmede van de circulaires die ingetrokken kunnen worden in
verband met het onderhavige wetsvoorstel.

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 644, nr. 3 31



Bijlage I Overzicht van AMvB's, Beschikkingen en circulaires die
vervallen in het kader van de decentralisatie van de bijzondere
bijstand.

AMvB's en Beschikkingen

Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Stb. 1980, 87)

Besluit begripsomschrijvingen artikel 1a, ABW (Stb. 1979, 60)

Besluit categorieën van maatschappelijke of medische dienstverlening
waarop artikel 1a, vierde lid, van de ABW niet van toepassing is (Stb.
1979,44)

Beschikking houdende vaststelling nadere regelen met betrekking tot
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan (Stcrt. 1975, 240)

Beschikking betreffende regels voor instellingen die om toelating
verzoeken (Stcrt. 1979, 139)

Beschikking buitengewone uitgaven landelijke draagkrachtcriteria
(Stcrt. 1980, 57)

Beschikking betreffende uitvoering van artikel 10b, negende lid (Stcrt.
1980, 84)

Beschikking betreffende procedurele regels indiening verzoeken om
toelating als indirect gefinancierde instelling (Stcrt. 1981, 101)

Beschikking ter uitvoering van artikel 1b, lid 2, van de Algemene
Bijstandswet, (Stcrt. 1982, 79)

Beschikking betreffende financiering bejaardenoorden (Stcrt. 1983,
254)

Beschikking regeling drempelbedrag voor personen in een inrichting
(Stcrt. 1985, 64)

Circulaires

Wijziging ABW inzake directe financiering 19-10-1978

Aanmelding indirect gefinancierde instellingen 4-12-1978

Aanvragen definitieve toelating indirect gefinancierde instellingen
19-7-1979

Definitieve toelating van voorlopig toegelaten indirect gefinancierde
7-8-1979

Indirecte gefinancierde instellingen 1980

Vorming en scholing van vrouwen in de bijstand, 3-12-1980

Vorming en scholing van vrouwen in de bijstand II, 18-05-1982

Toelating van nieuwe instellingen tot de Algemene Bijstandswet,
24-09-82

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 644, nr. 3 32


