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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onderdeel b, wordt «de gemeenten, de provincies, het Rijk,
andere overheden» vervangen door: overheden.

Het opschrift van paragraaf 6 komt als volgt te luiden:

Paragraaf 6 Wijziging van enkele wetten en besluiten

3

Onder vernummering van artikel 17 tot artikel 25a wordt een nieuw
artikel 17 ingevoegd, luidende:

Artikel 17

De Algemene Bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 3 wordt een artikel 3a ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Burgemeester en wethouders en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
werken samen om de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het
arbeidsproces te bevorderen.
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B

Na artikel 30 wordt een artikel 30a ingevoegd, luidende:

Artikel 30a

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een adequate controle
op het nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 30, tweede lid, en
voor het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie, dan wel voor het
opleggen van een administratieve sanctie.
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Na artikel 17 wordt een artikel 17a ingevoegd, luidende:

Artikel 17a

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 vervalt.

B

Aan artikel 16 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:
3. Burgemeester en wethouders en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie

werken samen om de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het
arbeidsproces te bevorderen.

Onder vernummering van het derde tot vierde lid, wordt na artikel 18,
tweede lid, ingevoegd een nieuw derde lid, luidende:

3. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een adequate
controle op het nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17 en
voor het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie, dan wel voor het
opleggen van een administratieve sanctie.

Na artikel 17a wordt een artikel 17b ingevoegd, luidende:

Artikel 17b

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 vervalt.

B

Aan artikel 16 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:
3. Burgemeester en wethouders en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie

werken samen om de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het
arbeidsproces te bevorderen.
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Onder vernummering van het vierde tot vijfde lid, wordt na artikel 18,
derde lid, ingevoegd een nieuw vierde lid, luidende:

4. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een adequate
controle op het nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, en
voor het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie, dan wel voor het
opleggen van een administratieve sanctie.
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Na artikel 17b wordt een artikel 17c ingevoegd, luidende:

Artikel 17c

Het Bijstandsbesluit landelijke normering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9 wordt «in de artikelen 10, 11, 11 a en 12» vervangen door:
in de artikelen 10 en 12.

B

Artikel 9a vervalt.

In artikel 10, vierde lid, worden de bedragen f 145,18 onderschei–
denlijk f 629,12 vervangen door: f 115,38 onderscheidenlijk f 500,-.

De artikelen 11 en 11a vervallen.

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1 °. Onderdeel e wordt vervangen door:
e. premies die al dan niet eenmalig boven het rechtens geldende loon

worden verstrekt voor het aanvaarden van arbeid anders dan op grond
van een arbeidsovereenkomst met een banenpool als bedoeld in artikel 1
van de Rijksbijdrageregeling banenpools, voor zover deze premies binnen
een tijdvak van een jaar te zamen niet meer bedragen dan f 3100-;

2°. Toegevoegd wordt een onderdeel f, luidende:
f. een eenmalige premie voor het voltooien van een noodzakelijk

geachte scholmg of opleiding als bedoeld in artikel 12 van de Rijks–
groepsregeling werkloze werknemers of artikel 2 van het Scholingsbe–
sluit bijstandsgerechtigden, voor zover een bedrag van f 2100,- niet
wordt overschreden.

In artikel 19, eerste lid, wordt «artikel 11, eerste lid, artikel 11a, eerste
lid, onderdeel a, b, c en f, en tweede lid,» vervangen door: artikel 12,
onderdeel e en f,.
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Na artikel 17c wordt een artikel 17d ingevoegd, luidende:

Artikel 17d

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, tweede lid, komt te luiden:
2. Degene die van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon

loon geniet uit een dienstbetrekking tot een niet-inhoudingsplichtige dan
wel loon in de vorm van premies voor werkaanvaarding ten behoeve van
uitkeringsgerechtigden, wordt geacht tot die rechtspersoon in dienstbe–
trekking te staan.
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Na artikel 17d wordt een artikel 17e ingevoegd, luidende:

Artikel 17e

Het Inkomensbesluit IOAW wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid, onderdeel r, wordt de punt vervangen door een
puntkomma.

B

Aan het eerste lid worden na onderdeel r twee onderdelen toege–
voegd, luidende:

s. premies die al dan niet eenmalig boven het rechtens geldende loon
worden verstrekt voor het aanvaarden van arbeid anders dan op grond
van een arbeidsovereenkomst met een banenpool als bedoeld in artikel 1
van de Rijksbijdrageregeling banenpools, voor zover deze premies binnen
een tijdvak van een jaar tezamen meer bedragen dan f3100,-;

t. een eenmalige premie voor het voltooien van een scholing of
opleiding die noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in de
arbeid, voor zover deze premie meer bedraagt dan f 2 100,-.

Na het derde lid wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4. Onze Minister wijzigt de bedragen, genoemd in het eerste lid,

onderdelen s en t, met ingang van een door hem te bepalen dag, voor
zover de ontwikkeling van het in artikel 1, vijfde lid, van de Algemene
Bijstandswet bedoelde netto-minimumloon daartoe aanleiding geeft.

Na artikel 25a wordt een artikel 25b ingevoegd, luidende:

Artikel 25b

1. Aan degene die op de dag, voorafgaand aan de inwerkingtreding
van dit artikel, een uitkering ontving met toepassing van artikel 11, eerste
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of vijfde lid, van het Bijstandsbesluit landelijke normering, en voor wie op
dat tijdstip de periode bedoeld in het eerste of vijfde lid van dat artikel
nog niet is verstreken, wordt voor de resterende periode door burge–
meester en wethouders een premie verleend, zolang arbeid wordt
verricht waarmee niet in de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan kan worden voorzien.

2. Een premie als bedoeld in het eerste lid is gelijk aan het bedrag van
de arbeidsinkomsten dat ingevolge de artikelen 11 en 11 a van het
Bijstandsbesluit landelijke normering bij de bijstandverlening buiten
beschouwing zou zijn gelaten.

3. De toepassing van het eerste lid eindigt zodra burgemeester en
wethouders richtlijnen met betrekking tot het verstrekken van premies
voor werkaanvaarding ten behoeve van uitkeringsgerechtigden hebben
vastgesteld en deze ten aanzien van de persoon, bedoeld in het eerste
lid, hebben toegepast.
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Na artikel 25b wordt een artikel 25c ingevoegd, luidende:

Artikel 25c

1. Aan degene die op de dag, voorafgaand aan de inwerkingtreding
van dit artikel, een uitkering ontving met toepassing van artikel 8 van de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers of artikel 8 van de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en
voor wie op die dag de periode, bedoeld in het eerste lid van dat artikel,
nog niet is verstreken, wordt voor de resterende periode door burge–
meester en wethouders een premie verleend, zolang arbeid wordt
verricht waarmee een inkomen verworven wordt dat minder bedraagt
dan de ingevolge artikel 4 van die wetten toepasselijke grondslag.

2. Een premie als bedoeld in het eerste lid is gelijk aan het bedrag van
de inkomsten uit arbeid dat met toepassmg van artikel 8 van de Wet
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers of artikel 8 van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, voor de
vaststelling van de hoogte van de uitkering buiten beschouwing zou zijn
gelaten.

3. De toepassing van het eerste lid eindigt zodra burgemeester en
wethouders richtlijnen met betrekking tot het verstrekken van premies
voor werkaanvaarding ten behoeve van uitkeringsgerechtigden hebben
vastgesteld en deze ten aanzien van de persoon, bedoeld in het eerste
lid, hebben toegepast.
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In artikel 28 wordt voor de voorgestelde tekst een «1.» geplaatst,
waarna een tweede lid wordt toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid treden artikel 17, onderdeel A, artikel
17a, onderdelen A en B, artikel 17b, onderdelen A en B, artikel 17c,
artikel 17d, artikel 17e, artikel 25b en artikel 25c op een bij koninklijk
besluit te bepalen tijdstip in werking.
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TOELICHTING

ALGEMEEN GEDEELTE

Inleiding

In deze nota van wijziging stelt de regering een aantal wijzigingen voor
met betrekking tot de Algemene Bijstandswet (ABW), de Wet inkomens–
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW), en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeel–
telijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) alsmede enkele
wijzigingen van op deze wetten berustende besluiten.

Het eerste onderwerp betreft de introductie van een zorgplicht voor
gemeenten in het kader van de fraudebestrijding in de sociale zekerheid.

Het tweede onderwerp betreft het voorstel om de huidige vrijlatingsbe–
palingen in de bijstand, de IOAW en de IOAZ te vervangen door meer
mogelijkheden voor gemeenten om stimulansen te bieden aan uitkerings–
gerechtigden om betaalde arbeid te aanvaarden en om gemeenten
hiervoor een eigen budget ter beschikking te stellen. In de memorie van
antwoord op het wetsvoorstel herinrichting van de Algemene
bijstandswet (kamerstukken II, 1991/1992, 22545, nr. 6) was dit
regeringsvoornemen reeds aangekondigd.

Intensivering fraudebestrijding

Deze wijzigingen houden verband met een intensivering van de
middelen voor fraudebestrijding van 55,6 mln. nu, naar 65 mln. in 1994,
tot 70 mln. structureel vanaf 1995, waartoe de regering onlangs heeft
besloten. Op grond van de resultaten van de evaluatie van de vigerende
regeling die vanaf 1991 via de doeluitkering sociale vernieuwing wordt
verstrekt, heeft de regering besloten vast te houden aan het gederegu–
leerde karakter van de fraudebestrijding door de gemeenten, en de
verantwoordelijkheid die de gemeente draagt in een enkele bepaling vast
te leggen.

Doel van deze bepalingen is derhalve een waarborg te scheppen voor
en een versterking te realiseren van de activiteiten rondom opsporing en
afhandeling van fraude met uitkeringen ingevolge deze wetten door de
gemeenten.

Teneinde deze bepalingen te kunnen uitvoeren dienen gemeenten over
de deskundigheid te beschikken die nodig is om fraude met uitkeringen
op te sporen en de omvang van fraude vast te stellen teneinde een
adequate administratieve sanctie op te kunnen leggen dan wel de zaak
op een doelmatige manier over te kunnen dragen aan het Openbaar
Ministerie.

Bestrijding van misbruik van uitkeringen begint met het voorkomen van
fraude. Preventie is een regulier onderdeel van elke gemeentelijke sociale
dienst en behoort tot het primair proces. Voorlichting aan de cliënten en
fraude-alertheid van de medewerkers van de sociale dienst in het
primaire proces spelen een belangrijke rol. Het voorkomen en signaleren
van fraude is een taak van elke medewerker. Het duidelijk maken dat
fraude niet loont en dat de pakkans aanzienlijk is, het zogeheten
«doorvragen» bij onderzoek, zijn belangrijke elementen van preventief
beleid. De opsporingsactiviteiten liggen in het verlengde van deze activi–
teiten in het primaire proces. De vermoedens van fraude die bij het doen
van onderzoek voor de «intake» of voor heronderzoek rijzen, kunnen
aanleiding vormen voor een nader onderzoek.
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Het nadere fraude-onderzoek heeft betrekking op vermoedens van
door uitkeringsontvangers verkregen voordelen in strijd met inhoud of
strekking van regelgeving op het terrein van ABW, IOAW en IOAZ. Het is
van belang dat de omvang van de eventuele fraude op een deskundige
manier wordt vastgesteld. Dan wordt gewaarborgd dat de administra–
tieve sancties of de aangifte bij het Openbaar Ministerie op de juiste
feiten berusten en dat vormfouten zoveel mogelijk worden vermeden.
Dat betekent tijdwinst en een geringer aantal beroepsprocedures.

Een doelmatige opsporing en het opleggen van een administratieve
sanctie als ook de aangifte bij het Openbaar Ministerie vereisen derhalve
een specifieke activiteit binnen de gemeente. De regering is van mening
dat daarvoor de zogenoemde sociaal rechercheurs het meest aange–
wezen zijn. Met het oog op het opsporingsonderzoek en het zelfstandig
opstellen van een proces-verbaal ten behoeve van het Openbaar Minis–
terie ligt het voor de hand deze functionarissen opsporingsbevoegdheid
toe te kennen. Voorts ligt het voor de hand dat de inzet van de
gemeenten is afgestemd op de omvang van de problematiek. De voorge–
stelde regeling laat de gemeenten de vrijheid om zelf een op de plaatse–
lijke situatie afgestemd samenstel van maatregelen te nemen in de sfeer
van opsporing en preventie.

De decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen ABW, IOAW en
IOAZ

Wat de decentralisatie van de vrijlatingsbepalingen betreft stelt de
regering concreet het volgende voor:

- de huidige vrijlatingsbepalingen in het op de ABW gebaseerde
Bijstandsbesluit landelijke normering, de IOAW en de IOAZ komen te
vervallen;

- het wordt wettelijk mogelijk gemaakt om premies voor uitkeringsge–
rechtigden die verband houden met het aanvaarden van betaalde arbeid
buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van een uitkering
ingevolge de ABW, de IOAW en de IOAZ;

- het wordt mogelijk gemaakt om eenmalige premies voor het
voltooien van noodzakelijk geachte scholing niet op de uitkering
ingevolge de bijstand, IOAW of IOAZ in mindering te brengen;

- voor het buiten beschouwing laten van deze financiële incentives bij
de vaststelling van de hoogte van de uitkering wordt een maximum
bedrag op jaarbasis vastgesteld. Zonder een dergelijk maximum zou
teveel afbreuk worden gedaan aan het minimum-behoeftekarakter van de
desbetreffende regelingen;

- voor de lopende gevallen wordt een beperkte overgangsregeling
voorgesteld;

- teneinde de onderlinge afstemming in beleid van gemeenten en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten aanzien van de bevordering van de
arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden te waarborgen, wordt een
samenwerkingsplicht voorgeschreven;

- de met de vrïjlatingsregeling in de ABW, IOAW en IOAZ gemoeide
geldelijke middelen worden overgeheveld naar het Fonds Sociale
Vernieuwing.

Aanleiding tot decentralisatie

De aanleiding voor dit voorstel tot decentralisatie is dat de huidige
bepalmgen in het licht van de bevordering van de arbeidsparticipatie
naar het oordeel van de regering een te ongerichte werking hebben
waardoor het doel van de vrijlatingsbepalingen, het stimuleren van
aanvaarding van betaalde arbeid, niet in voldoende mate bereikt wordt.
De regering vindt voor deze opvatting mede steun in het rapport
«Prikkels in de bijstand» (SGBO-onderzoek, VUGA-uitgeverij B.V., Den
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Haag, 1993), waaruit naar voren komt dat in veel gevallen de vrijlating
geen aanwijsbaar effect heeft op bevordering van de uitstroom. Voorts
blijkt uit het onderzoek dat de meerderheid van de gemeenten van
oordeel is dat de huidige vrijlatingsbepalingen, afhankelijk van de
omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde, zowel effectief als niet
effectief kunnen zijn. Het voorstel sluit nauw aan bij het pleidooi dat in
het «tienpuntenplan» van de VNG, Divosa en 20 grote gemeenten
(Divosa, VNG, e.a. 10 punten. Voorstellen voor een betere en beter
uitvoerbare bijstandswet, Den Haag 1992) is gevoerd om gemeenten op
dit punt meer speelruimte toe te kennen.

In het decentralisatievoorstel wordt de beantwoording van de vraag of
een incentive noodzakelijk is en de vorm en inhoud die hieraan worden
gegeven, aan de gemeenten overgelaten. Hiertoe wordt hun een
optimaal afwegingskader geboden. Gemeenten kunnen de gelden die
door het afschaffen van de vrijlatingsbepalingen vrijkomen op verschil–
lende wijzen inzetten. Zo zouden premies voor het aanvaarden van
deeltijdwerk verstrekt kunnen worden, hetgeen bijvoorbeeld voor alleen–
staande ouders van belang kan zijn, maar ook kan gedacht worden aan
financiële beloningen in de vorm van uitstroompremies. Ook voor ander–
soortige kosten in verband met uitstroombevordering kan het geld
worden aangewend. Daarbij kan worden gedacht aan intensieve
(traject)begeleiding van kansarme groepen die veel aandacht behoeven
voor toeleiding naar de arbeidsmarkt en voor welke louter financiële
prikkels onvoldoende effect zullen hebben. De middelen zouden ook
besteed kunnen worden aan het opzetten of (mede)financieren van
projecten gericht op de bevordering van de arbeidsinschakeling van
uitkeringsgerechtigden.

Kernpunt in de benadering van de regering is de overweging dat
bijstandsgerechtigden in zeer uiteenlopende posities verkeren, waar het
de mogelijkheden betreft om aan betaalde arbeid deel te nemen en dat
alleen op lokaal niveau kan worden beoordeeld aan de hand van de
mdividuele mogelijkheden van betrokkene, met inachtneming van de
regionale omstandigheden op de arbeidsmarkt, of en zo ja op welke
wijze een incentive geboden is. Deze beoordeling is bij uitstek een
kwestie van maatwerk. De wijzigingen die in de uitkeringsregelingen
worden voorgesteld bewerkstelligen dat premies die aan uitkeringsge–
rechtigden worden verstrekt, ook daadwerkelijk buiten beschouwing
worden gelaten.

Relatie met sociale vernieuwing

De regering is van oordeel dat de decentralisatie van de vrijlatingsbe–
palingen een belangrijke uitbreiding vormt van het gemeentelijk instru–
mentarium om tot een effectief uitstroombeleid te komen. Dit instrument
dient derhalve zo spoedig mogelijk ter hand te worden gesteld. Wijziging
van de bijstandsregelgeving via het wetsvoorstel stimulering sociale
vernieuwing, voorafgaand aan de integrale herinrichting van de ABW,
biedt hier naar het oordeel van de regering de meeste garanties voor.
Ook in het onderhandelaarsakkoord VNG-rijk inzake de bijstand, welk
akkoord op 3 september jl. naar de Tweede Kamer is gezonden, is
afgesproken dat de decentralisatie van de vrijlating zo spoedig mogelijk
wordt ingevoerd. De adviezen van de Raad van State en het daarop
uitgebrachte nader rapport inzake de decentralisatie van de vrijlating zijn
zeer recentelijk naar de Kamergezonden.

Naast dit procedurele aspect is ook wegens de nauwe inhoudelijke
samenhang met de sociale vernieuwing gekozen voor een nota van
wijziging op het genoemde wetsvoorstel. De voorgestelde wijziging past
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goed bij doel en vormgeving van de sociale vernieuwing. Doel van de
sociale vernieuwing is immers het verbeteren van de positie van mensen
die een maatschappelijke achterstand hebben opgelopen of dreigen op
te lopen, zodat zij weer zelfstandig en volwaardig aan de samenleving
kunnen deelnemen. Eén van de drie beleidsgebieden die binnen het
terrein van de sociale vernieuwing worden onderscheiden is dat van
arbeid, scholing en inkomen, waarbij met name het begeleiden van
mensen vanuit een uitkering naar betaaid werk centraal staat. Dit decen–
tralisatievoorstel beoogt gemeenten in staat te stellen tot het bieden van
gerichte positieve stimulansen voor de aanvaarding van arbeid en het
voltooien van scholing. De hiermee gemoeide middelen worden toege–
voegd aan het Fonds Sociale Vernieuwing (FSV), zodat de gelden met
name beschikbaar komen voor gemeenten waar de achterstandsproble–
matiek dringend om een antwoord vraagt. De Raad voor de gemeentefi–
nanciën en de meerderheid van de SER-Commissie Sociale Voorzie–
ningen onderschrijven de keuze voor financiering via het Fonds Sociale
Vernieuwing.

Adviezen over de decentralisatie van de vrijlating

De regering heeft haar voorstel over de vrijlating op 5 november 1992
voor advies aan de Commissie Sociale Voorzieningen van de
Sociaal-Economische Raad voorgelegd. Ten aanzien van de samen–
werking tussen gemeenten en Arbeidsvoorzieningsorganisatie is afzon–
derlijk commentaar gevraagd aan het Centraal Bestuur voor de Arbeids–
voorziening. Met betrekking tot de financiële gevolgen van het voorstel is
op 11 december 1992 advies gevraagd aan de Raad voor de gemeentefi–
nanciën. Door de SER-Commissie werd op 12 februari 1993 advies
uitgebracht en door de Raad voor de gemeentefinanciën op 18 februari
1993. Het CBA reageerde bij brief van 13 april 1993 op de voorstellen.

De Raad voor de gemeentefinanciën en een meerderheid van de
SER-Commissie ondersteunen het regeringsvoorstel om de vrijlatingsbe–
palingen te vervangen door een incentive-budget voor gemeenten en
onderschrijven de opvatting van de regering dat hierdoor een doeltref–
fender uitstroombeleid mogelijk wordt.

Een minderheid van de SER-Commissie verkiest een aanpassing van
de huidige, centrale regeling. Dit deel erkent wel dat een meer effectieve
inzet van de huidige middelen nodig is, maar wil dit bereiken door het
inbouwen van flexibele elementen in de bestaande regeling. Deze
commissieleden stellen een wettelijke minimumregeling in de ABW,
IOAW en IOAZ voor waarin gemeenten, evenals thans het geval is,
verplicht zijn om arbeidsinkomsten deels tot een bepaald maximum vrij
te laten met ruimte voor gemeenten om zelf naar doelgroep te differen–
tiëren voor wat de wijze waarop de inkomsten worden vrijgelaten betreft
en voor wat de vrijlatingstermijn betreft. Naar het oordeel van de
regering zou met deze oplossing aan gemeenten onvoldoende vrijheid en
speelruimte voor lokale invulling worden geboden, waardoor een te
beperkte effectiviteitsverbetering bereikt zal worden. De voorgestelde
verplichting geldt immers slechts het geven van een vrijlating aan
degenen die deeltijdarbeid verrichten. Voor andere stimuleringsmogelijk–
heden ontvangen de gemeenten geen financiële middelen. De voorge–
stelde oplossingsrichting zou inhouden dat de bekostingingswijze niet zal
wijzigen, zodat toevoeging van een budget van 150 mln aan het FSV ook
niet mogelijk zal zijn. Gemeenten zouden in deze variant enerzijds meer
maatwerk moeten leveren, maar zouden niet de daarbij passende finan–
ciële verantwoordelijkheid krijgen. De regering acht dit ongewenst.
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Kenbaarheid van het gemeentelijk incentive-beleid en rechtsbe–
scherming

De meerderheid van de SER-Commissie die positief adviseert over het
regeringsvoorstel acht het noodzakelijk dat het lokale beleid op het punt
van de incentive-regeling (her)kenbaar is voor uitkeringsgerechtigden. Dit
deel van de Commissie acht het van groot belang dat gemeenten richt–
lijnen of beleidsplannen formuleren ter uitvoering van dit beleid die
worden gecontroleerd door de gemeenteraad. Ook de minderheid van de
SER-Commissie acht het van groot belang dat elke gemeente beleids–
plannen en richtlijnen formuleert ten aanzien van de flexibele elementen
in de door dit deel bepleite regeling.

De regering onderschrijft deze opvatting van de SER-Commissie
volledig. De regering is met de Commissie van mening dat waarborgen
voor de kenbaarheid van het gemeentelijk beleid zijn gelegen in de
beginselen van behoorlijk bestuur en de Wet openbaarheid van bestuur.

Daarnaast vloeien zekere waarborgen voor de kenbaarheid voort uit
het democratisch verantwoordingsproces. De regering is van oordeel dat
gemeenten via de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad zullen
moeten aangeven langs welke weg zij het incentive-budget zullen
aanwenden. Bovendien zijn gemeenten ingevolge de Wet openbaarheid
van bestuur verplicht om, desgevraagd en uit eigen beweging, de
burgers informatie te verschaffen over bestuurlijke aangelegenheden,
waartoe ook gemeentelijke beleidsregels met betrekking tot het
incentive-beleid behoren. In de toekomst zullen gemeenten conform het
in het voorontwerp derde tranche Algemene wet bestuursrecht voorge–
stelde onder meer gehouden zijn bij het gebruik van een bevoegdheid tot
het nemen van besluiten, deze in beleidsregels neer te leggen en deze
beleidsregels zullen vervolgens bekend gemaakt moeten worden. Naar
het oordeel van de regering bestaan daarmee voldoende waarborgen
omtrent de openbaarheid.

Aangezien beslissingen over het al dan niet toekennen van incentives
geen bijstandsbeslissingen zijn, is de rechtsbescherming die in de ABW
wordt geboden niet van toepassing. Wie een aanvraag om een incentive
heeft ingediend en een afwijzende reactie heeft gekregen, zal gebruik
kunnen maken van bezwaar en beroep omdat een afwijzende reactie van
het gemeentebestuur als een beschikking gericht op rechtsgevolg aan te
merken is. De toekomstige rechtsgang zal zijn bezwaar bij het college
van burgemeester en wethouders, beroep bij de administratieve kamer
van de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (kamerstukken II, 1992/93, 22 495). Individuele
beslissingen van burgemeester en wethouders zullen derhalve steeds
rechterlijk toetsbaar zijn.

De aldus geboden rechtsbescherming strookt met het standpunt van
de meerderheid van de SER die positief over het regeringsvoorstel
adviseerde. Dit deel acht het met het oog op de rechtsgelijkheid noodza–
kelijk dat uitkeringsgerechtigden bij beslissingen terzake van het
toekennen van incentives gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van
beroep bij de Arob-rechter. Overwegende dat gemeentebesturen
gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en aan
de Wet openbaarheid van bestuur, en dat individuele beslissingen
rechterlijk toetsbaar zijn, is dit deel van de SER van oordeel dat in het
voorstel een aanvaardbaar evenwicht bestaat tussen het uitgangspunt
van rechtsgelijkheid en de vergroting van de mogelijkheid tot het formu–
leren van een beleidsinstrumentarium op gemeentelijk niveau.

In algemene zin geldt dat burgemeester en wethouders als lokale
bestuurders zelf verantwoordelijk zijn om ten aanzien van hun burgers
een zorgvuldig beleid te voeren dat hetzij via individuele beslissingen
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rechterlijk toetsbaar is, hetzij via de gemeenteraad gecontroleerd wordt.
De bestaande, algemene regeling voorziet hierin, zodat geen reden
bestaat om in dezen nadere voorzieningen te treffen.

Samenwerking met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie bij het
incentive-beleid

Van groot belang ten behoeve van een effectieve aanpak van de
werkloosheid is dat de inspanningen van uitvoerende instanties, gericht
op uitstroom naar betaalde arbeid, op decentraal niveau op elkaar
worden afgestemd en gecoördineerd.

Nu gemeenten via het FSV een incentivebudget krijgen wordt samen–
werking tussen gemeenten en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten
behoeve van onderlinge beleidsafstemming en het verkrijgen van de
vereiste coördinatie nog belangrijker, zodat de regering het gerecht–
vaardigd acht om een samenwerkingsplicht tussen burgemeester en
wethouders en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in de ABW, IOAW en
IOAZ voor te schrijven.

Aanvankelijk werd in de adviesaanvraag aan de SER voorgesteld om
naast de reeds in het wetsvoorstel herinrichting van de ABW opgenomen
samenwerkingsplicht een wettelijke convenantsverplichting op te nemen.
De SER-Commissie wijst een dergelijke wettelijke plicht unaniem af. De
Commissie onderschrijft wel de doelstelling, met name het expliciteren
van het gemeentelijk uitstroombeleid en de onderlinge afstemming en
coördinatie tussen gemeenten en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie van
dit beleid, maar acht een wettelijke convenantsverplichting niet het
geschikte instrument. De Commissie is er wel voorstander van dat de
samenwerking tussen gemeenten en Arbeidsvoorzieningsorganisatie
jundisch wordt vastgelegd, waarbij zij verwijst naar haar adviezen betref–
fende het wetsvoorstel en naar het SER-advies inzake convergentie en
overlegeconomie (SER-advies, publikatienr. 92/15, Den Haag 1992, p.
54, 88 en 93). Met uitzondering van de werkgeversgeleding stemt ook
het CBA in met een wettelijke samenwerkingsverplichting. Het CBA is
van oordeel dat de wijze waarop daaraan vorm wordt gegeven, aan de
gemeenten en de RBA's kan worden overgelaten en is tegenstander van
het opnemen van een wettelijke convenantsverplichting. In de visie van
het CBA is het essentieel dat de regionale keuzemogelijkheden op dit
punt maximaal worden opengehouden en niet dwingend worden voorge–
schreven. Per regio kan dan optimaal aangesloten worden op hetgeen
rondom de samenwerking tussen gemeenten en de regionale Arbeids–
voorzieningsorganisatie reeds tot stand is gekomen of zich aan het
ontwikkelen is. De negatieve adviezen ten aanzien van het opnemen in de
wet van een convenantsverplichting zijn voor de regering reden om van
een wettelijke convenantsplicht af te zien.

Omvang van het budget

De middelen die tengevolge van de afschaffing van de vrijlatingsbepa–
lingen vrijkomen bedragen f 150 mln. Dit gebudgetteerde bedrag bestaat
op jaarbasis uit het rijks– (f 135 mln) en het gemeentelijk aandeel (f 15
mln) van de kosten die met de huidige vrijlatingsbepalingen gemoeid
zijn. Het bedrag van f 135 mln zal jaarlijks worden geïndexeerd conform
de bijstandssystematiek.

Mocht op enig moment worden besloten om het desbetreffende
bedrag van de begroting en meerjarenraming van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid structureel naar de begroting van Binnenlandse Zaken
over te boeken, dan geldt met betrekking tot de loon– en prijsaanpas–
singen dezelfde systematiek die ook voor de andere onderdelen van de
rijksbegroting geldt. Deze systematiek is overigens ook van toepassing
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op het bedrag van f 15 mln. dat structureel wordt overgeheveld van het
Gemeentefonds naar de begroting van Binnenlandse Zaken ten behoeve
van het Fonds Sociale Vernieuwing.

Het deel van de SER dat instemt met het regeringsvoorstel is ook van
mening dat een adequate jaarlijkse aanpassing van het budget plaats
dient te vinden. Over de omvang van het bedrag dat jaarlijks zal worden
overgeheveld naar het Fonds Sociale Vernieuwing, en dat mede de
uitvoeringskosten omvat is door de Raad voor de gemeentefinanciën
positief geadviseerd

Overgangsbepalingen

Om snel effect te kunnen sorteren zullen gemeenten waar mogelijk
direct na inwerkingtreding van de nieuwe wet eigen richtlijnen moeten
kunnen toepassen. Anderzijds dient er rekening mee te worden
gehouden dat niet alle gemeenten tijdig een eigen incentive-beleid zullen
hebben vastgesteld. Voor uitkeringsgerechtigden die tot het moment van
invoering van de nieuwe wet een vrijlating genoten zou het niet
aanvaardbaar zijn dat uitsluitend tengevolge van het ontbreken van
gemeentelijk beleid een inkomensterugval zou ontstaan. Daarom is
bepaald dat, zolang nog geen gemeentelijke richtlijnen bestaan voor de
lopende gevallen die op de dag voor inwerkingtreding van de nieuwe wet
een oude vrijlating genoten waarvan de maximale vrijlatingstermijn nog
niet is bereikt, de oude vrijlating voor de resterende periode omgezet
wordt in een premie die qua hoogte identiek is aan de oude vrijlating. Er
wordt van uitgegaan dat voor het ondervangen van eventuele negatieve
inkomenseffecten voor uitkeringsgerechtigden met een oude vrijlating
die door de toepassing van gemeentelijke incentive-regels ontstaan, de
gemeenten zelf een overgangssystematiek zullen ontwikkelen.

Daarbij is overwogen dat het niet passend is om de ruimte die
gemeenten door deze decentralisatie verkrijgen tot het voeren van eigen
beleid met centrale voorschriften in te vullen. Het voorschrijven van
genormeerde overgangsbepalingen, ook nadat gemeenten eigen
gemeentelijke richtlijnen hebben vastgesteld, zou zich moeilijk verhouden
tot hetgeen met deze operatie wordt nagestreefd, namelijk het verruimen
van de gemeentelijke beleidsvrijheid met als doel een effectiever stimule–
ringsbeleid voor deelname aan arbeid en scholing. Voorkomen moet
worden dat centrale voorschriften het gemeentelijk stimuleringsbeleid
doorkruisen. Derhalve is er voor gekozen met een centraal overgangs–
recht een voorziening te treffen ter voorkoming van een rechtsvacuüm
voor lopende gevallen.

Over het voorgestelde overgangsrecht is advies gevraagd aan de Raad
voor de gemeentefinanciën. Blijkens zijn advies van 18 maart 1993 stemt
de Raad in met het voorgestelde overgangsregime. Ten aanzien van de
uitvoerbaarheid voor gemeenten wijst de Raad op een vergroting van de
administratieve druk voor gemeenten in de eerste periode na invoering
van de voorgestelde wijzigingen.

De regering erkent dat in verband met de wijziging van de bekosti–
gingssystematiek in de eerste maand na de inwerkingtreding alle uitke–
ringen met een bestaande vrijlating administratief gemuteerd moeten
worden. Het betreft hier echter een betrekkelijk eenvoudige admini–
stratief-technische omzetting, welke inhoudt dat uitkeringen met gedeel–
telijke vrijlating van inkomsten op basis van de bekende gegevens
omgezet worden in uitkeringen met volledige korting van arbeidsin–
komsten plus een premie ter hoogte van de oude vrijlating, zolang de
gemeente nog geen eigen gemeentelijke richtlijnen heeft vastgesteld en
toegepast. Ook uit het overleg dat over de decentralisatie van de vrijla–
tingsbepalingen en het overgangsrecht is gevoerd met vertegenwoor–
digers uit gemeentelijke kring zijn ten aanzien van deze administratief–
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technische mutaties geen knelpunten naar voren gekomen. Overigens zij
erop gewezen dat in het budget ten bedrage van 150 miljoen dat aan het
Fonds Sociale Vernieuwing wordt toegevoegd mede eventuele extra
uitvoeringskosten in verband met het opzetten van een eigen gemeen–
telijk incentivebeleid zijn begrepen.

Artikelsgewijze gedeelte

1

In het voorlopig verslag is door de leden van de fractie van het CDA de
suggestie gedaan de opsomming van de verschillende overheden in
artikel 1. onderdeel b, te vervangen door de zinsnede «alle overheden».
In de memorie van antwoord heeft de regering aangekondigd deze
suggestie te zullen overnemen. In de onderhavige nota van wijziging is
deze toezegging uitgevoerd. Daarbij is om redactionele redenen gekozen
voor opneming van de term «overheden».

Dit onderdeel voorziet in uitbreiding van het opschrift van paragraaf 6
in verband met de voorgestelde wijzigingen van enkele algemene
maatregelen van bestuur.

Onderdelen 3, 4 en 5 (artikel 30a ABW, artikel 18, derde lid, IOAW,
artikel 18, vierde lid, IOAZ): bijzondere controle.

Zoals reeds vermeld in het algemene gedeelte van de toelichting
betreffen deze onderdelen wijzigingen van respectievelijk de Algemene
Bijstandswet (ABW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomens–
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstan–
digen (IOAZ). Deze wijzigingen regelen een zorgplicht voor gemeenten in
het kader van de fraudebestrijding in de sociale zekerheid.

Onderdelen 3, 4 en 5 (artikel 3a ABW, artikel 16, derde lid, IOAW,
artikel 16, derde lid, IOAZ) en de onderdelen 4 tot en met 11:
incentive-beleid.

In verband met het belang van samenwerking tussen gemeenten en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie om het beleid gericht op de bevordering
van arbeidsmarktparticipatie op lokaal niveau af te stemmen, is een
wederzijdse verplichting opgenomen. Het incentive-budget dat wordt
toegekend vormt in feite een arbeidsmarktinstrument van de gemeente
dat gecoördineerd met de inspanningen van de Arbeidsvoorzieningsorga–
nisatie ingezet moet worden. Voorkomen moet worden dat twee
gescheiden circuits gaan ontstaan, die elk een eigen arbeidsmarktbeleid
gaan voeren, met alle risico's van segmentatie tussen doelgroepen dan
wel van overlappmg van werkzaamheden.

Aan de vernummering van artikel 17 (oud) tot artikel 25a ligt de
overweging ten grondslag dat genoemd artikel een overgangsbepaling
bevat die derhalve in paragraaf 8 (Overgangsbepalingen) beter op haar
plaats is.
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4 en 5

De huidige problematiek van de vrijlating doet zich niet alleen voor in
de ABW, maar ook in de IOAW en IOAZ. De vrijlatingssystematiek van de
IOAW/Z is immers afgeleid van die in de bijstand. In verband met de
samenhang tussen deze regelingen is doorwerking van het nieuwe
regime naar de IOAW/Z gewenst. Ook de SER-commissie is van oordeel
dat het in de rede ligt om in de IOAW en de IOAZ de vrijlating van
inkomsten uit arbeid op gelijke wijze te regelen als in de ABW, omdat de
verschillen tussen IOAW en IOAZ enerzijds en de ABW anderzijds hier
niet aan de orde zijn.

Deze bepalingen voorzien in een wijziging van de IOAW en IOAZ
waarbij een zelfde regeling bereikt wordt als in het Bijstandsbesluit
landelijke normering. De vrijlatingsbepalingen uit het huidige artikel 8
van zowel de IOAW als de IOAZ worden geschrapt en in artikel 16 van
beide wetten wordt een samenwerkingsverplichting voor burgemeester
en wethouders en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie toegevoegd.

Deze wijziging houdt de afschaffing van de vrijlatingsbepalingen voor
de bijstand in (het vervallen van de artikelen 11 en 11a van het
Bijstandsbesluit landelijke normering) en voorziet in enkele technische
aanpassingen die daaruit voortvloeien.

De wijziging van de artikelen 9 en 9a betreft een technische
aanpassing in verband met het vervallen van de artikelen 11 en 11a.

De wijziging van de bedragen in artikel 10, vierde lid houdt recht–
streeks verband met het vervallen van de vrijlating. In de bedragen was
het maximale vrijlatingsbedrag opgenomen; na het elimineren van het
vrijlatingsbedrag komen deze bedragen op f 115,38 per week respectie–
velijk f 500 per maand.

Door het nieuwe artikel 12, onderdeel e wordt het mogelijk gemaakt
om incentives gericht op uitstroombevordering van uitkeringsgerech–
tigden buiten beschouwing te laten bij de bijstandverlening. De bepaling
voorziet in die situaties dat premies verstrekt worden aan uitkeringsge–
rechtigden die (deels) nog op bijstand blijven aangewezen.

Incentives voor het .^anvaarden van reguliere arbeid worden niet als
middelen in aanmerking genomen, voor zover een bepaald bedrag niet
wordt overschreden. Het maximale bedrag dat bij de bijstandverlening
buiten beschouwing kan worden gelaten komt overeen met de huidige
maximale vrijlating van arbeidsinkomsten voor een echtpaar of een
éénoudergezin op jaarbasis (f 3100). Het meerdere wordt wel volledig in
aanmerking genomen. De periode van één jaar waarop het maximum
betrekking heeft, wordt gerekend vanaf de ontvangst van de eerste
premie. Gemeenten kunnen de incentive(s) naar eigen inzicht verdelen
over de jaarperiode.

Premies voor werkaanvaarding in een banenpool zullen bij de bijstand–
verlening niet buiten beschouwing mogen worden gelaten. Dit standpunt
is naar aanleiding van de motie Van Zijl (kamerstukken II, 1991/1992,
22 300 XV, nr. 45) bij brief van 20 november 1992 al aan de Kamer
rnedegedeeld. De achtergrond hiervan is gelegen in het bijzondere
karakter van de banenpoolregeling. De banenpool vormt het sluitstuk van
het arbeidsmarktinstrumentarium en heeft het karakter van een
last-resort.

Ingeval mogelijkheden van doorstroming naar reguliere arbeid op
minimumloonniveau ontstaan, moet in het ontvangen van een incentive
geen belemmering zijn gelegen voor aanvaarding van die reguliere
arbeid. De belangrijkste functie van additionele arbeid is immers het
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vergroten van de doorstromingsmogelijkheden naar reguliere arbeid.
Derhalve ligt het niet in de rede om het aanvaarden van additionele
arbeid te belonen. Veeleer dient dit overwogen te worden bij doorstroom
van de banenpool of soortgelijke arbeid naar reguliere arbeid. Volledig–
heidshalve wordt in dit verband nog opgemerkt dat ten aanzien van de
Jeugdwerkgarantiewet in het Bijstandsbesluit landelijke normering geen
overeenkomstige bepaling nodig is. In het vijfde lid van artikel 14 van de
JWG is namelijk bepaald, dat de jongere uit hoofde van de dienstbe–
trekking geen andere vergoedingen, toeslagen of uitkeringen dan uit de
overige leden van dit artikel voortvloeit, mag ontvangen, tenzij dit in
enige wet anders is bepaald.

Als het gaat om het verstrekken van individuele premies voor werkaan–
vaarding kan ook gedacht worden aan door de werkgevers te verstrekken
premies boven het rechtens geldende loon. Hiertoe kan bijvoorbeeld
aanleiding zijn om tijdelijke knelpunten inzake de personeelsvoorziening
voor kortdurend seizoenwerk met zeer onregelmatige arbeidstijden op te
lossen. Voor het jaar 1993 is via een partiële wijziging van het Bijstands–
besluit landelijke normering een tijdelijke oplossing geboden die
specifiek op de problemen van de personeelsvoorziening in de asperge–
teelt betrekking heeft. Daarbij is overeenkomstig de aanbeveling van de
Commissie Personeelsvoorziening tuinbouw, in het Bijstandsbesluit
landelijke normering ruimte geschapen voor een extra vrijlating van
inkomsten uit kortdurende seizoensarbeid in deze teelt. De voorliggende
regeling, die de specifieke regeling voor 1993 vervangt, behelst een
bredere aanpak, omdat nu voor alle sectoren ruimte wordt gelaten voor
extra financiële stimulansen van werkgeverszijde. Daar waar knelpunten
tengevolge van piekbehoeften in arbeidskrachten dreigen, kunnen
werkgevers deze zelf opvangen door werkaanvaarding in hun sector
aantrekkelijker te maken.

De beoordeling van de vraag in welke gevallen buitengewone noodza–
kelijke verwervingskosten in verband met werkaanvaarding voor
betrokkene een desincentive vormen, is eveneens in hoge mate een
vraag die aan de hand van de beoordeling van de individuele omstandig–
heden en mogelijkheden moet worden beantwoord en waarvoor via
centrale regelgeving in feite geen nadere normering valt te geven. Naar
het oordeel van de regering moet gemeenten op dit punt eveneens meer
vrijheid geboden worden, zodat de gemeenten een flexibel instrumen–
tarium verkrijgen om, afgestemd op de individuele situatie van
betrokkene, de knelpunten voor aanvaarding (of voortzetting) van
betaalde arbeid weg te nemen. Evenals de vrijlatingsregeling wordt ook
deze regeling in de ABW gedecentraliseerd.

De Commissie Sociale Voorzieningen van de SER stemt unaniem in
met dit voorstel. De Commissie acht het van belang dat voor buiten–
gewone verwervingskosten ook een vergoeding via de bijzondere
bijstand mogelijk blijft.

Het nieuwe onderdeel f van artikel 12 regelt het buiten beschouwing
laten van een eenmalig toe te kennen scholingspremie. Deze bepaling
was reeds opgenomen in het wetsvoorstel herinrichting van de Algemene
Bijstandswet. Voor de scholingspremie is het maximaal buiten
beschouwing te laten bedrag gehandhaafd op f 2100. De scholings–
premie en de premie voor het aanvaarden van arbeid hebben ieder een
afzonderlijk maximum en kunnen naast elkaar verstrekt worden.

De SER heeft in zijn advies gewezen op de mogelijkheid dat zowel een
scholingspremie als een werkaanvaardingspremie binnen een jaar
worden verstrekt en dat hiervoor een anti-cumulatiebepaling ontbreekt.
Dienaangaande merkt de regering op dat geformuleerde maxima tot doel
hebben om niet het minimum-behoeftekarakter van de regelingen te
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doorbreken. Gelet op de inderdaad optredende spanning met het
minimum-behoeftekarakter van de ABW wordt ervan uitgegaan dat
gemeenten met de cumulatie van beide instrumenten terughoudend
zullen omgaan. Het is echter niet gewenst om cumulatie via de regel–
geving uit te sluiten, aangezien deze in mdividuele situaties nodig kan
zijn. Het is aan de gemeente om dit te beoordelen.

De wijziging in artikel 19 van het Besluit landelijke normering voorziet
in de indexering van de maximale bedragen die buiten beschouwing
gelaten kunnen worden.

In artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 is een aanvulling
opgenomen die ertoe leidt dat personen die als bijstands–, IOAW- en
lOAZ-gerechtigden als loon aan te merken premies ontvangen in verband
met het aanvaarden van een dienstbetrekking, geacht worden tot de
gemeente in dienstbetrekking te staan. Door deze bepaling wordt de
gemeente inhoudingsplichtig. Hierdoor wordt voorkomen dat enkel als
gevolg van het ontvangen van de genoemde premies een aanslag inkom–
stenbelasting zou moeten worden opgelegd.

8

Deze wijziging van het Inkomensbesluit is noodzakelijk om de premies
voor werkaanvaarding en scholing, voorzover deze een bedrag van
f 3100 op jaarbasis respectievelijk f 2100 te boven gaan, als op de
uitkering te korten inkomsten in de zin van de IOAW aan te merken.
Premies tot deze maxima behoeven niet op de uitkering ingevolge de
IOAW of IOAZ in mindering te worden gebracht. In het toegevoegde
vierde lid van artikel 7 wordt de indexering van de bedragen geregeld.

9 en 10

Voor uitkeringsgerechtigden die tot het moment van invoering van de
nieuwe wet een vrijlating genoten, zou het niet aanvaardbaar zijn dat
tengevolge van het ontbreken van gemeentelijk beleid een inkomenste–
rugval zou ontstaan. Voor deze groep is een inkomensbescherming
noodzakelijk, welke bescherming voor de bijstandsgerechtigden wordt
geboden door het nieuwe artikel 25b. De bepaling onder 9 (artikel 25c)
voorziet in een identiek regime voor IOAW- en lOAZ-uitkeringsgerech–
tigden.

Deze nieuwe bepaling verplicht gemeenten de oude vrijlating om te
zetten in een premie die qua hoogte identiek is aan de oude vrijlating,
zolang zij zelf nog niet in staat zijn geweest om eigen incentive-regels
vast te stellen en de periode van de oude vrijlatingstermijn niet is
verstreken. Hierdoor blijven uitkeringsgerechtigden, die hun oude
vrijlating zouden verliezen omdat de gemeente nog geen eigen incentive–
beleid heeft vastgesteld, gevrijwaard van een inkomensachteruitgang. De
premies die gemeenten verstrekken, kunnen niet bij het Rijk worden
gedeclareerd en komen ten laste van de gemeenten.

De werking van de voorgestelde centrale bepaling houdt op wanneer
burgemeester en wethouders gemeentelijke incentive-regels hebben
vastgesteld. Zodra zij deze eigen regels toepassen, vervalt de centraal
voorgeschreven premieplicht. Het is aan de gemeenten om dan een
adequate overgangsregeling te treffen.
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Het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen betreffende de
decentralisatie van de vrijlatingsregeling in de ABW, IOAW en IOAZ zal
nog nader worden bepaald. De reden van deze afwijking is dat
gemeenten voldoende tijd moeten hebben voor de beleidsimplementatie
die uit deze wijzigingen voortvloeit. Hierover wordt met de VNG
overlegd. Na dit overleg zal op zo kort mogelijke termijn een KB worden
geslagen.

De Minister van Bmnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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