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De leden van de C.D.A.-fractie informeerden naar het beleid in gevallen, 
waarin in WSW-verband zonder geldelijke opbrengst ten behoeve van ge-
meenten werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals bij voorbeeld onder-
houd met betrekking tot in het kader van de aanvullende werkgelegenheid 
tot stand gebrachte voorzieningen. Indien en voor zover daarbij sprake is 
van noodzakelijke, onvermijdelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden 
behoort de uitvoering daarvan in WSW-verband slechts tegen een geldelijke 
vergoeding vanwege de opdracht verlenende gemeente te geschieden. 

Wanneer in gemeenten in zwakkere regio's dergelijke werkobjecten in het 
verleden zonder betaling zijn uitgevoerd, heb ik er begrip voor, dat bedoelde 
gemeenten problemen kunnen ondervinden bij het alsnog verstrekken van 
een adequate geldelijke vergoeding voor de door WSW-werknemers ver-
leende diensten. Daarom acht ik het aanvaardbaar, dat ten aanzien van 
reeds bestaande werkobjecten van deze aard de vergoeding, indien noodza-
kelijk, geleidelijk (desnoods in het verloop van enkele jaren) op een passend 
niveau wordt gebracht. Daar ik echter in maart 1978 de gemeentebesturen in 
een rondschrijven heb gewezen op de beleidslijnen, welke bij het aanwijzen 
van werkobjecten zonder geldelijke opbrengst in acht waren te nemen, mag 
worden verwacht, dat ook in gevallen als bovenbedoeld de betrokken ge-
meentebesturen inmiddels stappen hebben ondernomen om voor de hono-
rering van noodzakelijke, in WSW-verband te verlenen diensten begrotings-
ruimte te scheppen. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich voorts af, in hoeverre van het 
zoeken naar onbetaald werk voor werklozen bij privaatrechtelijke personen 
of instellingen zonder winstoogmerk een «concurrerend» effect kan uitgaan 
ten opzichte van de sociale werkvoorziening. 

Gelet op de beperkende voorwaarden, waaraan de mogelijkheid van het 
verrichten van onbetaalde bezigheden door werklozen is gebonden, lijkt van 
«concurrentie» zoals door deze leden bedoeld ten hoogste sprake te kunnen 
zijn in gevallen waarin bepaalde werkzaamheden zich zowel lenen voor uit-
voering zonder betaling door werklozen als voor uitvoering in WSW-ver-
band zonder geldelijke opbrengst. Van «concurrentie» in ongunstige zin kan 
overigens ook dan bezwaarlijk worden gesproken; de belangen van niet of 
moeilijk plaatsbare werklozen eisen immers evenzeer aandacht als de ar-
beidsmogelijkheden voor WSW-werknemers. 
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De daarop aansluitende vraag van de C.D.A.-fractie raakt de eventuele mo-
gelijkheid dat sociale-werkvoorzieningschappen ook een rol vervullen in re-
latie tot het verschaffen van bezigheden aan werklozen. Wanneer gemeente-
besturen, uit hoofde van hun verantwoordelijkheden voor activiteiten ten 
behoeve van het behoud en de bevordering van de arbeidsgeschiktheid van 
langdurig werklozen, de binnen een sociale-werkvoorzieningsschap aanwe-
zige deskundigheid en ervaring mede dienstbaar zouden willen maken aan 
het opsporen van zinvolle en aanvaardbare mogelijkheden tot het verrichten 
van onbetaalde arbeid en het begeleiden van daarin geïnteresseerde werk-
lozen, ontmoet zulks bij mij in beginsel geen bezwaar mits ook de betrokken 
WWV- en WSW-commissies zich in een dergelijke aanpak kunnen vinden. 
De aan een en ander verbonden kosten behoren uiteraard niet ten laste van 
een WSW-werkverband te komen. 

Door de leden van de C.D.A.-fractie werd vervolgens gememoreerd, dat er 
in het bij de SER in studie zijnde voorontwerp van de Wet Arbeid Gehandi-
capte Werknemers van wordt uitgegaan, dat die regeling stabili-
serend zal werken op het bestand WSW-werknemers. Naar aanleiding 
daarvan kan worden opgemerkt, dat na de totstandkoming en inwerkingtre-
ding van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers een grotere doorstro-
ming vanuit de WSW naar het bedrijfsleven en de overheid mogelijk zal kun-
nen zijn. Tevens zullen de aanvragen om toelating tot de sociale werkvoor-
ziening kunnen verminderen. De vraag of het aantal gehandicapte personen 
(waarvoor de bedrijven geen geschikte werkzaamheden meer hebben of 
kunnen scheppen) niet veel groter is dan de verhoging van het aantal 
dat door de verhoging van het quotum in de nieuwe regeling kan worden 
bereikt, is moeilijk te beantwoorden. Verschillende factoren zijn hierop van 
invloed, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij bedrijfsleven en 
overheid, de ontwikkeling van de groei van het aantal gehandicapten en de 
mate waarin aanpassing van arbeidsplaatsen mogelijk is. 

De leden van de genoemde fractie vroegen ook waarom ten aanzien van 
het Provinciaal werkverband voor hoofdarbeiders in Groningen al gehan-
deld is alsof de nieuwe wetgeving reeds van kracht is. Daarbij werd, naar ik 
aanneem, gedoeld op het feit dat ten laste van gemeenten gebleven kosten 
verband houdende met de uitvoering van bepaalde objecten zonder geldelijke 
opbrengst vanaf 1976 niet volledig werden aangemerkt als kosten van soci-
ale zorg. Voor zover inmiddels kon worden nagegaan is hier sprake van een 
misverstand tussen het Provinciaal werkverband voor hoofdarbeiders en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen beide instanties zal over een en 
ander binnenkort overleg worden gevoerd. Wellicht ten overvloede wil ik 
echter nog opmerken, dat niet is gehandeld alsof de nieuwe wetgeving 
reeds van kracht is. 

De leden van de fractie van het C.D.A. betreuren het dat ik de Vakcentrale 
van Middelbaar en Hoger personeel (bedoeld zal zijn de Raad voor Hoger en 
Middelbaar Personeel, de RHMP) niet in de Adviescommissie Werkloos-
heidsvoorziening wil opnemen. Kennelijk is hier sprake van een misverstand 
en heeft de vraag betrekking op de verplichte samenstelling van de plaatselij-
ke (of regionale sociale-werkvoorzieningscommissie, zoals deze in de WSW 
is geregeld. 

Hoewel niet ontkend kan worden, dat ook in de sociale werkvoorziening 
hoofdarbeiders werkzaam zijn, is (zoals ook in de memorie van antwoord op 
het voorlopig verslag van de Tweede Kamer reeds is gesteld) uit de praktijk 
niet de behoefte gebleken om het aantal werknemersvertegenwoordigers in 
de genoemde commissies uit te breiden met vertegenwoordigers van de 
RHMP. Nu deze behoefte niet is gebleken, acht ik het onjuist via wetgeving 
de commissies verder uit te breiden. 

Naar aanleiding van een door mij gedane uitspraak in de Tweede Kamer 
vroegen de leden van de P.v.d.A-fractie welke bezuinigingen gerealiseerd 
worden wanneer mensen niet in het kader van de WSW geplaatst worden, 
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maar wèl een beroep moeten doen op een uitkering krachtens één der soci-
ale-zekerheidsregelingen. Hoewel de bezuiniging - gelet op de uiteenlopen-
de omstandigheden in de sociale werkvoorziening en de verschillen in uitke-
ringsrechten - niet exact is vast te stellen in een verschil tussen kosten per 
werknemer, respectievelijk uitkeringsgerechtigde, kan worden gesteld dat 
plaatsing in de sociale werkvoorziening meer kosten met zich brengt dan het 
verstrekken van een uitkering. In dit verband moet mede worden gedacht 
aan de kosten van outillage (huisvesting, machines, gereedschappen) en 
vervoer, alsmede van leiding en toezicht. In hun totaliteit bezien zijn deze 
kosten hoger dan de opbrengsten uit verkochte produkten of geleverde 
diensten. Dit verschil, gevoegd bij een verschil tussen gemiddelde loonkos-
ten in de sociale werkvoorziening en gemiddelde uitkeringshoogte, kan wor-
den beschouwd als indicatie voor de meerkosten van de sociale werkvoor-
ziening. 

In antwoord op de door de leden van dezelfde fractie gestelde vraag, of de 
rijksconsulenten - of gemeenten - door de toenemende tekorten in de ver-
leiding kunnen worden gebracht WSW-werknemers onder de werking van 
de Werkloosheidswet te brengen, wijs ik deze leden op de discussie die hier-
omtrent is gevoerd bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging 
van de Werkloosheidswet en enige andere wetten, waarbij de WSW-werkne-
mers onder de werkingssfeer van de Werkloosheidswet werden gebracht. 
Het onder de werkingssfeer van de Werkloosheidswet brengen van de 
WSW-werknemers is op advies van de Sociaal-Economische Raad geschied, 
nadat door het kabinet was voorgesteld en vereveningsbijdrage van de 
WSW-werknemers te vragen. Bij herhaling heb ik betoogd dat ontslag van 
WSW-werknemers tot het uiterste zal moeten worden voorkomen en dat, 
mocht de noodzaak bestaan om de omvang van het werknemersbestand te 
beperken, dit in de eerste plaats zal moeten worden gerealiseerd door mid-
del van een afremming van de toestroom van nieuwe werknemers. Omdat 
jaarlijks 10 a 15% van het WSW-personeelsbestand de sociale werkvoorzie-
ning pleegt te verlaten, hoeft dit overigens niet te betekenen dat voor nieu-
we werknemers geen plaats meer zou zijn. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen voorts, in hoeverre de in arti-
kel 7 van de WSW aan de gemeentebesturen opgelegde bevorderingsplicht 
afhankelijk is van de budgettaire positie van de gemeenten. Dienaangaande 
wil ik opmerken, dat de gemeentebesturen gehouden zijn de WSW in mede-
bewind uit te voeren. Bij de realisering van de bevorderingsplicht zijn de ge-
meentebesturen derhalve gebonden aan hetgeen bij of krachtens de wet is 
bepaald, mede voor wat betreft de voorwaarden waaronder werkobjecten in 
WSW-kader tot uitvoering kunnen komen. Anderzijds is de genoemde be-
vorderingsplicht een plicht welke (zoals de toelichting op de wet aangeeft) 
binnen de grenzen van het mogelijke ten uitvoer moet worden gelegd. Hoe-
wel een gemeentebestuur zich aan de bevorderingsplicht niet kan en mag 
onttrekken, kan ook in dit verband niet het onmogelijke van een gemeente-
bestuur worden verlangd. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden ook de vraag, welke finan-
ciële effecten zijn voortgevloeid uit de circulaire van 22 maart 1978. Exacte 
gegevens over het effect van deze circulaire in het vlak van vermeerdering 
van geldelijke opbrengsten bij de uitvoering van werkobjecten zijn niet be-
schikbaar. Wel mag worden aangenomen dat dit effect enkele tientallen mil-
joenen guldens zal belopen. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen vervolgens naar het bedrag, 
dat ik op de WSW zou willen bezuinigen en op de gemeenten zou willen af-
wentelen. Deze vraag moet het gevolg zijn van een misvatting. Evenmin als 
mijn circulaire van 22 maart 1978 heeft het aanhangige voorstel tot wetswij-
ziging als strekking kosten van sociale werkvoorziening af te wentelen op ge-
meenten. Wel echter behoort voor werkzaamheden, waarvoor binnen de 
normale taken van instanties of instellingen zorggedragen dient te worden, 
bij uitvoering in WSW-verband een adequate betaling te worden verlangd. 
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Dit uitgangspunt wordt in het algemeen ook door de uitvoeringsinstanties 
erkend. Waar bij de uitvoering van dit beleid niet direct een adequate ver-
goeding gerealiseerd kon worden heb ik ermee ingestemd dat dit niveau ge-
leidelijk, zij het binnen een redelijk termijn, bereikt wordt. 

Wanneer gemeentebesturen het echter onmogelijk achten om noodzake-
lijke, onvermijdelijk te verrichten taken tot uitvoering te brengen omdat de 
daarvoor vereiste middelen naar hun oordeel ontbreken, kan de oplossing 
ter zake niet worden gezocht in het doen uitvoeren van bedoelde taken in 
WSW-verband zonder geldelijke vergoeding. 

Artikel 13 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de P.v.d.A.-frac-
tie kan worden medegedeeld, dat niet onder alle omstandigheden kan wor-
den verlangd, dat geldelijke opbrengst opleverende objecten kostendekkend 
zullen zijn. Dit hangt onder meer af van het prestatievermogen van de bij een 
werkobject ingeschakelde werknemers, de voor de uitvoering vereiste tech-
nische outillage, de hoogte van de kosten die in het belang van de werkne-
mers moeten worden gemaakt ten behoeve van medische en sociale bege-
leiding, enz. 

Wel dient uiteraard te worden gestreefd naar een redelijke verhouding 
tussen kosten en opbrengsten. En wat dit laatste betreft dient een gelijke be-
taling van opdrachtgevers te worden verlangd als bij uitvoering buiten 
WSW-verband verschuldigd zou zijn. Ontkennend moet geantwoord worden 
op de vraag, of de budgettaire situatie van z.g. «artikel 12-gemeenten» een 
rol kan spelen bij de aanwijzing van objecten met en zonder geldelijke op-
brengst. Wanneer het om werkobjecten gaat, waarvan vaststaat, dat deze (al 
dan niet met toepassing van de WSW) tot uitvoering moeten komen, kan de 
uitvoering daarvan niet zonder geldelijke vergoeding aan een WSW-werk-
verband worden toevertrouwd. 

In het voorgaande ligt ook het antwoord besloten op de vraag, of de bud-
gettaire positie van een gemeente van invloed kan zijn op de toepassing van 
artikel 13, derde lid. 

Verschuldigde b.t.w. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten terecht op, dat b.t.w. ver-
schuldigd is over aan gemeenten in rekening gebrachte diensten welke niet 
specifiek tot het gemeentelijk takenpakket behoren (en derhalve ook in de 
privaatrechtelijke sfeer kunnen worden uitgevoerd). 

De consequentie hiervan is, dat de gemeenten 18% b.t.w. verschuldigd zijn 
over in rekening gebrachte bedragen wegens geleverde diensten als hier be-
doeld, ook wanneer die diensten in WSW-verband zijn verleend. Uiteraard 
kan zulks niet van invloed zijn op de vergoeding, welke voor het verlenen 
van de laatstbedoelde diensten in redelijkheid mag worden verlangd. 

De vraag van de hier aan het woord zijnde leden naar het aantal personen 
dat thans in het kader van de WSW bij de rijksoverheid werkzaam is, laat zich 
aan de hand van de beschikbare gegevens niet beantwoorden. Wel kan wor-
den medegedeeld dat blijkens een aan het einde van 1977 verricht onder-
zoek op dat tijdstip ongeveer 2000 WSW-werknemers ten behoeve van 
diensten of instellingen in de sfeer van de rijksoverheid werkzaam waren op 
werkobjecten zonder geldelijke opbrengst. In een aanzienlijk aantal van deze 
gevallen is inmiddels sprake van werkobjecten waarvoor een geldelijke ver-
goeding van de zijde van de opdrachtgever wordt verleend. Hoeveel WSW-
werknemers inmiddels een ambtelijke aanstelling hebben verkregen (hetzij 
op een bestaande, dan wel op een nieuwe formatieplaats) is niet bekend. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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