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Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 maart 1994

Tijdens het Mondeling Overleg van 6 oktober 1993 over de decentrali–
satie van de vrïjlatingsbepalingen in de ABW, IOAW en IOAZ heb ik
de Kamer toegezegd afzonderlijk te rapporteren over de stand van zaken
betreffende de mogelijkheden van het verstrekken van extra financiële
prikkels voor warkaanvaarding in de tuinbouw.

De inwerkingtreding van in de Tijdelijke wet Stimulering Sociale
Vernieuwing opgenomen bepalingen betreffende de decentralisatie van
de vrijlatingsbepalingen is bij Koninklijk besluit van 30 december 1993
geregeld. Dit besluit is op 13 januari 1994 (Stb. 1994, 26) gepubliceerd.

Op verzoek van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) is
de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen
vastgesteld op 1 juli 1994. De reden hiervan is om de gemeenten in de
gelegenheid te stellen zich ook op het nieuwe beleid voor te bereiden en
de i.v.m. het overgangsrecht vereiste aanpassing in hun programmatuur
aan te brengen.

Teneinde een lacune in de regelgeving te voorkomen heb ik, mede
namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, besloten het
zogeheten aspergebesluit dat tot 1 januari 1994 van kracht was, opnieuw
in werking te doen treden voor de periode tot 1 juli 1994. Ik streef er naar
de daartoe strekkende AMvB voor 1 april a.s. in het Staatsblad te plaatsen.
Voor de tussenliggende periode hoeft niets te worden geregeld aangezien
de oogstpiek in de aspergeteelt in april begint. Deze partiële wijziging van
het Bijstandsbesluit landelijke normering is in de Staatscourant van 27
december 1993 (Stcrt. 249) voorgepubliceerd en zal na ommekomst van
die termijn voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Het
besluit vervalt op het moment dat decentralisatie van de vrijlating–
bepalingen in werking treedt.

Het besiuit voorziet, in een extra vrijlating van premies voor
aanvaarding van kortdurende seizoenarbeid in de aspergeteelt. Het betreft
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hier een specifieke maatregel waardoor bijstandsontvangers die naast
hun uitkering in de aspergeteelt werkzaam zijn, f 75,- per week extra aan
inkomsten mogen behouden zonder dat dit op hun uitkering in mindering
wordt gebracht.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.Wallage
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