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20598 Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal
van kosten van bïjstand

Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 30 maart 1990

Tijdens de tweede termijn van de mondelinge behandeling van het
wetsvoorstel 20 598 op woensdag 28 maart jl. heb ik toegezegd een
nadere toelichting te geven op de in de vierde nota van wijziging
(nr. 14) gekozen constructie waarbij een aantal voorgestelde artikelen
omtrent de beroepsgang bij terugvordering, tot een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip niet in werking treedt. In deze artikelen wordt voor
terugvorderingszaken een beroepsgang voorgesteld die overeenkomt
met de huidige beroepsgang voor geschillen inzake bijstandsverlening;
beroep op gedeputeerde staten en vervolgens op de Kroon (ingevolge de
Tijdelijke wet Kroongeschillen: de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State).

De in de nota van wijziging gekozen constructie is gekozen om
daarmee het tijdelijke karakter te benadrukken van het handhaven van de
huidige terugvorderingsprocedure. Dit houdt dus in dat deze artikelen uit
de terugvorderingsparagraaf op een later tijdstip in werking treden dan
de overige artikelen van het wetsvoorstel.

Met deze latere inwerkingtreding van de hierboven bedoelde artikelen
en met de tijdelijke handhaving van de kantongerechtsprocedure voor
terugvorderingszaken wordt voorkomen dat, indien de huidige
beroepsgang voor geschillen inzake bijstandsverlening en daarmee
tevens die voor terugvorderingszaken wordt gewijzigd, met betrekking tot
de beroepsgang voor terugvorderingszaken in betrekkelijk korte tijd
tweemaal een wijziging zou worden aangebracht.

Indien de beroepsgang met betrekking tot geschillen inzake bijstands–
verlening en inzake terugvordering wordt gewijzigd, is wetswijziging
nodig. Immers uit de nota van wijziging volgt dat de delegatie zich
beperkt tot het tijdstip waarop de thans gehandhaafde artikelen worden
vervangen door de oorspronkelijke in wetsvoorstel 20 598 voorgestelde
artikelen over de beroepsgang bij terugvordering.
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Deze wetswijziging zal derhalve tevens betrekking hebben op een
aantal van de ingevolge artikel Xla nog niet in werking getreden artikelen.

In verband met het feit dat met betrekking tot de mogelijke nieuwe
beroepsgang nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden,
is het niet mogelijk thans te verwijzen naar het tijdstip van inwerking–
treding van een reeds ingediend wetsvoorstel terzake.

Ervan uitgaande dat ook bij een wetsvoorstel voor de herziening van de
beroepsgang de inwerkingtreding wordt bepaald op een bij koninklijk
besluit te bepalen tijdstip, kan bij uitvoering van die opdracht tevens
uitvoering worden gegeven aan de opdracht in het na de onderhavige
nota van wijziging ingevoerde artikel Xla. Op die manier valt het tijdstip
van een herziening van de beroepsgang samen met de beëindiging van
de met deze nota van wijziging tijdelijk gehandhaafde bepalingen.

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