
27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de
Algemene bijstandswet, de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet
financiering Abw, IOAW en IOAZ)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2000

Onlangs is het wetsvoorstel financiering Abw, IOAW en IOAZ (27 081) aan
de Eerste Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel heeft tot doel om in het
kader van het Fonds werk en inkomen (FWI) met ingang van 1 januari
2001 de financieringssystematiek van de uitkeringslasten Abw, IOAW en
IOAZ te wijzigen, opdat gemeenten een groter financieel belang krijgen bij
de uitvoering van genoemde regelingen. Met het oog op afspraken tussen
Rijk en gemeenten in het Bestuursakkoord dient een termijn van 3
maanden in acht genomen te worden teneinde een zorgvuldige invoering
van wet- en regelgeving te verzekeren. In dat kader is het wenselijk
gemeenten vóór 1 oktober aanstaande duidelijkheid te bieden omtrent de
invoering van de nieuwe financieringssystematiek.

Uw Commissie heeft op 4 juli jl. besloten voorbereidend onderzoek te
houden op 26 september a.s. Indien U het daarheen zou kunnen leiden dat
de inbrengdatum voor het Voorlopig Verslag wordt vervroegd naar
12 september, zeg ik van mijn kant toe dat de Memorie van Antwoord
uiterlijk maandag 18 september in uw bezit zal zijn, teneinde het van mijn
kant mogelijk te maken dat het wetsvoorstel in de laatste week van
september kan worden behandeld. Ik verzoek u daarom te bevorderen dat
het wetsvoorstel vóór 1 oktober door de Eerste Kamer wordt behandeld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend
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