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In de zaak tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht d.d. 19

augustus 2004 met procedurenummer 04/5348 treft u hierbij het aanvullend beroepschrift
van burgemeester en wethouders van Bloemendaal aan.

In het hoger beroep dat is geëntameerd door mevrouw D. Stokkei tegen de uitspraak d.d. 19

augustus 2004 met procedurenummer 04/4814 dient het aanvullend beroepschrift als
verweerschrift te worden beschouwd.
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ING-Bank Leiden 65.42.28.825

Noordeinde 2A 2311 CO Leiden

Postbus 2020 2301 CA Leiden

Fax 0715120481

Telefoon 0715124443

info@gl-advocaten.nl
www.gi-advocaten.nl

Elkeopdracht wordt aanvaard door de Maatschap Geelkerken & Linskens Advocaten. De Maatschap hanteert algemene voorwaarden, afgedrukt op de achterzijde van
ons briefpapier, waarvan onderdeel uitmaakt een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.Kte Leiden.
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Geelkerken & Linskens

Centrale Raad van Beroep

Procedurenummer:

CRvB 04/5348 NABW RO04 93

CRvB 04/4814 NA BW RO04 93

AANVULLEND BEROEPSCHRIFT
VERWEERSCH RIFT

tevens

Inzake:

BUfÇJemeester en wethouders van

Bloemendaal,

zetelend te Bloemendaal,

appe I1ante n/verweerders,

gemachtigde: mr. R. Lever.

Tegen:

Mevrouw D. Stokkei,

wonende te Bloemendaal,

ve rweerster/ appellante

gemachtigde: mr.
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I - Inleiding

1. Bij besluit van 26 september 2003/verzonden 27 september 2003 hebben

burgemeester en wethouders van Bloemendaal, hierna te noemen: "B. en W.", op
grond van de (op dat moment geldende) Algemene bijstandswet (Abw) aan mevrouw

D. Stokkei, hierna te noemen: "Stokkei", mededeling gedaan van de

(arbeids)verplichtingen ex artikel 113, eerste lid Abw, waaronder de verplichting zich te
laten registreren als werkzoekende bij de Centrale organisatie Werk en Inkomen

(CWI), alsmede de verplichtingen ex artikel 65, tweede lid Abw.

Tegen dit besluitheeft Stokkei bezwaargemaaktbij brief d.d. 27 september 2003. Bij
besluit van 6 januari 2004 hebben B. en W., overeenkomstig het advies van de
commissie van advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften, de bezwaren ongegrond
verklaarden het bestreden besluit in stand gelaten.

Tegen het besluit op bezwaar heeft Stokkei bij brief van 16 januari 2004 beroep
ingesteld bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht. Bij uitspraak van 19

augustus 2004/verzonden 23 augustus 2004 heeft de rechtbank het beroep van
Stokkei gegrond verklaard.
Bij brief d.d. 30 september 2004 hebben B. en W. pro forma beroep ingesteld tegen de
uitspraak van de rechtbank d.d. 19 augustus 2004. Hieronder volgen de gronden van
het beroep.

2. Stokkei heeft eveneens hoger beroêl) ingesteld tegen tie rechtbankuitspraak d:d. 19

augustus 2004, welk hoger beroep bij uw Raad bekend is onder procedurenummer

CRvB 04/4814 NABW RO04 93. Het onderhavige aanvullend beroepschrift is tevens

een verweerschrift tegen het door Stokkei ingediende hoger beroep.

11- Wetteliik kader

3. Met ingangvan 1januari 2004 is in werkinggetredendeWet Werk en Bijstand(WWB)
en is de Abw ingetrokken. Om vast te stellen of in de onderhavige situatie de (oude)
Abw dan wel de (nieuwe) WWB van toepassing is, is blijkens artikel 21 van de
Invoeringswet WWB de peildatum bepalend.

Ingevolge artikel 1, sub b van de Invoeringswet WWB geldt als peildatum de dag
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WWB. Uitgaande van 1 januari 2004 als
de dag van inwerkingtreding van de WWB geldt als peildatum 31 december 2003. Het

primaire besluit d.d. 26 september 2003 ligt voor de peildatum. Hetzelfde geldt voor het
bezwaarschrift van Stokkei dat is ingediend op 27 september 2003. Blijkens artikel21,
eerste lid, sub b van de Invoeringswet WWB dient dan met toepassing van de Abw te
worden beslist.
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4. Het wettelijk kader in dit hoger beroep wordt vervolgens door de volgende artikelen
bepaald:

artikel 113, eerste lid, Abw;

artikel 107, eerste en tweede lid, Abw;

artikel 70, eerste lid, Abw;
artikel 65, eerste en tweede lid, Abw.

5. In artikel 113, eerste lid, Abw is het volgende bepaald:

"1. De belanghebbende die voor de zelfstandige voorziening in het bestaan is

aangewezen op arbeid in dienstbetrekking is vanaf de dag van melding als bedoeld in

artikel 68a, tweede lid, verplicht:

a. naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen;

b. ervoor te zorgen dat hij als werkzoekende geregistreerd is bij de Centrale

organisatie Werk en Inkomen en geregistreerd blijft, indien hem daartoe het recht

toekomt op grond van artikel 25, eerste lid, van de Wet structuur

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

passende arbeid te aanvaarden;

na te laten hetgeen inschakeling in de arbeid belemmert;

mee te werken aan een onderzoek naar de geschiktheid voor scholing of opleiding

en aan"een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt geacht;

beschikbaar te zijn voor de voorzieningen van de Wet inschakeling

werkzoekenden, mee te werken aan het verkrijgen van die voorzieningen, daarvan

gebruik te maken en daartoe op een aangegeven tijd en plaats te verschijnen."

c.

d.

e.

f.

Artikel 107, eerste en tweede lid, Abw luiden als volgt:

"1. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten verplichtingen als bedoeld in dit

hoofdstuk niet op te leggen, dan wel van zodanige verplichtingen tijdelijk ontheffing te

verlenen, in gevallen waarin daartoe naar hun oordeel aanleiding bestaat om redenen

van medische of sociale aard, dan wel om redenen gelegen in de aard en het doel van de

bijstand.

2. Voor de ouder met de..volledige verzorgende taak voor een of meer ten laste komende

kinderen, dan wel pleegkinderen, jonger dan vijf jaar gelden niet de verplichtingen als
bedoeld in artikel 113, eerste lid."

In artikel 70, eerste lid, Abw is het volgende opgenomen:

"1. Bij een besluit tot toekenning of voortzetting van bijstand wordt, in een bijlage,

mededeling gedaan van de rechten en plichten van de be.~.nghebbende,die verband

Lins]zens
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houden met de toekenning of voortzetting van bijstand. Hierbij wordt ten minste

mededeling gedaan van:

a. de verplichting tot het doen van mededelingen en het verlenen van medewerking,

bedoeld in artikel 65;

de verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk VIII die in het betrokken geval aan de

bijstand zijn verbonden."

b.

Artikel 65, eerste en tweede lid, Abw bepalen tot slot het volgende:

8

"1. De belanghebbende doet aan burgemeesteren wethoudersop verzoekof onverwijld
uit eigen beweging mededeling van alle feiten en ~omstandigheden waarvan hem

redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand,

het geldend maken van het recht op bijstand, de hoogte of de duur van de bijstand, of op

het bedrag van de bijstand dat aan hem wordt betaald.

2. De belanghebbende is verplicht aan burgemeester en wethouders desgevraagd de

medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet."

111 - Primair besluit nader bekeken

6. Het primaire besluit d.d. 26 september 2003 maakt er achtereenvolgens melding van:

.

dat ingEfvolgeartikel 113 Abw verplichtitlgen aan de bijstandsuitkering worden

verbonden die erop gericht zijn de bijstandsgerechtigde zo spoedig mogelijk

weer zelf in de kosten van bestaan te laten voorzien, waarbij d(i)e
verplichtingen ingevolge artikel 113 nader worden opgesomd:
dat Stokkei ingevolge artikel 107, tweede lid, Abw vrijgesteld is geweest van die
verplichtingen om reden dat zij een volledige verzorgende taak had voor één of

meer ten laste komende kinderen jonger dan vijf jaar;
dat het jongste kind op 19 september 2003 vijf jaar is geworden zodat de

vrijstelling ingevolge artikel 107, tweede lid, Abw is komen te vervallen;
dat Stokkei derhalve weer volledig aan de verplichtingen als bedoeld in artikel
113, eerste lid, Abw dient te voldoen;

dat in verband daarmee wordt verzocht een bewijs van inschrijving als

werkzoekende bij de CWI te tonen, uiterlijk voor 31 oktober 2003 bij de sectie
Sociale Zaken;

dat Stokkei ingevolge artikel 65, eerste en tweede lid, Abw gehouden is om
direct alles te melden wat van invloed kan zijn op haar uitkering alsmede de

gevraagde medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van
de wet, waarbij d(i)e verplichtingen nader worden opgesomd.

&
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IV - Uitspraak rechtbank Haarlem d.d. 19 aUÇJustus2004

7. De rechtbank Haarlem heeft in haar uitspraak d.d. 19 augustus 2004 het beroep van

Stokkei gegrond verklaard en daaraan de volgende overwegingen ten grondslag

gelegd:

~

8

"2.10 Verweerder heeft verzuimd, alvorens over te gaan tot een besluit op grond van

artikel 70 van de Abw, te onderzoeken of er in het geval van eiseres aanleiding bestaat

om gebruik te maken van de in artikel 107, eerste lid, van de Abw gegeven bevoegdheid

tot ontheffing van een zodanige verplichting dan wel anderszins de op te leggen

verplichtingen zoals genoemd in artikel 113 van de Abw naar omvang te concretiseren. In

strijd met het bepaalde in artikel 70, eerste lid, aan'hef en sub b van de Abw heeft

verweerder bij het primaire besluit slechts verwezen naar de - algemene - verplichtingen

van de Abw. Nu artikel 70, eerste lid, aanhef en sub b van de Abw expliciet verwijst naar

het gehele hoofdstuk VIII van de Abw had verweerder niet kunnen volstaan met het

Dpleggen van de verplichtingen zoals die voortvloeien uit slechts één artikel van dat

hoofdstuk. Al bij het primaire besluit had verweerder uitdrukkelijk en gemotiveerd op zijn

minst ook dienen te beslissen over de (wijze van) toepassing van het bepaalde in artikel

107, eerste lid, van de Abw voor het geval van eiseres.

.

2.11 Voor het standpunt van verweerder dat eerst de volledige arbeidsverplichtingen

worden opgelegd en van eiseres wordt geèist ziéh als werkzoekende bij de CWI te

registreren, omdat verweerder (door het met de CWI overeengekomen contract) eerst

dan in staat wordt gesteld te beoordelen of aanleiding bestaat eiseres te ontheffen van

haar arbeidsverplichtingen of anderszins de op te leggen verplichtingen van artikel 113

Abw te concretiseren, vindt de rechtbank geen steun in de Abw. Immers, verweerder zal

zich eerst een oordeel dienen te vormen omtrent het al dan niet opleggen van de

arbeidsverplichtingen voordat deze opgelegd kunnen worden. In het kader van deze

besluitvormingsprocedure kan verweerder van een bijstandsgerechtigde wel alle nodige

medewerking verlangen (artikel 65, lid 2 van de Abw), zoals het inschrijven bij de CWI en

het meewerken aan het opstellen van een reïntegratieadvies door de CWI."

8. Het beroep van B. en W. is met name gericht tegen de overwegingen 2.10 en 2.11 van

de bestreden rechtbankuitspraak. In het onderstaande zal hierop. nader worden
ingegaan.

V - BeroeQ,§,gronden

9. In het primaire besluit worden de verplichtingen als bedoeld in artikel 113, eerste lid,

alsmede artikel 65, eerste en tweede lid, Abw medegedeeld. Daarbij wordt één van die

verplichtingen, te weten: inschrijving als werkzoekende bij d~ CWI, er in het bijzonder

uitgelicht. Na inschrijving bij de CWI door Stokkei kan door de CWI een

8) Linskens
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reïntegratieadvies worden vastgesteld. In dit reïntegratieadvies wordt de afstand tot de
arbeidsmarkt bepaald. Daarbij wordt de verzorgende taak van Stokkei voor de

kinderen mede in aanmerking genomen. B. en W. kunnen op basis van het

reïntegratieadvies alsnog besluiten om de arbeidsverplichting(en) niet op te leggen of
hiervan tijdelijk vrijstelling te verlenen.

10. Uitgangspunt van de wet is dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 113 Abw (van

rechtswege) weer herleven zodra het jongste kind waarvoor de ouder een volledige

verzorgende taak heeft vijf jaar is geworden. Op dat moment is de verzorgende ouder
ingevolge artikel 107, tweede lid, Abw niet langer meer ontheven van de
arbeidsverplichting(en) als bedoeld in artikel 113, eerste fid.

Voor de uitleg van het begrippen ontheffing (individuele uitzondering, waarvoor kan

worden verwezen naar artikel 107, eerste lid Abw) en vrijstelling (algemene

uitzondering, waarvoor kan worden verwezen naar artikel 107, tweede lid Abw) wordt
verwezen naar de hierna gehanteerde omschrijvingen in Van Wijk/Konijnenbelt & Van

Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, elfde druk, 1999, Elsevier bedrijfsinformatie
B.v. Den Haag, pagina 231:

"Ontheffingen zien op activiteiten die normaliter verboden zijn en moeten blijven, maar

die in uitzonderingsgevallen toelaatbaar kunnen zijn; eventueel kunnen aan de ontheffing

voorschriften worden verbonden. De ontheffing van een parkeerverbod, te verlenen aan
~.C7~. ~ ,- -'

invaliden is hiervan een voorbeeld.

De vrijstellingsfiguur wordt (werd) in tweeërlei betekenis gebruikt. Eén betekenis is het

maken van een uitzondering op een algemeen gebod, bijvoorbeeld de vrijstelling van de

militaire dienstplicht. De tweede betekenis vinden we onder meer in de Winkeltijdenwet:

daargaat hetom de ontheffingvan een verbod,die niet individueelis (die kentde wet in

de vorm van 'ontheffingen') maar algemeen geldt (bijv. artikel 3, eerste en derde lid),

althans voor een open groep. De Aanwijzingen voor de regelgeving schrijven thans het

gebruik van de term voor uitsluitend in de tweede betekenis, die van algemene

uitzondering, met dien verstande dat de vrijstellingsfiguur zowel voor algemene

uitzondering op een gebod als op een verbod kan worden gebruikt (nr. 125)."

11. De rechtbank is in de overwegingen 2.10 en 2.11 van oordeel dat B. en W. reeds bij

het primaire besluit uitdrukkelijk en gemotiveerd hadden dienen te beslissen over (de
wijze van) toepassing van het bepaalde in artikel 107, eerste lid, Abw. Dit vloeit naar

het oordeel van de rechtbank voort uit artikel 70, eerste lid, aanhef onder b Abw, in

welk artikel is opgenomen waaraan een besluit tot toekenning of voortzetting van
bijstand dient te voldoen. De rechtbank geeft aan dat B. en W. desnoods in het kader

van de besluitvormingsprocedure omtrent het al dan niet opleggen van
arbeidsverplichtingen ingevolge artikel 65, tweede lid, Abw van de

bijstandsgerechtigde kunnen verlangen alle nodige medewer~i~g te verlenen, zoals het

Linskens
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inschrijven bij de CWI en het meewerken aan het opstellen van een reïntegratieadvies
door de CWI.

12. De eis van de rechtbank om reeds bij het primaire besluit uitdrukkelijk en gemotiveerd
te beslissen over de wijze van toepassing van het bepaalde in artikel 107, eerste lid,

Abw is naar de mening B. en W. onjuist. De regel is dat de verplichtingen ingevolge
artikel 113 Abw worden opgelegd en dat deze verplichtingen niet gelden voor de ouder
met de volledig verzorgende taak voor één of meer te zijnen laste komende kinderen

jonger dan vijf jaar. De uitzondering is dat B. en W. kunnen besluiten om redenen van
medische of sociale aard dan wel om redenen gelegen in de aard en het doel van de

bijstand bepaalde verplichtingen niet op te leggen of daarvan tijdelijke ontheffing te
verlenen. Hiervoor kan eveneens verwezen wordert naar de losbladige Kluwer,
toelichting op artikel 107 onder punt 3 (Toepassing van de arbeidsverplichtingen)
subkopjes "Arbeidsverplichting is regel" en "Terugdringen ontheffingen".

13. Indien B. en W. geen gebruik maken van de in artikel 107, eerste lid, Abw geboden

uitzondering en de betrokkene van oordeel is dat dit ten onrechte niet is gebeurd dan

zal dat in het kader van de bezwaarfase aan de orde kunnen komen en zo nodig

kunnen worden hersteld. Stokkei heeft hierop geen beroep gedaan. Stokkei wist ook

dat haar tijdelijke ontheffing was verleend van de verplichtingen als bedoeld in artikel

113, ee~ste I~, Abw nu haar reeds bij ~e toek~nninr~-"s~~~~~i~kirg van bijstc~nd d.d. 20
februari 2001 /verzonderic 21 februari 2001 is medegedeeld dat zij is ingedeeld in fase 0

in verband met de verzorging van kinderen tot vijf jaar. In de bijlage bij de

toekenningsbeschikking is expliciet vermeld dat dit betekent dat tijdelijk ontheffing

wordt verleend van de arbeidsplicht.

14. In feite komt de bestreden rechtbankuitspraak erop neer dat (B. en W. van) de

gemeente (tijdig) voordat het jongste kind de vijfjarige leeftijd heeft bereikt de

betrokkene afzonderlijk zal moeten mededelen dat hij/zij zich dient in te schrijven bij de
CWI en dient mee te werken aan een reïntegratieadvies door de CWI om te

beoordelen .of er aanleiding bestaat om de verplichtingen als bedoeld in artikel 113

Abw niet op te leggen c.q. daarvan tijdelijk ontheffing te verlenen. B. en W. zijn van

mening dat de(ze) wijze van besluitvorming die de rechtbank voorstaat niet volgt uit het

systeem van de wet. De verplichting om zich te laten inschrijven bij de CWI is op

zichzelf reeds te kwalificeren als één van de arbeidsverplichtingen als bedoeld in

artikel 113, eerste lid, Abw. De Abw gaat er vanuit dat de arbeidsverplichtingen ex

artikel 113, eerste lid, Abw herleven zodra het jongste kind de leeftijd van vijf jaren

heeft bereikt. Ingevolge artikel 70, eerste lid, Abw dient nog wel mededeling gedaan te

worden van de rechten en plichten die verband houden met de toekenning of

voortzetting van bijstand. De mededeling ex artikel 70, eerste lid, Abw dat

arbeidsverplichtingen bestaan, is in dat geval evenwel geen ..~eldigheidsvereiste doch

(!
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ziet slechts op de bekendmaking van d(i)e verplichtingen en daarmee de

inwerkingtreding (en de rechtens afdwingbaarheid) daarvan.

15. Steun voor het hierboven uiteengezette standpunt van B. en W. dat de

arbeidsverplichtingen in het onderhavige geval van rechtswege gelden, kan ook

worden gevonden in diverse andere bepalingen van de Abw. Ingevolge artikel 63a,

eerste lid Abw juncto artikel 28, eerste lid Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk

en Inkomen (Wet SUWI) dient een (reguliere) aanvraag voor algemene bijstand te

worden ingediend bij de CWI, terwijl de beslissing op die aanvraag wordt genomen
door B. en W. Indien B. en W. hebben vastgesteld dat een recht op bijstand bestaat,

geldt ingevolge artikel 68a Abw in beginsel de (eerste) melding bij de CWI als

ingangsdatum van bijstandsverlening. Belangrijk is dat ih artikel 113, eerste lid, aanhef
Abw is bepaald dat reeds vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 68a, tweede

lid de arbeidsverplichtingen gelden, waarbij de verplichting om zich te registreren bij de
CWI onder sub b van het eerste lid van artikel 113 Abw nog eens afzonderlijk is

opgenomen. In de losbladige Kluwer, toelichting op artikel 68a onder aantekening 2
(Behandeltermijn van aanvraag bij CWI resp. gemeente) wordt, geheel in
overeenstemming met artikel 113, eerste lid Abw, ter zake van het moment dat de

arbeidsverplichtingen geldend worden nog eens hetvolgendeaangegeven:

"Oyer!.9~n~ is~~deQ.§me:~.t4!~'"->-~t}'o.Qr.j'.,e.GalJ!'{I'90r,ç!eUiLdé;JljEl gC1n~ragêL ~geleJ op ,.de

gewijzigde formulering van artikelen 106 en 113 van de Abw, vanaf het moment van

melding wordt aangesproken op zijn verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling.

Gemeente en CWI zullen afspraken moeten maken over de wijze waarop deze

gemeentelijkeverantwoordelijkheidwordtvertaaldnaarhetCWI."

16. Resumerend zijn B. en W. van mening dat de arbeidsverplichtingen ex artikel 113,

eerste lid, Abw rechtstreeks voortvloeien uit de wet. Deze verplichtingen behoeven
derhalve niet meer afzonderlijk aan de betrokkene te worden opgelegd. Uitsluitend

dient daarvan (ten behoeve van de inwerkingtreding) mededeling te worden gedaan
ingevolge artikel 70, eerste lid, Abw. B. en W. kunnen derhalve reeds in het primaire

besluit van Stokkei verlangen om zich in te schrijven bij de CWI. B. en W. zijn
bovendien van mening dat zij niet reeds bij het primaire besluit d.d. 26 september 2003

hadden behoeven te beslissen over de wijze van toepassing van art.ikel107, eerste lid,
Abw.

VI - Verweer/beroeQ,§,gronden StokkeI

17. Hoewel Stokkei in de onderhavige procedure nog niet in de gelegenheid is gesteld om

verweer te voeren, heeft zij in de beroepsprocedure (04/4814) die door haar is

geëntameerd reeds de nodige stukken ingediend. B. en W. kunnen hieruit vooralsnog

één beroepsgrond destilleren die zich richt tegen de rechtbankuitspraak d.d. 19

Ic
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augustus 2004. Stokkei stelt in haar hoger beroepschrift d.d. 1 september 2004 dat de
rechtbank in (overweging 2.5 van) haar uitspraak d.d. 19 augustus 2004 ten onrechte
heeft beslist dat de brief van 28 oktober 2003 aan de commissievan advies voor

Bezwaar- en Beroepschriften niet anders kan worden begrepen dan dat daarmee is

verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord zodat
afgezien kan worden van het horen ingevolge artikel 7:3 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).

18. Stokkei stelt dat zij in haar brief d.d. 28 oktober 2003 aan de commissie van advies
voor Bezwaar- en Beroepschriften afziet van horen omdat zij geen oppas heeft voor de

kinderen en zij van mening is dat kan worden gewacht op de uitspraak in het beroep

dat is ingediend bij brief van 29 november 2002 bij de rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht (procedurenummer Awb 02-1809) door haar aangeduid als eerste
rechtszaak. In deze beroepszaak heeft de rechtbank uitspraak gedaan op 15
december 2003. In die uitspraak worden B. en W. opgedragen (alsnog) een besluitte
nemen op de in de brieven d.d. 15 juli 2002 en 12 juli 2002 vervatte aanvraag om

bijstand voor vergoeding van de met het volgen van een studie/opleiding
samenhangende kosten. Bovendien worden B. en W. in die uitspraak opgedragen om

te beslissen op het bezwaarschrift d.d. 26 augustus 2002 voor zover dit ziet op het

besluit tot toekenning van bijzondere bijstand voor zwemlessen.

~-~-~~'.-'-~ ,,".-~~ ~.~ -~- .'--- --" --"-
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19. B. en W. zijn van mening dat de rechtbank op juiste gronden heeft beslist dat van het
horen van Stokkei kon worden afgezien ex artikel 7:3 Awb. De brief van 28 oktober
2003 aan de commissie van advies voor Bezwaar- en Beroepschriften kan niet anders

worden uitgelegd dan dat Stokkei afziet van horen. Ter verduidelijking halen B. en W.
hier de volgende twee passages aan die in de genoemde brief zijn opgenomen:

"Ik vind een hoorzitting onvolwassen probleemzoekerij van ambtenaren in deze kwestie.

[.. .]

Wilt u toch een beslissing nemen inzake mijn bezwaarschrift voordat ik het Abw-vonnis

heb ontvangenstel ik u voor af te zien van horen omdat aan het bezwaarvolledig
tegemoet kan worden gekomen, zonder dat anderen belanghebbenden daarvan schade

ondervingen."

20. Voor wat betreft het argument van Stokkei dat zij geen oppas voor de kinderen heeft,

merken B. en W. slechts op dat Stokkei in feite aangeeft op welke datum of tijdstip de
hoorzitting ook zal worden vastgesteld dat zij geen oppas voorhanden te heeft.

Voor wat betreft de stelling van Stokkei dat gewacht dient te worden op de uitspraak in

de (door haar aangeduide) eerste beroepszaak merken B. en W. allereerst op dat het
aan de commissie van advies voor Bezwaar- en Beroepschriften is om te beslissen of

de hoorzitting al dan niet doorgang dient te vinden. Bov,êndien staat de (eerste)

beroepszaak die betrekking heeft op de aanvraag om bijstand voor vergoeding van

Geelkerken &
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kosten in verband met het volgen van een studie/opleiding los van de onderhavige
zaak.

21. Ten overvloede wordt er nog opgewezen dat met de brief d.d. 24 november 2003 van

de (secretaris van de) commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften om de
beslistermijn vast te stellen op 14 weken na ontvangst van het bezwaarschrift slechts

gebruik is gemaakt van de wettelijke mogelijkheid zoals geboden in artikel 7:10 Awb.
Dit heeft met de rechtbankuitspraak d.d. 15 december 2003 niets van doen.

8

22. Tot slot zijn B. en W. van mening dat Stokkei in ~aar hoger beroepschrift de
overwegingen 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 en 2.12 van de bestreden rechtbankuitspraak onjuist

,.

uitlegt. B. en W. lezen in de uitspraak d.d. 19 augustus 2004 zoals gezegd slechts dat
de arbeidsverplichtingen ex artikel 113, eerste lid, Abw afzonderlijk dienen te worden

opgelegd bij (het primaire) besluit. Inschrijving bij de CWI (en het meewerken aan het

opstellen van een reïntegratieadvies door de CWI) kan niet verlangd worden bij het

primaire besluit doch wel vooraf in het kader van de besluitvormingsprocedure op

grond van artikel 65, tweede lid Abw. Met andere woorden: inschrijving bij de CWI kan

naar het oordeel van de rechtbank wel degelijk verlangd worden. De basis daarvoor

vindt de rechtbank, anders dan B. en W., niet in artikel 113, eerste lid, Abw doch in

artikel 65, tweede lid, Abw. Onjuist is voorts te stellen, zoals Stokkei doet, dat B. en W.

in de bestreden rechtpankuit§praak worden velJ?Jlçhto~ artikeLJ.9L~~lkLAb.w tq5L-".c -~--'---'--~c~~~~- ~c.~~.~ <~= -- -~~ - - -, , =

te passen.
- --~~ =

23. B. en W. zijn dan ook van mening dat het hoger beroep van Stokkei in de zaak met

nummer 04/4814 ongegrond is.

VII - Conclusie

. 24.

Leiden, 4 november 2004

Verwijzend naar het bovenstaande concluderen B. en W. dat het hoger beroep in de

zaak met nummer 04/5348 gegrond is en dat de bestreden rechtbankuitspraak d.d. 19

augustus 2004 op die gronden dient te worden vernietigd en dat het hoger beroep in
de zaak met nummer 04/4814 ongegrond is.
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