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Voorwoord

Het proefschrift dat voor u ligt heeft het bijstandsrecht tot onderwerp. In het
inleidende hoofdstuk wordt aangegeven waarom nu juist voor dit onderwerp is
gekozen. Aldaar vindt de lezer evenzeer een antwoord op vragen naar de opzet
van het onderzoek en de inrichting van het boek. Op deze plaats wil ik aan wat
dienaangaande wordt opgemerkt slechts toevoegen dat ik een boek heb willen
schrijven dat niet aileen kan dienen als proeve van bekwaamheid tot het
zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek, doch dat daarnaast
dienst kan doen als een bruikbaar referentiekader voor een ieder die met het
bijstandsrecht in aanraking komt, hetzij als wetenschapper, hetzij als bijstands-
gerechtigde, uitvoerder of rechtshulpverlener. In dat verband maak ik melding
van het feit dat in september van dit jaar bij uitgeverij Kluwer een enigszins
ingedikte 'publieksversie' van het proefschrift zal verschijnen.

Geen leerling zonder meester, en de mijne heet Noordam. Frits, ik ben je niet
aileen bijzonder veel dank verschuldigd voor de zeer waardevolle inhoudelijke
ondersteuning die ik de afgelopen jaren van je mocht ontvangen, doch meer
nog voor de wijze waarop je al die tijd van jouw kant invulling hebt gegeven
aan de toch bepaald niet eenvoudige verhouding tussen promotor en promoven-
dus. Mijn dank gaat daarnaast uit naar Jos Berghman, mijn andere promotor en
lange tijd de voorzitter van de vakgroep Sociale-zekerheidswetenschap van de
Katholieke Universiteit Brabant, de vakgroep waarvan ik tot voor kort deel
uitmaakte en binnen welke mij de mogelijkheid is geboden tot het schrijven
van het voorliggende proefschrift. Tot slot dank ik Prof. mr. P.C. Gilhuis, mr.
drs. F.J.L. Pennings, Prof. mr. I.P. Asscher-Vonk en mr. J.J.A. Kooijman,
zowel voor het feit dat zij zitting hebben willen nemen in mijn promotiecom-
miss ie, als voor het waardevolle commentaar dat ik van hen op mijn werk
mocht ontvangen.

Nijmegen, mei 1995.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1. Aanleiding tot het onderzoek

Op het brede terrein van de publieke sociale zekerheid heeft de bijstand de
oudste rechten. De eerste vorrnen van door de overheid geinitieerde sociale
politiek irnrners, hadden betrekking op de arrnenzorg, zijnde de voorloper van
de thans bestaande bijstandsvoorziening. Ook de eerste sociale-zekerheidsre-
geling van de nationale wetgever uit de moderne tijd, de Armenwet 1854, had
de armenzorg tot onderwerp. I

Enige tijd later, met name vanaf het begin van deze eeuw, kwamen ook
andere vorrnen van wettelijke sociale-zekerheidsbescherrning tot ontplooiing.
Centraal in die tweede ontwikkelingsgolf stond de sociale verzekering. Richtte
deze zich in de periode v66r de Tweede Wereldoorlog voornamelijk op
werknemers, met de introductie van de volksverzekeringen aan het eind van de
jaren vijftig werd haar werkingssfeer uitgebreid tot aIle burgers. De armenzorg
werd als gevolg van die ontwikkeling naar de marge van het stelsel gedrongen.
Hetzelfde gold voor de Algemene Bijstandswet (ABW) van 1963. Deze wet,
die de neerslag vorrnde van de evolutie van de armenzorg in de eerste helft
van deze eeuw, kreeg uitdrukkelijk de rol van laatste voorziening of vangnet
binnen het stelsel van sociale zekerheid toebedeeld.

In deze margin ale rol is wellicht een belangrijke verklaring gelegen voor de
geringe belangstelling die de bijstand tot dusver vanuit de rechtswetenschap ten
deel is gevallen. Historisch gezien is mer sprake van een vreemde paradox: op
het moment immers dat het recht zich eindelijk serieus met de bijstand gaat
bemoeien - er is in 1963 bijvoorbeeld voor het eerst sprake van een wettelijk
erkend recht op bijstand - verliest de rechtswetenschap haar zo goed als
volledig uit het 00g.2

De geringe aandacht van de rechtswetenschap voor de bijstand laat zich
gemakkelijk afmeten aan de op het terrein van het bijstandsrecht beschikbare
literatuur. Zo ontbreekt tot op heden een goed handboek met betrekking tot dit
rechtsgebied. Lange tijd was op dit terrein enkel het boek van De Vries
beschikbaar. In 1972 verscheen de eerste, in 1987 de zevende druk van deze

I Noordam (1984), bIz. 13.
2 Hoe anders was het daarv66r: rond de beide Armenwetten, die juridisch van een aanmerkelijk
minder kaIiber waren dan de ABW, verschenen onder meer handboeken van de hand van
Boissevain (1854), Kroon (1912) en Fukkink (1912). In hoofdstuk 2 van dit boek, handelend over
de historische ontwikkeling van armenzorg naar bijstandsrecht, wordt herhaaIdeIijk uit deze
bronnen geput.



uitgave.' Alhoewel het boek de verdienste toekomt een overzicht te bieden van
de inhoud van de ABW, kent het een aantal belangrijke tekortkomingen, zoals
een gebrek aan aandacht voor de systematiek van het bijstandsrecht en het
ontbreken van een jurisprudentie-analyse, Daarnaast is de laatste druk inrnid-
dels ook sterk verouderd. Naast een handboek ontbraken tot voor kort evenzeer
proefschriften of rnonografieen over het bijstandsrecht. Deze rechtswetenschap-
pelijke stilte werd recent doorbroken met het verschijnen van dissertaties van
de hand van Holtmaat en Dijt.4 Eerstgenoemde auteur deed haar proefschrift
vergezeld gaan van een monografie over het recht op bijstand.' Of deze
publicaties de voorboden zijn van een blijvende bemoeienis van de rechtswe-
tenschap met het bijstandsrecht valt nog te bezien; voorlopig staan ze nog
eenzaam en alleen in een voor het overige zo goed als onontgonnen bijstands-
landschap.

Een tijdschrift gespecialiseerd in het bijstandsrecht bestaat in Nederland niet.
Er is overigens evenrnin een tijdschrift dat zich exclusief bezighoudt met het
bredere terrein van het sociale-zekerheidsrecht. In de bestaande juridische
tijdschriften dringen artikelen met bijstandsrechtelijke onderwerpen slechts zeer
sporadisch door. Ik verwijs dienaangaande naar de achter in het boek opgeno-
men literatuurlijst, In deze lijst treft men ook een aantal artikelen aan opgeno-
men in het tijdschrift Sociaal Bestek. Als regeJ hebben deze artikelen een
eerder informatieve dan wetenschappelijk-kritische functie.

De relevante jurisprudentie ten slotte wordt weliswaar gepubliceerd, doch
niet of nauwelijks van rechtswetenschappelijk commentaar voorzien. Het
voomaamste publicatieorgaan voor de jurisprudentie op het terrein van het
bijstandsrecht is de Jurisprudentie Algemene Bijstandswet (JABW). In dit
tijdschrift wordt volstaan met een blote weergave van de relevant geachte
uitspraken. Ook in het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)
wordt regelmatig bijstandsrechtelijke jurisprudentie gepubliceerd. Hier treft
men weliswaar annotaties aan, doch deze hebben als regel betrekking op de
praktische, veel rninder op de rechtswetenschappelijke implicaties van een
uitspraak. Hetzelfde geldt voor de naschriften bij uitspraken gepubliceerd in het
reeds genoemde tijdschrift Sociaal Bestek.

De rechtswetenschappelijke beschouwing van de bijstand staat, zo blijkt uit
bovenstaand overzicht, nog in haar kinderschoenen. Het bijstandsrecht is
nauwelijks toegankelijk, haar grondslagen, inhoud en structuur slecht gekend.
Dit gegeven contrasteert in hoge mate met de maatschappelijke betekenis van
de bijstand. Vanuit de in 1963 aan de ABW toegedachte functie binnen het
stelsel van sociale zekerheid is die maatschappelijke betekenis een fundamente-

3 Zie De Vries (1987).
4 Zie Holtmaat (1992a) en Dijt (1993). Op het snijvlak van het bijstandsrecht - in rechtsvergelij-
kend perspectief - en het communautaire sociale-zekerheidsrecht ligt de dissertatie van Vonk
(1991).
5 Zie Holtmaat (1992b).
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le. De bijstand wordt immers beschouwd als laatste voorziening binnen het
stelsel, als laatste redrniddel. Reeds om die reden verdient de bijstand de volle
aandacht. Die aandacht is te meer gewenst nu de maatschappelijke betekenis
van de bijstand in de afgelopen decennia zowel in kwantitatieve als kwalitatie-
ve zin is veranderd. Maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen hebben
ertoe geleid dat de ABW niet langer uitsluitend als vangnet voor a-typische
gevallen fungeert, doch daarnaast ook, en in nog belangrijkere mate, als
structurele inkomensvoorziening voor bepaalde, omvangrijke groepen, zoals
bijvoorbeeld langdurig werklozen en alleenstaande ouders.

Ter iIIustratie geef ik een aantal cijfers. In 1965, het jaar waarin de ABW in werking trad, telde
men nog geen 39.000 thuiswonende bijstandspartijen." Slechts 1.500 van hen werden aangemerkt
als werkloze werknemers en vielen onder de speciaal daarvoor in het leven geroepen rijksgroepsre-
geling; de rest viel onder - wat werd genoemd - de ABW-sec. Bijna dertig jaar later, in 1993,
telde men bijna 500.000 bijstandspartijen, waaronder ruim 300.000 Rww-ers. De ontwikkeling van
het aantal bijstandspartijen in de ABW-sec vanaf 1965 wordt gekenmerkt door een gestage groei;
de afgelopen jaren is er sprake van een zekere stabilisatie op een aantaJ van ongeveer 190.000. De
groei in de Rww is vanaf het eind van de jaren zeventig zeer explosief van karakter geweest,
waarbij in het midden van de jaren tachtig met zo'n 400.000 bijstandspartijen in de Rww een
hoogtepunt werd bereikt. Voornaamste maatschappelijke oorzaken van de groei van de bijstandsaf-
hankelijkheid zijn de ontwikkeling van de werkloosheid en van het aantal echtscheidingen.
Daamaast zorgen allerlei ingrepen in de sfeer van de sociale verzekeringen voor een toenemende
druk op de ABW. Werkloosheid en echtscheiding en verlating gelden thans als voomaamste
oorzaken van bijstandsafhankelijkheid; ze zijn goed voor respectievelijk 64% en 23% van het
beroep op bijstand. De zeer forse groei van het aantal bijstandsgerechtigden ging uiteraard gepaard
met een even indrukwekkende stijging van de bijstandsuitgaven: was in 1965 ruim 85 miljoen
gulden gemoeid met de bijstandsverlening aan thuiswonenden, in 1992 was dat bedrag opgelopen
tot bijna II miljard gulden.' Naast de omvang van het beroep op de bijstand baart met name de
duur van de bijstandsafhankelijkheid zorgen: bijna de helft van de ontvangers van periodieke
bijstand ontvangt deze reeds drie jaar of langer, zo'n 32% zelfs vijf jaar of langer. Een belangrijk
deel van de bijstandsafhankeJijkheid concentreert zich daarbij in de steden."

De vaak langdurige bijstandsafhankelijkheid van burgers heeft geleid tot een
belangrijke toename van problemen van zowel financiele als immateriele aard.

6 Naast thuiswonende bijstandsgerechtigden onderscheiden we de elders verzorgden. Lange tijd is
het aandeel van deze categorie in de bijstandspopulatie zeer groot geweest. Zo werd in 1965 aan
ruim 98.000 bijstandspartijen in verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, ziekenhuizen en
andere instellingen, bijstand verleend. In de loop der jaren zijn voor de financiering van het
verblijf in dergelijke instellingen afzonderlijke kaders in het leven geroepen; ik wijs bijvoorbeeld
op de inwerkingtreding van de Wet op de bejaardenoorden per 1 januari 1985. Langs die weg
heeft men de betekenis van de ABW als 'indirecte financieringsbron' terug willen dringen. Thans
is men hierin zo goed als volledig geslaagd: bijstandsverlening vindt nog slechts bij uitzondering
aan elders verzorgden plaats. Om die reden laat ik deze categorie in het cijferoverzicht buiten
beschouwing.
7 Ter vergelijking: de uitgaven voor de ZW beliepen in het betreffende jaar 11,9 miljard, voor de
WAO en AAW sarnen 14,9 miljard, voor de ZFW en AWBZ samen 37,9 miljard en voor de
AOW 32,4 miljard.
8 De hier weergegeven cijfers zijn ontleend aan het rapport van de Onderzoekscommissie
toepassing ABW (1993), biz. 10-15 en biz. 52-60, en aan de Sociale Nota (1995), biz. 170-171 en
biz. 186-187.
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Zo blijken bijstandsontvangers zich vaak genoodzaakt te zien schulden te
maken teneinde zich in financieel opzicht staande te houden. Het langdurig
verkeren in een uitkeringssituatie kan daarnaast leiden tot een zogenaamde
sociale uitsluiting van de bijstandsgerechtigde: het gebrek aan perspectief leidt
tot een zekere verwijdering van betrokkenen ten opzichte van de samenleving.

Het sterk toegenomen beroep op de bijstand en de daarmee verband houdende
problemen vormden voor de wetgever mede aanleiding om over te gaan tot een
herinrichting van de ABW. Via een uitgebreide herziening van de regelgeving
en een herijking van de bevoegdheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten heeft
men getracht de voorwaarden te scheppen voor een effectievere bijstands-
verlening, Dit zou onder meer moeten leiden tot een terugdringing van het
beroep op bijstand en tot een verbetering van de bijstandsverlening daar waar
die nodig blijft. In het verdere vervolg van deze studie zal ik nog uitgebreid
stilstaan bij de achtergronden en uitgangspunten van de herinrichtingsoperatie.
Thans volsta ik met de constatering dat de afronding van deze operatie heeft
geleid tot de totstandkorning van een geheel nieuwe wet, die op 1 januari 1996
in werking treedt. Het hoeft geen betoog dat deze ontwikkeling de behoefte aan
een rechtswetenschappelijke beschouwing van de bijstand alleen maar heeft
doen toenemen.

2. Inhoud en opzet van het onderzoek

Staat aldus de relevantie van een juridisch onderzoek naar de bijstand zowel
vanuit wetenschappelijk als maatschappelijk oogpunt vast, dan dient vervolgens
te worden aangegeven wat precies het object van onderzoek is en op welke
wijze het onderzoek is opgezet. Hiertoe dient de onderhavige paragraaf.

Een eerste vraag is of het onderzoek zich uit dient te strekken tot het gehele
bijstandsrecht of juist beperkt dient te blijven tot een of meerdere onderdelen
daarvan. Gelet op de aard van de in de vorige paragraaf geschetste leemte in
de rechtswetenschappelijke aandacht voor de bijstand ligt een integrale
beschouwing van het bijstandsrecht voor de hand. Het is alleen langs deze weg
dat de inhoud en de systematiek van het bijstandsrecht inzichtelijk kan worden
gemaakt en de toegankelijkheid van het bijstandsrecht kan worden gerealiseerd.
Onderzoek naar deelterreinen van het bijstandsrecht, zoals bijvoorbeeld de
bijstandsverlening aan vreemdelingen of het verhaalsrecht in de ABW, blijft
daarnaast noodzakelijk. De totstandkorning van een omvattende studie naar het
bijstandsrecht vergemakkelijkt dergelijk onderzoek, draagt daarvoor een basis
en een kader aan.?

9 Vgl. Holtmaat (1992b), biz. 2, die stelt dat men, wanneer men een aanta! meer specifieke vragen
op hetterrein van het bijstandsrecht wil beantwoorden, op de moeilijkheid stuit dat er in de Neder-
landse juridische literatuur bijzonder weinig is gedaan aan het ontwikkelen van, wat zij noemt, een
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Wie zich waagt aan een integrale studie van het bijstandsrecht wordt gecon-
fronteerd met een omvangrijk en versnipperd geheel aan juridische bronnen.
Naast de ABW bestaat er een aanzienlijke hoeveelheid nadere regelgeving,
beleidsregels en richtlijnen. Ook is er een zeer omvangrijke hoeveelheid
jurisprudentie voorhanden. Gelet op de geringe rechtswetenschappelijke
bemoeienis met de bijstand zijn de genoemde bronnen nog nauwelijks ontslo-
ten en toegankelijk gemaakt. De vraag dringt zich dan ook op hoe het bij-
standsrecht op systematische en inzichtelijke wijze kan worden gepresenteerd.
Gekozen is voor een analyse van het bijstandsrecht aan de hand van een aantal
min of meer afgeronde onderwerpen. Achtereenvolgens passeren de revue: de
rechtsbronnen, de uitvoeringsorganisatie, het recht op bijstand, de prestaties, de
verplichtingen en sancties, het realiseren van het recht op bijstand, de terugvor-
dering en het verhaal, en de rechtsbescherming. Voor een belangrijk deel
correspondeert deze onderverdeling met de systematiek van de ABW, zoals deze
naar voren komt in de hoofdstukindeling van die wet. Een vergelijkbare
indeling als in dit werk gehanteerd, treffen we ook elders in de sociale-zeker-
heidsrechtelijke literatuur aan." Dit vergemakkelijkt onderlinge vergelijkingen
tussen de verschillende onderdelen van het sociale-zekerheidsrecht.

Centraal in de beschouwingen rond de verschillende onderwerpen staat de
analyse van het geldende recht. Met het oog op de ophanden zijnde inwerking-
treding van de nieuwe ABW wordt in het onderhavige werk als geldend recht
aangemerkt het na die inwerkingtreding geldende recht. In het verlengde
daarvan worden de tot 1 januari 1996 geldende bepalingen steeds aangeduid als
het oude recht. Voor een belangrijk deel echter komen de nieuwe regels naar
tekst of strekking overeen met de regels zoals die gelden v66r de inwerkingtre-
ding van de nieuwe wet. Dit betekent dat de onder het 'oude recht' gewezen
jurisprudentie voor een groot deel van belang blijft voor de interpretatie van de
nieuwe bepalingen. Gelet op de vaak voorkomende, op het eerste gezicht niet
erg ingrijpende tekstuele en systematische verschillen tussen het oude en het
nieuwe recht, past daarbij overigens weI de nodige voorzichtigheid. Bepalen
welke onder het oude recht gewezen jurisprudentie voor het nieuwe recht van
belang is, vormt een van de belangrijkste elementen van de 'vertaalslag' van
het oude naar het nieuwe bijstandsrecht. Die vertaalslag is van belang, niet
aIleen om zicht te krijgen op de rechtsontwikkeling, doch ook om voor hen die
met het oude recht vertrouwd waren, de toegankelijkheid van het nieuwe recht
te vergroten.

juridische systematiek van het bijstandsrecht.
10 Zie bijvoorbeeld de opzet van Noordam (1984) en De Leede (\985). Zie ook Noordam (1994),
waar weliswaar is gekozen voor een wetsgewijze behandeling van het sociale-zekerheidsrecht,
doch waar in de verschillende hoofdstukken telkens een aantaJ vaste onderwerpen aan de orde
komt, die in grote lijnen corresponderen met de door mij onderscheiden onderwerpen.
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In de juridische analyse is de zin en waarde van deze studie gelegen. Het
bijstandsrecht wordt daardoor toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. Het
verschaft de verschillende partijen in het bijstandsrecht duidelijkheid omtrent
de rechten en verplichtingen die voor hen uit het bijstandsrecht voortvloeien.
Het biedt de centrale overheid en de gemeenten een beter zicht op het voorhan-
den zijnde instrumentarium, en de burger op de waarborgen die in het bij-
standsrecht zijn gelegen.

De zeggingskracht van de juridische analyse kan worden vergroot door de
resultaten ervan in een breder leader te plaatsen. Het geldende bijstandsrecht
irnrners kan worden gezien als het product van bepaalde beleidsopvattingen,
opvattingen die op hun beurt de resultante vormen van allerlei structurele en
culturele variabelen. Het thans geldende bijstandsrecht vorrnt daarbij niet meer
dan een momentopname binnen een reeds langlopende historische ontwikke-
ling. Ook is het bijstandsrecht onderdeel van grotere regelgevingscomplexen,
zoals het sociale-zekerheidsrecht en, in een nog wijder verband, het bestuurs-
recht. Idealiter zou een juridische analyse van het bijstandsrecht vergezeld gaan
van een analyse van al deze orngevingsfactoren." Zulks is echter, afgezien
nog van de grenzen die qua tijdsbesteding en omvang aan elk onderzoek zijn
gesteld, ge1et op met name de achtergrond en expertise van de onderzoeker niet
mogelijk. WeI is het mogelijk uit het geschetste kader een tweetal belangrijke
elementen te lichten die zich, gelet op hun specifieke betekenis voor de
juridische analyse, bij uitstek lenen voor een behandeling in dit werk. Ik doel
dan enerzijds op de historische ontwikkeling van het bijstandsrecht en ander-
zijds op de verhouding van het bijstandsrecht tot het overige sociale-zeker-
heidsrecht.

Aan het begin van dit hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat de voorloper van
de huidige bijstandsvoorziening, de armenzorg, beschouwd kan worden als de
eerste vorrn van door de overheid geinitieerde sociale politiek. Alhoewel de
totstandkorning van de ABW in 1963 in bepaalde opzichten een duidelijk
breekpunt vormde ten opzichte van het verleden, droeg het nieuwe bijstands-
recht nog in belangrijke mate de sporen van zijn voorlopers, de beide Armen-
wetten. Met de invoering van de nieuwe wet kwam de ontwikkeling niet tot
stilstand: het bijstandsrecht onderging in de afgelopen drie decennia op vrijwel
alle onderdelen zeer ingrijpende wijzigingen, wijzigingen die mede de aanlei-
ding vorrnden voor de herinrichting van de ABW. Het is voor een goed begrip
van de inhoud en achtergrond van het thans geldende bijstandsrecht dan ook
onontbeerlijk zieht te hebben op de hoofdlijnen van de historische ontwikkeling
ter zake.

Zowel in het recht als in het beleid wordt vaak gerefereerd aan het 'eigen
karakter' van de bijstand: hoewel de ABW wordt gezien als een onderdeel van
het sociale-zekerheidsstelsel, wordt voortdurend het onderscheid met andere
sociale-zekerheidsregelingen benadrukt. Een vergelijking van het bijstandsrecht
met het overige sociale-zekerheidsrecht maakt het mogelijk de eigenheid, het

11 Zie over de zin respectievelijk noodzaak van een dergelijke inbedding Berghman (1986).
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eigen karakter van het bijstandsrecht te bepalen. Anderzijds kan het ook licht
werpen op het bestaan van ongefundeerde differentiaties binnen het ste1sel van
sociale zekerheid. Ik doel dan op het naast elkaar bestaan van meerdere
sociale-zekerheidsinstrumenten, vaak door uiteenlopende instanties uitgevoerd,
die voor wat betreft de geboden bescherruing niet wezenlijk van elkaar
verschillen. Vanuit het streven naar een zo groot mogelijke mate van eenheid
binnen het stelsel, is het niet aileen van belang zieht de krijgen op de zaken die
in het bijstandsrecht 'anders' zijn, doch evenzeer op de zaken die niet wezen-
lijk verschillen van andere sociale-zekerheidsarrangementen. Daarbij is niet
alleen de op dit moment bestaande situatie van belang, doch evenzeer de,
ontwikkeling die in dat verband kan worden waargenomen. Teneinde in het
verdere verloop van dit boek een vergelijkingsperspectief als hier bedoeld op
verantwoorde wijze te kunnen hanteren, besteed ik hierna kort aandacht aan de
betekenis van de term 'sociale zekerheid'.

3. Sociale zekerheid

In zowel de juridische als de niet-juridische literatuur heeft men zich uitgebreid
beziggehouden met de vraag wat moet worden verstaan onder de term 'sociale
zekerheid' .12 Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het met de
sociale zekerheid nagestreefde doel enerzijds en de tot de realisering van dat
doe1 gehanteerde instrumenten anderzijds. Sociale zekerheid kan dan worden
gedefinieerd als een geheel van instrumenten, ingezet voor een bepaald doel. 13

Lange tijd heeft als doelstelling van sociale zekerheid het bieden van inko-
mensbescherming centraal gestaan: inkomensbescherming of inkomensze-
kerheid wordt geboden in situaties waarin het inkomen uit arbeid wegvalt
(inkomensvervanging) en in situaties waarin het inkomen ontoereikend is om
bepaalde uitgaven te bekostigen (inkomensaanvulling)." De laatste jaren
wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor preventie en reintegratie als
doe1stellingen van sociale zekerheid. Idealiter gaan preventie en reintegratie aan
inkomensbescherming vooraf: voorkomen dient te worden dat iemand voor de
voorziening in zijn onderhoud afhankelijk wordt van de sociale zekerheid; is
die afhankelijkheid een feit, dan dient deze zo spoedig mogelijk te worden
beeindigd."

12 Zie uitgebreid over deze begripsbepaling Boos e.a. (1991). biz. 5-48.
13 Berghrnan (1986). biz. 7. Zie voor een concreet voorbeeld Veldkamp (1978), biz. 4, die sociale
zekerheid (in ruime zin) definieert als het geheel van instellingen en voorzieningen dat er op
gericht is een bepaald bestaansniveau te waarborgen.
14 Zie Noordam (1994), biz. 21 en Noordam (1984), blz, 13-15. Zie ook Kooijman (1989), biz. 1-
2, Jaspers en Riphagen (1991). bIz. 13 en biz. 23 en Holtmaat (1992a), biz, 44-45.
15 Zie Berghman (1986), biz. 7-9. Zie ook Van Kessel (1985), biz. 29-30 en Noordam (1994), biz.
22.
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Soms wordt de doelstellingvan sociale zekerheid nog breder gedefinieerd, bijvoorbeeld in termen
van een wenselijk geachte toestand. Zo dient men volgens Van Kessel naast het doel en de
rniddelen het wezen van de sociale zekerheid te onderscheiden. Het wezen van de sociale
zekerheid is volgens Van Kessel gelegen in het bereiken van de toestand van de maatschappij
waarin ieder lid van de samenleving verzekerd is van hulp en middelen gericht op voorkoming,
herstel of vergoeding van menselijke schade." Een dergelijke benadering doet denken aan de
visie op sociale zekerheid zoals die rond de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling kwam. In de
ogen van bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de cornmissie-Van Rhijn diende de sociale
zekerheid hoger gelegen doelstellingen zoals de verwezenlijking van een democratische rechtsorde
en sociale rechtvaardigheid. In datzelfde licht kan de erkenning van het recht op sociale zekerheid
als sociaal grondrecht worden gezien. Volgens Noordam laat die erkenning zien dat de sociale
zekerheid meer is dan een complex van maatregelen, gerieht op inkomensbeseherming: het is ook
een waarde. Sociale zekerheid houdt zijns inziens verband met het beginsel dat iedereen een
menswaardig bestaan toekomt, met solidariteit met degenen die over minder economisehe
'faciliteiten' beschikken en met sociale rechtvaardigheid.'?

Teneinde de doelstelling van inkomensbescherming te bereiken kunnen
uiteenlopende instrumenten worden ingezet. Typisch voor het overheidsoptre-
den op het terrein van de sociale zekerheid is het karakter van het gehanteerde
instrumentarium: vanuit haar exclusieve wetgevende bevoegdheid maakt de
overheid gebruik van sociale-zekerheidswetten teneinde haar doelstellingen te
realiseren. De wetten voorzien in rechten op sociale-zekerheidsprestaties; als
regel zijn dit uitkeringen in geld, bij uitzondering prestaties in natura. Ook ter
realisering van de doelstellingen van preventie en reintegratie zet de overheid
het recht als instrument in. In vergelijking met de inkomensbeschermende
functie is er op deze plaats echter sprake van veel minder vergaande aanspra-
ken. 18

Ik wijs erop dat in de modeme verzorgingsstaat de sociale zekerheid vaak wordt vereenzelvigd
met de door de overheid gegarandeerde wettelijke of publieke soeiale zekerheid. Zulks ontneemt
het zieht op andere mogelijke instrumenten, zoals bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden of de
private verzekeringen. De laatste tijd is er eehter meer aandaeht voor deze private vormen van
sociale zekerheid. Dit lijkt een gevolg te zijn van het feit dat steeds vaker de grenzen van de
overheidsverantwoordelijkheid op het terrein van de sociale zekerheid ter diseussie worden gesteld.
Zoals in het verdere verloop van dit boek nog zal blijken, neigt de overheid er zelf toe die grenzen
steeds strakker te trekken en zieh te beperken tot een bescherrning op minimumniveau. Op dat
moment rijst de vraag of de opengevallen plekken in de sociale-zekerheidsbescherming in de sfeer
van de arbeidsvoorwaarden of private verzekeringen worden opgevuld. Men spreekt in dat verband
over de privatisering van de sociale zekerheid."

16 Van Kessel (1985), biz. 7-10. Zie ook Berghman (1986), biz. 9-11, die wijst op het belang van
het betrekken van - wat hij noemt - de subjectieve belevingscomponent in toestandsdefinities. Aan
de orde is de vraag of burgers zich inderdaad 'sociaal zeker' voelen.
17 Noordam (1994), biz. 37.
18 Wellieht vorrnt dit mede de verklaring voor het feit dat er in de sociale-zekerheidsrechtelijke
literatuur relatief weinig aandaeht is voor preventieve en reintegratieve instrumenten. Zo is aan de
door Noordam (1987) gegeven aanzet om te komen tot een uitwerking van de remtegratieve
functie van het sociale-zekerheidsrecht tot dusver geen vervolg gegeven.
19 De SER heeft recent een uitgebreide studie doen verschijnen over het vraagstuk van de verant-
woordelijkbeidsverdeling in de sociale zekerheid; zie SER (1994). Zie ook Fase e.a. (1994).
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Welke wettelijke regelingen behoren nu tot de sociale zekerheid? Over de
exacte contouren van het stelsel zijn de meningen verdeeld, hetgeen logisch
voortvloeit uit het bestaan van uiteenlopende opvattingen over de reikwijdte
van de term 'sociale zekerheid'. Door eenieder worden ertoe gerekend de
werknemersverzekeringen, de volksverzekeringen en de sociale voorzieningen
die vallen onder de competentiesfeer van het rninisterie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Het betreft een vrij gangbare afbakening van het sociale-
zekerheidsbegrip." Ik sluit me er ten behoeve van het voorliggende werk bij
aan. Gemeten aan het genoemde criterium omvat het stelsel van sociale
zekerheid de werknemersverzekeringen WW, ZW, WAO en ZFW, de volksver-
zekeringen AOW, AWW, AAW, AKW en AWBZ, en de sociale voorzieningen
WVG, TW, lOAW, IOAZ en ABW.

Men kan de categorie der sociale voorzieningen ook ruimer nemen en er bijvoorbeeld de
studiefinanciering, de huursubsidie en de regelingen voor oorlogsslachtoffers onder begrijpen."
Sommige auteurs gaan nog verder en rekenen ook tot de sociale zekerheid zaken als het werkgele-
genheidsbeleid, allerlei fiscale faciliteiten en het subsidiestelsel voor woningbouw." In aile
definities, ook in de door rnij gehanteerde, wordt de ABW tot de sociale zekerheid gerekend: het
is een van de instrumenten waarmee men tracht de doelstellingen van sociale zekerheid te
realiseren.

4. Opzet en inrichting van het boek

Na deze korte begripsmatige verkenning wil ik ter afsluiting van het inleidende
hoofdstuk enkele woorden wijden aan de opzet en inrichting van het boek.
Zoals gezegd biedt het onderhavige werk naast een analyse van het geldende
recht zieht op de historische ontwikkeling van het bijstandsrecht en op de
verhouding van het bijstandsrecht tot het overige sociale-zekerheidsrecht.

Hierna, in hoofdstuk 2, wordt met een schets van de historische ontwikkeling
begonnen. Deze schets omvat zowel de evolutie van armenzorg tot bijstands-
recht - een evolutie die een voorlopige afronding yond in de totstandkoming
van de ABW van 1963 - als de ontwikkeling van het bijstandsrecht in de
afgelopen drie decennia, dat wil zeggen tot aan de herinrichting van de ABW.

Het bijstandsrecht van na de herinrichting vormt het voorwerp van een
uitgebreide analyse in de hoofdstukken 4 tot en met 11 van dit boek. Vooraf-
gaand aan die analyse besteed ik in hoofdstuk 3 aandacht aan de achtergrond,
de doelstellingen en het globale verloop van de herinrichtingsoperatie.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, vindt de analyse van het geldende
bijstandsrecht plaats aan de hand van een aantal min of meer afgeronde onder-
werpen. Voor elk van die onderwerpen is een apart hoofdstuk gereserveerd.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de rechtsbronnen (hoofdstuk 4), de

20 In die zin ook Noordam (1994), bIz. 26-27.
21 Een dergelijke, ruime benadering ziet men bijvoorbeeld terug in Noordam (1984).
22 Zie met name VeIdkarnp (1978), bIz. 2-4.
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uitvoeringsorganisatie (hoofdstuk 5), het recht op bijstand (hoofdstuk 6), de
bijstand (hoofdstuk 7), de verplichtingen en sancties (hoofdstuk 8), het realise-
ren van het recht op bijstand (hoofdstuk 9), de terugvordering en het verhaal
(hoofdstuk 10) en de rechtsbescherming (hoofdstuk 11). Elk van deze hoofd-
stukken wordt afgesloten met een korte nabeschouwing. Hierin staat steeds de
vraag centraal tot welke veranderingen de herinrichting van de ABW ten
aanzien van het betreffende onderwerp heeft geleid, zulks tegen de achtergrond
van de in hoofdstuk 3 geschetste doelstellingen van de herinrichting. Ook
wordt ten aanzien van de diverse onderwerpen een globale vergelijking
gemaakt tussen het bijstandsrecht en het overige sociale-zekerheidsrecht.

Bij de eigenlijke analyse van het geldende recht vormt de vertaalslag van het
oude naar het nieuwe recht een vast aandachtspunt. In dat verband geef ik
consequent aan hoe de situatie was v66r de herinrichting van de ABW. Ook
geef ik steeds aan in hoeverre de onder het oude recht gewezen jurisprudentie
thans nog van belang is. Mede gelet op bet feit dat jurisprudentie naar aanlei-
ding van de nieuwe bepalingen thans nog niet voorhanden is, zal voor de
interpretatie van die bepalingen in belangrijke mate steun moeten worden
gezocht in de wetsgescbiedenis. Er wordt dan ook regelmatig naar die wetsge-
schiedenis verwezen.

Het afsluitende hoofdstuk 12 biedt een samenvatting en afronding van de
beschouwingen ten aanzien van zowel bet geldende bijstandsrecbt, de bistori-
sche ontwikkeling als de vergelijking met bet overige sociale-zekerbeidsrecht.

Ik sluit deze inleiding af met een tweetal opmerkingen van redactionele aard.
Een eerste opmerking betreft bet gebruik in de tekst van dit boek van een
kleine letter naast de gewone letter. De boofdlijnen van bet betoog worden
steeds in gewone letter weergegeven. Is men aIleen damn geinteresseerd, dan
kan men de in kleine letter geschreven stukken overslaan. Deze bevatten de
nadere uitwerking van de boofdlijnen.

Bij wijze van voorbeeld wijs ik op de manier waarop de jurisprudentie in de tekst is verwerkt. In
de hoofdtekst is steeds in een of twee zinnen aangegeven wat de voornaamste lessen zijn die met
betrekking tot een bepaald juridisch geschilpunt uit de jurisprudentie kunnen worden getrokken.
Vaak zijn daarnaast in de kleine letter bij wijze van iIlustratie een of meerdere reehterlijke
uitspraken beknopt weergegeven. Aldus kan nader inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld de
door de reehter gegeven motivering voor zijn beslissing of in de feitelijke omstandigheden van de
zaak.

De tweede redactionele opmerking ziet op het gebruik van cursiveringen in de
tekst. Het is de bedoeling de lezer in staat te stellen langs die weg de kernpun-
ten van een bepaalde passage te traceren en aldus de toegankelijkheid van de
tekst te vergroten.
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Hoofdstuk 2

Historische ontwikkeling van het bijstandsrecht

1. Inleiding

Het geldende bijstandsrecht vormt de vrucht van ruim twee eeuwen rechtsont-
wikkeling. Men kan de inhoud van het geldende bijstandsrecht niet goed
begrijpen wanneer men de hoofdlijnen van die ontwikkeling niet kent. De
betekenis van bijvoorbeeld het individualiseringsbeginsel of het begrip noodza-
kelijke kosten van het bestaan kan mede via een blik op de hi storie inzichtelijk
worden gemaakt. Aandacht voor de historische ontwikkeling is daarnaast van
belang om inzicht te krijgen in de achtergronden van een aantal vraagstukken
die het bijstandsbeleid en de ontwikkeling van het bijstandsrecht reeds twee
eeuwen bepalen en die tot op de dag van vandaag niet tot een aanvaardbare
oplossing zijn gebracht. Ik denk bijvoorbeeld aan de voortdurende strijd tussen
de centrale overheid en de gemeenten over de zeggenschap op het terrein van
de bijstand. Er is dan ook aile reden om een in lei ding in het geldende bij-
standsrecht te beginnen met een schets van de rechtsontwikkeling die eraan
voorafging.

De schets valt in twee delen uiteen. Het eerste dee 1 betreft de ontwikkeling
van armenzorg naar bijstandsrecht, een ontwikkeling die een aanvang nam aan
het eind van de achttiende eeuw en die in de totstandkoming van de Algemene
Bijstandswet van 1963 een voorlopige afronding yond. In de ruim hondervijftig
jaar die door deze ontwikkeling worden bestreken, is bij herhaling getracht een
volwaardige juridische basis te creeren voor de in de praktijk steeds verder
toenemende bemoeienis van de overheid met de zorg voor de armen. De
voomaamste ijkpunten in die ontwikkeling zijn de twee voorlopers van de
ABW, de Armenwet 1854 en de Armenwet 1912. De belangrijkste bepalingen
uit de drie genoemde wetten komen in dit hoofdstuk aan de orde in - respectie-
velijk - de paragrafen 3, 5 en 7. Voor een goed begrip van de inhoud van deze
bepalingen is het van belang kort stil te staan bij de ideeengeschiedenis die
eraan ten grondslag ligt. Zulks geschiedt achtereenvolgens in de paragrafen 2,
4 en 6 van dit hoofdstuk.

Het tweede deel van de historische schets betreft de evolutie van het bij-
standsrecht in de peri ode na 1963. Het bijstandsrecht heeft in deze peri ode op
vele onderdelen ingrijpende wijzigingen ondergaan, zelfs in zulke mate, dat een
herinrichting van de ABW noodzakelijk werd geacht. De belangrijkste wijzi-
gingen zet ik in § 8 van dit hoofdstuk op een rij. De herinrichtingsoperatie zelf
komt daarbij niet aan de orde; hieraan besteed ik in het volgende hoofdstuk
afzonderlijk aandacht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een weergave van
de voomaamste bevindingen uit de historische schets (§ 9).
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2. Aanloop naar de Armenwet 1854: de verhouding tussen
staat en samenleving

De overheidsbemoeienis met de zorg voor de armen gaat terug tot aan het eind
van de middeleeuwen. Tot op dat moment kende men vrijwel uitsluitend de
kerke!ijke en particuliere liefdadigheid, enkel bedoe!d om gaven uit te reiken,
niet om de armoede te bestrijden.' Pas toen de samenleving door de bedel-
plaag aan den lijve ging ondervinden dat armoede een maatschappelijk ver-
schijnsel was, begon men het armwezen te organiseren. De overheid werd
geacht een politionee! en economisch be!ang te hebben bij een goed geordend
armwezen: de burgerij had imrners recht op orde, veiligheid en rust en de
samenleving kon de armen niet verwaarlozen zonder gevaar voor de samenle-
ving ze!f. Het improductief laten van de armen werd daarnaast gezien als
onverstandig beleid. Vanuit deze visie werd de bestrijding van de armoede
gerangschikt onder de sfeer van het wereldlijke en werd de overheid een eigen
taak en verantwoordelijkheid toebedeeld.' Individuele christelijke deugd en
maatschappelijke bestrijding van het pauperisme bestonden naast elkaar; het
eerste behoorde tot het terrein van de kerk, het tweede tot het terrein van de
staat. 3

Na de reformatie vloeiden staat en kerk ineen: de Gereformeerde Kerk werd
tot staatskerk. Het feit dat de verzorging der armen werd gezien als een taak
van die kerk, maakte het tevens tot een publiekrechtelijke verplichting. Aan het
eind van de Republiek der Verenigde Nederlanden kwam dan ook een be!ang-
rijk dee! van het armwezen ten laste van de overheid."

De totstandkoming van de Bataafse Republiek aan het einde van de achttiende
eeuw leidde onder meer tot een scheiding van kerk en staat. De verlichte geest
van de achttiende eeuw waarde rond, een geest die afkerig was van het
irrationele van de godsdienst en die droomde van een nieuwe eenheid en
saamhorigheid van aile mensen, gevestigd op de uitspraken van de rede.' Op
het terrein van de armenzorg leidde deze visie onverrnijdelijk tot een keuze
voor staatsverantwoordelijkheid. De Staatsregeling van 1798 verplichtte tot de
totstandbrenging van een wet regelende het armbestuur over de gehe!e Repu-
bliek." Op 15 juli 1800 kwam een 'Wet voor het Armen-Bestuur over de
geheele Republiek' tot stand. Hierin werd de staat aangewezen als verant-
woordelijke voor de armenzorg. Voorzien was in een sterk gecentraliseerde

I Zie over deze middeleeuwse Iiefdadigheid: Everts (1908), biz. 4-10.
2 Everts (1908), biz. 13-20.
3 Everts (1908), biz. 29-31.
4 Everts (1908), biz. 71-76.
5 Melief(l955), biz. 10-27.
6 Zie voor een uiteenzetting van de discussies rond de armenzorg in de eerste Nationale Vergade-
ring van de Bataafse Republiek: Melief(1955), biz. 10-27.
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uitvoeringsstructuur: hoewel de eigenlijke armenzorg werd opgedragen aan
departementale en plaatselijke besturen, lag de macht op centraal niveau. De
taak van het armbestuur werd omschreven als het verschaffen van onderstand
aan de onvermogenden en van arbeid aan de nijverigen. De wet van 1800 trad
echter nooit in werking. De vereiste medewerking van de kerkgenootschappen
ontbrak.' Ook kwam met het gedeeltelijk herstel in 1801 van de gewestelijke
en stedelijke autonomie de basis aan het sterk centralistische systeem van de
wet te ontvallen. Verder raakte het principe waarop de wet rustte, namelijk de
scheiding van kerk en staat, in discrediet: men keerde terug naar de beginselen
waarmee het armwezen feitelijk nog altijd in overeenstemming was."

Nieuwe pogingen om de armenzorg te regelen werden in de Franse tijd niet
meer ondemomen. Bij het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 verkeerden
de zaken goeddeels in dezelfde staat als in 1795, zonder evenwel een bevoor-
rechte kerk en met een toegenomen neiging van het centrale gezag om zich
met de armenzorg in te laten. De regering achtte zich in de lijn der traditie
bevoegd bij koninklijk besluit of anderszins het armbestuur en met name het
kerkelijke, dat nog steeds als het normale werd beschouwd, te reglementeren.
Zij streefde er geenszins naar het armbestuur zelf ter hand te nemen, integen-
deel, maar trachtte, gelijk in het verieden was geschied, door subsidies de
diakonie, hervormd of niet, te steunen.?

De Grondwet van 1814 beperkte zich voor wat betreft de armenzorg tot het
aanbevelen van het armbestuur en de opvoeding van arme kinderen als een
zaak van hoog belang aan de aanhoudende zorg der regering en tot het ver-
plichten van de koning tot het geven van een uitvoerig jaarlijks verslag aan de
Staten-Generaal van de inrichtingen dienaangaande (art. 141 Grondwet
1814).10 De wetgevende activiteit op het terrein van de armenzorg bleef
voorlopig beperkt tot de in 1818 ingevoerde regeling inzake het domicilie van
onderstand. II De wet werd ook van toepassing geacht op de kerkelijke armbe-
sturen, hetgeen tot enige fricties tussen deze besturen en de burgerlijke over-
heid aanleiding gaf." Voor het overige bleef het overheidsoptreden lange tijd
beperkt tot het instellen van commissies die werden belast met het in kaart
brengen van de problematiek. Concrete maatregelen werden nauwelijks
genomen. Het bleef bij zaken als het opstellen van voorschriften inzake de
subsidiering van instellingen van weldadigheid, de benoeming van armbestuur-

7 Melief (1955), biz. 61.
8 Aldus Everts (1908), biz. 137.
9 Goedmakers (1955), biz. 75.
10In de Grondwet van 1815 werd de bepaling vrijwel ongewijzigd overgenomen in het nieuwe art.
228.
II Wet van 28 november 1818, Stb. 40, houdende bepalingen tot aanwijzing van de plaats, waar de
Behoeftigen in de aigemeenen onderstand dee len kunnen. Zie over de achtergrond van de wet en
haar totstandkorningsgeschiedenis: Melief(1955), bIz. 91-112.
12 Zie Goedmakers (1955), bIz. 77.
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ders en de goedkeuring van de jaarlijkse rekening en begroting van de annbe-
sturen. Vaak bleven de voorschriften onuitgevoerd. Er leek slechts sprake te
zijn van het lanceren van ideeen, het loslaten van proefballonnen, het peilen
van opvattingen, etc."

Het duurde tot 1847 alvorens een poging werd gedaan te komen tot wettelij-
ke regeling van de armenzorg. In een bij de Tweede Kamer ingediend wetsont-
werp werd aan de kerk een zedelijke verantwoordelijkheid toegedacht met
betrekking tot de verzorging der armen. Weigerde de kerk zich naar deze
verantwoordelijkheid te gedragen, dan riskeerde zij intrekking van bevoegdhe-
den en subsidies. Het ontwerp stuitte op groot verzet. Het belichaamde in feite
een handhaving van de status quo, en deze werd door niemand meer als
wenselijk ervaren: van kerkelijke zijde was er kritiek op de bemoeizucht van
de staat, van andere zijde op het uitblijven van staatsarmenzorg." Het ont-
werp rustte staatsrechtelijk en economisch nog geheel op de oude beginselen
van de eerste helft van de 1ge eeuw. De gezindheden echter wilden wel erkend
zien dat zij de beste en aangewezen armverzorgsters waren, doch wilden niet
dat de overheid haar zou belasten met die taak of controle zou uitoefenen op
de wijze waarop zij zich van deze kweet." In het licht van de grondwetsher-
ziening van 1848 raakte het ontwerp van de baan.

In de nieuwe Grondwet van 1848 werd het armbestuur, net als in de Grondwet
van 1814, bestempeld als een onderwerp van aanhoudende zorg der regering.
Gehandhaafd was ook de verplichting van de Koning tot het doen van een
jaarlijks verslag van de verrichtingen van het armbestuur aan de Staten-Gene-
raa!. Nieuw was echter de eis van een wettelijke regeling (art. 195 Grondwet
1848). De vraag of een wel-ingericht armwezen een staatsbelang was dat
verwezenlijkt diende te worden was hiermee door de grondwetgever zelf
beantwoord en daardoor aan het debat onttrokken. Omtrent de wijze waarop dit
diende te geschieden liet de grondwet zich echter niet uit. 16

Een eerste poging om aan de eis van een wettelijke regeling te voldoen werd
in 1851 gedaan door Thorbecke. Deze was van mening dat de bestrijding van
het pauperisme een staatszaak was. Thorbecke zag de maatschappelijke ellende
als een gevolg van de maatschappijstructuur. Hier een oplossing te willen
bieden via de liefdadigheid getuigde volgens hem van een miskenning van de
grote maatschappelijke strijd die tegen de armoede gevoerd diende te worden.
Hij beschouwde het verder als een plicht van 'een beschaafde staat' te voorko-
men dat iemand van gebrek zou omkomen. Nog andere overwegingen maakten
zijns inziens staatsarmenzorg dwingend noodzakelijk: de kerkelijke annenzorg
bestond immers hoofdzakelijk uit het geven van aalmoezen, hetgeen zorgeloos-
heid en luiheid veroorzaakte onder de armen en daardoor de armoede vergroot-

13 Melief (1955), biz. 130-142.
14 Melief(1955), bIz. 179-180.
15 Everts (1908), bIz. 287-290.
16 Everts (1908), bIz. 228-229.
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te.'? In de visie van Thorbecke kon de particuliere instellingen en diakonieen
hooguit worden toegestaan aan de staatszorg deel te nemen, zij het volgens de
voorschriften en onder het toezicht van de wetgever.

Het ontwerp- Thorbecke stuitte op groot verzet, niet alleen van de kerkelijke
woordvoerders, die iedere inmenging in hun armbesturen afwezen, doch ook
van dat dee1 van de liberalen dat algehele staatsonthouding zag als beste
rniddel tegen de armoede. Het ontwerp haalde de eindstreep niet. Korte tijd
later, in december 1853, waagde de nieuwe minister van binnenlandse zaken
Van Reenen met succes een tweede poging. Zijn ontwerp was ontdaan van de
voomaamste potentiele strijdpunten en derhalve voor de meerderheid in het
parlement aanvaardbaar. Het leidde tot de Armenwet 1854. In de volgende
paragraaf worden de hoofdlijnen van deze wet besproken.

3. Armenwet 1854: het bevoegdheidsvraagstuk centraal

In de Memorie van Antwoord bij het ontwerp-Van Reenen werden de volgende
vier hoofdbeginselen van de wet geformuleerd: (1) het overlaten van de armen-
verzorging aan de kerkelijke en particuliere instellingen; (2) het aanwijzen van
het burgerlijk armbestuur, dat onderstand kon verlenen aan hen, die deze niet
van kerkelijke of particuliere instellingen van liefdadigheid konden verkrijgen;
(3) het erkennen van volkomen vrijheid van beheer en bestuur van de kerke-
lijke instellingen van weldadigheid; en (4) regeling van het burgerlijk armbe-
stuur." Opvallend is dat al deze beginselen zien op de organisatie van de
armenzorg; over het doel of de inhoud van de zorg werden geen uitspraken
gedaan. Eenzelfde beeld komt naar voren uit de wet zelf: ook hier overheersen
bevoegdheidskwesties.

Centraal in de Armenwet van 185419 stond de rolverdeling tussen de diverse
instellingen die zich bezighielden met de zorg voor de armen. In beginsel werd
deze zorg overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere instellingen (art. 20
Armenwet 1854). Burgerlijke instellingen mochten geen onderstand verlenen,
dan na zich, voor zoveel mogelijk,· te hebben verzekerd dat de arme geen
onderstand van kerkelijke of bijzondere instellingen kon verkrijgen, en dan
slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid (art. 21 Armenwet 1854). Men spreekt
in dit verb and van de subsidiariteit van de burgerlijke armenzorg.

De wet legde de kerkelijke en particuliere instellingen geen enkele verplich-
ting op. Ook voor wat betreft de burgerlijke armbesturen werd niet nagelaten
te benadrukken dat van een recht op onderstand jegens deze besturen geen
sprake kon zijn. Of armenzorg werd verleend, werd volledig aan het goeddun-

17 Mellef (1955), blz. 188-190.
18 Geciteerd door Goedmakers (1955), bIz. 95.
19 Wet van 28 juni 1854, Stb. 100.
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ken van de besturen overgelaten. In dat licht werd uitdrukkelijk bepaald dat het
bestuur besliste zonder mogelijkheid van beroep van betrokkene (art. 22
Armenwet 1854). Ook omtrent de inhoud van de hulp was zo goed als niets
bepaald. De wet voorzag enkel in een verplichting van de gemeenteraad om
jaarlijks het maximale bedrag aan onderstand vast te stellen, zulks naar gelang
van het jaargetijde, de sterkte der gezinnen, de leeftijden en lichaamskrachten
(art. 25 Armenwet 1854). Doel van deze bepaling was met name om al te grote
verschillen in onderstand tussen de verschillende burgerlijke besturen te
voorkomen." Het artikel bepaalde verder dat de ondersteuning zo min moge-
lijk plaats moest vinden in geld, doch bij voorkeur in eetwaren, brandstoffen,
kledingstukken en woning.

De wet voorzag in een ruime mogelijkheid tot verhaal van verleende onder-
stand op de ondersteunde zelf, diens bloed- of aanverwanten en diens nalaten-
schap (art. 49-53 Armenwet 1854). Verhaal op de ondersteunde zelf was
mogelijk indien deze tot de teruggaaf van de verleende onderstand in staat
geraakte. Verhaal op bloed- of aanverwanten was mogelijk indien deze volgens
het burgerlijk recht tot onderhoud verplicht waren. De kring van onderhouds-
plichtigen was zeer ruim, en omvatte onder andere kinderen, ouders of groot-
ouders, schoonzoons en schoondochters en schoonouders.

In het verlengde van het uitgangspunt, dat de armenzorg moest worden
overgelaten aan de kerkelijke en particuliere instellingen, streefde de wetgever
naar het zoveel mogelijk terugdringen van de gemeentelijke subsidieverlening
aan deze instellingen. Subsidieverlening werd door aanhangers van beide op
dat moment bestaande visies op de armenzorg afgewezen: de voorstanders van
staatsarmenzorg zagen subsidieverlening als het afkopen van een eigen plicht,
de aanhangers van kerkelijke armenzorg meenden dat door het ontvangen van
subsidie uit de openbare kassen de kerkelijke weldadigheid geheel zou ontaar-
den, de bronnen van de weldadigheid zouden opdrogen en de instellingen in
een van het openbaar gezag geheel afhankelijke toestand zouden geraken."
Wanneer men zich realiseert dat subsidieverlening reeds eeuwenlang praktijk
was en ook bij de totstandkoming van de Armenwet 1854 nog een belangrijke
rol vervulde, zou men wellicht geneigd zijn vreemd op te kijken van de ferme
stellingname van de vertegenwoordigers uit kerkelijke kring. Die stellingname
illustreert echter eens te meer hoezeer de bevoegdheidsverdeling tussen kerk en
staat op het terrein van de armenzorg was uitgegroeid tot een zaak van
principiele strijd. Pleiten voor een exclusieve bevoegdheid van de kerk leidde
in dat kader min of meer noodzakelijkerwijs tot het afwijzen van subsidieverle-
ning door de overheid.

Echt gelukkig was vrijwel niemand met de Armenwet van 1854. Thorbecke,
voornaamste pleitbezorger van staatsarmenzorg, kon niet tevreden zijn met een

20 Boissevain (1854), biz. 103.
21 Boissevain (1854), bIz. 164.
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regeling die volstond met het geven van enkele voorschriften van hoofdzakelijk
formele aard, bestemd om iedereen de grootst mogelijke vrijheid te laten, daar
waar zijns inziens behoefte bestond aan een effectief instrument in de handen
der regering om de kwaal van het pauperisme te bestrijden." De woordvoer-
ders uit confessionele kring betreurden het dat de wet, door de burgerlijke
armbesturen te handhaven, de kiem bevatte van staatsarmenzorg. Zij hechtten
eraan de wet te beschouwen als een overgang naar een stelsel van louter
kerkelijke en particuliere liefdadigheid." Vastgesteld moet worden dat de wet,
door de vestiging van burgerlijke armbesturen, de ondersteuning van armen als
een burgerlijke plicht erkende, zulks in strijd met de hoofdgedachte, dat die
ondersteuning aIleen uitoefening van private deugden en godsdienstige plichten
moest zijn." Geleidelijk kwamen bijna overal zuivere overheidsorganen tot
stand, naast de thans geheel autonome kerkelijke en particuliere instellingen.
De gemeentelijke instellingen werden gereorganiseerd en aan een reglemente-
ring onderworpen. De subsidies liepen terug; de neiging tot scheiding van kerk
en staat werkte meer en meer door." Wat er op zo'n manier van een armen-
zorg, die het waard was zo genoemd te worden, terecht zou komen, daar
verdiepte men zich maar niet in. Nog minder in hetgeen de rechtstreeks
betrokkenen, het groeiende proletariaat, ervan dacht."

4. Aanloop naar de Armenwet 1912: ingrijpende wijzigingen
in de maatschappelijke context

Het in de Armenwet 1854 neergelegde stelsel, zo zagen we aan het slot van de
vorige paragraaf, vermocht geen van de bij de totstandkoming van de wet
betrokken partijen tevreden te stellen. Een andere vraag was of het wettelijk
stelsel van het primaat van de particuliere en kerkelijke instellingen en de
subsidiaire rol voor de lokale overheid in de praktijk weI realiseerbaar was.
Het antwoord op die vraag liet niet lang op zich wachten. OnmiddeIlijk na
1854 kwam er kritiek op het functioneren van de armenzorg. Die kritiek gold
beide 'kampen': terwijl de kerkgenootschappen ervan werden beschuldigd dat
zij de hulp aan de armen niet met voldoende zorg op zich namen, luidde het
verwijt aan het adres van de burgerlijke instellingen dat zij ook ondersteuning
verleenden buiten situaties van volstrekte onvermijdelijkheid. Tegenstanders
van overheidsbemoeienis met de armenzorg leidden uit het beginsel van

22 Goedmakers (1955), bIz. 89.
23 Melief (1955), bIz. 207.
24 Boissevain (1854), bIz. xxiv-xxvi. Vgl. ook Goedmakers (1955), bIz. 96-97, die wijst op het
'vitium originis', de grondfout der wet, namelijk het dualistisch stelsel van overheids- en
particuliere armenzorg naast elkaar, zonder enig verband of taakverdeling, zonder samenwerking
en onderlinge beYnvloeding.
25 Aldus Goedmakers {I 955), bIz. 10I.
26 Goedmakers (1955), biz. 99.
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volstrekte onvermijdelijkheid niet aileen - conform de bedoeling van de
wetgever van 1854 - een norm af voor de vraag wanneer de overheid mocht
optreden, doch ook in welke mate zij dit mocht doen. Niet humaniteit van
overheidswege, doch politiezorg diende de leidende gedachte te zijn: hulp zou
moeten worden verleend in uiterste nood, bij wijze van politietoezicht, om te
zorgen dat de arme niet zou omkomen."

Als gevolg van de ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede
helft van de negentiende eeuw deed de onhoudbaarheid van de wettelijke
uitgangspunten zich steeds sterker gevoelen. De industrialisatie bracht het
ontstaan van de arbeidersklasse met zich. Er ontstonden nieuwe sociale
bewegingen, zoals de georganiseerde arbeidersbeweging. De veranderingen in
de samenleving hadden hun weerslag op de praktijk van de armenzorg. Voor
wat betreft de valide arbeiders veranderde de zorg, verleend door met name de
particuliere instellingen, van karakter: trefwoorden waren thans efficiency,
controle, arbeidsbemiddeling en verheffing uit de toestand van armoede. De
kerkelijk armenzorg bleef achter bij deze ontwikkeling en richtte zich net als
voorheen met name op de 'onbruikbare' armen, zoals bejaarden, weduwen en
gebrekkigen." De burgerlijke armenzorg volgde haar eigen weg en liet zich
daarbij niet weerhouden door de strakke grenzen van de bestaande Armenwet.
Men verleende ook steun boven het volstrekt onvermijdelijke en men ging zich
de vrijheid veroorloven van dubbele bedeling, waardoor ook ondersteuning
plaatsvond in die gevallen waarin een kerkelijke of particuliere instelling reeds
hulp gaf, zij het in onvoldoende mate."

Men name in particuliere kring hoorde men een geheel nieuw geluid: men nam
afstand van de gewoonte de problemen te benaderen vanuit Of de kerkelijke
hoek Of vanuit de hoek van de staat, dus als hoofdzakelijk zedelijk vraagstuk
of als vraagstuk van maatschappelijke orde. In plaats daarvan trachtte men de
inhoudelijke beginselen te vinden waarop de armenzorg, ongeacht de invulling
van het bevoegdheidsvraagstuk, diende te berusten." Er yond een uitgebreid
debat rond de armenzorg plaats. Een van de ijkpunten in het debat vormde een
rapport geschreven in opdracht van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen,
waarin een zeer kritische beschouwing werd gegeven van de bestaande toestand
van de armenzorg. Volgens de opstellers van het rapport werd door de burger-
lijke armenzorg met verschillende maten gemeten en ontbrak het aan onder-
zoek en controle. De kerkelijke armenzorg worstelde met een toenemende
geldnood en een gebrekkige organisatie en samenwerking, terwijl de particu-

27 Goedmakers (1955), biz. 94 en biz. 104-105.
28 Van Loo (1981), biz. 108.
29 Goedmakers (1955), biz. 121-127.
30 Aldus Goedmakers (1955), biz. 106-107, die wijst op de algemene geestelijke opleving die
Nederland na 1870 in vele opzichten doormaakte, en die ook gevolgen had voor de wijze waarop
men de armenwetgeving beschouwde.
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liere annenzorg kampte met een gemis aan geld en vrijwilligers. Aile insteilin-
gen, zo meenden de opstellers van het rapport, hadden daamaast een gebrek
aan richting met elkaar gemeen. De enige oplossing voor deze toestand achtte
men gelegen in de totstandbrenging van een nieuwe Annenwet die ruimte zou
laten voor overheidsingrijpen." Waar het hier grote maatschappelijke belan-
gen betrof die het welzijn van de samenleving in haar geheel raakten en die
zonder tussenkomst van het staatsgezag niet voldoende behartigd konden
worden, werd overheidsingrijpen een plicht geacht. Gewezen werd op de
gewijzigde opvattingen inzake de grenzen van het staatsoptreden. In 1854 zag \
men de staat nog enkel als handhaver van de openbare orde; thans was hij
handhaver van een maatschappelijke inrichting, die voor een deel verantwoor-
delijk moest worden gehouden voor de bestaande annoede. Gelet ook op de
(economische) nadelen die voor de staat en de maatschappij aan het pauperis-
me verbonden waren, werd het tegengaan van arrnoede een dringende eis
geacht.3JEr bleef daarnaast ruimte voor de kerkelijke en bijzondere instellin-
gen. VIel werd een zeker toezicht op deze instellingen noodzakelijk geacht,
evenals een zekere plicht tot onderlinge samenwerking. Ook het karakter van
de hulp diende volgens de opstellers van het rapport te veranderen. Aan de ene
kant werd kritiek geleverd op het verlenen van hulp zonder contra-prestatie en,
in het verlengde daarvan, op het ontbreken van de vereiste controle; aan de
andere kant diende de hulp ook zodanig te zijn, dat het uiteindelijke doel, het
overbodig maken van de ondersteuning, kon worden bereikt."

Aan het einde van de negentiende eeuw werd de armlastige toestand waarin
een groot dee1van de bevolking verkeerde ook politiek een item. In 1901 werd
door Goeman Borgesius een ontwerp voor een nieuwe Armenwet ingediend.
Goeman Borgesius was een van de opstellers van het Nuts-rapport en hij
volgde in zijn ontwerp dan ook grotendeels de in dat rapport uitgezette lijnen.
Het particulier initiatief behield de primaire verantwoordelijkheid voor de
annenzorg, alsmede haar vrijheid van organisatie en doelstelling. Wei werd een
beperkt toezicht op de kerkelijke en particuliere instellingen gemtroduceerd,
evenals een verplichting tot samenwerking van de insteilingen onderling. Ten
aanzien van de burgerlijke instellingen werd voorzien in een duidelijke, zij het
ook subsidiaire, verantwoordelijkheid voor de ondersteuning der armen, een
ondersteuning die niet langer het karakter zou moeten dragen van politiezorg,
doch van individualiserende en opheffende armenzorg. Er werd een onder-
scheid gemaakt tussen annen die ondersteuning verdienden en arbeidsschuwe

31 Goeman Borgesius e.a. (1895), bIz. 86-87.
32 Goeman Borgesius e.a. (1895), bIz. 172-174. Vgl. ook Fukkink (1947), bIz. 9, die wijst op het
feit dat het principe van 'Iaisser faire' werd losgelaten. Het inzicht dat een meer directe bemoeie-
nis op sociaal terre in een taak van de overheid was, won veld, met als resultaat de totstandkoming
van een hele reeks van wetten zoals de Wet tot beperking van kinderarbeid (1874), de Arbeidswet
(1889), de Veiligheidswet (1895) en de Ongevallenwet (\ 90 1). Zie over het aandeel van de staat
in de verzorging der arrnen ook Smissaert (1893).
33 Goeman Borgesius e.a.-(1895), biz. 178-180.
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paupers; voor de laatsten werd een werkhuissysteem uitgewerkt. Bij weigering
van ondersteuning op voorwaarde van opneming in een werkhuis dreigde
veroordeling tot plaatsing in een rijkswerkinrichting.

Vanwege een regeringswisseling werd het ontwerp-Goeman Borgesius nooit
behandeld." Enige jaren later kwam minister Heemskerk met een nieuw ont-
werp (1910). Het was minder principieel en minder vergaand van karakter dan
het ontwerp-Goeman Borgesius. In 1912 werd het tot nieuwe Armenwet bevor-
derd." De hoofdlijnen van deze wet worden in de volgende paragraaf bespro-
ken.

5. Armenwet 1912: eerste inhoudelijke normen

Net als de Arrnenwet 1854 gaf de Armenwet 1912 in de eerste plaats een
regeling van de organisatie van de armenzorg. Voor wat betreft de rolverdeling
tussen de diverse instellingen was - in vergelijking met het oude recht - komen
te vervallen de bepaling krachtens welke de armenzorg moest worden overge-
laten aan de kerkelijke en particuliere instellingen. WeI was behouden de
volstrekte vrijheid van die instellingen bij de uitoefening van hun liefdadigheid.
Gehandhaafd was evenzeer het subsidiariteitsbeginsel: ondersteuning door een
burgerlijke instelling kon slechts worden verleend aan hen, die zich het
noodzakelijk levensonderhoud niet konden verschaffen en dit, hoewel een
verzoek daartoe was gedaan, niet ontvingen van anderen, ingevolge de wet tot
het verstrekken daarvan gehouden, dan weI van kerkelijke of particuliere
instellingen (art. 28 Arrnenwet 1912). Anders dan de oude wet liet de nieuwe
bepaling dubbele bedeling toe, nu werd gesproken van het ontvangen van 'het
noodzakelijke'. Nieuw was ook de poging van de wetgever om de samenwer-
king tussen de verschillende instellingen te bevorderen, met name via de
instelling op lokaal niveau van de zogenaamde armenraden.

De Annenwet van 1912 introduceerde enkele belangrijke normen met betrek-
king tot doel en inhoud van de armenzorg, verleend door burgerlijke instellin-
gen (art. 29 Arrnenwet 1912). Het beginsel van volstrekte onvermijdelijkheid
was uit de wet geschrapt. Hiermee kwam een einde aan de armenzorg als
politiezorg. Thans bepaalde de wet dat, indien ondersteuning werd verleend,
deze diende te worden verstrekt in zodanige vorrn en zodanige mate, als met
het oog op de behoeften en de persoonlijke eigenschappen in verband met de
omstandigheden van de arme het meest gewenst was om hem wederom in staat

34 Het ontwerp werd evenmin door de opvolgende ministeries overgenomen, volgens Goedmakers
(1955), biz. 119-120, omdat het de onafhankelijkheid der kerkelijke en bijzondere instellingen niet
in voldoende mate ontzag. Zie echter ook Everts (1908). biz. 325, die stelt dat het ontwerp in
hervorrnde kringen over het algemeen welwillend werd onthaald.
35 Zie uitgebreid over het ontwerp-Heemskerk en de parlementaire behandeling ervan: Goedmakers
(1955), bIz. 127-149. Over het algemeen onthield men zich van een debat over principiele punten.
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te stellen in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien. De zorg diende
met andere woorden op individuele grondslag verleend te worden en op
opheffing gericht te zijn. Men diende zich van uniformiteit, van schab lone te
onthouden; het individualiseringsbeginsel deed zijn intrede."

De wet bepaalde verder dat aan armen die tot werken in staat waren, onder-
steuning zoveel mogelijk moest worden gegeven in de vorm van loon voor ar-
beid. Verschillende Kamerleden waren de overtuiging toegedaan dat verlening
van onderstand aan valide personen zonder de gelegenheid te hebben hen te
dwingen tot het verrichten van arbeid, luiheid en demoralisatie zou bevorderen.
Ze pleitten dan ook voor de opname van bepalingen omtrent de oprichting en
inrichting van werkhuizen. De meerderheid van de Kamer wilde de gemeenten
op dit punt de vrijheid laten. In de ene plaats lag werkverschaffing voor de
hand, elders de oprichting of uitbreiding van een werkinrichting en op weer
een andere plaats de uitzending naar een arbeiders- of landkolonie. In navol-
ging van de opvattingen van de meerderheid werd volstaan met opname van
een vingerwijzing in de wet, het aan de gemeenten overlatend hoe zij aan de
bepaling uitvoering zouden geven."

Indien bleek dat de aanvrager door de hulp niet uit de toestand van armlas-
tigheid kon worden opgeheven, mocht de te verstrekken ondersteuning de grens
van het voor het levensonderhoud noodzakelijke niet overschrijden. Er werd
dus onderscheid gemaakt tussen twee categorieen behoeftigen. Beide catego-
rieen ontvingen het voor het levensonderhoud noodzakelijke, terwijl daarnaast
aan de 'ophefbaren' gegeven kon worden wat nodig was om hen weer tot
zelfstandigheid te brengen. Een vaste regel ten aanzien van de invulling van
het begrip 'noodzakelijk levensonderhoud' ontbrak, zowel voor wat betreft het
bedrag, als voor wat betreft de aard van het benodigde. WeI waren een aantal
vaste bestanddelen aan te wijzen, namelijk woning, kieding, voedsel, huisraad,
geneeskundige hulp, verpleging en verzorging. Waar de grens werd gelegd was
afhankelijk van omstandigheden als plaats, tijd en het milieu van de behoefti-
ge." Ten minste eenmaal in de drie maanden diende te worden onderzocht of
verdere ondersteuning noodzakelijk was."

36 Kroon (1912), biz. 96.
37 Fukkink (1947), biz. 108-110. Volgens Van der Valk (1986), bIz. 139-143, heeft de werkver-
schaffing in de geschiedenis van de Nederlandse armenzorg enkel een rol van ondergeschikte
betekenis gespeeld. Voor de gemeentelijke overheid betekende werkverschaffing in feite aileen een
verhoging van de uitgaven voor armenzorg: onderstand verleend als loon voor arbeid was niet
verhaalbaar, het gegeven loon was vaak iets hoger dan de norma Ie uitkering en de organisatie was
kostbaar.
38 Fukkink (1947), bIz. 107-108.
39 Kroon (1912), bIz. 97-98, noemt het periodiek herzien van de ondersteuning een van de
grondslagen van een individualiserende armenzorg: men moest zich voortdurend op de hoogte
houden van de omstandigheden en behoeften van de arme en telkens als het nodig was de soort en
de mate van ondersteuning wijzigen en daarmee geheel ophouden als de noodzakelijkheid ophield.
In dezelfde zin Fukkink (1947), biz. \05.
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Erkenning van een recht op onderstand was net als in 1854 niet aan de orde,
nu zulks zou leiden tot een te vergaande inbreuk op de lokale autonomie. In
het verlengde daarvan werd evenmin voorzien in een beroepsmogelijkheid van
de betrokkene. Wel werd bepaald dat, indien ondersteuning werd geweigerd
met de kennelijke bedoeling om armen van ondersteuning uit te sluiten op
gronden niet overeenkomende met de bestemming van de burgerlijke armen-
verzorging, door de Kroon kon worden beslist dat ondersteuning moest worden
toegekend (art. 32 Armenwet 1912). Volgens minister Heemskerk sprak het
overigens vanzelf dat degenen die in de door de wet aangegeven omstandighe-
den verkeerden en werkelijk in nood waren, van het burgerlijk armbestuur de
ondersteuning zouden verkrijgen, zonder dat er recht voor enig persoon
bestond."

Gehandhaafd was verder de zeer ruime mogelijkheid van verhaal op de
ondersteunde zelf, op diens nalatenschap en op de onderhoudsplichtigen (art.
63 Armenwet 1912). Waar de effectuering van de verhaalsvordering onder het
oude recht langs de weg van het reguliere procesrecht diende plaats te vinden,
was thans gekozen voor een bijzondere verhaalsprocedure, inhoudende een
belangrijke vereenvoudiging voor de gemeentebesturen (art. 64-73 Armenwet
1912).

De wet bevatte ook nog een aantal bijzondere bepalingen met betrekking tot
de geneeskundige armenzorg. De wetgever was van mening dat de geneeskun-
dige armenverzorging niet zo bevredigend door gemeenten en burgerlijke
instellingen geregeld was, dat dit geheel aan deze kon worden overgelaten."

Tot slot voorzag de Armenwet van 1912 in een nieuwe regeling voor de
subsidieverlening door gemeenten aan particuliere en kerkelijke instellingen
(art. 14 Armenwet 1912). Ten opzichte van het oude recht was er sprake van
een verdere inperking van de subsidiemogelijkheden: subsidie mocht eerst
worden verleend wanneer was aangetoond dat de verzorging van en het
toezicht op de ondersteunden op doeltreffende wijze geschiedde. Aldus werden
aan de van overheidswege gefinancierde particuliere en kerkelijke zorg
dezelfde eisen gesteld als aan de burgerlijke armenzorg."

Wanneer men de Armenwet 1912 overziet en deze afzet tegen de wet van
1854, valt op dat weliswaar het subsidiariteitsbeginsel werd gehandhaafd, doch
dat tegelijkertijd de mogelijkheden tot optreden van de burgerlijke instellingen
werden uitgebreid, zulks via het afschaffen van het onvermijdelijkheidsbeginsel

40 Zie ook Fukkink (1947), biz. 96-98 en biz. 125-128. Ook Fukkink zag het ontvangen van de
hulp van de overheid niet zonder meer als een gunst. Hij verwijst naar de overwegingen van de
Commissie van Voorbereiding in de Tweede Kamer die het aldus zag, dat daar waar de overheid
tot steunen bevoegd was, dit ook tevens voor haar plicht was, wei te verstaan een more Ie, geen
wettelijke plicht.
41 Kroon (1912), biz. 143. Zie ook Van der Velden (1993).
42 Aldus Kroon (1912), biz. 212.
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en van het verbod van dubbele bedeling. Ook werden, in de vorrn van het
beginsel van individualiserende en opheffende zorg, voor het eerst - zij het ook
in beperkte mate - inhoudelijke normen voor dat optreden gegeven. Het
dualistische systeem van kerkelijke en particuliere arrnenzorg enerzijds en
overheidsarrnenzorg anderzijds, trad nog pregnanter dan in 1854 naar voren.
De idee dat de dualiteit van tijdelijke aard zou zijn en dat de kerkelijke en
particuliere arrnenzorg het uiteindelijk wel alleen af zouden kunnen, werd
definitief verlaten.

6. Aanloop naar de Algemene Bijstandswet: voortdurende
uitbreiding van bet overbeidsoptreden

6.1. Ontstaan van nieuwe sociale-zekerheidsinstrumenten

In het licht van de ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen was in de
tweede helft van de negentiende eeuw langzaam maar zeker een kentering
opgetreden in het denken over de rol van de overheid op sociaal terrein: over-
heidsoptreden werd onder omstandigheden een plicht geacht. Als vrucht van
deze mentaliteitswijziging ging de wetgever zich in toenemende mate ook
buiten het terrein van de arrnenzorg met de sociale zekerheid van de burgers
bemoeien, mede om afhankelijkheid van de armenzorg te voorkomen. Die
bemoeienis voltrok zich langs twee lijnen: enerzijds via de introductie van het
instituut van de wettelijk geregelde sociale verzekering, anderzijds via steun-
verlening aan bijzondere groepen buiten de arrnenzorg om. Aan beide ontwik-
kelingslijnen besteed ik kort aandacht.

De sociale verzekering als instrument van sociale politiek deed aan het einde
van de negentiende eeuw haar intrede in het maatschappelijke en politieke
debat." Lange tijd bleef het bij het voeren van discussies en het initieren van
onderzoek. Omtrent zowel de basis als de reikwijdte van het overheidsoptreden
op het terrein van de sociale verzekeringen bestond een hele reeks van vragen:
was de verzekering wei het aangewezen instrument?; dienden de verzekeringen
verplicht of vrijwillig van karakter te zijn?; dienden zij beperkt te blijven tot
bepaalde arbeiders of dienden zij zich uit te strekken tot aIle arbeiders of zelfs
tot andere groepen, zoals bijvoorbeeld zelfstandigen?; op welke risico's
dienden de verzekeringen betrekking te hebben?; op welke wijze diende de
uitvoering en de financiering van de verzekeringen georganiseerd te worden?
De oogst van alle onderzoeken en debatten bleef aanvankelijk beperkt. Tot aan
het uitbreken van de Tweede WereldoorIog kwamen enkel sociale verzekerin-

43 V66r die tijd bestonden er in de samenleving reeds allerlei particuliere initiatieven die men zou
kunnen karakteriseren als voorlopers van de sociale verzekering. Denk aan de gildebossen, de
knechtbossen, de fabrieksfondsen, de doktersfondsen of de van gemeentewege beheerde fondsen.
Zie hierover Veldkamp (1978), bIz. 49-55, alsmede de daar genoemde Iiteratuur.
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gen met betrekking tot de risico's ongevallen, invaliditeit, ouderdom, ziekte en
kinderlast tot stand. Met name het werkloosheidsrisico en het risico van
geneeskundige verzorging waren nog ruet langs publiekrechtelijke weg gedekt.
Daarbij kwam nog dat de bestaande regelingen zich lang niet tot aile sociaal-
economisch bedreigde bevolkingsgroepen uitstrekten en dat het niveau van de
geboden bescherming zeer bescheiden was."

Naast de eerste sociale verzekeringen en de reeds lang bestaande openbare
armenzorg kwam na de eeuwwisseling een derde vorm van door de overheid
geinitieerde sociale zekerheid tot ontwikkeling. Deze ontwikkeling werd
ingezet met de totstandkoming op gemeentelijk niveau van zogenaamde
werkloosheidsfondsen. Uit deze fondsen werden toeslagen verleend op uitkerin-
gen van de vrijwillige werkloosheidskassen van de vakverenigingen. Aldus
werd voorkomen dat de betreffende werklozen een beroep moesten doen op de
gemeentelijke armenzorg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd deze praktijk
van steunverlening aan bijzondere groepen buiten de armenzorg om ook door
de centrale overheid gestimuleerd. Het uitbreken van de oorlog had tot gevolg
dat een groot deel van de bevolking in armlastige omstandigheden kwam te
verkeren. Er werden op lokaal niveau steuncomite's opgericht, met aan het
hoofd het Koninklijk Nationaal Steuncomite (KNS), die zich richtten op steun-
verlening aan degenen die door de oorlog werden getroffen. Dit waren niet in
de eerste plaats de armen, doch veeleer de arbeiders, bijvoorbeeld in de export-
industrie. De steunverlening werd door de centrale overheid gecoordineerd en
yond plaats aan de hand van algemene regels. Er was echter geen sprake van
een recht op steun. De steunuitkeringen waren hoger dan de uitkeringen van de
armenzorg. De steunverlening werd duidelijk gezien als een op zichzelf staande
vorm van hulpverlening: men poogde de betrokkenen te vrijwaren van het
brandmerk van de armverzorging." Bij de liquidatie van het als tijdelijk
bedoelde KNSC na afloop van de Eerste Wereldoorlog, rees de vraag of thans
de armenzorg moest worden belast met de ondersteuning van personen die in
feite door maatschappelijke oorzaken buiten hun wil steun behoefden. Die
vraag werd ontkennend beantwoord. In plaats daarvan werden door de minister
van Binnenlandse Zaken steunregelingen voor specifieke groepen werklozen in
het leven geroepen; hiermee was de werklozensteun geboren." Met name in
de jaren 1920-1923 speelde de werklozensteun een belangrijke rol, nadien nam
de werkloosheid weer af. De crisis van de jaren dertig maakte het echter

44 In dezelfde zin Van der Valk (l986), biz. 29. Op biz. 37-40 ilIustreert zij deze stelling aan de
hand van de ontwikkeling van de zorg voor ouderen in het interbellum. De oudedagsvoorzieningen
in de invaliditeitsverzekering en ouderdomsverzekering waren relatief gezien van weinig betekenis:
de bejaarden bleven vaak geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de armenzorg. Zie uitgebreid over
de geschiedenis van de sociale verzekeringen tot aan de Tweede Wereldoorlog: Veldkamp (1978),
biz. 61-88, alsmede de daar aangehaalde Iiteratuur.
45 De Vries (1955), biz. 153-158.
46 Zie over deze ontwikkeling ook Berger (1936).

24



..,

noodzakelijk de steunregelingen weer van stal te halen en de gemeenten te hulp
te schieten bij de steunverlening aan de crisiswerklozen. Het langdurige
karakter van de werkloosheid en het hiermee verband houdende steeds grotere
beslag op de algemene middelen leidde tot een belangrijke vermindering van
de kwaliteit van de werklozensteun: op zeker moment was de steunuitkering
nog maar nauwelijks voldoende om een goede gezondheid in stand te hou-
den."

De ontwikkeling van nieuwe hulpvormen voor valide arbeiders had tot gevolg
at deze categorie zich langzaam maar zeker ging losmaken uit de werkings-

sfeer van de Armenwet. Wat overbleef waren met name de zogenaamde 'on-
bruikbare' armen, zoals weduwen, ouderen en minder-validen. In het sociale
beleid begon zich met andere woorden een tweedeling af te tekenen tussen
enerzijds werkwillige en vakbekwame arbeiders, die door maatschappelijke
oorzaken werkloos waren geworden en waarop de regels der armenzorg geen
toepassing behoefden te vinden, en anderzijds personen voor wie naast dezelfde

~

maatschappelijke oorzaken ook velerlei persoonlijke oorzaken hulpbehoevend-
heid veroorzaakten en op wie wei de regels van de armenzorg toepassing
behoorden te vinden."

De verlening van armenzorg was overigens, gemeten aan de normen van de
Armenwet 1912, nog steeds primair een taak van de kerkelijke en particuliere
instellingen. In termen van uitgaven voor armenzorg en aantallen bedeelden
echter, overtrof het aandeel van deze instellingen in 1913 nog slechts in
geringe mate het aandeel van de burgerlijke armenzorg." Onder invloed van
de economische malaise tijdens en na de Eerste Wereldoorlog nam de rol van
het particulier initiatief verder af. De toegenomen vraag naar hulp werd door
de overheid langs nieuwe wegen opgevangen. De instellingen verzetten zich
hier niet tegen en stemden hun bedelingspolitiek af op het door de overheid
gevoerde sociale beleid." De verschuiving naar de openbare armenzorg zette
in de jaren twintig door. De afschaffmg van de rijkssteunregelingen wierp de
werklozen terug op de armenzorg. Men wendde zich massaal tot de openbare
instellingen: blijkbaar waren de betrokkenen de zorgverlening aan werklozen
als een taak van de overheid gaan zien. Het particulier initiatief ging intussen
door met steunverlening op de oude voet: de maatschappelijke ontwikkelingen
leken aan haar voorbij te gaan." De crisis van de jaren dertig zorgde voor
een verdere verschuiving naar de openbare armenzorg. De kerkelijke en
particuliere instellingen konden de vraag naar hulp onmogelijk aan. Langzaam

47 Van der Valk (1986), bIz. 49.
48 Van Hoeven en Schouten (1933), bIz. 5.
49 Zie Van der Valk (1986), biz. 233-253, die een uitgebreid overzicht geeft van de ontwikkeling
van de uitgaven voor arrnenzorg, alsmede van de ontwikkeling in sarnenstelling en omvang van de
bedeeldenpopulatie.
50 Van der Valk (1986), bIz. 63-67.
51 Van der Valk (1986), bIz. 67-70.
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maar zeker begon men om te zien naar een nieuwe, eigen taak in de hulpverle-
ning. Steeds meer ging men zich concentreren op incidentele hulpverlening,
zulks in aanvulling op de van overheidswege verleende steun. De verlening van
een bestaansminimum was bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
reeds grotendeels een taak van de overheid, zulks via steunverlening en
openbare arrnenzorg.

De praktijk van de armenzorg veranderde in de eerste jaren na de invoering
van de Armenwet 1912 nauwelijks. Met name de ondersteuning gericht op
opheffing uit de toestand van arrnoede was een nieuw element dat maar heel
langzaam wortel sChOOt.52Aanvankelijk werd de toestand van verlening van
pauperzorg op een zeer laag niveau gecontinueerd. Zulks hing niet aIleen
samen met de situatie van schaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog, doch
evenzeer met de nog steeds bestaande visie op armlastigen als rechteloze
tweederangs burgers. 53

In de jaren twintig yond met name in de grote steden een geleidelijke
verbetering van de steunverlening plaats. De voorschriften van de werklozen-
steun en de snelle groei van het aantal armlastigen zorgden in de jaren dertig
voor de invoering door steeds meer gemeenten van een genormeerd uitkerings-
systeem. Hierdoor konden de aanvragen sneller worden verwerkt en de noodza-
kelijke bezuiniging op de uitvoeringskosten worden gerealiseerd." Voor wat
betreft het niveau van de ondersteuningsnorrnen bleven er echter zeer grote
regionale en lokale verschillen bestaan, die slechts voor een klein deel konden
worden toegeschreven aan verschillen in kosten van levensonderhoud."

Waar de burgerlijke arrnenverzorging een zaak van de lokale overheid bleef,
ging de centrale overheid, na een lange periode van volstrekte onthouding, in
toenemende mate over tot het uitoefenen van toezicht op de gemeenten. Een
fundamentele wijziging in het toezicht yond plaats met de wijziging van de
financieringsverhouding tussen Rijk en gemeenten. In 1929 werd een nieuwe
Financiele-Verhoudingswet ingevoerd: de gemeenten werden financieel groten-
deels van het Rijk afhankelijk. Voor het Rijk werd het zaak toezicht te houden
op de omvang van de gemeentelijke uitgaven. Op het terrein van de arrnenzorg
leidde dat rond 1936 tot de instelling van een controlerend ambtenaar voor het
arrnwezen, later rijkscontroleur geheten. De controleur deed meer dan aIleen
uitgaven controleren: hij stuitte op zeer uiteenlopende praktijken in de organi-
satie en uitvoering van de arrnenzorg en rapporteerde hierover. Ook bleek hem
dat in somrnige gemeenten nauwelijks van een behoorlijke arrnenzorg kon
worden gesproken. Vanuit centraal niveau werd druk uitgeoefend op de

52 De Vries (1955), biz. 151.
53 Van der Valk (1986), biz. 147.
54 Van der Valk (1986), biz. 151-152. De ontwikkeIing van bedelingsnonnen vond zijn oorsprong
in het streven het beleid van de instellingen te controleren: de nonnen waren maxima, die niet
mochten worden overschreden.
55 Van der Valk (1986), biz. 153.
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gemeenten om de armenzorg te formaliseren, zowel voor wat betreft de
normen als voor wat betreft de uitvoering."

6.2. Kentering in bet denken over de rol van de overheid

Was het denken over de rol van de overheid op het terre in van de sociale
politiek reeds enkele decennia volop in beweging, de gebeurtenissen van de
Tweede Wereldoorlog zorgden voor een fundamentele kentering. Illustratief
hiervoor zijn de beschouwingen van de commissie-Van Rhijn, in 1943 ingesteld
door de Nederlandse Regering te Londen, met als opdracht het ontwerpen van
algemene richtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de sociale verzeke-
ring. De commissie formuleerde een zeer brede rechtsgrond voor de sociale
verzekering: "De gemeenschap, georganiseerd in de staat, is aansprakelijk voor
de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar burgers, op voor-
waarde, dat deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en
vrijwaring tegen gebrek te verschaffen"." Hiermee was definitief de weg
geopend voor een uitbreiding van de sociale-zekerheidspolitiek van de overheid
tot andere groepen dan alleen de valide arbeiders. Net als in de periode voor de
oorlog voltrok de ontwikkeling zich ook nu weer langs een tweetal lijnen, die
van de sociale verzekering en die van bijzondere vormen van steunverlening.

In de ontwikkeling van de sociale verzekeringen tot 1965, het jaar van de
inwerkingtreding van de ABW, zijn een drietal stappen te onderscheiden. De
ontwikkeling werd ingezet met een aantal verbeteringen en uitbreidingen van
de reeds bestaande arrangementen. Daarnaast kwamen thans ook voor de
risico's van werkloosheid en geneeskundige verzorging publieke werknemers-
verzekeringen tot stand. Van groot belang was tot slot de totstandkoming van
volksverzekeringen voor de risico' s ouderdom, overlijden en kinderlast. 58 Als
gevolg van een en ander nam de betekenis van de sociale verzekeringen voor
de sociale bescherrning van de burgers in be!angrijke mate toe.

Ook de steunverlening buiten de armenzorg om maakte een belangrijke ontwik-
keling door. Voortbouwend op de steunverlening van voor de oorlog werden
een aantal nieuwe regelingen voor werkloze werknemers en zelfstandigen in
het leven geroepen. Deze boden een hoger beschermingsniveau dan de oude
steunregelingen. Met name kwam het thans vee! minder vaak voor dat een
werkloze toch nog een beroep voor algehele of aanvullende steun op de

56 Van der Valk (1986), bIz. 181-183.
57 Commissie- Van Rhijn (1945), bIz. 5-8.
S8 Zie over deze ontwikkeling uitgebreid: Veldkamp (1978), biz. 90-137, alsmede de daar
aangehaalde literatuur. Zie over de totstandkomingsgeschiedenis van de volksverzekeringen ook
Schell (1991), biz. 7-26.
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Armenwet moest doen." De behoefte aan hulp direct voortvloeiend uit de
oorlogsomstandigheden werd opgevangen via speciaal daarvoor in het leven
geroepen voorzieningen voor oorlogsslachtoffers, gerepatrieerden en verzets-
deelnemers. Verder kwamen er bijzondere regelingen tot stand voor beeldende
kunstenaars, blinden en minder-validen. Tot slot moet worden gewezen op een
tweetal regelingen die, in afwachting van de totstandkoming van een sociale
verzekering voor het betreffende risico, een tijdelijke regeling in de vorm van
bijzondere steunverlening boden. Ik doel op de Noodwet Ouderdomsvoorzie-
ning(fJ en de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen", Eerstgenoemde
wet stelde met een slag vele tienduizenden bejaarden in het genot van een
uitkering, waarmee zij zich, indien zij nog neveninkomsten hadden in de vorm
van bijvoorbeeid een klein pensioen of een ouderdomsrente, voortaan zelfstan-
dig konden redden."

Men yond het van groot belang om aan te geven dat de nieuwe arrangementen
iets fundamenteel anders constitueerden dan de armenzorg. Daarbij werd dan
bijvoorbeeld gewezen op de premiebetaling respectievelijk de arbeidsdeelname
als uiting van persoonlijke verantwoordelijkheid en op de gerechtigheid als
basis voor de nieuwe voorzieningen, zulks ter onderscheiding van de aloude
liefdadigheid in de armenzorg. In het verlengde van deze zienswijze lag de
uitsluiting van de armenzorg van het inmiddels gemtroduceerde concept
'sociale zekerheid'. Enkel de sociale verzekeringen en de bijzondere steunrege-
lingen werden hiertoe gerekend."

De totstandkoming van nieuwe sociale-zekerheidsregelingen zorgde voor een
verdere beperking van de werkingssfeer van de armenzorg. Voor bepaalde
groepen of risico's geschiedde dit overigens slechts geleidelijk: zo maakte
bijvoorbeeld de Noodwet Ouderdomsvoorziening noch de AOW de hulpverle-
ning aan ouderen van meet af aan overbodig. Dit was niet aIleen te wijten aan
de onvolmaaktheid van de nieuwe regelingen, doch ook aan de toename van de
kwaliteit van de armenzorg.

De ontwikkeling van onderstandsnormen zette door. Gemeenten begonnen
zich aan elkaar te spiegelen, hetgeen vaak resulteerde in een verhoging van de
normen. Divosa, de in 1934 opgerichte vereniging van directeuren van gemeen-
telijke sociale diensten, probeerde leiding te geven aan de ontwikkeling via de
publicatie van onderstandsnormen. De normen waren opgesteld via de budget-
methode, waarbij nauwkeurig was berekend hoeveel een echtpaar nodig had
voor het dagelijks levensonderhoud; de invulling van laatstgenoemd begrip

59 Van Darn (1955), bIz. 193.
so Wet van 24 mei 1947, SIb. HISS.
61 Wet van 14 juni 1951, SIb. 212.

62 Van Darn (1955), biz. 194.
63 Zie over de discussies omtrent de afbakening tussen sociale zekerheid en armenzorg in de
periode 1945-1963 Holtrnaat (1992a), biz. 78-91.
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werd steeds ruimer. In bepaalde gemeenten werd zelfs een loonmethode
gehanteerd: stegen de lonen meer dan de kosten van levensonderhoud, dan
kregen ook de armlastigen een extra verhoging. De idee dat de armlastigen als
volwaardige leden van de maatschappij ook in de groeiende welvaart mochten
delen, was het resultaat van de meergenoemde mentaliteitsveranderingt" De
openbare ondersteuning verloor in toenemende mate het karakter van een
gunst: niet aIleen de hantering van onderstandsnormen droeg hiertoe bij, doch
ook de in een aantal gemeenten geintroduceerde mogelijkheid bij afwijzing van
de aanvraag een klacht in te dienen. De in 1961 doorgevoerde zeer aanzienlijke
beperking van het verhaalsrecht onderstreepte deze ontwikkeling nog eens.

Voor wat betreft de rolverdeling tussen particulier initiatief en overheid op
het terrein van de armenzorg werd aangesloten bij de vooroorlogse ontwikke-
ling: de rol van het particulier initiatief nam steeds verder af. De totstandko-
ming van sociale verzekeringen en regelingen voor steunverlening buiten de
armenzorg om was hieraan in belangrijke mate debet: zodra een nieuwe
regeling bestond, beschouwde het particulier initiatief zijn taak ten aanzien van
de desbetreffende groep als beeindigd, Men ging zelfs anticiperen op de
totstandkoming van nieuwe regelingen, bijvoorbeeld door in de aanloop naar
de AOW geen nieuwe bejaarden meer in de steunverlening op te nemen"
Intussen bleven de kerkelijke en particuliere insteIlingen zoeken naar nieuwe
taken: vond men die aanvankelijk in de incidentele hulpverlening, thans richtte
men zich meer en meer op de verlening van immateriele hulp. Gelet op de aard
van de te verlenen hulp werd hier, meer dan bij de financiele hulpverlening, bij
uitstek een taak voor de levensbeschouwelijke organisaties aanwezig geacht."
Een en ander had tot gevolg dat de praktijk van de armenzorg voor het
overgrote dee1definitief in handen kwam van de lokale overheden. Zulks weer-
spiegelde de inmiddels ingeburgerde mentaliteitsverandering: ook de verlening
van een bestaansminimum werd een taak van de overheid geacht. Wat ontbrak
was een wettelijke basis voor de bestaande praktijk.

Intussen vonden in de organisatie van de burgerlijke armenzorg belangrijke
veranderingen plaats. De gemeenten hadden steeds de keuze gehad de armen-
zorg onder eigen beheer te houden dan wel deze te delegeren aan een burger-
lijk armbestuur. In het overgrote deel van de gevaJlen was voor het laatste
gekozen. Met de stijging der uitgaven werd de onafhankelijkheid van de
armbesturen steeds meer ingeperkt. Hierbij speelde ook de vervlechting van de
armenzorg met nieuwe beleidsterreinen een rol, alsmede de groeiende invloed
van gemeenteambtenaren, die de armenzorg er graag in hun takenpakket bij
hadden. Een en ander culmineerde in met name de grotere gemeenten in de

64 Van der Valk (1986), biz. 156-157.
65 Van der Valk (1986), biz. 75-76.
66 Van der Valk (1986), biz. 113. De overheid ging als subsidieverlener optreden. Aldus
zegevierde volgens Van der Valk het katholieke subsidiariteitsbeginsel: het welzijn van de burgers
werd weliswaar als taak van de overheid beschouwd, doch de uitoefening van deze taak moest bij
voorkeur geschieden door de intermediaire laag van het particulier initiatief (biz. 197-198).
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totstandkoming van gemeentelijke diensten, die zich bezighielden met de
voorbereiding, uitvoering en controle van door het armbestuur genomen
beslissingen; in kleinere gemeenten werden afdelingen sociale zaken opgericht
binnen de gemeentesecretarie."

Met name ten gevolge van de zich gunstig ontwikkelende werkgelegenheids-
situatie liepen de uitgaven voor armenzorg na de oorlog terug. De rijksoverheid
zag tegen die achtergrond geen reden om het toezicht op de gemeenten te
intensiveren. WeI yond via de instelling van provinciale inspecteurs een
institutionalisering plaats van het contact tussen departement en gemeenten."

6.3. Vervanging van de Armenwet

Onder invloed van de ontwikkelingen in de armenzorgpraktijk en de gewij-
zigde visie op de rol van overheid, een wijziging die in de ontwikkeling van de
sociale verzekeringen en de bijzondere steunverlening duidelijk tot uitdrukking
kwam, werd kort na de Tweede Wereldoorlog de tijd rijp geacht voor een
herziening van de bestaande armenwetgeving. Hiertoe werd in 1947 een
staatscornrnissie in het leven geroepen. De Staatscommissie Vervanging Armen-
wet, waarin het particulier initiatief sterk was vertegenwoordigd, kwam in 1954
met haar eindrapport." Hierin werd gepleit voor het onderbrengen in een
regeling van zowel de materiele als de immateriele hulpverlening. Voor beide
vormen van hulp werd een systeem voorgesteld waarbij de uitvoering in
handen lag van het particulier initiatief, terwijl financiering plaatsvond door de
overheid. Men zou dit voorstel kunnen karakteriseren als een laatste poging
van het particulier initiatief om het inmiddels op de overheid verloren terrein
terug te winnen." De maatschappelijke ontwikkelingen lieten een dergelijke
oms lag echter niet meer toe en de voorstellen van de staatscommissie hebben
dan ook bij het ontwerpen van de ABW geen rol van betekenis gespeeld.

Had de vervaardiging van het rapport van de staatscommissie maar liefst zeven
jaar in beslag genomen, nadien zou het nog eens acht jaar duren alvorens een
wetsvoorstel ter vervanging van de Arrnenwet 1912 werd ingediend. Een
belangrijke vertragende factor bij de totstandkoming van een nieuwe wettelijke
regeling was gelegen in de competentiestrijd tussen de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Sociale Zaken. De Armenwet ressorteerde onder eerstgenoemd
rninisterie. Door Sociale Zaken werd echter een overname van de armenzorg
bepleit: zulks zou liggen in de lijn van ontwikkeling van de armenzorg van
politiezorg naar sociale zorg. Aan het meningsverschil over de taakverdeling

67 Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over deze ontwikkeling: Van der Valk (1986), bIz. 118-
137.
68 Van der Valk (1986), biz. 184-185.
69 Staatscommissie Vervanging Armenwet (1954).
70 In die zin Van der Valk (1986), bIz. 116.
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lagen fundamentele politieke meningsverschillen over de taak van de staat op
het terrein van de materiele en immateriele hulpverlening ten grondslag:
Sociale Zaken streefde - onder socialistische leiding - naar uitbouw van de
sociale zekerheid, terwijl Binnenlandse Zaken - onder katholieke leiding -
afkerig bleef van direct overheidsingrijpen. De departementale herinrichting
van 1952 gaf een nieuwe wending aan de competentiestrijd: formatieperikelen
rond de zetelverdeling in het nieuwe kabinet leidden tot de oprichting van het
ministerie van Maatschappelijk Werk; aan dit nieuwe ministerie werd de
arrnenzorg toebedeeld. Tot een oplossing van de taakverdelingsproblematiek
leidde dit echter niet. De discussie verplaatste zich slechts naar het terrein van
de bijzondere steunregelingen: wanneer ook deze onder de nieuwe wet zouden
komen te val len, was de strijd voor Sociale Zaken verloren. Eerst aan het eind
van de jaren vijftig werd de patstelling doorbroken: overeengekomen werd dat
ook de steunregelingen naar het ministerie van Maatschappelijk Werk zouden
gaan."

Het ontwerp houdende nieuwe regels voor de verlening van bijstand door de
overheid werd ingediend bij koninklijke boodscbap van 8 augustus 1962.72
Het ontwerp doorstond de parlementaire behandeling vrijwel ongeschonden en
werd in beide Kamers zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Door veeI
Kamerleden werd het gezien als de codificatie van een in de praktijk reeds
grotendeels bestaande toestand." In de volgende paragraaf wordt ingegaan op
de hoofdlijnen van de nieuwe wet.

7. Aigemene Bijstandswet 1963

De indieners van het ontwerp-ABW 1963 zagen als belangrijkste verschilpunt
tussen hun wetsvoorstel en de Armenwet 1912 het feit dat het verlenen van bij-
stand thans als een exclusieve overheidstaak werd beschouwd." Dit standpunt
werd in de parlementaire behandeling nauwelijks bestreden, en met de invoe-
ring van de ABW kwam dan ook een einde aan de strijd rond de verantwoor-
delijkheidsverdeling tussen kerk en staat op het terrein van de bestrijding der
armoede.

Bij de vormgeving van de uitvoeringsorganisatie koos de wetgever voor
uitvoering op lokaal niveau, hiermee aansluiting zoekend bij de vanouds
bestaande praktijk. De keuze voor uitvoering door de gemeenten werd gerecht-
vaardigd vanuit de overtuiging dat men op lokaal niveau het beste kennis kon
nemen van de concrete omstandigheden waarin het verzoek om bijstand zich

71 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over de competentieperikelen: Van der Valk (1986), biz.
190-198.
72KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nrs. 1-2.
73 Kamerstukken Il, 1962-1963,6796, nr. 4, biz. 1 en KamerstukkenI, 1962-1963,6796, nr. 163,
bIz. l.

74 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 9.
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voordeed. Daar kwam nog bij dat het ongewenst werd gevonden om de uitvoe-
ring van de ABW te brengen buiten de sfeer van het plaatselijke sociale beleid
van het gemeentebestuur."

De verlening van bijstand werd gezien als een zaak van recht. In de wet werd
dit tot uitdrukking gebracht via de fonnulering van een overheidsplicht tat bij-
standsverlening (art. 1, eerste lid, ABW 1963). Hierin was voor de bevoegde
ministers Klornpe en Veldkamp het tweede belangrijke verschilpunt ten
opzichte van de Armenwet 1912 gelegen." De erkenning van een overheids-
plicht tot bijstandsverlening was in de ogen van de bewindslieden het resultaat
van een evolutie in de opvattingen omtrent de verantwoordelijkheid van de
gemeenschap voor haar leden. De sociale geschiedenis sinds de eeuwwisseling
getuigde huns inziens van de toenemende mate waarin de solidariteitsgedachte
tot uitdrukking was gebracht en toonde aan dat op steeds breder terrein de
overheid een leidinggevende rol was gaan vervullen ten aanzien van de
bestaansvoorzieningen der onderdanen. Het garanderen van sociale zekerheid in
sociale rechtvaardigheid was gaan behoren tot de voomaamste overheidstaken
en vormde een der kenmerken van de welvaartsstaat. Tot op dat moment was
zulks tot uitdrukking gebracht via de totstandkoming van sociale verzekeringen
en van steunregelingen voor bijzondere groepen. Thans werd het tijd geacht
ook aan het stelsel van bijstand een vorm en inhoud te geven waarin de
menselijke solidariteit duidelijk tot uitdrukking kwam en wei door het stellen
van de rechtsplicht van de overheid tot bijstandsverlening. Opgekomen werd
voor de mens op geen andere grond dan deze, dat hij mens is en als zodanig
recht heeft op een menswaardig bestaan." De breuk met het verleden kwam
ook duidelijk tot uitdrukking in de nieuwe terminologie waarvan de wet zich
bediende. Er werd niet langer gesproken van 'ondersteuning', doch van
'bijstand', niet langer van 'de anne', doch van 'de persoon'.

De nieuwe 'status' van de bijstandsverlening werd bekrachtigd via de
opname van een systeem van rechtsbescherming in de wet. Gekozen werd voor
de weg van het administratief beroep op Gedeputeerde Staten en de Kroon (art.
41-44 ABW 1963). Voorafgaand aan het beroep diende een bezwaarschriften-
procedure bij B en W te worden gevolgd (art. 34-40 ABW 1963).

De overheidsplicht tot bijstandsverlening gold overigens enkel Nederlanders
hier te lande. De wet voorzag daarnaast in de mogelijkheid tot bijstandsverle-
rung aan Nederlanders in het buitenland (art. 82 ABW 1963) en aan vreemde-
lingen hier te lande (art. 84 ABW 1963).

De wet gaf enkel een regeling voor de financiele bijstandsverlening; de
immateriele zorg viel buiten de werkingssfeer van de wet. Naast de aanwijzing

75 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, bIz. 12 en Kamerstukken Il, 1962-1963,6796, nr. 5,
bIz. 11.
76 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, bIz. 9.
77 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, bIz. 9-10.
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van de overheid als exclusief verantwoordelijke voor de bijstandsverlening en
de introductie van een overheidsplicht tot bijstandsverlening, werd de beper-
king tot de rnateriele hulpverlening door de bewindslieden als derde belangrijke
verschilpunt tussen het ontwerp-ABW en de Armenwet 1912 gezien." Vol-
ge s hen berustte de bestaande praktijk van armenzorg, waarin veel ruimte
bestond voor het maatschappelijk werk, op een onjuist uitgangspunt. Gebleken
was imrners dat armoede in de regel niet zijn oorzaak yond in de persoon en
zijn milieu. Ook bleek degene die behoefte had aan maatschappelijk werk vaak
evenzeer behoefte te hebben aan andere vormen van dienstverlening, zoals
gezondheidszorg, arbeidszorg en sociaal-cultureel werk. Omgekeerd bleek
dienstveriening in toenemende mate evenzeer nodig te zijn voor mensen die
geen behoefte hadden aan financiele bijstand. Tot slot werd de overheidsverant-
woordelijkheid op het terrein van de immateriele zorg een andere geacht: gelet
op de 'eigen merites' van het maatschappelijk werk diende de uitvoering ervan
zoveel mogelijk in handen te worden gelaten van het kerkelijk en particulier
initiatief." Overigens werd wei in de wet bepaald dat B en W zonodig ter
zake van de mogelijkheden van dienstverlening door kerkelijke of particuliere
instellingen of personen voorlichting of bemiddeling moesten verlenen (art. 2
ABW 1963). De historisch gegroeide samenhang van materiele en irnmateriele
hulp in een wettelijke regeling werd weliswaar verbroken, doch de onderiinge
relatie mocht niet worden miskend. Bij bijstandsverlening was persoonlijke
aandacht voor de betrokkene vereist. In dat kader diende ook de bedoelde
voorlichting en berniddeling te worden geboden."

Uit bet oude recht werd overgenomen het beginsel dat de bijstand gericht
diende te zijn op opheffing van de toestand van bijstandsbehoevendheid en dat
afstemrning diende plaats te vinden op de individuele omstandigheden van het
geval, het individualiseringsbeginsel (art. 1, tweede lid, ABW 1963). De
functie van de bijstandsverlening diende niet te worden beperkt tot aanvulling
van tekorten in de noodzakelijke bestaanskosten, doch diende ook gericht te
zijn op het heropenen van de mogelijkheid dat betrokkene wederom door de
norrnale bestaansvoorzieningen de middelen tot zijn bestaan zou verkrijgen. Dit
laatste betekende dat ook kosten van bijvoorbeeld scholing, herscholing,
omscholing, revalidatie en sanering - voor zover er niet op andere wijze in
werd voorzien - in het bijstandsbedrag moesten worden opgenomen."-De boodschap aan betrokkene luidde dat hij in de eerste plaats zelf verant-
woordelijk werd geacht voor de voorziening in het bestaan van zich en zijn
gezin. In dat kader werd onder andere opgemerkt dat moest worden voorkomen
dat het niveau van de bijstand een remmende werking zou kunnen hebben op

78 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 9.
79 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 10-11.
80 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 16.
81 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 18.
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de bereidheid van de betrokkene om zelfstandig in bet bestaan te voorzien."
Niet overgenomen was de bepaling dat bijstand bij voorkeur als loon voor
arbeid diende te worden verleend. WeI dienden aan de bijstand verplichtingen
gericht op arbeidsinschakeling te worden verbonden. De arbeid voor de mens
werd, gelet op zijn persoonlijke verantwoordelijkbeid, van zo grote betekenis
geacht, dat vastgebouden werd aan een imperatieve formulering, ook indien de
praktijk zou uitwijzen dat in een groot aantal gevallen beletselen bestonden om
voorwaarden tot arbeidsinschakeling te stellen." Bij niet-nakoming van de
verplichtingen werd voorzien in vermindering of beeindiging van de bijstand
bij wijze van sanctie (art. 3 ABW 1963). Het afdwingen van de verplichtingen
door de gemeente werd aangewezen geacht. De mate waarin bijstand werd
verleend zou een prikkel tot nakoming van de verplichtingen moeten scbeppen.
Aan personen die voortgingen met het geven van blijk van onverantwoorde-
lijkheid door het niet nakomen van de verplichtingen (onwerkwilligheid) zou
de bijstand zo nodig geheel moeten kunnen worden geweigerd."

Nieuw was de opname in de wet van bet in de praktijk reeds gebanteerde
beginsel van gezinsbijstand (art. 5 ABW 1963). Volgens de regering betrof het
hier geen principiele noviteit in de Nederlandse wetgeving: in tal van opzichten
gold het gezin als een bestaansgemeenschap welke ten aanzien van de materiele
behoeften van zijn leden een wezenlijke betekenis bad; gewezen werd op de
belastingwetgeving, de sociale verzekeringen en het civiele recht. Tot de
rniddelen waarover een persoon beschikte behoorden volgens de regering de
reele en niet weg te denken middelen waarover hij in het verband van zijn
gezin beschikte." Op de toepassing van het beginsel van gezinsbijstand
werden bepaalde uitzonderingen toegelaten (artt. 6 en 8 ABW 1963).

De hoogte van de bijstand was niet wettelijk genormeerd. Het ging om de
voorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan (art. 1, eerste lid, ABW
1963). Het criterium van de noodzakelijkbeid werd beschouwd als begrenzing
van de rechtsplicht van de overheid. Het oordeel omtrent wat in een concreet
geval noodzakelijk was, werd aan het bijstandsverlenend orgaan overgelaten: in
elk concreet geval diende aan bet begrip 'kosten van het bestaan' inhoud te
worden gegeven." Wei werd bij amvb bepaald tot welk bedrag ten minste
moest zijn voorzien in bepaalde noodzakelijke kosten van bet bestaan (art. 1,
derde lid, ABW 1963). De regeling beperkte zich tot bet geven van mini-
mumbedragen ter dekking van de kosten van voedingsmiddelen, kleding en
schoeisel voor meerderjarigen, kosten van verzorging in gezinsverband van
minderjarige kinderen, kosten van verwarming gedurende de maanden oktober

82 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 12-13.
83 Kamerstukken Il, 1962-1963,6796, nr. 5, biz. 7 en 17.
84 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 19.
85 Kamerstukken Il, 1962-1963,6796, nr. 5, biz. 8-9.
86 Kamerstukken II, 1961-1962, 6796, nr. 3, biz. 11-12.
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tot en met april, kosten van verzekering ter zake van geneeskundige verzor-
ging, en kosten voor persoonlijke uitgaven in verzorgingsinrichtingen." Door
vaststelling van deze bedragen bij amvb wilde men een waarborg scheppen dat
in alle gemeenten een bijstand werd verleend, welke ten aanzien van een aantal
elementaire behoeften een redelijke uitkering garandeerde. Het werd onmoge-
lijk geacht de objectivering uit te breiden tot alle elementaire bestaansmidde-
len, die tezamen zouden kunnen worden gekwalificeerd als een levensmini-
mum, gezien de zeer uiteenlopende gevallen waarin bijstand moest worden
verleend en de zeer verschillende personen waarop de wet van toepassing
moest zijn."

Een aantal Kamerleden wees het gebruik van het begrip 'noodzakelijke' af,
nu dat begrip teveel deed denken aan de Armenwet. Het zou niet moeten gaan
om de garantie van de kosten van het naakte bestaan, doch om de garantie van
een redelijke bestaansmogelijkheid, van een primaire mate van welzijn. Men
zou de voorkeur hebben gegeven aan een formulering als 'de kosten nodig
voor een redelijk bestaan volgens de gebruikelijke opvattingen, normen en
gewoonten'. Volgens de bewindslieden bevatte laatstgenoemde kwalificatie
geen enkel element dat niet of minder pregnant zou zijn uitgedrukt in de tekst
van art. 1 ABW 1963. Gewezen werd op de bestaande praktijk, waarin het
begrip uit de Armenwet 'ondersteuning tot verschaffing van het noodzakelijk
levensonderhoud' niet langer werd verstaan als voorziening tot afwering van de
ergste nood, maar tot het bereiken of behouden van een minimaal maatschap-
pelijk bestaan." Veel duidelijkheid bracht de discussie niet.

Anders dan de Armenwet 1912 voorzag de ABW 1963 in het buiten be-
schouwing laten van bepaalde middelen bij de beantwoording van de vraag of
iemand in de noodzakelijke bestaanskosten kon voorzien (art. 7 ABW 1963).
Aangesloten werd bij een reeds bestaande praktijk, waarin door veel gemeenten
aftrekbepalingen werden toegepast."

Kort v66r de invoering van de ABW 1963 had een belangrijke inperking van
het verhaalsrecht plaatsgevonden." Ingevolge deze wijziging werd in de
meeste gevallen geen verhaal meer genomen op ouders van meerderjarigen,
noch op schoonouders, meerderjarige kinderen en behuwdkinderen. Thans werd
het bijstandsverhaal op deze personen volledig afgeschaft. Volgens de regering
hadden wijzigingen in de maatschappij ertoe geleid dat niet meer de familie,
die drie of meer generaties omvat, doch het gezin, bestaande uit ouders en hun

87 Zie het KB van 21 december 1964, Stb. 1964, 552.
88 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 12.
89 Kamerstukken Il, 1962-1963,6796, nr. 4, biz. 4 en Kamerstukken I, 1962-1963,6796, nr. 163,
biz. 5, en nr. 163a, biz. 4.
90 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 17. Die praktijk ging vaak verder dan datgene
wat thans volgens art. 7 ABW 1963 minimaal vereist was. Het nieuwe artikel maakte een verder-
gaande aftrek, en daarmee een eventuele voortzetting van een ruime uitvoeringspraktijk, mogelijk.
91 Bij Wet van 12 januari 1961, Stb. 9.
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minderjarige kinderen, als een zelfstandige economische eenheid werd ervaren.
De mogelijkbeid van verhaal op ouders van meerderjarigen en op meerderjari-
ge kinderen moest dan ook komen te vervallen. De regering vertrouwde er
overigens op dat op vrijwillige basis toch onderhoudsuitkeringen zouden
worden verstrekt. Teneinde dit te stirnuleren zouden die uitkeringen niet
volledig op de bijstand in mindering moeten worden gebracht." Ook de
mogelijkheid van verhaal op de betrokkene zelf werd, behoudens in enkele
specifieke situaties, niet Ianger in de wet opgenomen (artt. 55-71 ABW
1963).93

De wet opende de mogelijkheid om voor bepaalde categorieen bijstandsgerech-
tigden algemene regels te stellen, hetzij bij amvb (art. 11 ABW 1963), hetzij
bij gemeenteIijke verordening (art. 12 ABW 1963). Objectivering van de
bijstand werd, zo had de uitvoeringspraktijk laten zien, zeer weI mogelijk
geacht ten aanzien van personen wier moeilijkheden uit eenzelfde oorzaak
voortkwamen. Bij de uitvoering van de ABW kon de bedoelde objectivering
worden bereikt door middel van het treffen van rijksgroepsregelingen. Onder
verwijzing naar de eis van rechtszekerheid spraken de betrokken bewindslieden
het oordeel uit dat het bijstandsbeleid er op gericht moest zijn waar mogelijk
van dit middel gebruik te maken."

Nog v66r de invoering van de nieuwe wet werden rijksgroepsregelingen
gemtroduceerd voor oorlogsslachtoffers, gerepatrieerden, ambonezen, werkloze
werknemers, minder-validen en blinden." Ze vervingen de voorheen bestaan-
de bijzondere steunregelingen voor de genoemde categorieen, Allerlei zaken
die in de ABW oningevuld bleven, werden in de rijksgroepsregelingen genor-
meerd. Met name werd voorzien in landelijke uitkeringsnormen. Het belang
van de afstemming van de bijstand op de individuele omstandigheden van het
geval werd echter nog eens benadrukt door de uitdrukkelijke bepaling dat een
algemene regeling niet in de weg stond aan de verlening van verdere bijstand
aan tot de betreffende groep behorende personen, indien daartoe termen
aanwezig waren (art. 13 ABW 1963). Getracht was aldus een evenwicht te
vinden tussen de eisen van objectivering en individualiseringi" Volgens
sommige Kamerleden echter was van een dergelijk evenwicht geen sprake. De
groepsregelingen dienden huns inziens in aparte wettelijke regelingen, los van
de ABW, te worden ondergebracht. Een individualiserende benadering was hier
immers niet nodig. Zodoende zou ook beter het speciale karakter van de
bijstand, welke geacht werd bestemd te zijn voor een - in omvang steeds

92 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, bIz. 14.
93Volgens Van der Valk (1986), bIz. 95, bracht de drastische beperking van het verhaal de
bijstandsverlening meer in de sfeer van de sociale zekerheid en daarrnee in overeenstemming met
de ideologie van de verzorgingsstaat.
94 Kamerstukken II, 1961-1962, 6796, nr. 3, bIz. 12 en 22.
95 Zie Staatsblad 1964, nrs. 549,550,551,553,554 en 555.
% KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, bIz. 12.

36



afuemende - restgroep van bijstandsbehoevenden, beter uitkomen. Noch de
'finale bijstand', noch de groepsregelingen zouden gebaat zijn bij een gefor-
ceerd tezamen onderbrengen in een wet. Elders werd gewezen op de ' gewron-
gen constructie' waarin krachtens art. 1, tweede lid, ABW 1963 alle bijstand
ten principale gemdividualiseerd diende te zijn, terwijl de groepsregelingen in
principe genormeerd waren." De verhouding tussen individualisering en
normering, een verhouding die dus in 1963 al fundamenteel ter discussie werd
gesteld, zou uitgroeien tot een van de voomaamste discussiepunten in de
verdere ontwikkeling van het bijstandsrecht.

Nu de overheid exclusief verantwoordelijk werd gehouden voor de bijstands-
verlening, bestond aan bepalingen inzake de rolverdeling en samenwerking
tussen de verschillende, voorheen bestaande soorten instellingen van weldadig-
heid geen behoefte meer. Wei moest een regeling worden getroffen ter bepa-
ling van het bevoegde college van B en W (art. 14-21 ABW 1963). Ook werd
voorzien in een regeling inzake gemeentelijke adviesorganen (art. 72-81 ABW
1963). De taak van de gemeentelijke adviescommissie achtte men gelegen in
het adviseren aangaande algemene aspecten van het bijstandsbeleid, zoals het
stellen van voorwaarden en het toepassen van de bevoegdheid tot het buiten
beschouwing laten van middelen van de betrokkene. De comrnissie had geen
taak ten aanzien van individuele beslissingen inzake de bijstand. Gelet op de
taakstelling zou de comrnissie vooral moeten worden samengesteld uit personen
die op basis van hun werkervaring geacht konden worden inzicht te hebben in
de behartiging van het maatschappelijk welzijn van individu en gezin. Bij het
bepalen van het beleid ten aanzien van de bijstand werd een grondige kennis
van de plaatselijke sociale omstandigheden nodig geacht. Rekening diende te
worden gehouden met de activiteiten welke zich ter plaatse voordeden ter
bevordering van het maatschappelijk welzijn, met name ook buiten het over-
heidsapparaat. 98

In de overgangsbepalingen werd het een en ander bepaald omtrent het lot van
de vroegere instellingen (art. 85-93 ABW 1963). De kerkelijke en particuliere
instellingen verdwenen uit beeld. De regering hechtte niettemin grote en
blijvende betekenis aan financiele hulpverlening van mens tot mens, van
familie en van kerkelijke en particuliere instellingen. Deze zou met name daar
een taak kunnen vervullen waar de overheidsbijstand aan zijn grens was
gekomen. Het bijstandsbeleid zou zodanig moeten zijn dat de intermenselijke.
hulpverlening werd bevorderd en dat kerken en particulier initiatief alle
vrijheid behielden aan een persoon die bijstand te geven, welke zij vanuit hun
eigen verantwoordelijkheid wensten te geven." Bepaald werd dan ook dat

97 Zie respectievelijk Kamerstukken II, 1962-1963, 6796, nr. 4, bIz. 5-6 en Kamerstukken I, 1962-
1963,6796, nr. 163, biz. 6.
98 KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, blz, 15 en biz. 29.
99 Kamerstukkenll, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 13.
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charitatieve uitkeringen bij de bepaling van de bijstand in beginsel buiten
beschouwing moesten blijven (art. 7, tweede lid, ABW 1963).

Ondanks het feit dat de door de gemeenten gemaakte kosten van bijstands-
veriening voor het overgrote deel van rijkswege werden gefinancierd, bevatte
de wet geen bepalingen inzake het toezicht van de centrale overheid op de
gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Wel bestond op basis van de Gemeentewet
de rnogelijkheid tot schorsing of vernietiging van besluiten van B en W
wegens strijd met de wet of het algemeen belang. De ABW introduceerde
eenzelfde schorsings- en vernietigingsrecht ten aanzien van uitspraken van
Gedeputeerde Staten in beroep gedaan (art. 44 ABW 1963). In de Memorie
van Toelichting werd als voorbeeld voor toepassing van de genoemde bevoegd-
heden genoemd de situatie waarin er sprake was van doorkruising van het
(landelijke) sociale beleid."?

Tijdens de parlementaire behandeling van het ontwerp-ABW werd door een
aantal Kamerleden opgemerkt dat met de aanvaarding van de nieuwe wet een
zeer belangrijke stap zou worden gezet in de richting van de afronding van de
sociale zekerheid voor allen. 101 Uit deze stellingname komt naar voren dat de
ABW - anders dan de armenzorg - in het parlement niet werd gezien als iets
wat van de sociale zekerheid moest worden onderscheiden, doch als iets wat
daarvan deeI uitmaakte. De transfonnatie van armenzorg naar bijstandsverle-
ning zorgde met andere woorden voor een 'emancipatie' van deze bescher-
mingsvonn binnen het geheel van de sociale zekerheid. Die emancipatie was
overigens niet meer dan een betrekkelijke: de bijstand mocht dan wel als
onderdeel van de sociale zekerheid worden beschouwd, tegelijkertijd werd het
onderscheid met de sociale verzekeringen sterk benadrukt. Zo werd bijvoor-
beeld gewezen op de bijzondere aard van de in de sfeer van de bijstand te
nemen beslissingen: ging het in de sociale verzekeringen om de toepassing van
wetten die in welomschreven gevallen aanspraak gaven op een nauwkeurig
vastgelegde uitkering, in de ABW betrof het, gelet op de afstemming op de
individuele behoeften, het nemen van beleidsbeslissingen.!" De bijzondere
aard van de te nemen beslissingen diende mede als motivering voor de aanwij-
zing van B en W als uitvoeringsorgaan van de ABW. Het leidde verder tot de
keuze voor administratief beroep in plaats van administratieve rechtspraak:
zowel het college van Gedeputeerde Staten als de Kroon werden geacht
volledig recht te kunnen doen aan aIle beleidsaspecten van een beroeps-
zaak.l'" De bewindslieden erkenden het bezwaar dat niet door een onafhan-
kelijke rechter over het recht op bijstand werd beslist. Zwaarder woog echter

100 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 13.
101 Kamerstukken I, 1962-1963, 6796, nr. 163, biz. \.
102 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, bIz. 15-16.
103 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, bIz. 26.
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dat de gekozen beroepsprocedure ruimte bood voor een evaluatie van aile in
het geding zijnde feitelijke gegevens en beleidsoverwegingen.P'
Het verschil tussen bijstand en sociale verzekeringen kwam nog op een ander
punt naar voren, namelijk bij de keuze voor de verantwoordelijke minister.
Gesteld werd dat het terrein van de bijstand een zelfstandig werkgebied van
geheel eigen aard was naast dat van de sociale verzekeringen en van de
arbeidszorg. Om die reden diende de minister van Maatschappelijk Werk en
niet de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid als bevoegde minister
te worden aangewezen.l'" Waaruit nu in feite het verschil in aard tussen de
genoemde beleidsterreinen bestond, werd niet nader aangegeven. Een aantal
Kamerleden benadrukte juist de samenhang tussen de bijstandsverlening en
werkgebieden als de sociale verzekering, de gezondheidszorg en de bijzondere
arbeidszorg. Zij opteerden dan ook voor de aanwijzing van de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid als bevoegde minister.f" De verantwoor-
delijke bewindspersonen volstonden met de opmerking dat, zelfs wanneer er
sprake was van een 'nauwe samenhang' tussen beleidsterreinen, niet op deze
grond aileen de conclusie mocht worden getrokken dat die beleidsterreinen
onder een depactement moesten worden samengebracht. 107 Een reden waarom
ze dan gescheiden moesten worden gehouden, werd echter evenmin gegeven.

Een relativering van het onderscheid tussen verzekeringen en bijstand kwam
naar voren in een mondeling overleg tussen de minister van Maatschappelijk
Werk en de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden stelden dat de historische
ontwikkeling van de sociale wetgeving alsmede de psyche van het Nederlandse
yolk belangrijke factoren waren ter verklaring van het feit dat een voorziening
werd getroffen hetzij bij wijze van verzekering, hetzij bij wijze van bijstand.
Volgens deze leden lagen de argumenten bovendien veelal in de gevoelssfeer,
waardoor een nadere bewijsvoering weinig zinvol moest worden geacht.!"

Met het benadrukken van het onderscheid tussen sociale verzekeringen en
bijstand werd ook de vraag naar de onderlinge verhouding tussen beide
arrangementen opportuun. In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp-
ABW 1963 werd in dat verband de stelling verkondigd dat binnen de door de
overheid gegarandeerde sociale zekerheid het stelsel van sociale verzekeringen

104 Kamerstukken I, 1962-1963,6796, Of. 163, bIz. 6.
105 Kamerstukken Il, 1962-1963,6796, Of. 5, bIz. 14.
106 Kamerstukken Il, 1962-1963,6796, Of. 4, bIz. 10.
107 Kamerstukken Il, 1962-1963, 6796, Of. 5, bIz. 14. De bewindslieden spraken liever over 'relatie
tussen' of 'raakvlak met' dan van 'nauwe samenhang'.
108 Kamerstukken 11, 1962-1963, 6796, Of. 9, bIz. 2. Zie over de discussie rond de verhouding van
de nieuwe wet tot de op dat moment bestaande sociale verzekeringen ook Holtrnaat (I992a), bIz.
91-103. Volgens Holtmaat is er, hoewel de termen wat zijn gewijzigd, ten opzichte van de
discussie die tussen 1945 en 1963 werd gevoerd over het verschil tussen sociale zekerheid en
steun, materieel weinig veranderd. Er was haars inziens weliswaar sprake van een zekere evolutie,
doch zeker niet van een duideJijke omslag in het denken over het verschil tussen sociale verzeke-
ringen en bijstand.
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een prima ire plaats innam. Ingezien werd echter dat de sociale verzekeringen
niet voor aIle financiele moeilijkheden die een uitvloeisel moesten worden
geacht van bestaansrisico's, uitkomst konden bieden. Er zouden steeds fman-
ciele moeilijkheden voorkomen, welke de krachten van de enkeling te boven
gingen en waarin ook door het beste systeem van sociale verzekering niet kon
worden voorzien.

Volgens de regering duidde het begrip 'bijstand' op een functie welke naar
zijn aard een complementaire of aanvullende was. Het beginsel van comple-
mentariteit van de bijstandsverlening kende volgens de regering twee aspecten.
Allereerst fungeerde de bijstand binnen het complex van bestaansvoorzieningen
als supplement en nam zij de laatste plaats in: na de bijstand was er geen
voorziening meer. Daarnaast ging de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
burger voor, evenals de groepsverantwoordelijkheid, tot uitdrukking komend in
groepsvoorzieningen.l'" De bijstand, zo heette het, fungeerde als het sluitstuk
van het systeem der financiele voorzieningen."" De 'sluitstukfunctie' van de
ABW werd in het parlement onderschreven. Voor veel Kamerleden was het
speciale karakter van de bijstand gelegen in de bestemming voor een restgroep
van bijstandsbehoevenden, een steeds in omvang afnemende restgroep. In het
geheel van bestaansvoorzieningen vormde de ABW het sluitstuk, dat passend
diende te zijn voor aIle overgebleven, individueel veelal zeer uiteenlopende
steungevallen. III

8. Rechtsontwikkeling na 1963

Met de totstandkoming van de ABW van 1963 kwam defmitief een einde aan
de strijd rond de bevoegdheidsverdeling tussen kerk en staat op het terrein van
de armenzorg. Bijstandsverlening in financiele zin werd een exclusieve
overheidstaak. Anders dan bij de beide Arrnenwetten was het dan ook niet
nodig de ABW in de eerste plaats een regeling ter organisatie van de bijstands-
veriening te laten zijn. De aandacht kon thans volledig uitgaan naar de inhou-
delijke vormgeving ervan. Centraal in die vormgeving stond de wettelijke
erkenning van de overheidsplicht tot bijstandsverlening, een erkenning die
mede tot uitdrukking kwam in de introductie van een stelsel van rechtsbe-
scherming. Op essentiele onderdelen echter ontbrak een nadere uitwerking van
de overheidsplicht. Zo was de hoogte van de rechtstreeks op basis van de
ABW verleende bijstand nauwelijks wettelijk genormeerd. Hetzelfde gold voor
de middelentoets die voor de vaststelling van het recht op bijstand moest
worden toegepast. Weliswaar kenden de rijksgroepsregelingen een verdergaan-
de normering, doch in de verhouding tussen deze regelingen en de individuele

109 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 10-1I.
110 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 31.
III Kamerstukken II, 1962-1963, 6796, nr. 4, biz. 5-6.
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bijstandsverlening op basis van de ABW, lag het accent duidelijk op het
laatste.!" Op de keper beschouwd beschikten de gemeenten dan ook net als
v66r 1963 over een grote mate van beleidsvrijheid. Ook het ontbreken van
bepalingen inzake het rijkstoezicht vormt een illustratie van het feit dat er tot
op zekere hoogte sprake was van een continuering van de onder het oude recht
gegroeide situatie.

In 1972 - in het kader van de zogenaamde structure le W1JZZgzng van de
ABW13

- werd het roer omgegooid. Ervaringen opgedaan in de praktijk met
het functioneren van de wet hadden volgens de regering tot het inzicht bijge-
dragen dat op basis van de bestaande structuur van de ABW - met name de
nagenoeg ongeclausuleerde bevoegdheden van B en W - niet of niet binnen
afzienbare tijd de gewenst en noodzakelijk geachte homogeniteit van gemeente-
lijk beleid en de afstemming van dat beleid op het algemene sociale en
welzijnsbeleid kon worden bereikt. Het eerste werd noodzake!ijk geacht vanuit
de in de ABW verankerde beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid,
het laatste vanuit het bovengemeentelijke respectievelijk landelijke karakter van
nogal wat be!eidsvraagstukken in het kader van de bijstand. Hoewe! werd
vastgehouden aan decentralisatie als uitvoeringsbeginsel en aan de plicht tot
afstemming van de bijstand op de individuele situatie, werd tevens gekozen
voor het regelen op centraal niveau van vraagstukken van landelijke aard. De
nadere regels, te stellen bij amvb, konden betrekking hebben op aard, vorm en
omvang van de bijstand.!" De wetswijziging ontmoette vee! kritiek van de
zijde van de lokale overheid. Zo stelde de VNG dat de 'ongeclausuleerde
bevoegdheden' van B en W in feite werden vervangen door ongeclausuleerde
regelgevende en toezichthoudende bevoegdheden van de centrale overheid.!"

Als uitvloeise! van de structurele wijziging kwam in 1974 het Bijstandsbe-
sluit landelijke normering (BLN) 116 tot stand. Hiermee werd het door de
ABW gedekte risico tot op grote hoogte ingevuld. In de eerste plaats zorgde de
invoering van lande!ijke bijstandsnormen voor een objectivering van het begrip
'noodzakelijke kosten van het bestaan': wat in een bepaalde situatie noodzake-
lijk moest worden geacht, werd thans landelijk bepaald. WeI behie!den de
gemeenten de mogelijkheid om in individuele gevallen van de landelijke norm
af te wijken. Daarnaast beschikten ze over de bevoegdheid bovenop de
landelijke normen extra bijstand te verlenen met het oog op in het individuele

112 Van der Valk (1986), bIz. 211-213, wijst erop dat van het streven om het bijstandsbeleid
vooral via rijksgroepsregelingen te voeren niets terecht kwam. Oit had enerzijds te maken met het
lage niveau van de in deze regelingen opgenomen uitkeringsnormen; vaak was aanvulling via de
ABW noodzakelijk. Oaarnaast werd een verdere uitbouw van de rijksgroepsregelingen geacht aan
de ontwikkeling van de sociale verzekeringen in de weg te staan.
113 Bij Wet van 22 november 1972, Stb. 675.
114 KamerstukkenII, 1970-1971, 11278, nr. 3, biz. 5.
115 KamerstukkenII, 1971, 11278, nr. 5, bIz. I.
116 KB van 3 juli 1974, Stb. 418.
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geval te maken bijzondere kosten. Aldus zorgde de introductie van het BLN
voor een splitsing tussen algemene en bijzondere noodzakelijke bestaanskosten
en, in het verlengde daarvan, tussen algemene en bijzondere bijstand. Het BLN
bracht naast landelijke bijstandsnormen ook een gedetailleerde invulling van de
door de gemeenten te hanteren middelentoets: de wetgever gaf aan op welke
wijze en in welke mate rekening diende te worden gehouden met het in een
huishouden aanwezige inkomen en vermogen.

Met de invoering in 1980 van het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcri-
teria (BLD/17 werd ook op het terrein van de bijzondere bijstandsverlening
de gemeentelijke beleidsvrijheid teruggedrongen: de -wetgever introduceerde
een gedetailleerde draagkrachtberekening die door de gemeenten in acht moest
worden genomen.

Het moge duidelijk zijn dat de invoering van het BLN en BLD zorgde voor
een belangrijke inperking van de betekenis van het individualiseringsbeginsel:
ondanks het feit dat dit beginsel zijn prominente plaats in de tekst van de wet
behield, werd het in het systeem van het bijstandsrecht van regel tot uitzonde-
ring.

Naast een aanzienlijke verbreding van de mogelijkheden tot centrale normering
leidde de structurele wijziging van 1972 ook tot de invoering van bepalingen
inzake het rijkstoezicht op de gemeenten. De bevoegde minister werd voorzien
van een uitgebreid instrumentarium ter effectuering van zijn toezichthoudende
taak, met als zwaarste middel de mogelijkheid om over te gaan tot korting op
de aan de gemeenten verschuldigde rijksvergoeding. De voor deze ingrijpende
wijziging aangedragen motivering was erg summier. Het werd noodzakelijk
geacht, zo luidde het, met het oog op de complementaire plaats en functie van
de bijstand en de daaraan inherente vraagstukken van bovengemeentelijke
strekking, het gemeentelijk uitvoeringsbeleid bij voortduring te toetsen. Ook de
jaarlijks toenemende budgettaire consequenties maakten het volgens de regering
wenselijk te letten op een doelgerichte, doelmatige en ten opzichte van het
algemene sociale en welzijnsbeleid coherente uitvoering van de ABW.1I8 Ik
herinner eraan dat de centrale overheid van meet af aan een belangrijk deel van
de aan de bijstandsverlening verbonden kosten voor haar rekening nam. In het
verlengde van de verschuiving in beleidsmatige verantwoordelijkheden werd dit
aandeel verder uitgebreid: thans werd 90% van de kosten van rijkswege
gedragen.

De geleidelijke uitbreiding van regelgeving, ingezet door de structurele
wijziging van de ABW in 1972, zorgde voor een forse verbetering van de
rechtspositie van de burger: de inhoud en omvang van het recht op bijstand
werden in belangrijke mate in centrale regelgeving vastgelegd. De 'lege huls'
die de aanspraak op bijstand uit de wet van 1963 in feite was, werd omge-

117 KB van 20 februari 1980, Stb. 87.
118 Kamerstukken Il, 1970-1971, 11278, nr. 3, bIz. 6-7.
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vonnd tot een volwaardig recht. De erkenning van een sociaal grondrecht op
bijstand bij gelegenheid van de grondwetsherziening van 1983, sloot perfect bij
die ontwikkeling aan.

Niet aileen voor wat betreft de rechten, ook ten aanzien van de verplichtingen
en sancties volstond de ABW van 1963 met het geven van een aantal algemene
voorschriften. B en W beschikten over een grote mate van vrijheid bij de
invulling van die voorschriften, een vrijheid die lange tijd onaangetast bleef.
Vanaf het midden van de jaren tachtig echter kwam hierin geleidelijk verande-
ring. Er ontspon zich een discussie over het gemeentelijk sanctiebeleid,"?
Van regeringswege werd de stelling verdedigd dat dit beleid te marginaal van
karakter was, hetgeen onder meer tot uitdrukking zou komen in de geringe
hoogte en duur van de opgelegde sancties en, in het uiterste geval, in het
uitblijven van sancties bij het niet nakomen van verpJichtingen door de belang-
hebbende. Aldus zou een van de centrale uitgangspunten van het bijstandsrecht,
namelijk de eigen verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan,
worden aangetast; in feite zou er sprake zijn van een arbeidsloos inkomen. Ret
dispuut tussen het Rijk en de gemeenten leidde uiteindelijk ook op het terrein
van de sanctietoepassing tot de totstandkoming van centrale normen, nonnen
die opnieuw een aanzienJijke beperking inhielden van de gemeentelijke
beleidsvrijheid.!"

De invoering van sanctienonnen in het bijstandsrecht kan worden gezien als
uitvloeisel van een bredere ontwikkeling, waarin de bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik tot een van de speerpunten van het sociale-zekerheidsbeleid
is uitgegroeid. In het kader van die ontwikkeling werden in 1986, nadat een
eerdere poging in 1972 was gestrand, strafbepalingen in de ABW opgeno-
men."! Ret in 1972 ingenomen standpunt dat het zou gaan om voor de
ABW wezensvreemde bepalingen en dat juist de meest kwetsbaren in de
maatschappij in psychologische zin zouden moeten worden beschennd door
voorzichting te zijn met het opnemen van dergeJijke bepalingen, werd achter-
haald geacht. 122---Evenzeer in het kader van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik
past de introductie van een sociaal-fiscaal nummer in de administratie van de
gemeenten en de daaraan gekoppelde regeling inzake de gegevensuitwisseling
tussen de gemeenten en derden en de privacybescherming van de betrokke-
ne.123 De wetswijziging vonnt een illustratie van een omslag in het denken

119 Zulks op basis van een door de staatssecretaris van SZW opgestelde notitie, getiteld "Sancties
ten aanzien van werkloosheidsuitkeringen"; zie Kamerstukken II, 1985-1986, 19444, nrs. 1-2.
120 Zie het KB van 3 juli 1992, Stb. 377.
121 Bij Wet van 18 december 1986, Stb. 688.
122 KamerstukkenII, 1985-1986, 19237, nr. 5, biz. 2-4.
123 De introductie vond plaats bij Wet van 2 I mei 1992, Stb. 244.

43



over de omvang en intensiteit van het door de gemeenten te verrichten onder-
zoek. Het achterwege laten van voldoende onderzoek werd gezien als een van
de voomaamste oorzaken van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bijstand.
Ook op dit punt weer, had de wetgever van 1963 voor lokale beleidsvrijheid
gekozen: het werd aan de gemeenteraad overgelaten ter zake van de behande-
ling van aanvragen nadere voorschriften te stellen. De wetgever achtte het
destijds een kwestie van beleid in hoeverre men de door de aanvrager aange-
voerde feiten diende te controleren. Daarbij werd het vanzelfsprekend geacht
dat niet ieder punt dat ook maar van belang zou kunnen zijn aan een onderzoek
werd onderworpen.!"

Een laatste ingrijpende wijzigmg in het bijstandsrecht die hier aan de orde
wordt gesteld, betreft de omzetting van de bevoegdheid tot verhaal in een
verhaalsverplichtingF' Ter motivering van deze omzetting werd onder ande-
re gewezen op de bestaande uitvoeringspraktijk. Hierin bleken grote verschillen
te bestaan, niet aIleen voor wat betreft de vraag of er van de verhaalsbe-
voegdheid gebruik werd gemaakt, doch ook ten aanzien van de wijze waarop
dit gebeurde; bij dat laatste ging het dan met name om de omvang van het te
verhalen bedrag en de termijnen van terugbetaling. Over het algemeen werd
geconstateerd dat onvoldoende werd verhaald op onderhoudsplichtigen. De
stelling werd verdedigd dat er in feite altijd verhaald moest worden wanneer de
mogelijkheid daartoe zich voordeed. Het bestaan van een bevoegdheid werd
dan ook eigenlijk niet op z'n plaats geacht. De wetswijziging introduceerde
naast een verplichting tot verhaal ook de onderscheiding tussen het verhaal op
derden en het verhaal op de belanghebbende zelf; dit laatste werd voortaan
terugvordering genoemd.

Wanneer men de hier geschetste rechtsontwikkeling overziet, en de ABW van
het begin van de jaren negentig vergelijkt met de wet van 1963, dan lijken de
doorgevoerde wijzigingen niet zozeer inhoudelijk georienteerd te zijn. De
inhoudelijke uitgangspunten van de wet - het criterium van de noodzakelijke
kosten van het bestaan, de middelentoets, het beginsel van gezinsb ijstand, het
individualiseringsbeginsel, de eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoor-
ziening, de voorrang van civielrechtelijke onderhoudsplichten - zijn in dertig
jaar rechtsontwikkeling overeind gebleven. Er is vooral sprake geweest van een
fundamentele herijking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en
gemeenten, tot uitdrukking komend in een verschuiving op vele onderdelen -
recht op bijstand, verplichtingen en sancties, procedure tot het realiseren van
het recht op bijstand, terugvordering en verhaal - van lokale beleidsvrijheid
naar centrale regelgeving en toezicht. Naast de eisen van rechtszekerheid en

124 Kamerstukken II, 1961-1962, 6796, nr. 3, biz. 25.
125 Wet van 15 april 1992, Stb. 193. Een eerdere poging uit 1984 (Kamerstukken II, 1984-1985,
18813) om tot een dergelijke omzetting te komen, strandde op procedure Ie bezwaren van de zijde
van de Eerste Kamer.
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rechtsgelijkheid, de noodzakelijk geachte afsternming van lokaal en landelijk
beleid en de onvrede bij de centrale overheid ten aanzien van de wijze waarop
de gemeenten van bepaalde bevoegdheden gebruik maakten, werd steeds vaker
een budgettair argument gebruikt ter motivering van de doorgevoerde wijzigin-
gen. Zulks hield verband met het steeds verder toenemend beroep op de ABW.
Het in 1963 geschetste beeld van de wet als een restvoorziening voor a-
typische gevallen bleek in de praktijk niet houdbaar. De voortdurende groei
van het aantal bijstandsgerechtigden hield enerzijds verband met maatschappe-
lijke ontwikkelingen: de toename van het aantal echtscheidingen en het structu-
rele en omvangrijke karakter van de werkloosheid vanaf het eind van de jaren
zeventig zorgden voor een niet aflatende instroom van met name gescheiden
vrouwen en werklozen in de bijstand. Daarnaast waren ook ingrepen in het
sociale-zekerheidsstelsel debet aan de instroom. Aanvankelijk, in de eerste
jaren na de totstandkoming van de ABW, werd de draagkracht en reikwijdte
van het stelsel verder vergroot, met name via de totstandkoming van nieuwe
sociale verzekeringen voor het arbeidsongeschiktheidsrisico en voor zware
geneeskundige risico's. Ook werden via een stapsgewijze verhoging van de
minimumuitkeringen, uitmondend in een koppeling van die uitkeringen aan het
minimumloon, de reeds bestaande verzekeringsregelingen belangrijk verbeterd.
Vanaf het eind van de jaren zeventig echter, keerde het tij. Onder invloed van
de sterk verslechterende arbeidsmarktsituatie en het daarmee verband houdende
groeiende beroep op de sociale zekerheid, werden ingrepen in het stelsel
noodzakelijk geacht. Werd aanvankelijk nog volstaan met zaken als het niet
(volledig) doorvoeren van de aanpassing van de uitkeringen aan de stijgende
kosten van levensonderhoud, in een later stadium werd meer en meer gezocht
naar aanpassingen van de uitkeringsregelingen zelf. Illustratief is in dat
verband de zogenaamde stelselherzieningsoperatie van de tweede helft van de
jaren tachtig. De operatie was met name gericht op de loondervingsregelingen
in het stelsel van sociale zekerheid, in het bijzonder de WW, de WAO en de
AAW. Maatregelen als de afschaffing van de minimumdagloonbepalingen in
die wetten, de afschaffing van de verdisconteringsbepalingen in de WAO en
AAW en de verscherping van de referte-eis in de WW, maakten de genoemde
regelingen moeilijker toegankelijk. De gaten die hierdoor in de sociale-verzeke-
ringsbescherming vielen, dienden - gelet op de sluitstukfunctie van de wet - in
beginsel door de ABW te worden opgevangen. Via de introductie van een
aantal nieuwe uitkeringsregelingen - in de vorm van de TW, de lOA W en
IOAZ - werd tussen de sociale verzekeringen en de ABW een buffer aange-
bracht die voor specifieke personencategorieen een terugval op de bijstand
diende te voorkomen.

Zoals in het verdere verloop van dit boek nog zal blijken, was er na de
stelselherziening alles behalve sprake van rust op het sociale-zekerheidsfront,
Nieuwe ingrepen leidden tot een verdere inperking van het draagvlak van de
sociale verzekeringen. In het verlengde hiervan nam de druk op de sociale
voorzieningen - en daarmee op de ABW - verder toe. Laatstgenoemde regeling
is inmiddels geevolueerd van een restvoorziening voor uitzonderingsgevallen
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tot een structurele inkomensvoorziening voor grote groepen uitkeringsgerech-
tigden.

Zowel de 'interne' ontwikkeling van het bijstandsrecht als de gewijzigde rol
van het bijstandsrecht binnen het stelsel van sociale zekerheid, droegen bij tot
de overtuiging van de regering dat het tijd was voor een herziening van de
ABW. In 1989 werd het startsein voor een dergelijke herziening gegeven. De
zogenaamde herinrichting van de ABW zou uiteindelijk ruim vijf jaar in beslag
nemen. In het volgende hoofdstuk besteed ik uitgebreid aandacht aan de achter-
gronden en uitgangspunten van de herinrichtingsoperatie. Daarbij zal onder
andere aan het Iicht komen dat de regering de mening was toegedaan dat de
rechtsontwikkeling na 1963 te ver was doorgeschoten in de richting van
centrale regulering van de bijstandsverlening. Het terugdringen van die regule-
ring en het langs die weg (her)vergroten van de gemeentelijke beleidsvrijheid,
werd dan ook als een van de centrale doelstellingen van de herinrichtings-
operatie gezien. Als opmaat voor de herinrichting werd in 1991 overgegaan tot
de zogenaamde decentralisatie van de bijzondere bijstand/" Het BLD werd
afgeschaft, hiermee de gemeenten meer vrijheid gevend bij de bepaling van de
voor de bijzondere bijstandsverlening van belang zijnde draagkracht van
belanghebbenden. De betreffende wetswijziging ging echter gepaard met de
introductie van wettelijke normen inzake de afbakening van de ABW ten
opzichte van zogeheten voorliggende voorzieningen. Hiermee trachtte de
wetgever paal en perk te stellen aan de verlening van bijstand voor kosten
waarvoor in feite andere financieringskaders meer aangewezen werden geacht.
Aan de toegenomen beleidsvrijheid werden met andere woorden duidelijke
grenzen gesteld.

In verband met de afbakening ten opzichte van voorliggende voorzieningen
wijs ik nog op een eerdere wijziging van de ABW in 1978.127Hiermee werd
beoogd de functie van de ABW als bron van indirecte financiering van (maat-
schappelijke of medische) dienstverlenende instellingen in te perken. De ABW
van 1963, zo zagen we in de voorgaande paragraaf, gaf enkel een regeling
voor de financiele hulpverlening; de immateriele zorg viel buiten de werkings-
sfeer van de wet en werd geacht tot de verantwoordelijkheid van het kerkelijk
en particulier initiatief te behoren. In de praktijk werd dit vooral vertaald in
termen van uitvoerende verantwoordelijkheid; fmanciering van de immateriele
zorg geschiedde van meet af aan door de rijksoverheid. Als regel werden
hiervoor afzonderlijke beleids- en fmancieringskaders in het leven geroepen.
Daamaast echter vervulde de ABW een belangrijke rol als instrument van
indirecte fmanciering, hetgeen inhield dat de oprichting en instandhouding van
bepaalde vormen van dienstverlening mogelijk werd gemaakt via bijstandsver-
lening aan individuele clienten, In 1976 was hiermee meer dan de helft van het

126 Bij Wet van 26 juni 1991, Stb. 337.
127 Wet van 6 september 1978, Stb. 490.
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totaal aan bijstandsuitgaven gemoeid.!" De wetgever was echter van mening
dat in het kader van het sociale- en welzijnsbeleid voor de ABW geen voor-
trekkersfunctie was weggelegd. Slechts indien er sprake zou zijn van een
duidelijke beleidsachterstand ten opzichte van bepaalde snelle maatschappelijke
ontwikke!ingen waardoor groepen of individuen in emstige bestaansmoeilijkhe-
den geraakten, kon er aanleiding zijn tot bijstandsverlening over te gaan. De
ABW diende met andere woorden ten aanzien van de bekostiging van dienst-
verlening enkel een overbruggingsfunctie - in plaats van een primaire taak - te
hebben.!" Terugdringing van de rol van de ABW op dit terre in werd met
name gerealiseerd via de totstandkoming van voorliggende voorzieningen, zoals
de Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening en de Wet op
de bejaardenoorden. De in 1991 doorgevoerde wijziging van de ABW inzake
de afbakening ten opzichte van voorliggende voorzieningen zou men kunnen
zien als een afronding van deze ontwikkeling.

Aan het slot van deze paragraaf wil ik nog wijzen op een tweetal algemene
wetgevingsoperaties van recente datum, die ook voor het bijstandsrecht van
bijzonder belang zijn. Ik doe! op de introductie van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb)130en op de herziening van de rechterlijke organisatie. De AIge-
mene wet bestuursrecht geeft algemene regels voor het verkeer tussen overheid
en burgers en is derhalve, zoals in het verdere verloop van dit boek nog zal
blijken, ook in de relatie tussen de lokale overheid als uitvoerder van de ABW
en de burger als (potentieel) bijstandsgerechtigde van belang. De herziening
van de rechterlijke organisatie heeft geleid tot een fundamentele wijziging van
de rechtsbescherming in bijstandsgeschillen. In de voorgaande paragraaf zagen
we dat de ABW van 1963 - in het verlengde van de erkenning van een recht
op bijstand - een systeem van rechtsbescherming introduceerde. Er werd
gekozen voor de figuur van het administratief beroep; de aard van de te nemen
beslissingen maakte deze vorm van rechtsbescherming in de ogen van de
wetgever tot de meest geeigende, Deze keuze betekende een afwijking van de
voor het overige sociale-zekerheidsrecht bestaande regeling van het beroep op
een speciaal daarvoor in het leven geroepen administratieve rechter. Het
administratief beroep heeft in het bijstandsrecht gedurende een periode van
meer dan twintig jaar gefunctioneerd. Met de uitspraak van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens in de Benthem-zaak:" kwam echter vast te
staan dat het Kroonberoep niet voldeed aan de in art. 6 van het EVRM

128 Bijna driekwart ging naar de ongeveer 1.800 bejaardenoorden, het resterende kwart naar circa
1.700 andere instellingen van de meest uiteenlopende aard, zoals instellingen voor gehandicapten,
(ex-) psychiatrische patienten, verslaafden, sociaal gehandicapten, adolescenten en kinderen met
bijzondere problemen; zie de bijlagen bij Kamerstukken Il, 1976-1977, 14199, nr. 4.
129 KamerstukkenII, 1976-1977,14199, nrs. 1-3, biz. 10-11.
130 Wet van 4 juni 1992, Stb. 315.
131 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 23 oktober 1985, AB 1986/1 m.n. E.M.H. Hirsch
Ballin; NJ \986/\02, m.n. E.A. Alkema.
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gestelde eis van besleehting van gesehillen door een onafhankelijke reehter. De
Tijdelijk wet Kroongeschillen'" zorgde voor een tijdelijke oplossing, daar
waar de Afdeling gesehillen van bestuur van de Raad van State als onaf-
hankelijk college uitspraken ging doen. De tijdelijkheid van deze oplossing
hield verband met het op dat moment reeds langer bestaande voomemen om te
komen tot een ingrijpende herziening van de reehterlijke organisatie in Neder-
land. Voor wat betreft het bestuursreeht diende deze herziening te leiden tot de
zo noodzakelijk geaehte uniformering van de reehtsbeseherming. Waar in de
historisehe ontwikkeling van het bestuursreeht nu eens was gekozen voor
administratief beroep, dan weer voor administratieve reehtspraak als systeem
van reehtsbeseherming, werd thans definitief voor dat laatste gekozen. Daarbij
werd emaar gestreefd voor het gehele terrein van het bestuursreeht een en
dezelfde reehter bevoegd te laten zijn, een reehter die reeht zou spreken op
basis van een uniform bestuursprocesrecht. De eerste fase van de gesehetste
herziening is inmiddels voltooid. Hiermee heeft ook in het bijstandsreeht het
beroep op een onafhankelijke reehter zijn intrede gedaan. Het administratief
beroep in bijstandszaken werd daarmee definitief naar de gesehiedenisboeken
verwezen. Tegelijkertijd werd een kroon gezet op de hiervoor gesehetste
ontwikkeling binnen het bijstandsreeht naar een volwaardig reeht op bijstand.

9. Afsluiting

In de meer dan honderd jaar die er liggen tussen de totstandkoming van de
Armenwet 1854 en de ABW van 1963, is de centrale vraag vrijwe! steeds
geweest welke rol bij de verzorging der armen naast het kerkelijk en partieulier
initiatief toekwam aan de overheid. Lange tijd was die rol een zeer vanzelf-
sprekende geweest. Vanaf het einde van de middeleeuwen werd armoede
gezien als een versehijnsel dat mede van eeonomisehe en staatkundige aard
was. De stedelijke overheid, zo redeneerde men, kwam op dit terrein dan ook
een eigen taak en verantwoordelijkheid toe, zulks naast de reeds bestaande en
in de liefdadigheid gewortelde kerke!ijke en partieuliere armenzorg. Eeuwen-
lang was er sprake van een harmonieus samengaan van overheidsoptreden en
kerkelijke en partieuliere aetiviteiten. Stond bij de liefdadigheid de vrijgevig-
heid van de hulpverlener voorop, het overheidsoptreden werd ingegeven door
de wens tot beveiliging van de samenleving tegen de bedelplaag. In het
verlengde hiervan bestond de armenzorg uit niet vee! meer dan het geven van
aalmoezen en het verlenen van politiezorg.

In de eerste helft van de aehttiende eeuw kwam er langzaam maar zeker een
einde aan de harmonieuze verhouding tussen kerk en staat op het terrein van de
armenzorg. Het geleidelijke proees van staatsvorming in de riehting van een

132 Wet van 18 juni 1987, Stb. 1987,317.
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eenheidsstaat droeg hiertoe in belangrijke mate bij. Met name op centraal
niveau kwamen tegenstanders van bemoeizucht van de staat met de kerkelijke
armenzorg en aanhangers van staatsarmenzorg tegenover elkaar te staan. Het
bevoegdheidsvraagstuk werd- tot bevoegdheidsstrijd, een strijd die aan de
verdere inhoudelijke ontwikkeling van de armenzorg in de weg stond. De
Armenwet die in 1854 het licht zag, getuigt hiervan. Omtrent doel en inhoud
van de armenzorg werd zo goed als niets bepaald: de kerkelijke en particuliere
instellingen waren volledig vrij in hun doen en laten en het optreden van de
lokale overheid diende beperkt te blijven tot gevallen waarin de handhaving
van de openbare orde in het geding was. De wet bracht evenmin een duidelijke
oplossing voor het bevoegdheidsvraagstuk en kende een dualistische karakter:
de armenzorg werd weliswaar bestempeld als een taak die primair in handen
lag van de kerkelijke en particuliere instellingen, doch ook de lokale overheid
kreeg een, zij het ook subsidiaire rol toebedeeld.

De ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de
negentiende eeuw deden de onhoudbaarheid van de wettelijke uitgangspunten
steeds sterker gevoelen. Steeds meer ook drong het besef door dat met name
maatschappelijke oorzaken ten grondslag lagen aan het armoedeprobleem en
dat oplossing van dit probleem zonder overheidsinterventie niet mogelijk was.
Een en ander had zijn weers lag op de praktijk van de armenzorg: de rol van de
burgerlijke instellingen nam steeds verder toe, hiermee de uitzondering volgens
de wet feitelijk tot regel makend. Ook ontstond langzaam maar zeker meer
aandacht voor het doel en de inhoud van de zorg. Niet de enkele bescherming
van de openbare orde, doch ook de opheffing van de arme uit zijn armzalige
toestand, diende leidraad te zijn. Tegenover een dergelijke opheffende zorg zou
ook een tegenprestatie van de arme moeten staan: aan degenen die tot werken
in staat waren, diende arbeid en geen onderstand te worden verschaft.

De nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden vonden in de Armenwet van 1912
nog geen krachtige vertaling. Nog steeds stond het bevoegdheidssvraagstuk
centraal, en net als in 1854 werd ook nu verzuimd hiervoor een eenduidige en
definitieve oplossing aan te dragen. Integendeel, het dualistische karakter van
de oude wet werd aangescherpt: de kerkelijke en particuliere instellingen
behielden hun primaire rol en volstrekte vrijheid van handelen, dit terwijl
tezelfdertijd de mogelijkbeden tot optreden van de lokale overheid belangrijk
werden verruimd. Een lichtpunt vormde de introductie van enkele inhoudelijke
bepalingen in de nieuwe wet: steunverlening door de burgerlijke instellingen
diende gericht te zijn op opheffing uit de toestand van armoede, diende
derhalve op individuele grondslag te worden verleend en zoveel mogelijk als
loon voor arbeid te worden uitgekeerd. Ook werden eerste aanzetten gegeven
tot een zekere uniformering van de lokale praktijken, zonder overigens de
lokale autonomie op welke manier dan ook te beperken.
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Onder invloed van de reeds genoemde maatschappelijke ontwikkelingen aan
het eind van de achttiende eeuw was er een kentering opgetreden in het denken
over de rol van de overheid op sociaal terrein: overheidsoptreden werd onder
omstandigheden een plicht geacht. Ais vrucht van deze mentaliteitswijziging
ging de overheid zich in toenemende mate ook buiten het terrein van de
armenzorg met de sociale zekerheid van de burgers bemoeien. Er ontstonden
twee nieuwe vormen van sociale-zekerheidsbescherming, de sociale verzekering
en de steunverlening aan bijzondere groepen. Beide instrumenten richtten zich
aanvankelijk enkel op werkwillige en valide arbeiders, met als consequentie dat
deze categorie zich langzaam maar zeker uit de armenzorgpopulatie begon los
te maken. Wat overbleef waren met name de zogenaamde ,onbruikbare , armen,
zoals weduwen, ouderen en minder-validen. In het sociale beleid begon zich
met andere woorden een tweedeling af te tekenen, een tweedeling die werd
versterkt door het verschil in maatschappelijke en politi eke waardering van de
verschillende hulpvormen. De armenzorg werd ten opzichte van de sociale
verzekering en de bijzondere steunverlening als iets minderwaardigs gezien:
men diende valide arbeiders te behoeden voor het brandmerk der bedeling. In
het verlengde hiervan zag men de 'onbruikbare' armen als tweederangs-
burgers. Ten aanzien van hen werden niet aIleen - zoals bij arbeiders - maat-
schappelijke oorzaken geacht een verklaring te vormen voor hun benarde
positie, doch daarnaast ook in de persoon gelegen oorzaken.

De armenzorgpraktijk veranderde intussen maar heel weinig. Van realisering
van de nieuwe inhoudelijke beginselen kwam aanvankelijk niet veeIterecht; de
toestand van verlening van pauperzorg op een zeer laag niveau werd geconti-
nueerd. De verschuiving van kerkelijke naar burgerlijke armenzorg zette verder
door. Mede als gevolg van een gewijzigde financieringsverhouding tussen Rijk
en gemeenten ging de centrale overheid zich meer met de lokale armenzorg
bemoeien; er kwam een controlerend ambtenaar voor het armwezen.

Het denken over de rol van de overheid in de samenleving nam na de Tweede
Wereldoorlog een nieuwe wending. De gemeenschap, georganiseerd in de staat,
werd thans verantwoordelijk geacht voor de sociale zekerheid en vrijwaring
tegen gebrek van niet aIleen de arbeiders, doch van al haar burgers. De weg tot
een verdere uitbouw van de sociale zekerheid langs de voor de oorlog uitgezet-
te lijnen lag open. De sociale verzekeringen voor werknemers werden belang-
rijk verbeterd en uitgebouwd, de volksverzekeringen deden hun intrede en veel
nieuwe steunregelingen voor bijzondere groepen zagen het licht. De werkings-
sfeer van de Armenwet werd hierdoor, zij het ook geleidelijk, verder terugge-
drongen. Nu eerst drongen ook in de sfeer van de armenzorg de modeme
denkbeelden echt door: de kwaliteit van de zorg nam in belangrijke mate toe,
bijvoorbeeld via de ontwikkeling van onderstandsnormen. Ook de armlastige
werd thans gezien als een volwaardig lid van de maatschappij: hij werd van
object van zorg tot drager van rechten. De rol van het particulier initiatief werd
verder teruggedrongen. Men ging in die kringen op zoek naar nieuw emplooi
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en yond die met name in de immateriele hulpverlening. Hiermee kreeg de
differentiatie tussen financiele en niet-financiele hulpverlening gestalte.

Het duurde tot 1963 alvorens de gewijzigde inzichten en praktijken rond de
bestrijding der armoede een juridische vertaling vonden in de totstandkoming
van de Algemene Bijstandswet. Het oude bevoegdheidsvraagstuk werd beslecht:
de verlening van materiele bijstand werd bestempeld als een exclusieve taak
van de overheid. In plaats van de organisatie van de bijstandsverlening stond
thans de inhoudelijke vormgeving van de bijstand voorop. De wet beperkte
zich echter tot het geven van zeer algemene voorschriften, zoals het uit de
Armenwet 1912 overgenomen beginsel van opheffende zorg en het individuali-
seringsbeginsel. Hoewel bijstandsverlening uitdrukkelijk werd gezien als een
zaak van recht - gegrondvest in de menselijke solidariteit en waardigheid - en
niet langer als de verlening van een gunst, behielden de lokale overheden een
grote mate van vrijheid bij de invulling van hun taak. Het bestaan van die
vrijheid werd gezien als een van de belangrijkste verschilpunten tussen de
bijstand en de sociale verzekeringen. Opnieuw valt op hoezeer men in het
politieke en maatschappelijke debat moeite deed om dit verschil te benadruk-
ken en ook nu weer werd op het veronderstelde superieure karakter van de
verzekeringsvorm gewezen. De ABW werd gezien als een vangnet voor een -
in omvang steeds afnemende - restgroep van individueel zeer uiteenlopende
gevallen. Gesproken werd van het sluitstuk van het stelsel van sociale zeker-
heid.

De wetgever was overigens niet consequent in de vertaling van zijn uitgangs-
punten: de ABW bevatte namelijk een belangrijke potentiele beperking van de
lokale beleidsvrijheid. Deze was gelegen in de mogelijkheid tot het treffen van
rijksgroepsregelingen voor bepaalde categorieen bijstandsgerechtigden. Een
nieuwe dualiteit was geschapen: tegenover de individuele uitvoering op lokaal
niveau stond de algemene normering op centraal niveau. De basis voor een
nieuwe bevoegdheidsstrijd, dit keer niet tussen overheid en particulier initiafief,
maar tussen centrale en lokale overheid, was in de kiem aanwezig.

Uit de schets van de rechtsontwikkeling na 1963 komt de verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen centrale en lokale overheid inderdaad als centraal
gegeven naar voren. Een hele reeks van wijzigingen in het bijstandsrecht leidde
ertoe dat dertig jaar na de totstandkoming van de ABW sprake was van een
centrale in plaats van een lokale aansturing van het bijstandsbeleid. Van een
inhoudelijke herorientatie was daarbij geen sprake. Reeds vrij snel na invoering
van de ABW werd een nieuwe weg ingeslagen. De totstandkoming van
landelijke normen inzake de bijstandsverlening maakte een einde aan de lokale
beleidsvrijheid op dit punt. Voor de rechtspositie van de burger had dit
belangrijke gevolgen: diens nog vrij abstracte aanspraak uit de wet van 1963
kreeg thans een concrete invulling. Met de erkenning van een sociaal grond-
recht op bijstand en de vervanging van het administratief beroep door het
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beroep op een onafhankelijke rechter, werd de evolutie van het subjectieve
recht op bijstand - althans voorlopig - voltooid.

Ook ten aanzien van andere aspecten van het bijstandsrecht koos de wetgever
in de loop der jaren voor terugdringing van de gemeentelijke beleidsvrijheid en
aanscherping van het toezicht. Naast overwegingen van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid, de noodzakelijk geachte afstemrning van lokaal en landelijk
beleid en de onvrede bij de centrale overheid ten aanzien van de wijze waarop
de gemeenten van bepaalde bevoegdheden gebruik maakten, werd steeds vaker
een budgettair argument gebruikt ter motivering van de doorgevoerde wijzigin-
gen. Het steeds verder toenemende beroep op de ABW maakte de financiele
verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor de bijstandsverlening meer
en meer voelbaar. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toename van het
aantal echtscheidingen en het structurele en omvangrijke karakter van de
werkloosheid vanaf het eind van de jaren zeventig, alsmede een hele reeks van
ingrepen in de sfeer van de sociale verzekeringen, leidde tot een voortdurende
groei van het aantal bijstandsgerechtigden. De ABW ontwikkelde zich van een
restvoorziening voor uitzonderingsgevallen tot een structurele inkomensvoorzie-
ning voor grote groepen uitkeringsgerechtigden. Zowel de 'interne' ontwik-
keling van het bijstandsrecht als de gewijzigde rol van de ABW binnen het
stelsel van sociale zekerheid, droegen bij tot de overtuiging van de regering dat
het tijd was voor een herziening van de ABW. Eind 1989 werd een aanvang
gemaakt met - wat werd genoemd - de herinrichting van de ABW. In het
volgende hoofdstuk sta ik uitgebreid stil bij de doelstellingen en uitgangs-
punten van deze wetgevingsoperatie.
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Hoofdstuk 3

Herinrichting van de Algemene Bijstandswet

1. Inleiding

Mede tegen de achtergrond van de in het vorige hoofdstuk beschreven ontwik-
kelingen in het bijstandsrecht en bijstandsbeleid van na 1963, werd aan het
eind van de jaren tachtig de noodzaak gevoeld om te komen tot een herziening
van de ABW. Op 3 april 1989 wendde de toenmalige staatssecretaris van
SZW, De Graaf, zich met een adviesaanvraag inzake de herinrichting van de
ABW tot de Commissie Sociale Voorzieningen van de SER. Tussen de indie-
ning van deze adviesaanvraag en de totstandkorning van een nieuwe ABW
zouden uiteindelijk ruim zes jaar verstrijken. Het resultaat van deze herinrich-
tingsoperatie in termen van geldend recht, wordt in de hoofdstukken 4 tot en
met 11 van dit boek aan een uitgebreide analyse onderworpen. Ten aanzien van
de in die hoofdstukken behandelde deelonderwerpen besteed ik daarbij uiter-
aard aandacht aan de specifieke overwegingen die ten grondslag hebben
gelegen aan de door de wetgever gemaakte keuzes. Gelet echter op het grote
belang van de herinrichtingsoperatie voor de inhoud en structuur van het thans
geldende bijstandsrecht, sta ik in het voorliggende hoofdstuk in meer algemene
zin stil bij de doelstellingen en uitgangspunten van die operatie. Daarbij is
gekozen voor een opbouw aan de hand van de voornaamste ijkpunten uit de
herinrichtingsoperatie.

Een eerste ijkpunt wordt gevormd door het wetsvoorstel tot herinrichting van
de ABW, samen met een ontwerp-Invoeringswet, in maart 1992 door de
toenmalige staatssecretaris Ter Veld aan de Tweede Kamer aangeboden. Qua
algemene doelstellingen en uitgangspunten kwam dit voorstel in grote lijnen
overeen met de aanvankelijke piannen, zoals neergelegd in de reeds genoemde
adviesaanvraag van Ter Velds voorganger en het daarop aansluitende vooront-
werp tot herinrichting van de ABW. In § 2 van dit hoofdstuk ga ik nader op de
regeringsplannen in.

Naar aanleiding van het door de regering geuite voornemen tot herinrichting
werden door verschillende instanties adviezen uitgebracht. Verplichte adviezen
verschenen van de Comrnissie Sociale Voorzieningen, de Commissie voor de
toetsing van wetgevingsprojecten, de Raad voor de Gemeentefinancien en de
Raad van State. Een aantal instanties, zoals de Emancipatieraad, Divosa en de
VNG, bracht spontaan advies uit. Voor zover deze adviezen uitspraken
bevatten ten aanzien van de doelstellingen en uitgangspunten van de herinrich-
tingsoperatie, komen ze in § 3 van dit hoofdstuk aan de orde.
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De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot herinrichting van de
ABW verliep aanvankelijk zonder al te veel problemen. De eerste discussieron-
de in de Tweede Kamer wordt in § 4 in grote lijnen geschetst.

Aan de betrekkelijke rust kwam eind 1992 een abrupt einde, zulks naar
aanleiding van de bekendmaking van de resultaten van een aantal onderzoeken
naar fraude met de bijstand. De behandeling van het wetsontwerp werd
opgeschort (§ 5). Er werden twee onderzoekscommissies ingesteld die als taak
kregen meer zicht te verschaffen op de omvang en oorzaken van de fraudepro-
blematiek. Mede met het oog op de voortgang van de herinrichtingsoperatie
werden de commissies daarnaast verondersteld mogelijkheden aan te dragen om
tot oplossing van de geconstateerde problemen te komen. De adviezen van
beide commissies verschenen in september 1993. De voomaamste conclusies
uit deze adviezen zijn weergegeven in respectievelijk § 6 en § 7 van dit
hoofdstuk.

Het verschijnen van de genoemde onderzoeksrapporten luidde een nieuwe
fase van beleidsmatige bezinning in. Staatssecretaris Ter Veld was intussen
afgetreden. Haar opvolger, Wallage, trachtte via intensivering van het overleg
met de VNG een draagvlak te vinden voor de inmiddels bijgestelde beleids-
voomemens. Het overleg leidde tot de totstandkoming van een zogenaamd
Bijstandsakkoord Rijk-VNG. Voor de inhoud van dit akkoord verwijs ik naar §
8.

Met het akkoord en de onderzoeksrapporten in de hand kwam de regering tot
een ingrijpende aanpassing van het oorspronkelijke wetsvoorstel. De aanpassin-
gen werden in november 1993 in de vorm van de Beleidsbrief vernieuwing
ABW aan de Tweede Kamer aangeboden en in maart 1994 via een Nota van
Wijziging in concrete regelgeving omgezet. In § 9 wordt een overzicht gegeven
van de nieuwe beleidsvoornemens. Een aantal instanties bracht naar aanleiding
van de bijgestelde regeringsplannen opnieuw advies uit. Een aantal van die
adviezen komt in § 10 aan de orde.

Nu het eindelijk mogelijk leek de parlementaire behandeling van het wets-
voorstel te hervatten, diende zich in de vorm van de Kamerverkiezingen van
mei 1994 een nieuw obstakel aan. De vraag was of de nieuw te vormen
regering het aanhangige wetsvoorstel zou overnemen. Zulks geschiedde
inderdaad en de nieuwe minister van SZW, Melkert, werd persoonlijk belast
met de afronding van de herinrichtingsoperatie. In de tweede helft van 1994
werd de behandeling in de Tweede Kamer hervat en met de aanvaarding van
het wetsvoorstel op 8 november van dat jaar afgesloten. De behandeling in de
Eerste Kamer nam kort na de jaarwisseling een aanvang en werd op 11 april
1995 eveneens met de aanvaarding van het wetsvoorstel afgesloten. Ik verwijs
voor een en ander naar § 11 van dit hoofdstuk.

Met de afkondiging van de nieuwe wet in het Staatsblad kwam de herinrich-
tingsoperatie op het niveau van de formele wetgever tot een afronding. In § 12
vat ik de ontwikkelingsgeschiedenis van deze operatie nog eens kort samen.
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2. Plannen tot wijziging

Op 12 maart 1992, bijna drie jaar na de adviesaanvraag aan de Commissie
Sociale Voorzieningen, werd door de regering een wetsvoorstel tot herinrich-
ting van de ABW bij de Tweede Kamer ingediend.' Volgens de Memorie van
Toelichting' bij het voorstel was de herinrichting in algemene zin gericht op
het scheppen van de legislatieve voorwaarden voor een effectievere bijstands-
verlening. De regering was van mening dat de effectiviteit van de bijstandsver-
lening te wensen overliet. Zulks bleek bijvoorbeeld uit het verschijnsel van
langdurige of zelfs blijvende bijstandsathankelijkheid: voor vele bijstandsge-
rechtigden ontbrak een reeel perspectief op werk. Ook was er in de sfeer van
de bijstand sprake van - wat werd genoemd - maatschappelijke achterstanden.
Meer concreet wilde men in deze beginfase van de herinrichting dan ook een
tweetal doelstellingen realiseren, namelijk een doeltreffender bevordering van
de zelfstandige bestaansvoorziening en een zuiverder afstemming van de
bijstand op de specifieke omstandigheden in het individuele geval. 3

Er werd nog een derde concrete doe/stelling onderscheiden, namelijk een verbetering van de
afstemming van de ABW op andere voorzieningen. De noodzaak hiertoe vloeide volgens de
regering voort uit de aanmerkelijke uitbreiding van voorliggende voorzieningen sinds de invoering
van de ABW in 1965.4 Het ging met andere woorden om een doelstelling van geheel andere aard
dan de twee reeds genoemde doelstellingen. Realisering ervan yond plaats bij gelegenheid van de
in 1991 doorgevoerde decentralisatie van de bijzondere bijstand, dat wil zeggen los van de
'eigenlijke' herinrichtingsoperatie (zie hierv66r hoofdstuk 2, § 8). Mede gelet op het feit dat het
hier een onderwerp betreft dat in het verdere verloop van die operatie op geen enkel moment ter
discussie heeft gestaan, laat ik het hiema buiten beschouwing. Voor een nadere uiteenzetting van
de afbakening van de ABW ten opzichte van voorliggende voorzieningen verwijs ik naar
hoofdstuk 6, § 5.2 van dit boek.

Volgens de regering zou de gewenst geachte effectiviteitsverbetering gereali-
seerd moeten worden via een herverdeling van verantwoordelijkheden tussen
Rijk en gemeenten. Gezocht was naar een nieuw evenwicht tussen aigemene
regeigeving op landelijk niveau en de toespitsing van de bijstand op de
individuele burger door de lokale overheid. Dat evenwicht, zo meende de
regering, was als gevolg van de ontwikkeling van het bijstandsrecht in de
afgelopen drie decennia verstoord: de balans zou te veel zijn doorgesiagen in
de richting van de centrale overheid. Voor een doeltreffend functioneren van
de ABW werd het een vereiste geacht dat op lokaal niveau voldoende beleids-
ruimte aanwezig is. Aileen op decentraal niveau, via een directe benadering
van het individu, zou weer perspectief kunnen worden geboden op werk, en
aIleen via de afstemming van de te verlenen bijstand op de feitelijke behoefte

I Kamerstukken Il, 1991-1992,22545, nrs. 1-2.
2 Kamerstukken Il, 1991-1992,22545, nr. 3, hiema verkort aangehaald als MvT.
3 MvT, biz. 3-4 en biz. 16-17.
4 MvT, biz. 10.
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in het individuele geval zouden maatschappelijke achterstanden kunnen worden
weggewerkt.' Herstel van het verstoorde evenwicht zou volgens de regering
kunnen plaatsvinden via een verbreding van de gemeentelijke beleidsmarge,
door accentuering van de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheden en via
terughoudendheid in de sfeer van het rijkstoezicht."

De herijking van de verantwoordelijkheidsverdeling kwam duidelijk naar
voren bij de nadere uitwerking van de doelstelling om te komen tot een zuiver-
der afstemming van de bijstand op de specifieke omstandigheden in het
individuele geval. Gekozen werd voor een zogenaamde decentralisatie van de
bijzondere bijstand. In het vorige hoofdstuk zagen we dat die decentralisatie uit
de herinrichtingsoperatie werd gelicht en in 1991 versneld werd gerealiseerd
(zie hoofdstuk 2, § 8).

Ook bij het streven naar een doeltreffender bevordering van de zelfstandige
bestaansvoorziening, de andere concrete doelstelling van de herinrichtingsope-
ratie, speelde de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten een
rol. Voomaarnste aanknopingspunt voor beleid vormde hier de aanscherping
van de verplichtingen tot arbeidsinschakeling. Zo zou het onderscheid tussen
Rww-ers en niet-Rww-ers komen te vervallen en daarmee, zo werd gehoopt, de
gewoonte om aan laatstgenoemde categorie (ABW-sec-bestand) niet of nauwe-
lijks arbeidsverplichtingen op te leggen. Ook werd voorgesteld aan beide
partners in een samenlevingsverband de arbeidsverplichting op te leggen,
evenals aan de categorie der alleenstaande ouders. Daarnaast werd de hoop
gevestigd op de inspanningsverplichting van B en W tot bevordering van de
uitstroom en op de voorgestelde samenwerkingsplicht van B en W met de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Arbvo).7

In de oorspronkelijke regeringsplannen zoals neergelegd in de adviesaanvraag aan de Commissie
Sociale Voorzieningen, was aan het vraagstuk van de verantwoordelijkheidsverdeling op het
niveau van de concrete uitwerking een nog prominentere plaats toebedeeld. Naast de decentrali-
satie van de bijzondere bijstand was voorzien in een vergroting van de lokale beleidsruimte bij de
verlening van algemene bijstand. Ten aanzien van een aantal aspecten van de algemene bijstands-
verlening - te weten de aftrek bij het ontbreken van woonkosten, het delen van woonkosten met
derden of het houden van een kostganger of onderhuurder, de vrijlating van arbeidsinkomsten en
de vrijlating van vermogen - zou de bestaande landelijke regelgeving komen te vervallen. De aldus
te realiseren vergroting van de gemeentelijke beleidsruimte diende volgens de regering gepaard te
gaan met een vergroting van het gemeentelijk aandeel in de financiering van de bijstandsuitgaven;
dit aandeel zou voortaan 20% in plaats van 10% moeten bedragen. Volgens de regering zou zulks
leiden tot een versterking van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een doelmatige
bijstandsverlening." Met name onder invloed van de kritiek van de Cornrnissie Sociale Voorzienin-
gen van de SER (zie de volgende paragraaf) kwam de regering voor wat betreft de verlening van

5 MvT, biz. 3-4.
6 MvT, biz. 17.
7 MvT, biz. 25-26.
8 Zie voor een en ander de adviesaanvraag inzake de herinrichting van de ABW, gericht aan de
Commissie Sociale Voorzieningen van de SER, Kamerstukken II, 1988-1989, 21084, nr. I. De
adviesaanvraag is ook als bijlage opgenomen in Comrnissie Sociale Voorzieningen (1989).
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algemene bijstand op haar plannen terug. Hiermee kwam ook de basis te vervallen aan de voorge-
stelde wijziging van de financieringsverhouding.

Naast vergroting van de effectiviteit van de bijstandsverlening werd met de
herinrichting ook een vereenvoudiging en betere systematisering van de
regelgeving beoogd." De rechtsontwikkeling van de afgelopen dertig jaar had
volgens de regering niet alleen gezorgd voor een hoge regeldichtheid - een
gegeven dat mede kon dienen ter verklaring van het veronderstelde gebrek aan
beleidsvrijheid bij de gemeenten - doch ook voor een grote mate van versprei-
ding van regelgeving over amvb's, ministeriele besluiten, etc. Hierdoor nam de
ABW binnen het bijstandsrecht een minder centrale plaats in dan uit een
oogpunt van wetssystematiek, uitgaande van het primaat van de formele wet,
wenselijk werd geacht. Het streven was dan ook gericht op het herstel van het
primaat van de formele wet en hiermee op het verbeteren van de verhouding
tussen wet en nadere regelgeving, met name via een vermindering van het
aantal afzonderlijke regelingen door opname in de wet. 10

De vereenvoudiging en betere systematisering van de regelgeving werd overigens door de regering
gepresenteerd als een tweede middel - naast de herverdeling van verantwoordelijkheden tussen
Rijk en gemeenten - om te komen tot een effectievere bijstandsveriening. In dat verband wees de
regering erop, zulks in navolging van de Commissie Sociale Voorzieningen van de SER, dat
decentralisatie en deregulering geen op zichzelf staande doeleinden van het bijstandsbeleid zijn,
doch hun rechtvaardiging dienen te vinden in een daarmee te bereiken vergroting van de
doelmatigheid, doeltreffendheid en legitimiteit van de bijstandsverlening. Feitelijk echter, was er
sprake van een op zichzelf staande doelstelling van de herinrichtingsoperatie. Ik wijs in dat
verband ook op de considerans van het wetsontwerp: "dat het ter vereenvoudiging en verduidelij-
king van de regelgeving en ter versterking van de verantwoordelijkheid der gemeenten voor de
verlening van bijstand gewenst is te komen tot een herinrichting van de Algemene Bijstandswet".
Een verwijzing naar het streven naar vergroting van de effectiviteit van de bijstandsverlening
ontbreekt.

Op de keper beschouwd bleken de in het wetsontwerp gepresenteerde rege-
ringsplannen vanuit inhoudelijk oogpunt niet erg veel om het lijf te hebben.
Het verantwoordelijkheidsvraagstuk stond als vanouds centraal, doch los van de
reeds in een eerder stadium gerealiseerde decentralisatie van de bijzondere
bijstandsverlening, had het wetsontwerp ook op dat terre in weinig nieuws te
bieden. In de voorgestelde vorm leek de herinrichtingsoperatie dan ook beperkt
te blijven tot een - op zichzelf beschouwd alleszins te rechtvaardigen - wets-
technische herziening. Van een inhoudelijke herorientatie was geen sprake. Die
indruk werd bevestigd door de stelling van de regering dat de - wat zij noemt -
centrale uitgangspunten of beginselen van de ABW waren gehandhaafd. Nu de
functie van de wet als laatste voorziening in het stelsel van sociale zekerheid
geacht werd in wezen gelijk te zijn gebleven, werden de daarmee hecht
verbonden beginselen van complementariteit, afstemming op de feitelijke

9 MvT, biz. 16-17.
10 MvT, bIz. 21-23. Zie nader hoofdstuk 4, § 4.

57



behoefte (individualiseringsbeginsel), begrenzing door de noodzakelijkheid,
gezinsbijstand en bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening, geacht
nog steeds het fundament van het recht op bijstand te vormen.!'

3. Adviezen

Naar aanleiding van het regeringsvoomemen tot herinrichting van de ABW
werd door een groot aantal instanties advies uitgebracht. Centraal in de meeste
adviezen stond de voorgenomen verantwoordelijkheidsverschuiving van het
centrale naar het lokale niveau. Bijzondere aandacht verdienen in dat verband
de adviezen van de Commissie Sociale Voorzieningen van de SER:2 Volgens
de commissie zou er in de ABW een evenwicht moeten bestaan tussen ener-
zijds landelijke normering (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) en anderzijds
individualisering (meer maatwerk, waardoor doeltreffendheid en doelmatigheid
kunnen worden vergroot). De commissie onderschreef de stelling van de
regering dat de afgelopen jaren de balans te ver was doorgeslagen naar
landelijke normering. Hierdoor kwam volgens de commissie een van de
wezenlijke beginselen van de ABW, het individualiseringsbeginsel, minder tot
zijn recht, dit terwijl het karakter van de wet nu juist eiste dat er voldoende
beleidsruimte was voor afstemming op lokaal niveau. Daarnaast bemoeilijkte
de opeenstapeling van rijksregels de uitvoering van de ABW. Waar mogelijk
zou dan ook moeten worden gekozen voor decentralisatie en deregulering.
Hieraan werden echter door de commissie een drietal voorwaard steld. In
de eerste plaats mochten decentralisatie en eregulering geen -QP zichzelf
staande doeleinden vormen; ze zouden volgens de commissie alleen te recht-
vaardigen zijn wanneer ze - mede in het belang van de bijstandsgerechtigden -
de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de legitimiteit van de bijstandsverle-
ning zouden vergroten. Daarbij gold als tweede voorwaarde dat de rechtszeker-
heid en rechtsgelijkheid zoveel mogelijk gehailQ.J:laafi[(Jleildeo-te-worden. Als
de~oorwaarde steloe- de commlssie dat de eigen verantwoordelj ·kheid van
de centra e over el voo -h~n~cruren mlnimabeIe«f Deh-ouden m.ru:sLbli:i-ven.
De noodzaak v-alleen gemeentelijk rninimabeleid diende zoveel als mogelijk te
worden voorkomen." Toetsing van de oorspronkelijke regeringsplannen aan
de gestelde randvoorwaarden, leidde tot een gedeeltelijke afwijzing van die
plannen. De commissie onderschreef de opvatting van de regering dat vooral
bij de bijzondere bijstandsverlening het zwaartepunt bij de beoordeling door B
en W van de bijzondere omstandigheden in het individuele geval diende te

II MvT, bIz. 11.
12 De commissie heeft een belangrijke adviestaak op het terrein van de ABW; zie nader hoofdstuk
5, § 4.1. Met betrekking tot de doelsteUingen en uitgangspunten van de herinrichtingsoperatie
bracht de commissie maar liefst drie adviezen uit; zie Commissie Sociale Voorzieningen (1989),
(1990) en (1991).
13 Commissie Sociale Voorzieningen (1989), blz, 16-17.
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liggen. Hier moest dan ook voldoende beleidsruimte aanwezig zijn. Volgens de
commissie leende de algemene bijstandsverlening zich echter minder goed voor
vergaande overheveling van bevoegdheden van Rijk naar gemeenten, dit met
het oog op de handhaving van de rechtszekerheid en rechtsgelijkbeid en de
afsternrning op het algemene inkomensbeleid." Anders dan de regering was
de commissie van mening dat bijvoorbeeld de bestaande normering inzake de
vermogensvrijlating wezenlijk bijdroeg tot de rechtszekerheid en rechtsgelijk-
heid. Met het oog hierop achtte zij de door de regering voorgestelde verminde-
ring van centrale regelgeving op dit punt ongewenst, te meer nu een dergelijke
vermindering volgens de commissie niet zou leiden tot een vergroting van de
doeltreffendheid en doelmatigheid van de bijstandsverlening." Vanuit eenzelf-
de oogpunt verzette de commissie zich tegen de gesuggereerde afschaffing van
de wettelijke bepalingen inzake de vrijlating van arbeidsinkomsten. Zij was
vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor een eenduidig
beleid ten aanzien van de vrijlatingsperiode. Individualisering, dat wil zeggen
het afstemmen van de vrijlatingsperiode op bijzondere omstandigheden van de
betrokkene, bleef daarnaast tot de mogelijkbeden behoren."

Ook Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, stond
afwijzend tegenover de oorspronkelijke regeringsvoorstellen inzake een vergro-
ting van de gemeentelijke beleidsvrijheid op onderdelen van de verlening van
algemene bijstand. Evenals de Commissie Sociale Voorzieningen was men er
niet van overtuigd dat de voorstellen zouden leiden tot een effectiever functio-
neren van de ABW. De te dereguleren normen leenden zich volgens Divosa
juist zeer goed voor objectivering, waarvan dan eventueel in individuele
gevallen kon worden afgeweken. Het verdiende aanbeveling deze normen, die
in verreweg de meeste gevallen golden en waarvan de praktijk de werkbaarheid
in redelijke mate had uitgewezen, in de wet op te nemen. Deregulering zou tot
gevolg hebben dat elke gemeente haar eigen normen moest gaan ontwikkelen,
hetgeen volgens Divosa het gevaar in zich droeg dat met betrekking tot de
voorziening in de primaire levensbehoeften onaanvaardbaar grote verschillen
zouden gaan optreden. De rechtsgelijke toepassing van de ABW, welke met
name door de invoering van landelijke normering was bevorderd, zou daardoor
kunnen worden aangetast, en de problemen welke uiteindelijk hadden geleid tot
de invoering van landelijke normering - de grote rechtsongelijkheid, het
verkrijgen van een juiste afstemming van de bijstand tot uitkeringen op grond
van andere sociale voorzieningen en de elkaar beconcurrerende gemeenten -
zouden mogelijk herleven."

Tot slot wijs ik nog op de algemene opmerkingen die door de Commissie
voor de toetsing van wetgevingsprojecten bij het streven naar vergroting van de
gemeentelijke beleidsvrijheid werden gemaakt. Volgens de commissie diende

14 Commissie Sociale Voorzieningen (1989), biz. 17 en biz. 21.
15 Commissie Sociale Voorzieningen (1990), biz. 9.
16 Commissie Socia le Voorzieningen (1990), biz. 13.
17 Divosa (1989), biz. 20-21.
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de wetgever bij de toekenning van discretionaire bevoegdheden aan bestuursor-
ganen een zekere terughoudendheid te betrachten, niet aileen terwille van de
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, doch ook terwille van de doeltreffendheid
(de mate waarin verwacht mag worden dat een regeling bijdraagt tot de
verwezenlijking van de beoogde beleidsdoelstellingen) en doelmatigheid (de
verhouding tussen de te treffen maatregelen c.q. de lasten die daaruit voort-
vloeien en de te verwachten mate van doelbereiking c.q. de positieve effecten)
van het beleid. Het mocht volgens de commissie in ieder geval niet zo zijn, dat
ruime bestuursbevoegdheden werden toegekend om het ontbreken van duidelij-
ke inhoudelijke beleidskeuzen te verhullen. Voor een doeltreffend beleid
gericht op herinschakeling van bijstandsgerechtigden in het arbeidsproces en
het bieden van voorzieningen in specifieke noodsituaties achtte de commissie
het inderdaad noodzakelijk dat B en W de bijstandsverlening tot op zekere
hoogte (curs. IS) konden afstemmen op de omstandigheden van het geval."

In de vorige paragraaf zagen we reeds dat de regering onder invloed van de
kritiek van met name de Commissie Sociale Voorzieningen besloot tot aanpas-
sing van haar oorspronkelijke plannen. Het voomemen tot decentralisatie van
aspecten van de algemene bijstandsverlening werd losgelaten, evenals het
daaraan verbonden voorstel tot wijziging van de financieringsverhouding tussen
Rijk en gemeenten. Wat er, afgezien van de decentralisatie van de bijzondere
bijstand, aan vergroting van de gemeentelijke beleidsruimte overbleef, was op
het eerste gezicht niet erg indrukwekkend. Dat was ook de mening van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens de vereniging was voor
wat betreft het creeren van een nieuw evenwicht in de verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen Rijk en gemeenten, alsmede ten aanzien van het creeren
van een nieuw evenwicht tussen centrale regelgeving en lokale bijstandsver-
lening, in het wetsontwerp nadrukkelijk niet gekozen voor vergroting van de
gemeenteJijke beleidsruimte. Een waardeoordeel werd hierover niet uitgespro-
ken. Wel stemde het de VNG tot tevredenheid dat in het verlengde van de
haars inziens ongewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling de bestaande
financieringsverhouding gehandhaafd bleef."

De Raad van State zag in het wetsontwerp nog weI degelijk voorstellen tot
vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid, zelfs in zulke mate dat de
Raad zich afvroeg of er geen gevaar bestond voor herhaling van de ontwikke-
ling van na 1963.20 Men krijgt de indruk dat de Raad hierbij niet het uiteinde-
lijke wetsvoorstel doch de oorspronkelijke regeringsplannen voor ogen had.
Wat daarvan ook zij, het advies van de Raad verdient met name de aandacht
omdat hierin eens niet werd onderschreven de stelling van de regering als zou

18 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten(199Ia), biz. 3 en biz. 7-9.
19 VNG (1992), biz. 2-3. De VNG onderschreef overigens de behoefte aan een grondige herzie-
ning van de ABW alsook de hoofddoelstellingen die aan de herinrichting ten grondslag waren
gelegd (biz. I).
20 KamerstukkenII, 1991-1992,22545, B, biz. 2-3.
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er sprake zijn van een verstoord evenwicht in de verantwoordelijkheidsverde-
ling tussen het centrale en het gemeentelijke niveau. Volgens de Raad had de
introductie van met name het BLN en BLD inderdaad geleid tot versterking
van het centrale element in de regelgeving. Die versterking was echter volgens
de Raad gericht op herstel van een (ander) evenwicht, namelijk dat tussen de
wens tot toekenning van bijstand op individuele basis enerzijds en de eisen van
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid anderzijds."

Naast het verantwoordelijkheidsvraagstuk werd in een aantal adviezen ook de
concrete doelstelling van de doeltreffender bevordering van de zelfstandige
bestaansvoorziening aan een kritische beschouwing onderworpen. De VNG
bijvoorbeeld, onderschreef deze doelstelling weliswaar, doch wees tegelijkertijd
op het feit dat aan gemeenten nauwelijks een instrumentarium ter beschikking
werd gesteld om de doelstelling te verwezenlijken. Mogelijkheden om de
uitstroom te bevorderen waren volgens de vereniging slechts marginaal
aanwezig. Voor de beschikbaarheid van banen waren de gemeenten afhankelijk
van de (lokale of regionale) arbeidsmarkt en van de bereidheid van werkgevers
tot het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden. In dat verband achtte de
VNG enige terughoudendheid met betrekking tot de verwachtingen van de
regering op zijn plaats. Er waren immers - naast de bijstandsgerechtigden -
heel wat doelgroepen die min of meer op hetzelfde tijdstip op dezelfde arbeids-
markt geacht werden hun plek te vinden, zoals allochtonen, herintredende
vrouwen en (gedeeltelijk) arbeidsgeschiktverklaarden."

Van andere aard was de kritiek van de Commissie Sociale Voorzieningen. De
commissie was van oordeel dat de regering het streven naar economische
zelfstandigheid uitsluitend hanteerde ter onderbouwing van haar voornemens
betreffende de verplichting tot arbeidsinschakeling. Vastgesteld werd dat de
regering niet ten principale in was gegaan op het vraagstuk van de mogelijke
onderlinge samenhang tussen uitkeringsrechten en (arbeids)verplichtingen. De
commissie wees op de wenselijkheid van een principiele discussie over de
consequenties van de veranderingen in de rolverdeling tussen mannen en
vrouwen voor de rechten en plichten in de sociale zekerheid, waarbij ook het
vraagstuk van de verzelfstandiging van uitkeringsrechten aan de orde was.
Vastgesteld werd dat de regering individualisering van uitkeringsrechten in de
bijstand afwees."

Ook de Emancipatieraad constateerde dat aileen de plichten werden gemdivi-
dualiseerd, de rechten niet. Aan de plichtenkant werd het traditionele rolpa-
troon doorbroken, aan de rechtenkant werd het gehandhaafd, zo stelde de raad.
De raad was van mening dat in ieder geval voor diegenen uit de 1990-genera-
tie aan wie een sollicitatieplicht werd opgelegd, er sprake moest zijn van een
individueel uitkeringsrecht. Het streven naar een effectievere bevordering van

21 KamerstukkenII, 1991-1992,22545, B, biz. 2-3.
22 VNG (1992), biz. 4-5.
23 Commissie Sociale Voorzieningen (1991), biz. 23-24.
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de zelfstandige bestaansvoorziening werd voor het overige positief beoordeeld,
nu deze doelstelling strookte met een van de belangrijkste doelstellingen van
het emancipatiebeleid, namelijk het in staat stellen van vrouwen een zelfstandig
bestaan te verwerven. Gelet op de barrieres die bijstandsvrouwen bij het
betreden van de arbeidsmarkt dienden te overwinnen, vroeg de raad zich wei af
in hoeverre aan deze vrouwen plichten konden worden opgelegd en hoe de
zorg voor jonge kinderen daarin diende mee te wegen. Ook meende de raad dat
een aantal bijstandsgerechtigden bij voorbaat kansloos zou zijn op de arbeids-
markt. Ten aanzien van deze groep zou meer inhoud moeten worden gegeven
aan - wat door de raad werd genoemd - de zorgfunctie van de ABW.24

Al met al vormde de herinrichtingsoperatie in de ogen van de VNG vooral een
wetgevingstechnische operatie waarbij het primaat van de ABW werd hersteld
en waarbij de wirwar van bestaande regelgeving van onnodige ballast werd
ontdaan. Ais zodanig achtte de VNG de operatie in verregaande mate ge-
slaagd." Ook volgens de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten
strekte de herinrichting in de eerste plaats tot hercodificatie van het recht
inzake de bijstandsverlening. De commissie onderschreef de wenselijkheid
hiervan en meende dat de voorgestelde regelgeving op het punt van eenvoud,
helderheid en systematiek in belangrijke mate verbetering bracht. 26

Leek de VNG schijnbaar onbewogen door het haars inziens beperkte karakter
van het wetsvoorstel, Divosa meende dat de regering te weinig rekening hield
met maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische veranderingen. In het
bijzonder de voortgaande individualisering van leefverbanden zou vertaald
moeten worden in een ABW die uitging van zelfstandige rechten en uitkerings-
normen. Een meer fundamentele herbezinning op de wet zou volgens Divosa
dan ook voor de hand hebben gelegen."

Het uitblijven van een dergelijke herbezinning illustreerde ik aan het slot van
de vorige paragraaf met een verwijzing naar de stelling van de regering als
zouden de centrale uitgangspunten of beginselen van de ABW gehandhaafd
kunnen blijven. Ik stel vast dat deze stelling door zowel de Commissie Sociale
Voorzieningen als de Raad van State - voorwaar niet de minst belangrijke
adviesorganen - werd onderschreven." De basis voor een fundamentele
herbezinning zoals door Divosa bedoeld, leek met andere woorden niet erg
breed.

24Emancipatieraad(1990), biz. 15 en bIz. 28.
25 VNG (1992), biz. 5-6. Er was ook kritiek, met name op het grote aantal delegatiebepalingen en
het onvoldoende rekening houden met wensen die in de uitvoeringspraktijk leefden op het gebied
van goed uitvoerbare wetgeving; zie voor wat betreft dat eerste: hoofdstuk 4, § 5.
26Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten(199Ia), bIz. 1 en bIz. 4.
27 Divosa (1992), bIz. 1-2.
28 Zie respectievelijk Commissie Sociale Voorzieningen (1989), bIz. 7-8, en Kamerstukken II,
1991-1992,22545, B, biz. 4.
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4. Eerste discussieronde in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer had bijna een half jaar nodig om te komen tot een eerste
schriftelijke reactie op het wetsvoorstel van de regering: op 8 september 1992
werd het Voorlopig Verslag vastgesteld." Korte tijd later, op 24 november
van datzelfde jaar, volgde de Memorie van Antwoord van de regering."

Een centraal punt in de discussie betrof het spanningsveld tussen de principes
van decentralisatie en maatwerk enerzijds en de beginselen van rechtszekerheid
en rechtsgelijke behandeling anderzijds, een punt dat ook in de hiervoor
besproken adviezen een belangrijke plaats innam. In dat verband werd met
name de vraag opgeworpen in hoeverre verschillen in beleid tussen gemeenten
aanvaardbaar moesten worden geacht. In navolging van de door de Commissie
Sociale Voorzieningen uitgebrachte adviezen en in afwijking van haar oor-
spronkelijke pIannen, maakte de regering bij de beantwoording van die vraag
onderscheid tussen de algemene bijstand en de bijzondere bijstand.

Het voeren van een inkomensbeleid aangaande het minimumniveau was en
bleef volgens de regering een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.
Hiermee zou in strijd zijn dat er categoriaal of structureel verschillen zouden
bestaan tussen gemeenten voor wat betreft het niveau van de algemene bij-
stand. Lokale verschillen tussen de bijstandsuitkeringen werden enkel gerecht-
vaardigd geacht wanneer deze inderdaad een verschil in noodzakelijke be-
staanskosten weerspiegelden. Volgens de regering bleek echter nergens uit dat
bijvoorbeeld het leven in kleinere gemeenten goedkoper was dan in grotere;
waar op sommige punten wellicht sprake was van een kostenvoordeel, lagen bij
andere bestedingsposten de kosten juist weer boger." Afgewezen werd dan
ook de suggestie om B en W, binnen een bepaalde bandbreedte, meer beleids-
ruimte te geven bij het bepalen van de algemene bijstand." Indien een zekere
bandbreedte zou worden ingevoerd, zou volgens de regering reeds met een
relatief beperkte marge van 5% naar boven of beneden wezenlijk afbreuk
worden gedaan aan de rechtszekerheid: de uitkeringsniveaus zouden daarmee
immers in de ene gemeente tot 10% lager kunnen komen te liggen dan in een
andere gemeente. Dergelijke verschillen waren volgens de regering niet in
overeenstemming te brengen met de eisen van rechtsgelijkheid en rechtsze-
kerheid, die vooral ten aanzien van de algemene bijstand in het oog moesten
worden gehouden, omdat anders het waarborgkarakter van de ABW verIoren
zou gaan. Daarnaast werd het vanuit een perspectief van inkomensbeleid onge-
wenst geacht indien een differentiatie in sommige gemeenten zou leiden tot
hogere bijstandsnormen dan de bestaande. De landelijke normering van

29 Kamerstukken Il, 1991-1992,22545, nr. 5, hiema verkort aangehaald als VV.
30 Kamerstukken II, 1992-1993, 22545, nr. 8, hiema verkort aangehaald als MvA.
31 MvA, bIz. 31 en bIz. 44.
32 De suggestie was afkomstig van de PvdA-fractie; zie het VV, bIz. 32.
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algemene bijstand diende volgens de regering dan ook te worden gehand-
haafd."

Ten aanzien van de op dat moment reeds doorgevoerde decentralisatie van de
bijzondere bijstand stelde de regering dat de daaraan inherente verschillen in
gemeentelijk beleid werden aanvaard, voor zover deze althans niet in strijd
zouden komen met landelijke regels, landelijk beleid of met het algemeen
belang. In feite, zo werd opgemerkt, gold dit overal waar er sprake was van
bevoegdheden van B en W.34

De reacties op het wetsontwerp waren over het algemeen vrij lauw. Slechts een
enkele Kamerfractie wierp de vraag op of de herinrichting van de ABW in de
voorgestelde vorm niet zou moeten worden gekarakteriseerd als een operatie
van gemiste kansen. Bleef de operatie niet beperkt tot een herschikking van
reeds geldende bepalingen, zo luidde een concrete vraag." Was er niet vee I
meer aan de hand in bijstandsland dat zich leende voor beschouwing en
beleidswijziging, zo luidde een andere concrete vraag. In het kielzog van
laatstgenoemde vraag werden een vijftal brandende kwesties gepresenteerd.

Een eerste kwestie betrof het verschijnsel moderne armoede. Met name werd
aandacht gevraagd voor de klaarblijkelijke ontoereikendheid van de algemene
bijstand, naar voren komend in de generieke werking van bijzondere bijstand,
gemeentelijk minimabeleid en schuldsanering. Specifiek bedoeld maar generiek
werkend beleid zou moeten worden vervangen door generiek beleid, namelijk
een opwaardering van uitkeringsniveau's. Die opwaardering zou bijvoorbeeld
afhankelijk kunnen worden gemaakt van de duur van de bijstandsafhankelijk-
heid of de leeftijd van betrokkene.

De tweede kwestie betrof de mogelijke verzelfstandiging van uitkerings-
rechten. Wanneer wilde de regering daar nu eens fundamenteel naar kijken, zo
werd gevraagd.

Ais derde kwestie werd de (on)mogelijkheid respectievelijk (on)wenselijkheid
van een gemeentelijk inkomensbeleid of minimabeleid gepresenteerd, zulks in
relatie tot gemeentelijke heffingen en het kwijtscheldingsbeleid. Hier werd een
tegenspraak aanwezig geacht, nu op de genoemde terreinen de mogelijkheden
van maatwerk werden teruggedrongen, dat terwijl het belang van maatwerk zo
sterk werd benadrukt.

Een vierde punt betrof de mate van deregulering en vereenvoudiging. Deze
zou veel verder moeten gaan dan in het wetsvoorstel werd beoogd. Termen als
'overregulering' en 'regelwedloop' - het beeld dat rijksambtenaren en decentra-
Ie uitvoerders elkaar op een niet zinvolle wijze bezighielden met nieuwe regels
en het ornzeilen of creatief toepassen daarvan, hetgeen weer om nieuwe regels
vroeg - werden gebruikt. Voomaamste bezwaar was dat men als gevolg van het
aantal en de complexiteit van de regels niet toekwam aan de werkzaamheden

33 MvA, biz. 54-55.
34 MvA, biz. 31.
35 VV, biz. 13. De vraag was afkomstig van de PvdA-fractie.
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waar het werkelijk om ging. Men diende oog te hebben voor de verontrustende
signalen uit de uitvoeringspraktijk.

Het vijfde en laatste punt betrof het gebrek aan passende werkgelegenheid,
hetgeen de eenzijdigheid van het beleid - de arbeidsplicht voor allen - bloot
zou leggen. Het bijstandsbeleid diende deels het karakter van een welzijnsbeleid
te hebben, dat niet aileen gericht was op de arbeidsmarkt. Een verruiming van
ontplooiingsmogelijkheden diende mogelijk te worden, bijvoorbeeld via een
ruimhartiger goedkeuringsbeleid ten aanzien van vrijwilligerswerk en niet-
arbeidsmarktrelevante scholing. Bezwaar tegen een arbeidsplicht had men niet,
doch men wenstte daarnaast een duidelijke positie voor hen, voor wie deze
plicht geen enkele betekenis had."

De regering toonde zich niet overtuigd van de steekhoudendheid van het
geschetste pleidooi. Ze verzuimde daarbij overigens om ten aanzien van aile
naar voren gebrachte vraagpunten een duidelijke visie te ontplooien. WeI
merkte ze naar aanleiding van de vermeende ontoereikendheid van de algemene
bijstand op, dat een algemene verhoging van de uitkeringen al meerdere malen
was afgewezen, zulks met het oog op de verwachte consequenties voor de
werkgelegenheid en het beroep op de sociale zekerheid. Dit bezwaar gold
volgens de regering ook, zij het op beperktere schaal, bij een verhoging voor
bepaalde categorieen. Ais extra bezwaar gold dan het doorbreken van het
algemeen karakter van het sociaal minimum. De financiele problemen in de
sfeer van de bijstand zouden volgens de regering overigens terug te voeren zijn
op specifieke individuele omstandigheden; een algemene verhoging van uitke-
ringsniveau's werd in dat verband een weinig effectief instrument geacht."
Ook werd nog eens gewezen op het landelijke karakter van het inkomensbeleid
- van belang in verband met de rechtsgeIijkheid tussen bijstandsontvangers met
betrekking tot de algemene bestaanskosten - en, in het verlengde daarvan, op
de onwenseIijkheid van categoriaal beleid op gemeentelijk niveau."

Al met al was de regering van mening dat met name de vergroting van de
activerende werking en de versterking van de maatwerkbenadering de herin-
richtingsoperatie uittilden boven het anders rangschikken van regelgeving."
Daarbij werd nog expliciet opgemerkt dat de operatie niet uit financiele nood
was geboren: budgettaire neutraliteit was het uitgangspunt."

36 VV, biz. 5-9. Aan het woord was de Groen-Links-fractie, Ook de CDA-fractie vroeg zich af of
de regering geen al te rooskleurig beeld had omtrent het aantal beschikbare arbeidsplaatsen: VV,
biz. 25.
37 MvA, biz. 8-9.
38 MvA, biz. 10.
39 MvA, biz. 6.

40 MvA, bIz. 13, zulks naar aanleiding van een vraag van de RPF-fractie.
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5. Opschorting van de parlementaire behandeling

Wanneer men de eerste discussieronde in de Tweede Kamer overziet, moet de
conclusie luiden dat de regeringsplannen niet of nauwelijks op bezwaren van
fundamentele aard stuitten. Enthousiast was men echter al evenmin, hetgeen
met name bleek uit de vraag of een omvangrijke operatie als de herinrichting
niet zou moeten leiden tot een verdergaande bezinning op het bijstandsbeleid.
Er was met andere woorden sprake van een redelijke mate van, zij het ook wat
kleurloze consensus. De betrekkelijke rust werd echter wreed verstoord door de
publicatie van een aantal gemeentelijke onderzoeken, eind 1992, naar fraude
met de bijstand. Al langere tijd gold de fraudegevoeligheid van het bijstands-
recht als een belangrijk item voor uitvoerders en beleidsmakers. De bestrijding
van misbruik en oneigenlijk gebruik leidde aan het eind van de .aren taclltig en
hert5eg!!! ~an de jaren n~genti een aantal belan i·ke wi·zigingen in
het bijstandsrecht; ik noem de Q an strafbe alin en in de
mvoenn vatlsanctienormen in de de introductie een sociaal-
fiscaal nummer in de administratie van de gemeenten (zie hoofdstuk 2, § 8).
ITet wekt tegen ie achtergrond enlge~erbazing dat de fraudegevoeligheid van
het bijstandsrecht in de oorspronkelijke herinrichtingsplannen in het geheel niet
aan de orde kwam. Met de pubJicatie van de lokale fraude-onderzoeken kwam
het thema 'misbruik en oneigenlijk gebruik' echter in een klap in het centrum
van de belangstelling te staan. In de Tweede Kamer yond een spoeddebat
plaats. Een belangrijke conclusie uit dat debat luidde dat, teneinde de handha-
vingsproblematiek het hoofd te kunnen bieden, het aanhangige wetsvoorstel tot
herinrichting van de ABW ingrijpend gewijzigd diende te worden. Ter voorbe-
reiding van een dergeJijke wijziging werden maar liefst twee onderzoeks-
commissies in het leven geroepen.

De vraag rees wat er hangende het onderzoek van de beide commissies met de
behandeling van het wetsvoorstel diende te gebeuren. De regering pleitte
ervoor aanpassingen van de ABW binnen het kader van het aanhangige
wetsvoorstel te doen plaatsvinden, en niet daarvan losgekoppeld in een daarop
vooruitlopende wetgevingsoperatie. De regering was er nog steeds van over-
tuigd dat met het wetsvoorstel in belangrijke mate de grondslag zou worden
gelegd voor een doeltreffender bijstandsbeleid. Gelet op de signalen uit de
uitvoeringspraktijk met betrekking tot de fraudeproblematiek in de bijstand,
achtte de regering het weI geboden met een aantal nieuwe beleidsvoomemens
te komen. Gedacht werd onder andere aan een ingrijpende vereenvoudiging van
de landeJijke normsystematiek en - opnieuw - aan een wijziging in de financie-
ringsverhouding tussen Rijk en gemeenten. Anders dan bij de indiening van het
wetsvoorstel het voomemen was, zag de regering zich thans genoodzaakt een
budgettaire taakstelling aan de herinrichting te verbinden."

41 Kamerstukken Il, 1992-1993,22545, nr. 9, biz. 2-5.
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In de Tweede Kamer gaf men te kennen de schriftelijke voorbereiding van het
wetsontwerp te willen voortzetten aan de hand van een door de regering in te
dienen Nota van Wijziging, waarin de nieuwe beleidsvoomemens verwerkt
zouden zijn. Daarbij kon dan ook rekening worden gehouden met de bevindin-
gen van beide onderzoekscommissies. In afwachting van de wijzigingsvoorstel-
len werd op 16 juni 1993 niettemin een Nader Voorlopig Verslag uitge-
bracht." Door verschillende fracties werd het voorlopige karakter van de
opmerkingen benadrukt, zulks met het oog op de verwachte onderzoeksrappor-
ten en de Nota van Wijziging. In een enkel geval werd zeifs afgezien van een
inbreng in het verslag. De Nadere Memorie van Antwoord werd eerst geruime
tijd later, op 21 maart 1994, aan de Tweede Kamer aangeboden. De regering
meende te moeten wachten totdat de Nota van Wijziging kon worden aangebo-
den, waarin zowel de conclusies van het inmiddels geintensiveerde overleg met
de VNG zouden zijn verwerkt, als de conclusies van de onderzoeken van de
beide commissies. Aldus zou een meer definitief antwoord kunnen worden
gegeven op de vragen die in het Nader Voorlopig Verslag waren gesteld."
Alvorens aandacht te besteden aan de inhoud van de Nota van Wijziging en het
verdere vervolg van de herinrichtingsdiscussie in de Tweede Kamer, sta ik in
de volgende paragrafen eerst stil bij de bevindingen van de onderzoekscommis-
sies en bij de resultaten van het overleg tussen de regering en de VNG.

6. Onderzoekscommissie toepassing ABW

De Onderzoekscomrnissie toepassing ABW, samengesteld uit onafhankelijke
leden en naar de naam van haar voorzitter ook wei de commissie- Vander
Zwan genoemd, werd in maart 1993 door de minister en de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld." De commissie kreeg als taak
de ernst, de omvang en de achterliggende oorzaken van het onterecht gebruik
van de ABW te onderzoeken. De commissie diende daarbij met name ook
aandacht te besteden aan de wisselwerking tussen regelgeving en uitvoering op
het terre in van de ABW.4SConform afspraak deed de commissie in september
1993 verslag van haar bevindingen."

Ter uitvoering van haar onderzoeksopdracht verrichtte de commissie zelf
onderzoek: ze keek naar de kenmerken van de bij de wetstoepassing betrokken
partijen, het ontwikkelingsproces van de wet en van het beroep op bijstand, de

42 Kamerstukken Il, 1992-1993,22545, nr. 12.
43 Kamerstukken II, 1993-1994, 22545, nr. 17, biz. I.
44 Het instellingsbes1uit dateert van 18 maart 1993 en is gepubliceerd in de Staatscourant van 29
maart 1993 (nr. 61). Het besluit is tevens als bijlage opgenomen in het rapport van de onderzoeks-
commissie.
45 Zie de overwegingen voorafgaand aan het in de vorige noot genoemde besluit, alsmede art. 2,
onder a, van dat besluit.
46 Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993).
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maatschappelijke ontwikkeling (verhoudingen, gedragingen), het uitvoerings-
proces, het toezicht en de afbandeling van fraude, alsmede de wettelijke
criteria. Al deze factoren tezamen vormden voor de cornmissie de context
waarbinnen de resultaten van het veldonderzoek werden geplaatst." Dit
veldonderzoek werd, onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de commis-
sie, door een tweetal onderzoeksinstituten verricht. Regioplan deed veldonder-
zoek naar de uitvoeringspraktijk van de ABW en de mate waarin het gebruik
van de wet afweek van de wettelijke regels en bedoelingen. Moret Ernst &
Young deed veldonderzoek naar de administratieve systemen en procedures in
de gemeentelijke uitvoeringspraktijk."

Uit de veldonderzoeken bleek volgens de cornmissie dat zowel de gerneentelij-
ke administratieve organisatie als de uitvoeringspraktijk ernstige tekortkomin-
gen vertoonden. De mime meerderheid van de onderzochte gemeenten bleek
niet te voldoen aan de eisen voor een goede administratieve organisatie. Zo
gaapte er volgens de commissie veelal een kloof tussen het beleidsbepalende
management en de werkvloer: er was onvoldoende aansturing, met als gevolg
dat zich op de werkvloer een eigen werkelijkheid had ontwikkeld met eigen,
informele normen. Ook werd slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt
van de mogelijkheden tot verificatie en validering van de door clienten
verstrekte gegevens." Nu een goede administratieve organisatie een noodzake-
lijke voorwaarde moest worden geacht voor een juiste toepassing van de ABW,
vreesde de commissie het ergste voor de kwaliteit van het uitvoeringsproces.
Het betreffende veldonderzoek bevestigde die vrees: vrijwel geen van de ruim
3100 onderzochte dossiers voldeed aan aile toepasselijke wettelijke criteria. De
cornmissie had daarbij als norm gehanteerd dat uit het dossier moest blijken
dat ten aanzien van aile wettelijke vereisten verificatie of validering van de
door de client verschafte informatie had plaatsgevonden."

De bestaande tekortkomingen in de uitvoeringspraktijk gaven de commissie
onder andere aanleiding tot het doen van een uitspraak over de door haar
gewenst geachte bestuurlijke inkadering van de bijstandsverlening voor de
nabije toekomst. Uitgaande van vier altematieven, namelijk centralisatie,
verdere decentralisatie, regionalisatie en handhaving van de bestaande situatie,
opteerde de cornmissie voor het laatste. Een meerderheid van de cornmissie
meende dat niet werd voldaan aan de voorwaarden voor verdere decentralisatie:
de tekortkomingen in het administratieve proces bij gemeenten werden van
dien aard geacht, dat het loslaten van landelijke, normerende bepalingen thans

47 Onderzoekscommissie toepassing AB W (1993), biz. 2.
48 De voomaamste bevindingen van beide veldonderzoeken zijn in het commissierapport verwerkt.
De onderzoeksresultaten zijn daamaast - en in uitgebreide vorm - afzonderlijk gepubliceerd. Zie
respectievelijk Van Geuns e.a. (1993) en Koster (1993).
49 Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993), biz. 75-80.
50 Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993), biz. 80-87.
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onverantwoord moest worden geacht." Het vraagstuk van de verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen centrale en lokale overheid, door de regering in het
middelpunt van de herinrichtingsdiscussie geplaatst, kwam plotseling in een
geheel ander daglicht te staan. De vraag was niet meer zozeer wat uit een
oogpunt van effectiviteit van de bijstandsverlening het meest wenselijk moest
worden geacht, doch vee leer wat gelet op de bestaande uitvoeringspraktijk het
meest verantwoord was.

De kritiek van de onderzoekscommissie betrof overigens niet aileen de lokale
uitvoerders, doch ook het centrale toezicht. Nu de ten aanzien van de gemeen-
telijke administratieve organisatie en uitvoeringspraktijk vastgestelde gebreken
niet eerder door de toezichthouder in hun volle ernst en omvang waren
gesignaleerd, had deze gefaald. Een belangrijke verklaring hiervoor was
volgens de commissie gelegen in het ontbreken van een consistente toezicht-
filosofie. De structurele wijziging van de ABW in 1972 had weliswaar tot
gevolg gehad dat er harde bevoegdheden werden gemtroduceerd, doch de
betreffende bepalingen werden wat hun toepassing betreft in de parlementaire
behandeling door de bewindslieden omgeven met een 'verzachtende' uitleg: in
de toezichtspraktijk zou het voeren van overleg met de gemeenten voorop
komen te staan; het korten op de vergoeding zou slechts als uiterste middel
worden ingezet. De teneur van de parlementaire behandeling kwam ook terug
in de naamgeving en invulling van het Besluit bijstandsconsulenten: het ging
uitdrukkelijk om consulenten, niet om controleurs. De tweeslachtigheid in het
toezicht was volgens de commissie na 1972 gehandhaafd: tegenover voorstan-
ders van een daadkrachtig rijkstoezicht stonden de voorstanders van het
decentralisatiebeginsel die decentrale verantwoordelijkheden niet uitgehold
wensten te zien door centraal toezicht. 52

De commissie noemde nog een aantal factoren die haars inziens de effectivi-
teit van het toezicht belemmerden. Zo was het toezicht te veel gericht op de
rechtmatigheid en te weinig op de doelmatigheid van de wetstoepassing en de
proceskwaliteit van de uitvoering. Verder ontbrak volgens de commissie een
vast toetsingskader van maatstaven waaraan de uitvoering werd beoordeeld,
bestond er een overlap in taken en verantwoordelijkheden van gemeente,
rijksconsulent en departementale accountant en omvatte het takenpakket van de
rijksconsulent te veel verschillende elementen: niet aileen was hij zowel
raadgever als controleur, ook diende hij zowel op de rechtmatigheid als de
doelmatigheid toe te zien."

51 Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993), biz. 102-103. De commissie wil overigens voor
de toekomst een voortgaande decentraIisatie geenszins uitsluiten, waarbij als concreet voorbeeld
wordt genoemd het komen tot een stelsel van basisnormen waarop de gemeente naar eigen
beleidsinzicht toeslagen kan verstrekken.
52 Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993), biz. 63-66.
53 Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993), biz. 116-117.
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Van het merendeel van de in de veldonderzoeken gevonden tekortkomingen
kon volgens de commissie worden geconstateerd dat deze niet hun oorsprong
vonden in de wetgeving, maar in de wijze van uitvoeren. Er was dan ook
primair aanleiding om de uitvoeringspraktijk te verbeteren door te komen tot
een beter beheerst proces met een aanzienlijk verscherpte controle, vooral bij
de toegang tot de ABW. Dit nam volgens de commissie echter niet weg dat de
wetgeving duidelijk een aantal zwakke plekken bevatte. Met name zou de wet
geen sluitend stelsel kennen van onderzoeks-, verificatie- en valideringsstappen,
gekoppeld aan wettelijke informatieverplichtingen voor de betreffende instan-
ties."

De commissie deed een groot aantal aanbevelingen. Naar het oordeel van de
commissie zou de Nederlandse samenleving niet zonder ABW kunnen. Om die
wet handhaafbaar en houdbaar te maken, werden echter forse aanpassingen
nodig geacht. Aanpassingen die niet beperkt konden blijven tot een enkel
aspect, maar die neer zouden moeten komen op een omvorming over de volle
breedte van de wetstoepassing. Daarmee kon volgens de commissie echter niet
worden volstaan: ook de vormgeving van he! recht op bijstand als zodanig zou
moet worden bezien. Aanpassingen van dat recht werden nodig geacht om te
bereiken dat in de toekomst aan de samenleving binnen redelijke marges de
garantie kon worden gegeven dat aileen bijstand werd verleend aan hen die het
echt nodig hebben." Gepleit werd onder andere voor een afstemming van het
bijstandsniveau op 95% van het minimumloon, een vereenvoudiging van de
normsystematiek - met name via een splitsing in een deeJuitkering voor
persoonlijke uitgaven en een deeluitkering voor woonlasten - en de afschaffmg
van het recht op bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar. In feite ging de
commissie met deze voorstellen haar boekje te buiten. De forse ingrepen die zij
met betrekking tot het recht op bijstand voorstelde, ontbeerden voor een
beJangrijk deeJ een basis in de onderzoeksbevindingen, daar waar deze exclu-
sief betrekking hadden op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en administra-
tieve organisatie. De betreffende commissievoorstellen verdienden dan ook
hooguit de kwalificatie van vrijblijvende bespiegelingen over een mogelijke
vormgeving van het recht op bijstand. In het verdere verloop van dit hoofdstuk
zullen we echter zien dat ze bij de vormgeving van de uiteindelijke herinrich-
tingsvoorstellen een veel prominentere rol hebben gespeeld.

Ik herinner er aan dat de commissie verondersteld werd mede een uitspraak te
doen over de omvang van het onterechte gebruik. Ze kwam dienaangaande tot
een schatting, volgens welke er in een op de vier gevallen sprake was van
onterecht gebruik. De schatting was gebaseerd op de beschikbare gegevens
over de omvang van zogenaamde witte fraude; hiervan is sprake indien
inkomsten zijn opgegeven aan de belastingdienst, maar niet aan het bijstands-

54 Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993), biz. 87-88.
55 Onderzoekscommissietoepassing ABW (1993), biz. 104-105.
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verlenend orgaan. Ook de omvang van de witte fraude werd - door de regering
- geschat, namelijk op 8%. De commissie zag geen reden om te twijfelen aan
de juistheid van die schatting. Uit een Nijmeegs onderzoek" leidde de com-
missie vervolgens af dat het aandeel van de witte fraude in gevallen van
vermoede fraude ongeveer 30% bedroeg. Het totaal van de fraude kon dan
worden geraamd op ongeveer 26% van aIle bijstandspartijen. S7 Het was deze
raming die in de publieke opinie de meeste aandacht kreeg.

7. Subcommissie Bijstaod

De Subcommissie Bijstand, samengesteld uit leden van de Tweede Kamer en
naar de naam van haar voorzitter ook wei de commissie-Doelman-Pel ge-
noemd, werd in maart 1993 ingesteld door de vaste Commissie voor SZW en
de bijzondere Commissie Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (ISMO) van de
Tweede Kamer. Volgens de aanbiedingsbrief bij het commissierapport hadden
signalen uit de samenleving en van de kant van de gemeenten geresulteerd in
een verzoek van beide Kamercommissies om onderzoek in te stellen gericht op
een beter uitvoerbare en meer fraudebestendige ABW.58 De commissie was
niet uitgegaan van te beantwoorden 'schuldvragen', maar had zich gericht op
de uitvoeringsproblematiek, de fraudeproblematiek en de positie van de
gebruiker, in relatie tot de wetgeving. Anders dan bij een gerichtheid op
schuldvragen wellicht het geval zou zijn geweest, was de werkwijze van de
subcommissie oplossingsgericht en toekomstgericht geweest. De nadruk had
gelegen op de feitelijke gang van zaken, de feitelijke inkomsten en uitgaven
van personen, de feitelijk belemmerende elementen in de wetgeving, en
concrete veranderingen in de wet ter vergroting van de uitvoerbaarheid en de
fraudebestendigheid. S9

De aanbevelingen van de commissie werden mede gebaseerd op het rapport van de Onderzoeks-
commissie toepassing ABW, op een rapport van de Aigemene Rekenkamer", en op rapporten

56 Zie Stal e.a. (1993).
57 Onderzoekscommissietoepassing ABW (1993), biz. 95. Ter vergelijking wijs ik op het feit dat
de gemeenten sinds 1991 verplicht zijn medewerking te verlenen aan de Statistiek Fraudedelicten
van het CBS. Het gaat hier om een registratie van het aantal gevallen van door de GSD geconsta-
teerde fraude. Dat levert over 1992 een percentage op van 3,3%.
58 Subcommissie Bijstand (1993), biz. 1-2. Inhoudelijk gezien was er duidelijk sprake van een
overlap met het door de Onderzoekscommissie toepassing ABW te verrichten onderzoek. Het
instellen van een eigen onderzoekscomrnissie lijkt dan ook met name te zijn ingegeven door de
behoefte van de Tweede Kamer om te komen tot een zelfstandig, van het ministerie van SZW
onafbankelijk oordeel over de materie; zie het Verslag van werkzaamheden van de werkgroep
bijstand (1993), biz. 8-9.
S9 Subcomrnissie Bijstand (1993), biz. 52.
60 Het rapport is getiteld 'Algemene Bijstandswet: toezicht en beleid' en dateert van eind
september 1993. Het handelt over de opzet van het ministeriele toezicht en het gebruik van
beleidsinforrnatie in het kader van de uitvoering van de ABW. Zie nader hoofdstuk 5, § 6.
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van een tweetal instituten die onderzoek verrichtten vanuit het gebruikersperspectiej, dat wil
zeggen het perspectief van de personen en de huishoudens die op de ABW zijn aangewezen. De
Subcommissie Bijstand wilde nadrukkelijk aandacht geven aan dit perspectief, zulks naast het
uitvoeringsperspectief van de Onderzoekscommissie toepassing ABW en het rijksuitgaven-
perspectief van de Algemene Rekenkamer." Aan Konsumenten Kontakt werd een onderzoeksop-
dracht verstrekt die was gericht op het nagaan tot welke feitelijke uitkomsten de waarborgfunctie
van de ABW leidde, onder meer als gevolg van de decentralisatie van bevoegdheden, en in
hoeverre de waarborgfunctie in het gedrang kon komen. Een samenvatting van de onderzoeksresul-
taten werd als bijlage in het commissierapport opgenomen." Aan de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA) werd gevraagd een verkennend onderzoek uit
te voeren naar de feitelijke typen bijstandsgebruikers die kunnen worden onderscheiden en naar de
factoren in de regelgeving en in het dagelijks leven die de afwegingen van personen beinvloeden
ten aanzien van de consumptie van bijstand en van de faciliteiten ter bevordering van inschakeling
in de arbeid. Ook van de bevindingen van SWOKA werd een samenvatting opgenomen in het
comrnissierapport."

Het rapport van de commissie is met name interessant omdat voor het eerst in
de herinrichtingsoperatie expliciet werd stilgestaan bij het doel of de functie
van de ABW. Volgens de comrnissie diende de ABW op twee doe1en gericht
te zijn, te weten het waarborgen van een voorziening in de noodzakelijke
kosten van bestaan en het bevorderen van de inschakeling van bijstandsontvan-
gers in betaalde arbeid. De eerstgenoemde functie, de waarborgfunctie, werd
volgens de commissie bedreigd door een normsystematiek die te zeer zou
uitnodigen tot gedragsaanpassingen, en door onvoldoende controle op de
juistheid van gegevens. De tweede functie, activeringsfunctie genoemd, kwam
volgens de commissie onvoldoende uit de verf door een te ruime mate van
vrijblijvendheid voor de bijstandsontvanger, de gemeenten en de arbeids-
voorziening: er bestond een gebrek aan duidelijkheid over hetgeen waartoe
men in de concrete situatie gehouden was.

De commissie onderscheidde overigens nog een derde functie, de verantwoordingsfonctie,
waaronder werd verstaan de administratie, de verificatie, de validering, het heronderzoek, de
opsporing, de declaratie en het rijkstoezicht op aile gemeentelijke functies. Gesteld werd dat deze
functie met onvoldoende zorgvuldigheid werd uitgevoerd: dossiers waren incompleet, er was
onzekerheid over de rechtmatigheid van de uitkeringskosten, en er was onvoldoende helderheid
over de taakuitvoering door het rijkstoezicht. Yoor verbetering op deze punten achtte de commis-
sie wetswijziging nodig."

De aanbevelingen van de comrmssie waren - conform haar taakopdracht -
gericht op een beter uitvoerbare en meer fraudebestendige ABW, en hadden
betrekking op een vijftal onderwerpen: de uitkeringen, de activering, de
verantwoording, het rijkstoezicht en de evaluatie. Net als de Onderzoekscorn-
missie toepassing ABW kwam ook de Subcommissie Bijstand met een voorstel

61 Subcommissie Bijstand (1993), bIz. 47.
62 Subcommissie Bijstand (1993), biz. 127-134.
63 Subcommissie Bijstand (1993), bIz. 135-143.
64 Subcommissie Bijstand (1993), biz. 9.
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inzake een gewijzigde normsystematiek. Gepleit werd voor een splitsing van de
uitkeringen in drie componenten, te weten woonlasten, persoonlijke uitgaven en
toeslagen; in grote lijnen bleven de bestaande normbedragen overeind. Ais
centraal element in het activeringsbeleid zag de commissie de totstandkoming
van een actieplan voor in beginsel iedere bijstandsontvanger. Nauwe samen-
werking tussen gemeenten en Arbvo werd daarbij een eis geacht. Met het oog
op een verantwoorde uitvoering van de ABW wees de commissie onder andere
op het belang van een uitgebreid intake-gesprek en goede dossiervorming. Ten
aanzien van het rijkstoezicht werd een intern verzelfstandigde inspectie bepleit:
het toezicht moest worden losgekoppeld van de informatieverzameling en de
beleidsoverdracht. Tot slot beval de commissie een periodieke evaluatie van de
ABWaan.

De aanbevelingen van de commissie vormden in feite een goede afspiegeling
van de op dat moment in het parlement bestaande visie over hoe het nu verder
moest met de ABW en de herinrichting. Het zal dan ook niet verbazen dat een
deel van de aanbevelingen zijn weg wist te vinden naar de Nota van Wijziging
op het aanhangige wetsontwerp. Toch werd de weg naar een voortzetting van
de herinrichtingsoperatie niet zozeer in het parlement als wei daarbuiten
geplaveid: het bestuurlijk overleg tussen Rijk en gemeenten leidde tot een voor
die operatie essentieel akkoord. In de volgende paragraaf wordt het besproken.

8. Bijstandsakkoord Rijk-VNG

Terwijl de beide onderzoekscommissies nog volop bezig waren met hun
zoektocht naar de oorzaken van en de oplossingen voor de gerezen problemen,
sloeg de nog maar net aangetreden staatssecretaris Wallage een nieuwe weg in.
Via een intensivering van het overleg tussen de rijksoverheid en de VNG
trachtte hij uit de beleidsmatige impasse te geraken. Het overleg leidde in
september 1993 tot de totstandkoming van het zogenaamde 'Bijstandsakkoord
Rijk_VNG,.65

Vol gens de preambule bij het akkoord hadden het Rijk en de VNG zich
uitvoerig bezonnen op verbetering van de uitvoerbaarheid en beheersbaarheid
van de ABW en de hiermee samenhangende verantwoordelijkheidsverdeling
tussen Rijk en gemeenten, teneinde het vertrouwen in de wet als vangnet en als
onmisbare schake I in het sociale-zekerheidsstelsel te herstellen. Rijk en VNG
verwachtten dat met de gemaakte afspraken een belangrijke kosten- en volume-
beheersing zou worden bereikt.

Een belangrijk onderdeel van de door beide partijen gemaakte afspraken
betrof de normensystematiek in de bijstand. Er werd voorzien in een splitsingi
tussen landelijk gegarandeerde uitkeringsniveau's en gemeentelijke toeslagen.&

65Het akkoord is als bijlage I opgenomen bij de Beleidsbrief vemieuwing ABW; zie Kamerstuk-
ken II, 1993-1994, 22545, nr. 14, biz. 3\-37. In hoofdstuk 4, § 8 besteed ik aandacht aan de
juridische status van het akkoord.

73



De gemeenten dienden met betrekking tot de toeslagverlening een eigen beleid
te ontwikkelen en dit neer te leggen in een gemeentelijke verordening. In het
verlengde van de vergroting van de gemeentelijke beleidsruimte werd voorzien
in een uitbreiding van hun financiele verantwoordelijkheid. Na een overgangs-
periode van 3 jaar zou het gemeentelijk toeslagensysteem worden gebudget-
teerd en overgedragen aan de gemeenten. In verband met de gewijzigde
normensystematiek werd een structurele besparing van 380 miljoen ingeboekt.

Andere afspraken tussen partijen betroffen onder meer de uitkeringspositie
van jongeren van 18 tot 21 jaar; voor hen zou in beginsel niet langer een recht
op bijstand bestaan. Ook werd voorzien in een intensivering van de fraudebe-
strijding, een voomemen dat al evenzeer zou moeten leiden tot een belangrijke
besparing op de uitgaven. In het kader van het toezicht werd een overheveling
van de rechtmatigheidscontrole naar de gemeenten gepland. Ten aanzien van de
uitstroombevordering ten slotte, waren de afspraken minder hard. Gesproken
werd over het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten en andere
instanties, zoals bedrijfsverenigingen en de Arbvo. Ook werd de idee van het
'individueel trajectplan' geintroduceerd.

Al met al was er sprake van een reeks van soms zeer ingrijpende voorstellen.
Net als bij de beide onderzoekscommissies valt ook nu weer op dat een
serieuze verantwoording van het merendeel van de voorstellen ontbreekt.
Waarom werd de splitsing tussen landelijke normen en gemeentelijke toeslagen
een zinvolle zaak geacht? Waardoor werd de voorgestelde afschaffing van het
uitkeringsrecht voor jongeren van 18 tot 21 jaar gerechtvaardigd? Dergelijke
vragen blijven onbeantwoord, en de voorstellen overstijgen dan ook nauwelijks
het niveau van losse flodders en vrijblijvende gedachtenspinsels. Ik zou dan
ook geneigd zijn er niet te veel aandacht aan te besteden, ware het niet dat de
afspraken tussen de VNG en de staatssecretaris voor het verdere verloop van
de herinrichtingsoperatie een zeer belangrijke rol hebben gespeeld. Verderop in
het boek kom ik er dan ook nog een aantal malen over te spreken.

In het akkoord tussen Rijk en VNG was vastgelegd dat men zich nog nader zou beraden over de
op dat moment nog in voorbereiding zijnde onderzoeksrapporten van de Onderzoekscomrnissie
toepassing ABW en de Subcommissie Bijstand. Naar aanleiding van de aanbevelingen van beide
commissies hebben Rijk en VNG in november 1993 nadere bestuurlijke afspraken gemaakt."
Daarbij werden onder andere uitgangspunten geformuleerd inzake een grondig en gesystematiseerd
,entree-onderzoek'. Ook werd voorzien in een nadere uitwerking van de afspraken over gegevens-
uitwisseling. Ik verwijs voor een en ander naar hoofdstuk 9 van dit boek.

9. Bijstelling van de regeringsplannen

In het licht van de lokale fraudesignalen en de ronduit vemietigende bevindin-
gen van de Onderzoekscommissie toepassing ABW met betrekking tot de

66 Deze afspraken zijn als bijlage 2 opgenomen bij de Beleidsbriefvemieuwing ABW; zie Kamer-
stukken Il, 1993-1994,22545, nr. 14, biz. 38-42.
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gemeentelijke uitvoeringspraktijk en administratieve organisatie, kon een
aanpassing van de bestaande regeringsplannen tot herinrichting van de ABW
niet uitblijven. De vraag was langs welke lijnen die aanpassing vorm zou
krijgen. Er was inmiddels een heel scala aan ideeen voorhanden. Zo had de
Onderzoekscommissie toepassing ABW zich niet beperkt tot het aandragen van
mogelijke oplossingen voor de in haar onderzoek gesignaleerde problemen,
doch had ze ongevraagd een blauwdruk gegeven voor de door haar wenselijk
geachte vormgeving van het recht op bijstand. Een tweede blauwdruk was - in
de vorm van een uitgebreide reeks van aanbevelingen - aangedragen door de
Subcommissie Bijstand. Tot slot lag er het politiek belangrijke feit van een
akkoord tussen de politiek verantwoordelijke staatssecretaris en de VNG over
de uitgangspunten van het toekomstige bijstandsbeleid. Veel van de gepresen-
teerde ideeen hadden een gebrek aan inhoudelijke onderbouwing met elkaar
gemeen. De vraag was derhalve niet aIleen welke ideeen door de regering
zouden worden overgenomen, doch evenzeer of alsnog een in termen van
doelstellingen en uitgangspunten heldere filosofie voor die ideeen zou worden
aangedragen.

De hoofdlijnen van de nieuwe beleidsvoornemens van de regering werden
uiteengezet in de op 30 november 1993 verschenen BeleidsbrieJ vernieuwing
ABW.67 Veel aandacht werd besteed aan de bestuurlijke verhoudingen in de
sfeer van de bijstand. De uitvoering in medebewind door de gemeenten stond
niet ter discussie. Wei diende er volgens de regering een herbezinning plaats te
vinden op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten. Er
werd onder andere gepleit voor een nauwere betrokkenheid van het lokaal
bestuur bij de aansturing van en controle op de gemeentelijke uitvoering,
bijvoorbeeld via de ontwikkeling van een toeslagenbeleid, de uitbouw van
interne controlemechanismen en het opstellen van beleidsplannen en -verslagen.
Daamaast diende de uitvoeringspraktijk volgens de regering grondig op orde te
worden gebracht. De inspanningen die hiervoor nodig waren, werden van een
zodanige omvang geacht, dat werd voorzien in de totstandkoming van een
Landelijke veranderingsorganisatie die ondersteuning diende te geven aan
veranderingsprocessen en aan kwaliteitsverbetering in de uitvoering."

L€
!'\ls.hooJdpunten van vernieuwing werden genoemd de vereenvoudiging van

de regelgeving, de intensivering van de fraudebestrijding, de vernieuwing van
de financiele verhoudingen, de versterking van de activerende werking van de

W en de vemieuwing van het toezicht.
Het streven naar vereenvoudiging van de regelgeving kenden we al als een

van de doeistellingen van de oorspronkelijke herinrichtingsplannen. Thans werd
dit algemene streven specifiek gericht op de bestrijding van fraude. Het was de
bedoeling mechanismen in de regelgeving die misbruik en oneigenlijk gebruik
mogelijk zouden maken of zouden uitlokken, met name op het terre in van de

67 Kamerstukken II, 1993-1994, 22545, nr. 14, hiema verkort aangehaald als: Beleidsbrief.
68 Beleidsbrief, blz. 3-5.
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normstelling, weg te nemen. Er zouden strenge criteria en voorwaarden worden
geforrnuleerd voor de toegang tot de bijstand en betere waarborgen worden
omschreven voor de controle op leef-, vermogens- en inkomenssituatie.
Onnodige normstellingen en differentiaties zouden worden tegengegaan. In de
concrete uitwerking werd de splitsing tussen landelijk gegarandeerde basisnor-
men en gemeentelijke toeslagen centraal gesteld.

Naast de vereenvoudiging van de rege!geving, zou ook de introductie van een
aantal nieuwe instrumenten moeten leiden tot een effectievere bestrijding van
de fraude. Er werd voorzien in een intensivering van de gestructureerde
gegevensuitwisseling, een planmatige aanpak van de fraudebestrijding en een
vergroting van de invorderingsmogelijkheden, zulks door verruiming van de
mogelijkbeden van het opleggen van boetes en sancties en door verscherping
van de opsporing van fraudegevallen.

Onder de tite! vernieuwing van de financiele verhoudingen, presenteerde de
regering haar voomemen om de financiele verantwoorde!ijkbeid voor de
toeslagverlening over te hevelen naar de gemeenten, zulks met inachtneming
van een overgangstermijn van drie jaar. Tegen de achtergrond van het streven
naar een verbeterde uitvoering werden de besparingsmoge!ijkbeden van een
derge!ijke overheveling aanzienlijk geacht. De VNG was volgens de regering
op dat punt een inspanningsverplichting aangegaan. De overgangsperiode van
drie jaar zou moeten worden benut voor een verdere bestudering van de
moge!ijkbeden tot versterking van de incentive-werking van de financiele
verhouding op langere termijn en tot verdere verbetering van de beheersbaar-
heid en effectiviteit van de financieringswijze,

Met het oog op de versterking van de activerende werking van de ABW, een
doelstelling die reeds vanaf het allereerste begin aan de herinrichtingsoperatie
ten grondslag lag, werd een reeks van nieuwe instrumenten gepresenteerd.
Genoemd werden het individuele trajectplan, de uitstroompremies, de samen-
werkingspJicht tussen gemeenten en Arbvo, de ontwikkeling van een functio-
neel ontwerp arbeidstoeleiding en een clientvolgsysteem.

De vernieuwing van het toezicht diende volgens de regering vorm te krijgen
via een overheveling van de zogenaamde eerstelijnsuitvoeringscontrole naar de
gemeenten."

Op 21 maart 1994 werden de in de Beleidsbrief vemieuwing ABW ontplooi-
de regeringsplannen in de vorm van een Nota van Wijziging op het oorspronke-
lijke herinrichtingsvoorste! aan de Tweede Kamer aangeboden.?"

Een vergelijking van de nieuwe regeringsplannen met het tot op dat moment
aanhangige wetsvoorste! tot herinrichting van de ABW, maakt duidelijk dat er
sprake was van een tweetal nieuwe, bijkomende doelstellingen van de herin-
richtingsoperatie. Naast een vergroting van de effectiviteit van de bijstandsver-
lening en een vereenvoudiging en betere systematisering van de regelgeving,

69 Beleidsbriefvernieuwing ABW, biz. 5-8.
70 KamerstukkenII, 1993-1994,22545, nr. 18, hierna verkort aangehaaldals NvW.
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werd de herinrichting thans mede gericht op het voorkomen en bestrijden va"
jraude met de bijstand. In dat verband wijs ik op een belangrijke opmerking
van de regering, inhoudende dat opheffmg van de fraudegevoeligheid haars
inziens slechts mogelijk zou zijn via een individualisering van uitkeringsrech-
ten - waarmee partnerfraude niet meer aan de orde was - en het creeren van
een recht op een basisinkomen - waarmee een inkomensopgave niet meer van
belang zou zijn. Naar de opvatting van de regering zou door afschaffing van de
partnertoets en de inkomenstoets het karakter van de bijstand echter zodanig
wijzigen dat sprake zou zijn van een wezenlijk anderssoortige voorziening.
Bovendien werden de daaraan verbonden extra uitgaven prohibitief geacht en
zouden deze in geen verhouding staan tot de bestaande fraudeproblematiek."

Als tweede, nieuwe en bijkomende doelstelling van de herinrichtingsoperatie
kwam de bezuiniging op de bijstandsuitgaven naar voren. Ik herinner eraan dat
de herinrichting oorspronkelijk als een 'budgetneutrale' operatie werd gezien.
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de bezuinigingsdoelstelling
werd primair bij de gemeenten gelegd. Zij zouden niet aIleen beleidsmatig
doch ook financieel verantwoordelijk worden voor een deel van de algemene
bijstandsverIening. Via een splitsing van de algemene bijstand in landelijk
gegarandeerde basisnormen en gemeentelijke toeslagen werd vorm gegeven aan
wat de regering noemde een 'herbezinning op de verantwoordelijkheidsverde-
ling tussen Rijk en gemeenten' en een 'vemieuwing van de financiele verhou-
dingen'. Aldus werden de vanaf het eerste begin van de herinrichtingsoperatie
bestaande wensen van de centrale overheid alsnog gerealiseerd. Zulks ondanks
het feit dat een eerdere poging in die richting onder kritiek van met name de
Commissie Sociale Voorzieningen schielijk werd ingetrokken, waarbij door de
regering uitdrukkelijk werd verklaard dat ook zij tot het inzicht was gekomen
dat een gedeeltelijke overheveling van de verantwoordelijkheid voor de
verIening van algemene bijstand naar de gemeenten zich niet verdroeg met
eisen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. OpvaIlend is daamaast dat de
uitbreiding van de gemeentelijke beleidsvrijheid haaks staat op de aanbevelin-
gen van de Onderzoekscommissie toepassing ABW die, gelet op haar bevindin-
gen ten aanzien van de lokale uitvoeringspraktijk en administratieve organisa-
tie, de tijd voor verdere decentralisatie van de bijstandsverIening absoluut niet
rijp achtte. Een duidelijke inhoudelijke basis voor het meest ingrijpende van de
regeringsvoorstellen lijkt dan ook te ontbreken. Hier wreekt zich het gebrek
aan inhoudelijke bezinning in deze fase van de herinrichtingsoperatie. Een Diet
nader onderbouwd plan uit het Bijstandsakkoord tussen de staatssecretaris van
SZW en de VNG, werd zo maar tot een van de centrale uitgangspunten van het
toekomstige bijstandsbeleid. Aldus werd dat beleid - net als zo vaak in de
geschiedenis van het bijstandsrecht - opnieuw primair bepaald door het
vraagstuk van de bevoegdheidsverdeling tussen centrale en lokale overheid, in
plaats van door inhoudelijke uitgangspunten.

71 KamerstukkenII, 1992-1993,22545, nr. 9, biz. 5.

77



10. Nieuwe adviezen

De gewijzigde beleidsvoomemens werden door de regering ter advisering
voorgelegd aan de Raad van State. Tevens werd aan de Raad voor de Gemeen-
tefinancien een beoordeling gevraagd van de financiele gevolgen van de
nieuwe plannen voor de gemeenten. Verzuimd werd om ook de Commissie
Sociale Voorzieningen van de SER en de Commissie voor de toetsing van
wetgevingsprojecten om advies te vragen. Gelet op het ingrijpende karakter
van de wijzigingsvoorstellen naar mijn mening ten onrechte. De VNG en
Divosa ten slotte, maakten ook nu weer uit eigen beweging hun opvattingen
over de bijgestelde regeringsplannen kenbaar.

Het advies van de Raad van State was uitermate kritisch van toon. Bij de Raad
bestond emstige twijfeI of de voorgestelde maatregelen inderdaad de moge-
lijkheden bevatten om het beoogde, veelomvattende doeI te bereiken. Werden
niet te hoge verwachtingen gewekt, zo vroeg de Raad zich af. Er was welis-
waar sprake van een vereenvoudiging van het partnerbegrip en de landelijke
normensystematiek, maar daar stond volgens de Raad tegenover dat het
partnerbegrip fraudegevoelig bleef, dat de normensystematiek op twee gedach-
ten hinkte, dat de verwachtingen over het aanscherpen van de arbeidsver-
plichting onvoldoende realistisch leken, dat de veelheid van administratieve
verplichtingen een efficiente uitvoering belemmerde en dat de financiele
gevolgen met grote onzekerheid waren omgeven.F De regering repliceerde
dat wetswijzigingen op zich nooit de garantie geven dat er ook een gewijzigde
uitvoeringspraktijk ontstaat. Wei zouden thans de noodzakelijke voorwaarden
worden geschapen om tot zo'n praktijk te komen. Met de aanpassing van de
regelgeving en de daarin besloten grotere gemeentelijke verantwoordelijkheid
waren naar de opvatting van de regering zo gunstig mogeIijke condities
gecreeerd om de beoogde verbeteringen te realiseren."

Divosa deelde de emstige twijfel van de Raad van State over de realisatie van
de met de Nota van Wijziging beoogde doelstellingen. Volgens Divosa was er
sprake van een verwijdering van de bedoeIingen van het tussen de regering en
de VNG gesloten Bijstandsakkoord. De beoogde decentralisatie naar de
gemeenten zou worden vertroebeld door een veelheid van centrale voorschrif-
ten en regels. Dit zou de uitvoering moeilijker maken in plaats van de door
alle partijen bepleite vereenvoudiging te realiseren. Ook voor wat betreft de
meer concrete bezwaren lag het advies van Divosa in het verlengde van dat
van de Raad van State: men was met name niet niet te spreken over de
uitwerking van de nieuwe normensystematiek, de geboden oplossing voor de

72 KarnerstukkenlI, 1993-1994,22545, C, biz. 1-2.
73 KarnerstukkenII, 1993-1994,22545, C, biz. 2.
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partnerproblematiek, de uitstroomparagraaf, de toevoeging van centrale
uitvoeringsvoorschriften en de inschatting van de uitvoeringskosten."

Ook de VNG had grote moeite met de wijzigingsvoorstellen van de regering.
Ook hier betroffen de concrete bezwaren de wijze waarop uitwerking was
gewezen aan de nieuwe normensystematiek, de definitie van het partnerbegrip,
de invulling van de uitstroomparagraaf, de grote hoeveelheid uitvoeringsvoor-
schriften en de voorgestelde vergoeding voor apparaatskosten. Volgens de
VNG week de Nota van Wijziging op deze belangrijke punten af van het
Bijstandsakkoord en wel in zulke mate dat men niet bereid was de voorstellen
te ondersteunen. Er werd volgens de VNG geen duidelijke keuze gemaakt
tussen een systeem waarbij gemeenten de beleidsvrijheid krijgen om te komen
tot een goede uitvoering van de wet en een centraal gestuurd systeem. Tegen
die achtergrond werd er geen basis aanwezig geacht voor de voorgestelde
wijziging van de financieringsverhouding.

11. Afronding in het parlement

De Tweede Kamerverkiezingen van mei 1994 verhinderden een spoedige
behandeling van het aangepaste herinrichtingsvoorstel. De formatieonderhande-
lingen die in de zomer van 1994 plaatsvonden, leidden tot de totstandkoming
van een nieuwe regering, die qua samenstelling afweek van de vorige. De
vraag was of de nieuwe coalitie het wetsvoorstel zou ovememen. Uit het op 13
augustus 1994 afgesloten Regeerakkoord kwam naar voren dat dit inderdaad
het geval was. Bepaald werd dat de herinrichting langs de door het vorige
kabinet uitgezette lijn met kracht zou worden voortgezet. 75 Inmiddels was op
30 juni 1994 door de nieuwe Tweede Kamer een Eindverslag vastgesteld."
Minister van SZW Melkert, persoonlijk belast met de afronding van de
herinrichtingsoperatie, antwoordde een kleine twee maanden later, op 21
september 1994, met een Nota naar aanleiding van het eindverslag." Uit het
Eindverslag kwam naar voren dat een Kamermeerderheid zich met de aange-
paste regeringsplannen kon verenigen. Van echt enthousiasme was daarbij geen
sprake; de opluchting dat de eindstreep nu eindelijk in zicht kwam had de
overhand." Vele Kamerfracties toonden zich bezorgd over het afstand nemen
door de VNG van het Bijstandsakkoord. Kwam hiermee niet het bestuurlijk
draagvlak aan het wetsvoorstel te ontvallen, zo werd gevraagd." In antwoord

74 Divosa (1994), biz. 2-3.
75 PS, 1994, blz. 1613.
76 Kamerstukken Il, 1993-1994, 22545, nr. 20, hiema verkort aangehaald als: EV.
77 Kamerstukken II, 1994-1995, 22545, nr. 21, hiema verkort aangehaald als: NEV.
78 EV, bIz. 3-5.
79 EV, biz. 4-6.
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op deze vraag kon de minister aankondigen dat de bestuurlijke impasse voorbij
was. Nader bestuurlijk overleg had ertoe geleid dat thans ook door de VNG de
noodzaak van een spoedige invoering van het wetsvoorstel werd onderschre-
yen. De minister erkende daarbij dat er ten aanzien van bepaalde onderdelen
van de nieuwe voorstellen verschil van mening bleef bestaan tussen Rijk en
gemeenten."

De verdere afronding van het wetsvoorstel leverde geen echte knelpunten
meer op. Weliswaar werden op onderdelen nog enkele kritische vragen gesteld,
zulks in het verlengde van de in de vorige paragraaf aangehaalde adviezen,
doch enkel op het punt van de uitvoeringsvoorschriften leidde dit tot e~
aanpassing van het wetsvoorstel. 81 Op 31 oktober 1994 yond een wetgevings-l
overleg plaats, op 3 november gevolgd door een afsluitend mondeling debat. 82\
Een centrale plaats in zowel het wetgevingsoverleg als het mondeling debat
werd ingenomen door het zogenaamde experimenteerartikel. Het artikel was:
bedoeld als basis voor de ontwikkeling van nieuw beleid voor blijvers in de
bijstand - hen voor wie de weg naar betaalde of additionele arbeid zo goed als
afgesloten is - en was op de valreep aan het wetsvoorstel toegevoegd." Aldus
werd toch nog aandacht besteed aan een belangrijk vraagstuk van bijstandsbe-
leid dat tot op dat moment volstrekt onderbelicht was gebleven." Op 8
november 1994 werd het wetsvoorstel tot herinrichting van de ABW inclusief
het experimenteerartikel met grote meerderheid door de Tweede K~
aangenomen. -

Na de jaarwisseling was bet de beurt aan de Eerste Kamer. Bij de behandeling
van het wetsvoorstel door de Senaat passeerden een aantal onderwerpen die inI'
de Tweede Kamer reeds uitvoering aan de orde waren geweest opnieuw d I .
revue. Het betrof onder meer de positie van 18- tot 21-jarigen, de samenwer-
king tussen gemeenten en de Arbvo, het experimenteerartikel en - bovenal - de'
voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het begrip gezamenlijke huisbou-
ding. Nieuwe gezichtspunten leverde de discussie niet Op.85Op 11 april 1995
werd het wetsvoorstel met grote meerderbeid aangenomen. Twee dagen later,
op 13 april 1995, werd de nieuwe Algemene bijstandswet in het Staatsblad
afgekondigd.

80 NEV, biz. 6-8.
81 Zie de Vierde Nota van Wijziging, Kamerstukken Il, 1994-1995,22545, nr. 36.
82Zie voor bet verslag van bet wetgevingsoverleg Kamerstukken II, 1994-1995, 22545, nr. 48. Het
verslag van bet mondelinge debat is opgenomen in Handelingen II, 1994, nr. 18, biz. 1002-1031.
83 Bij Derde Nota van Wijziging; zie KamerstukkenII, 1994-1995,22545, nr.24.
84 Voor een weergave van de dienaangaande gevoerde discussie verwijs ik naar hoofdstuk 8, § 4
van dit boek.
85De schrifteJijke bebandeling is neergelegd in KamerstukkenI, 1994-1995,22545 en 22614, nrs.
75b-75e, de mondelinge bebandeling in Handelingen I, nr. 23, biz. 1068-1086 en bIz. 1093-1110.
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12. Afsluiting

Wanneer we het verloop van de herinrichtingsoperatie overzien, springt met
name de tussentijdse bijstelling van de aan de herinrichting ten grondslag
liggende doelstellingen in het oog.

Aanvankelijk was de herinrichting van de ABW gericht op een vergroting
van de effectiviteit van de bijstandsverlening. Een doeltreffender bevordering
van de zelfstandige bestaansvoorziening en een zuiverder afstemming van de
bijstand op de omstandigheden van het geval, zouden moeten leiden tot een
terugdringing van de in de sfeer van de bijstand optredende problemen van
langdurige bijstandsafhankelijkheid en maatschappelijke achterstanden. Het
voomaamste middel om deze doelstellingen te realiseren achtte men gelegen in
een vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Daamaast zou ook een
vereenvoudiging en betere systematisering van de regelgeving de effectiviteit
van de bijstandsveriening moeten bevorderen.

De regeringsplannen stuitten niet of nauwelijks op verzet. Ze werden echter
evenmin enthousiast onthaald. Met name rees de vraag of de voorstellen niet
beperkt bleven tot een herschikking van regelgeving, daar waar de emstige
maatschappelijke problemen in de sfeer van de bijstand vroegen om een
fundamentele herbezinning. De aard van die problemen vormde overigens een
van de meest in het oog springende discussiepunten. Ging het nu om proble-
men van individuele aard of om generieke problemen? Het antwoord op die
vraag zou bepalend zijn voor de te kiezen oplossingsrichting. Waar de regering
sterk opteerde voor een individuele benadering, werd door anderen de nood-
zaak tot het treffen van generieke maatregelen - zoals bijvoorbeeld een
algemene verhoging van de uitkeringen - benadrukt. In het verlengde van deze
discussie werd ook aandacht besteed aan het gewenste evenwicht tussen
objectivering en individualisering. Aan de orde was de vraag hoe aan de ene
kant de eisen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en aan de andere kant de
veronderstelde noodzaak tot het leveren van maatwerk, met elkaar konden
worden verenigd. Tot slot werd met betrekking tot de concrete doelstelling van
de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening, van verschillende
zijden gewaarschuwd voor al te overspannen verwachtingen, zulks met het oog
op het gebrek aan passende werkgelegenheid.

Al met al was er sprake van een redelijke mate van, zij het ook wat bloede-
loze consensus. De berichten rond fraude met de bijstand maakten een abrupt
einde aan de betrekkelijke rust. Ze leidden onder andere tot de formulering van
nieuwe prioriteiten. Naast vergroting van de effectiviteit van de bijstandsverle-
ning kwam nu ook de handhavingsproblematiek centraal te staan. De herzie-
ning van de ABW werd mede gericht op een betere uitvoerbaarheid en grotere

audebes en 1 eid van de-re elgezing. Beide zaken zouden bij moeten dragen
aan.eenherstel van het vertrouwen in de wet; de legitimiteit van de bijstands-
verlening StOndmet andere woorden op het spel. Ook werd een bezuinigings-
doelSiefIiiigaan ae nerlI1Iicbfing verbonden, daar waar~a.!!vankelijk budgettaire
neutra iteit e Ultgan~spunt was. en en ander leidde tot de formulering van
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een aantal nieuwe beleidsvoomemens. Naast zaken als een verscherpte controle
aan de toegangspoort, een uitbreiding van de gegevensuitwisseling en een
gewijzigde inrichting van het toezicht, valt met name het nieuwe normenstelsel
op: gekozen werd voor een stelsel van landelijke basisnormen en gemeentelijke
toeslagen. Aan de gemeentelijke beleidsvrijheid werd met andere woorden niet
getornd, zulks ondanks de scherpe kritiek van de Onderzoekscommissie
toepassing ABW ten aanzien van de administratieve organisatie en de inrich-
ting van de uitvoeringspraktijk van de gemeenten. Integendeel, er was sprake
van een belangrijke uitbreiding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid
voor de bijstandsverlening. WeI werd die verantwoordelijkheid duidelijker dan
voorheen onderworpen aan het toezicht van de gemeenteraad.

Uit de reacties op de nieuwe voorstellen sprak onder andere twijfel omtrent
de geschiktheid van die voorstellen om het beoogde, veelomvattende doel te
bereiken. Waren de verwachtingen niet te hoog gespannen, zo luidde de vraag.
Met het antwoord op die vraag houd ik mij pas bezig aan het eind van de
voorliggende studie, daar waar stil wordt gestaan bij de effectiviteit van de
bijstandsverlening (zie § 4 van het hoofdstuk 12). Eerst echter is het zaak, ~
concrete gevolgen van de herinrichtingsoperatie-i oaaFt-te.brengen. Hoe ziet
het ijstandsrecht er na die herinrichting uit? Deze vraag wordt in de navolgen-
de hoofdstukken, in het kader van de onderwerpsgewijze analyse van het
geldende bijstandsrecht, beantwoord.
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Hoofdstuk 4

Rechtsbronnen van bijstandsrecht

1. Inleiding

De analyse van het bijstandsrecht in de hoofdstukken 5 tot en met II van dit
boek is gerangschikt rond een aantal inhoudelijke aandachtspunten, zoals
bijvoorbeeld de uitvoeringsorganisatie, het recht op bijstand en de verplichtin-
gen en sancties in het bijstandsrecht. Als basis voor de analyse dient steeds -
naast de jurisprudentie - een reeks van geschreven rechtsbronnen, zoals wetge-
ving in formele zin, nadere regelgeving, beleidsregels en richtlijnen. Als
inleiding en aanvulling op de onderwerpsgebonden hoofdstukken, geef ik in het
voorliggende hoofdstuk een overzicht van deze geschreven rechtsbronnen van
bijstandsrecht.

In de tijd dat er nog sprake was van armenzorg in plaats van bijstandsverle-
ning, kwamen geschreven rechtsbronnen nauwelijks voor. De zorg voor de
armen werd gezien als een uiting van naastenliefde, niet als een zaak van recht.
In het verlengde daarvan genoten de instellingen van weldadigheid een grote
mate van vrijheid, daarbij niet gehinderd door wettelijke voorschriften die
bepaalden wat wel en wat niet moest gebeuren. Zo volstond de eerste wettelij-
ke regeling met betrekking tot de armenzorg, de Armenwet van 1854, met het
geven van enkele voorschriften van formele aard. De opvolger van deze wet,
de Armenwet van 1912, bevatte weliswaar enkele inhoudelijke normen voor de
onderstandsverlening, doch handhaafde voor het grootste deel de vrijheid van
de instellingen.

Met de totstandkoming van de ABW van 1963 was de erkenning van de
bijstandsverlening als exclusieve overheidstaak een feit. Nu de uitvoerings-
kwestie definitief tot het verleden behoorde, kon de wetgever zich richten op
de inhoudelijke normering van de bijstandsverlening. Volstaan werd echter met
het formuleren van een aantal zeer algemene uitgangspunten in de wet.
Bepaalde elementaire zaken, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de bijstand,
bleven ongeregeld. Weliswaar kenden de rijksgroepsregelingen een verdergaan-
de normering, doch in de verhouding tussen deze regelingen en de individuele
bijstandsverlening op basis van de ABW, lag het accent duidelijk op dat
laatste. In feite was er dan ook in belangrijke mate sprake van een continuering
van de historisch gegroeide situatie, waarin de lokale overheden een grote mate
van vrijheid werd gelaten.

Enkele jaren na de invoering van de ABW koos de wetgever voor een funda-
menteel andere koers. De toegenomen aandacht voor de beginselen van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, de steeds sterker gevoelde noodzaak om te
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komen tot een afstemming van lokaal en nationaal beleid en - in een later
stadium - de onvrede over de wijze waarop de gemeenten invulling gaven aan
hun beleidsvrijheid, leidden tot een niet aflatende stroom van regelgeving.
Zulks had niet aileen tot gevolg dat de vrijheid van de gemeenten in belangrij-
ke mate werd ingeperkt, doch ook dat het bijstandsrecht uitgroeide tot een zeer
omvangrijk, sterk verbrokkeld en weinig systematisch geheel van algemene
maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen en departementale richtlijnen.
Tegen die achtergrond was de herinrichting van de ABW mede gericht op een
vereenvoudiging en betere systematisering van de regelgeving. Daarbij werd
vooral gestreefd naar het herstel van het primaat van de ABW binnen het
regelgevingscomplex en hiermee naar een verbetering van de verhouding tussen
wet en nadere regelgeving. De vraag of de wetgever in zijn streven is geslaagd,
kan eerst na afronding van de analyse van het geldende recht worden beant-
woord; ik verwijs dienaangaande naar § 3 van het slothoofdstuk. Hiema
besteed ik in meer algemene zin aandacht aan het bestaan van verschillende
regelgevingscategorieen in het bijstandsrecht en aan de onderlinge verhouding
tussen die categorieen.

Begonnen wordt met een overzicht van de relevante bepalingen uit het interna-
tionale recht (§ 2). Voor zover dergelijke bepalingen naar hun inhoud een
ieder kunnen verbinden, kan de burger er zich in een rechtsgeschil op beroepen
(art. 93 Grondwet). Men spreekt in dit verband van rechtstreeks werkende
bepalingen van intemationaal recht. Dergelijke bepalingen gaan - gelet op het
bepaalde in art. 94 van de Grondwet - v66r op eventueel daarmee strijdige
bepalingen van nationale oorsprong. In de hierarchic van rechtsnormen vormt
het intemationale recht met andere woorden de eerste rechtsbron. De tweede
rechtsbron in die hierarchie is de Grondwet. De Grondwet bevat een specifiek
voor het bijstandsrecht geschreven bepaling, die aan de orde komt in § 3. De
meest belangrijke rechtsbron van bijstandsrecht is de Algemene bijstandswet. In
§ 4 van dit hoofdstuk besteed ik in algemene zin aandacht aan de opbouw en
structuur van deze wet. Met het oog op de recente doorvoering van de herin-
richtingsoperatie geef ik tevens de algemene uitgangspunten van de Invoerings-
wet herinrichting ABW weer. Alhoewel het zoals gezegd een uitdrukkelijke
doelstelling van de herinrichtingsoperatie was om het primaat van de ABW
binnen .het regelgevingscomplex te 'herstellen', blijft het ook onder het nieuwe
recht nodig om in de vorm van nadere regelgeving op onderdelen een uitwer-
king te geven van de in de ABW geformuleerde uitgangspunten. In § 5 sta ik
hierbij in algemene zin stil.

Naast de tot dusver genoemde algemeen verbindende voorschriften, zijn in
het bijstandsrecht ook andere regelgevingscategorieen van belang. Zo maken
gemeenten bij de invulling van beleidsvrijheid of vage wettelijke noties gebruik
van normen die het karakter van beleidsregels kunnen hebben. Aan dit feno-
meen wordt in § 6 nader aandacht besteed. Van de beleidsregels moeten
worden onderscheiden de zogenaamde richtlijnen, afkomstig van het ministerie
van SZW, Divosa of de VNG; deze richtlijnen stel ik in § 7 aan de orde. Ter
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afsluiting van het hoofdstuk sta ik stil bij de veranderingen die de herinrichting
van de ABW op het hier aan de orde zijnde terrein heeft meegebracht (§ 8).
Ook wordt een globale vergeliJking doorgevoerd met het systeem van rechts-
bronnen zoals dat in het overige sociale-zekerheidsrecht gelding heeft (§ 9).

De gegeven opsomming omvat weliswaar de belangrijkste doch niet alle voor
het bijstandsrecht van belang zijnde rechtsbronnen. Zo blijven in dit hoofdstuk
buiten beschouwing wettelijke regelingen die weliswaar voor bepaalde onder-
delen van het bijstandsrecht relevant zijn, doch die een veel breder bereik
hebben dan het bijstandsrecht aileen; denk bijvoorbeeld aan de Gemeentewet,
van belang voor de uitvoeringsorganisatie in het bijstandsrecht, of aan het
Wetboek van Strafvordering, van belang voor de strafrechtelijke handhaving
van het bijstandsrecht. Aparte vermelding verdient in dat kader de Algemene
wet bestuursrecht (Awb).' Deze wet bevat algemene regels van bestuursrecht,
die onder andere betrekking hebben op de voorbereiding en totstandkoming
van besluiten van bestuursorganen. Hieronder vallen ook de beslissingen die op
gemeentelijk niveau in het kader van de uitvoering van de ABW worden
genomen. De Awb geeft verder een regeling inzake het bezwaar en beroep
tegen besluiten van bestuursorganen. Deze regeling is ook op de rechtsbescher-
ming in het bijstandsrecht van toepassing.

De Awbis in zijn huidige vorm nog niet compleet; enkel de eerste en tweede tranche zijn in
werking getreden. Op dit moment is een wetsontwerp ter invoering van een derde tranche bij de
Tweede Kamer aanhangig.' De derde tranche geeft algemene regels met betrekking tot onder
andere mandaat en delegatie, toezicht op bestuursorganen, beleidsregels en handhaving. Ook deze
regels zullen gelding hebben voor het bijstandsrecht. Bij de analyse van het geldende bijstands-
recht in de hierna volgende hoofdstukken worden de relevante bepalingen uit de Awb uiteraard
meegenomen. Met name ten aanzien van hoofdstuk 9 (het realiseren van het recht op bijstand) en
hoofdstuk II (rechtsbescherming) zijn deze bepalingen van groot belang. Voor zover relevant
wordt daarnaast gewezen op de in verband met de toekomstige invoering van de derde tranche te
verwachten ontwikkelingen. Deze hebben met name betrekking op de stof behandeld in het
onderhavige hoofdstuk (zie § 6 handelend over beleidsregels), alsmede de hoofdstukken 5
(uitvoeringsorganisatie) en 8 (verplichtingen en sancties). Voor het overige verwijs ik de naar de
overvloedige Iiteratuur die met betrekking tot de Awb is verschenen.'

In dit hoofdstuk blijft evenzeer buiten beschouwing het ongeschreven recht als
bron van bijstandsrecht. Het betreft met name de algemene beginselen van
behoorliJk bestuur, normen voor het bestuurshandelen en de rechterlijke
toetsing. Een deel van die normen ziet op de besluitvorrningsprocedure en de
vormgeving van besluiten; men spreekt van formele beginselen. Zo dient een

, Wet van 4 juni 1992, Stb. 315. Aanpassing van de ABW aan de Awb yond plaats bij Wet van
23 december 1993, Stb. 690 (Aanpassingswet Awb III).
2 KamerstulckenlI, 1993-1994,23700, nrs. 1-3.
3 Ik noem hier: Van Buuren en Polak (1994); Koeman, Konijnenbelt, Van der Vlies en Brouwer
(losbl.); Ten Berge, Gilhuis, Scheltema en Stroink (losbl.). Zie voor verdere Iiteratuurverwijzingen
de twee laatstgenoemde werken.
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besluit zorgvuldig te worden voorbereid en te stoelen op een draagkrachtige
motivering. Het andere deel van de ongeschreven nonnen, de materiele
beginselen, ziet op de inhoud van het besluit. Bekende voorbeelden zijn het
beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen moeten worden gehonoreerd en
dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Een aantal algemene
beginselen van behoorlijk bestuur is opgenomen in de Awb en daannee
omgezet in geschreven rechtsregels. Voor zover dat niet is gebeurd, blijven de
ongeschreven nonnen van belang. Ik verwijs dienaangaande naar de algemene,
bestuursrechtelijke literatuur. 4

Tot slot wijs ik op het feit dat in dit hoofdstuk evenmin aandacht wordt
besteed aan de jurisprudentie als rechtsbron. Alhoewel de rechter fonneel
gezien slechts uitspraak doet in het hem voorgelegde individuele bijstandsge-
schil, komt hem ook in het bijstandsrecht een algemene rechtsvonnende functie
toe. Bij de analyse van het geldende recht in de hoofdstukken 5 tot en met 11
van dit boek zal dit bij voortduring blijken.

Het zal de lezer opvallen dat de aangehaalde jurisprudentie afkomstig is van verschillende
rechtsprekende instanties. Het betreft met name de Kroon, de Afdeling geschillen van bestuur, de
Afdeling rechtspraak en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, alsmede de
rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. Deze verscheidenheid weerspiegelt de ontwikkeJing
van de rechtsbescherming in het bijstandsrecht. Daarbij is het sinds 1965 bestaande administratief
beroep op de Kroon aan het eind van de jaren tachtig tijdeJijk vervangen door de mogeJijkheid van
beroep op de Raad van State, om met ingang van 1 januari 1994 definitief plaats te maken voor
het beroep op een onafhankelijke reehter. Zie voor een nadere uiteenzetting van deze ontwikkeling
hoofdstuk II, § I.

2. Internationaal recht

De praktische betekenis van het internationaal recht als bron van bijstandsrecht
is niet erg groot. Dit hangt voor een belangrijk deeI samen met de inhoud van
veel internationale verdragen op het terrein van de sociale zekerheid: vaak
ontbreken bepalingen die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden. De
burger kan er dan ook in een procedure voor de nationale rechter geen beroep
op doen. Verdragen als hier bedoeld volstaan als regel met het opleggen van
een inspanningsverplichting aan de verdragsluitende partijen. Deze verbinden
zich tot het nastreven van - in zeer algemene zin - realisering van het grond-
recht op sociale zekerheid of - meer specifiek - een bepaald niveau van sociale-
zekerheidsbeschenning. Een voorbeeld van het eerste biedt art. 11 van het door
de Verenigde Naties opgestelde Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culture le Rechten (Trb. 1969, 100), waarin wordt erkend het recht
van een ieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin,
daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds

4 Zie bijvoorbeeld Van Wijk/KonijnenbeltlVan Male (J 993), biz. 317 e.v., en de aldaar genoemde
literatuur.
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betere levensomstandigheden. Een voorbeeld van een zogenaamd normstellend
verdrag vormt Verdrag nr. 102 betreffende de minimurnnormen van socia1e
zekerheid (Trb. 1953, 69), afkomstig van de Intemationale Arbeidsorganisa-
tie.'

Intemationale regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid die wei
rechtstreeks werkende bepalingen bevat, sluit de bijstand vaak uit van de
materiele werkingssfeer. Het meest sprekende voorbeeld biedt de Europese
coordinatieverordening nr. 1408171 (PB EG 1971, L 149, herplaatsing PB EG
1992, C 325). Ingevolge art. 4, vierde lid, van deze verordening is de 'sociale
en medische bijstand' van de materiele werkingssfeer uitgesloten. De vraag wat
precies onder sociale en medische bijstand moet worden verstaan, is niet
eenvoudig te beantwoorden. Gelet op de door het Europese Hof van Justitie
gewezen jurisprudentie staat in ieder geval vast dat de ABW niet onder de
materiele werkingssfeer van de verordening valt. Zie over het afbakenings-
vraagstuk nader § 9 van dit hoofdstuk.

Een aantal intemationale verdragen verschaft aan bepaalde categorieen vreem-
delingen, wat het recht op bijstand betreft, een recht op gelijke behandeling
met nationale onderdanen. Ik wijs met name op het van de Raad van Europa
afkomstige Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand
(EVSMB; Trb. 1954, 200) en de Verdragen betreffende de status van vluchte-
lingen (Trb. 1954, 88) en staatlozen (Trb. 1957, 22).6 Het feitelijke belang van
deze verdragen voor het Nederlandse bijstandsrecht is echter beperkt, nu de
gelijke behandeling van Nederlanders en vreemdelingen reeds op basis van de
ABW zelf is gegarandeerd. Voor een nadere beschouwing van de rechtspositie
van vreemdelingen in het bijstandsrecht verwijs ik naar hoofdstuk 6, § 3.2.

Naast het discriminatieverbod naar nationaliteit kent het intemationale recht
diverse andere discriminatieverboden. Ik denk bijvoorbeeld aan het discrimina-
tieverbod naar geslacht neergelegd in art. 4 van de zogenaamde Derde Richtlijn
van de EEG (PB EG 1979, L 6) en aan het zeer breed geformuleerde discrimi-
natieverbod van art. 26 van het Intemationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politi eke rechten (lVBPR; Trb. 1969, 99), dat discriminiatie van welke aard
dan ook verbiedt. In het verdere verloop van dit boek zullen we zien dat in
bijstandsgeschillen met enige regelmaat een beroep wordt gedaan op de
genoemde bepalingen, zij het tot op heden zonder resultaat. 7

5 Zie over de sociale zekerheid als grondrecht en over de bevordering van sociale zekerheid via
norrnstelJende verdragen Noordam (1994), biz. 350-355.
6 Zie over deze verdragen Vonk (1991), biz. 204-214 en biz. 226-232.
7 lk wijs in dat verband op het feit dat in 1987, in het kader van de in §8 van hoofdstuk 2
gememoreerde stelselherziening sociale zekerheid, een einde werd gemaakt aan een aantal vormen
van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in het bijstandsrecht, zulks teneinde de ABW
in overeenstemming te brengen met de eisen neergelegd in art. 4 van de Derde Richtlijn.
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Tot slot wijs ik nog op de invloed van art. 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fimdamentele vrijheden
(EVRM; Trb. 1951, 154) op de inrichting van het bijstandsrecht. In het eerste
lid van art. 6 EVRM is onder andere bepaald dat een ieder bij het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak - binnen een redelijke termijn - door een
onathankelijk en onpartijdig gerecht, ingesteld bij wet. In § 8 van het vorige
hoofdstuk zagen we dat de genoemde bepaling mede aan de basis heeft gestaan
van de vervanging van het administratief beroep door administratieve recht-
spraak bij de beslechting van bijstandsgeschillen. Het bijstandsrecht wordt op
dit punt thans in overeenstemming geacht met het bepaalde in art. 6, eerste lid,
EVRM (zie RvS AG 12 september 1989, JABW 1990/4).

3. Grondwet

Volgens art. 20, derde lid, van de Grondwet hebben Nederlanders hier te lande
die niet in het bestaan kunnen voorzien een bij wet te regelen recht op bijstand
van overheidswege. Het betreft een sociaal grondrecht, dat in 1983 in de
grondwet is opgenomen. Veel levert de erkenning van het recht op bijstand als
sociaal grondrecht niet op. Omtrent de inhoud van dit recht bepaalt de grond-
wet immers niets; vast staat slechts dat van overheidswege in een recht op
bijstand moet worden voorzien. De nadere invulling van dit recht is aan de
gewone wetgever overgelaten."

In art. 20, tweede lid, van de Grondwet is bepaald dat de wet regels dient te stellen omtrent de
aanspraken op sociale zekerheid. Sociale zekerheid en bijstand worden met andere woorden van
elkaar onderscheiden. Dit onderscheid moet worden betreurd, nu de bijstand als onderdeel van de
sociale zekerheid is te beschouwen (vgl. hoofdstuk I, § 3).9

4. Algemene bijstandswet

4.1. A1gemeen

De meest belangrijke bron van bijstandsrecht is de Algemene bijstandswet.'?
Het primaat van de (formele) wet gold in de herinrichtingsoperatie als een

8 Volgens Kortmann (J 987), biz. 121, zou slechts volledige eliminatie van het recht op bijstand in
strijd zijn met de grondwet. Ook Akkermans en Koekkoek (1992), biz. 345, zijn die mening
toegedaan.
9 In die zin ook Noordam (1984), biz. 21.
10 Wet van 12 april 1995, Stb. 199, houdende herinrichting van de Algemene Bijstandswet
(Algemene bijstandswet). Anders dan bij de wet van 1963 wordt - conform aanwijzing 185 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving (Stert. 1992, 230) - bij de nieuwe wet slechts het eerste woord
uit de citeertitel met een hoofdletter geschreven.
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voomame leidraad bij de inrichting van de regelgeving: de belangrijleste
bepalingen zijn in de wet zelf opgenomen. Aldus heeft men willen komen tot
een herstel van het evenwicht tussen wet en lagere regelgeving."

Ook is veel aandacht besteed aan de indeling van de wet. Hiervoor is aanslui-
ting gezocht bij de functionele opbouw als voorgesteld door de Staatscom-
missie vereenvoudiging en codificatie van de sociale-zekerheidswetgeving",
een opbouw die in de afgelopen jaren onder andere is gevolgd bij de totstand-
koming van de WW, de TW, de lOAW en de IOAZ. Thans wordt ook in de
ABW onderscheid gemaakt tussen drie hoofdmomenten in het proces dat kan
leiden tot het ontvangen van bijstand, namelijk: het onstaan van het recht op
bijstand, het geldend maken van het recht op bijstand en de betaling van de
bijstand.

De indeling van de wet mag over het algemeen als helder worden betiteld.
Bij de onderwerpsgewijze opzet van de hoofdstukken 5 tim 11 van dit boek is
die indeling dan ook in grote lijnen gevolgd. Afgezien van een enigszins
afwijkende volgorde is op een aantal onderdelen voor een andere indeling
gekozen, zulles vanuit de overweging dat zo de samenhang tussen bepaalde
onderwerpen beter tot uitdrukking komt. Zo worden bijvoorbeeld de bepalin-
gen inzake de inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling (art. 121 tim
128 ABW) niet behandeld in het hoofdstuk over de uitvoeringsorganisatie maar
in het hoofdstuk over het realiseren van het recht op bijstand. Het is op die
plaats imrners, dat de betreffende bepalingen een rol spelen. Ik volsta voor het
overige met een verwijzing naar de inleidende paragrafen van de diverse
hoofdstukken, nu daar steeds wordt aangegeven Of en, zo ja, waarom van de in
de wet gevolgde indeling wordt afgeweken.

Waar mogelijk zijn lacunes in de oude regelgeving opgevuld. In die lacunes
werd voorheen veelal door jurisprudentie voorzien. Per saldo is er met andere
woorden sprake van een codificatie van jurisprudentie. Ook heeft de wetgever
een poging gedaan om op bepaalde onderdelen tot een vereenvoudiging van
regelgeving te komen: minder noodzakelijk geachte bepalingen zijn weggela-
ten, terwijl de bepalingen die uit het oude recht zijn overgenomen waar nodig
zijn aangepast aan de eisen van de tijd."

II MvT, biz. 21-23. Het streven van de wetgever is in overeenstemming met het bepaalde in
aanwijzing 22 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stert. 1992, nr. 230).
12 Zie het in 1982 uitgegeven Eindrapport van de staatscommissie.
13 MvT, biz. 5 en biz. 21-23.
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4.2. Invoeringswet herinrichting ABW

In de Invoeringswet herinrichting Algemene bijstandswet (lW)14 zijn een
drietal zaken geregeld. Het betreft in de eerste plaats de intrekking van de oude
ABW met de daarop berustende nadere regelgeving (art. 3 jo. art. 1, onder b,
IW). Met het oog op de invoering van de nieuwe ABW en de daarop berusten-
de nadere regelgeving voorziet de Invoeringswet in de tweede plaats in over-
gangsbepalingen voor de zogenaamde lopende gevallen. In de derde plaats
regelt de Invoeringswet de met de herinrichting verband houdende wijzigingen
in andere wetten. Zoals in de volgende hoofstukken nog zal blijken zijn met
name de lOAW en IOAZ ingrijpend aangepast. Hiema besteed ik aandacht aan
de algemene uitgangspunten van het overgangsrecht in verband met de
herinrichting. Waar relevant sta ik in het verdere verloop van dit boek stil bij
meer specifieke overgangsbepalingen."

De wetgever heeft als vertrekpunt gekozen dat de nieuwe ABW zo spoedig en
zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is toepassing zal gaan vinden. Dit
impliceert dat overgangsrege1s, zowel naar werkingssfeer als werkingsduur,
beperkt dienen te blijven. De nieuwe wet is dan ook vanaf de datum van
in~edingl6 van toepassmg op meuwe ~eva en. ~aanzien van
lopende gevallen lSer sprake van uiigestelde werking. Het zeer aanzienlijke
aintarPersonen dat op bijstand is aangewezen en de verwachting dat toepas-
sing van de nieuwe wet niet zelden tot een aanpassing in de sfeer van rechten
en plichten zal leiden, sluiten de onmiddellijke werking volgens de regering
uit. Een dergelijke massale omschakeling naar de nieuwe situatie zou met name
de grotere gemeenten voor onoverkomelijke uitvoeringsproblemen plaatsen en
zou ook bij de arbeidsbureaus tot een opeenhoping van nieuwe inschrijvingen
kunnen leiden. Gekozen is voor een geleidelijke herbeoordeling van de lopende
gevallen."

Onder lopende gevallen, zo blijkt uit art. 4, lid 1, IW, worden verstaan zij
die in de peilmaand (de kalendermaand voorafgaand aan de inwerkingtreding
van de nieuwe ABW; art. 1, onder d, IW) recht hadden op algemene bijstand
en wier recht op de peildag (de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van
de nieuwe ABW; art 1, onder e, IW) niet is geeindigd, Het betreft niet aileen
degene die in de peilmaand reeds een bijstandsuitkering ontvangt en wiens
recht op de peildag nog voortbestaat, doch ook degene die voor of op de

14 Wet van 12 april 1995, Stb. 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet
(lnvoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet).
IS Ik wijs erop dat naast de Invoeringswet nog een lnvoeringsbesluit tot stand zal worden
gebracht, regelende de wijzigingen die als gevolg van de herinrichting optreden in niet op de
ABW berustende amvb's.
16 Bij KoninkIijk Besluit van 12 april 1995, Stb, 201, is het tijdstip van inwerkingtreding bepaaId
op I januari 1996.
17 Kamerstukken Il, 1991-1992,22614, nr. 3, biz. 3-4.
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peildag een aanvraag om bijstand heeft ingediend waarop B en W op de
peildag nog niet hebben beslist, en wiens recht op bijstand is ontstaan voor of
op de peildag (art. 12 IW). Ten aanzien van deJ.QP-k-~evaBen blilft het oude
Qfu...tandsrechtgedurende een Qvggongs.t£nJ1ij1:LJ!.Jten hoo ste 12 maanden na
de inwerkin edin van de nieuwe ABW van toepassing (art. 4, lid 1, IW).~

De overgangstennijn geeft de gemeenten de ruimte voor een herbeoordeling
van de lopende gevallen. Die herbeoordeling zou kunnen plaatsvinden bij
gelegenheid van de reguliere heronderzoeken die reeds op grond van het oude
recht zijn voorgeschreven. Op grond van de Invoeringswet zijn B en W in
ieder geval verplicht tijdig een onderzoek in te stellen naar de rechtsgevolgen
waartoe de toepassing van de nieuwe ABW leidt, zowel voor wat betreft het
recht op bijstand als de daaraan verbonden verplichtingen (art. 5, lid 1, IW).
Op het onderzoek zijn de ten opzichte van het oude recht aangescherpte
procedureregels van de nieuwe ABW zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing (art. 5, lid 2, IW).19 Het onderzoek dient uiterlijk 12 maanden na
de peildag te leiden tot een besluit van B en W, waarin de rechtsgevolgen zijn
neergelegd waartoe de toepassing van de nieuwe ABW in het betreffende geval
leidt (art. 5, lid 3, IW).20 Die rechtsgevolgen gelden in beginsel onmiddellijk
na de totstandkoming van het besluit (art. 4, lid 2, onder a, IW). Leidt de
toepassing van de nieuwe ABW echter tot wijziging van de _I:!~\!fln de
afgemenebi·stanE',-!i~~at die wij~g~eers.!. ~ giaande!! lliu!.e_peildag in
(art. 5, lid 4, IW). Bestaande rechten worden derhalve - met het oog op de
rechtszekerheid van de belanghebbende - voor de duur van de overgangster-
mijn gecontinueerd. Eventuele wijzigingen in de uitkeringshoogte treden op
een en hetzelfde tijdstip in werking, dat wil zeggen onafhankelijk van het
toevallige tijdstip waarop de herbeoordeling plaatsvindt. Zulks wordt van
belang geacht met het oog op de rechtsgelijkheid tussen belanghebbenden.

Het is mogelijk dat B en W van een gemeente door bijzondere omstandighe-
den in redelijkheid niet in staat zijn binnen de gegeven termijn van 12 maan-
den aile lopende gevallen aan een herbeoordeling te onderwerpen. Zij kunnen
in een dergelijk geval de minister verzoeken om verlenging van de overgangs-
termijn met ten hoogste drie maanden. Het verzoek van B en W dient binnen
zes maanden na de peildag te zijn ingediend, vergezeld van een plan waarin
wordt aangegeven op welke wijze B en W uitvoering zullen geven aan hun
verplichting tot herbeoordeling (art. 7, lid 1, IW). Volgens de regering is de
mogelijkheid tot verlenging enkel bedoeld voor uitzonderlijke situaties, waarbij

18Zolang die toepassing duurt, blijven ook de besluiten inzake de veriening van bijstand die B en
W op grond van het oude recht ten aanzien van de betrokkenen hebben genomen van kracht (art.
4, lid 3, IW). Deze bepaling geeft een nieuwe wettelijke grondslag aan de genoemde besluiten; als
gevolg van het intrekken van het oude bijstandsrecht is de oude wettelijke grondslag immers
komen te vervallen. Vgl. in dat verband ook art. 4, lid 4, IW ten aanzien van besluiten inzake
terugvordering, verhaal en borgstelling,
19Deze procedureregels komen in hoofdstuk 9 van dit boek uitgebreid aan de orde.
20Op dit besluit is art. 70 ABW van overeenkomstige toepassing (art. 5, lid 3, IW). Genoemd
artikel stelt eisen aan de inhoud van het besluit; zie hoofdstuk 9, § 6 van dit boek,
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het duidelijk moet zijn dat de gemeente er aIles aan heeft gedaan de herbeoor-
delingen binnen 12 maanden te laten plaatsvinden. De opsteIling van een
zorgvuldig herbeoordelingsplan zou daarvoor aanwijzingen kunnen bieden."
De verlenging leidt niet aIleen tot het opschuiven van de datum waarop B en
W ten aanzien van de lopende gevaIlen een nieuw besluit moeten hebben
genomen, doch evenzeer van het tijdstip waarop een uit de toepassing van het
nieuwe recht voortvloeiende wijziging van de uitkeringshoogte ingaat (art. 7,
lid 2, IW).

Gelet op de toegenomen aandacht voor de activerende werking van de ABW,
zal toepassing van het nieuwe bijstandsrecht vaak leiden tot het voor het eerst
opleggen van de verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling aan lopende
gevaIlen. Die verplichtingen gelden meteen nadat B en W de herbeoordeling
hebben afgerond en ter zake een besluit hebben genomen. De onmiddellijke
gelding van de verplichtingen contrasteert enigszins met het feit dat B en W
voor het verrichten van een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van de
betreffende personen en naar de wijze waarop deze arbeidsmogelijkheden
kunnen worden vergroot, geen 12 maanden doch 3 jaar de tijd hebben gekre-
gen (art. 6, lid 1, IW). Gelet op de enorme aantallen waarom het hier gaat is
de ruimere beoordelingstermijn verdedigbaar.F Het zou echter voor de hand
hebben gelegen in het verlengde daarvan de verplichtingen tot arbeidsin-
schake ling eerst te laten gelden op het moment dat de arbeidsmogelijkheden
van belanghebbenden zijn onderzocht.

Ook los van de herbeoordeling kan er in de loop van de overgangstermijn
een einde komen aan de toepassing van het oude bijstandsrecht ten aanzien van
lopende gevaIlen. Dit is in de eerste plaats het geval indien een wijziging van
omstandigheden optreedt of is opgetreden die op grond van de nieuwe ABW
zou leiden tot toepassing van een andere landelijke bijstandsnorm of tot wijzi-
ging van de gemeentelijke verhogingen of verlagingen van die norm. Zodra B
en W terzake een besluit hebben getroffen geldt het nieuwe bijstandsrecht (art.
4, lid 2, onder b, IW). Aan de toepassing van het oude bijstandsrecht komt
evenzeer een einde indien ten aanzien van een lopend geval gedurende ten
minste een kalendermaand geen recht op algemene bijstand heeft bestaan (art.
4, lid 2, onder c, IW). Duurt de onderbreking korter dan een maand, dan wordt
de belanghebbende nog steeds aangemerkt als een lopend geval.

Het hier geschetste overgangsrecht is niet van toepassing op de verlening van
(periodieke) bijzondere bijstand. Zulks wordt niet nodig geacht, nu de nieuwe
ABW dienaangaande geen nieuwe regels bevat. Wei is het voor degenen die
uitsluitend periodieke bijzondere bijstand ontvangen nodig dat B en Ween
nieuw besluit nemen, daar de wettelijke grondslag aan de oude besluiten is
komen te vervaIlen. Voor de gevaIlen die zowel algemene als bijzondere

21 KamerstukkenII, 1993-1994,22614, nr. 6, biz. 51.
22 Het gaat om de beoordeling van circa 170.000 ABW-sec-ers en circa 80.000 partners (volumina
1993). De regering denkt dat zulks ten aanzien van circa 110.000 personen zalleiden tot het voor
het eerst opleggen van arbeidsverplichtingen; Kamerstukken II, 1993-1994, 22614, nr. 6, biz. 42.
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bijstand ontvangen, geldt de overgangstennijn; de herbeoordeling en het nemen
van een nieuw besluit kunnen voor beide soorten bijstand gelijktijdig plaats-
vinden."

Aan het slot van deze paragraaf wijs ik nog op het bestaan van een zoge-
naamde invoeringstermijn. Het betreft de periode tussen afkondiging van de
nieuwe wet in het Staatsblad en de dag waarop de wet in werking treedt. De
invoeringstermijn geeft de gemeenten de gelegenheid zieh voor te bereiden op
de overgang naar het nieuwe wettelijke regime. In het oorspronkelijke wets-
voorstel was een invoeringstermijn van drie maanden voorzien. Deze is in de
loop van de herinriehtingsoperatie veriengd tot 12 maanden.

5. Nadere regelgeving

In de vorige paragraaf werd opgemerkt dat bij de inriehting van het nieuwe
bijstandsreeht het primaat van de formele wet, de ABW, leidraad is geweest.
Het was de bedoeling de rol van de nadere regelgeving in vergelijking met het
oude reeht terug te dringen. In dat verband zijn belangrijke delen van de onder
het oude reeht bestaande nadere regelgeving thans in de wet opgenomen.
Daarnaast is een deel van die regelgeving niet in het nieuwe reeht terugge-
keerd.

Bij gelegenheid van de decentralisatie van de bijzondere bijstand was het BLD reeds komen te
vervallen; volstaan werd met de opname van enkele algemene uitgangspunten voor de verlening
van bijzondere bijstand in het BLN. Thans is ook laatstgenoemd besluit komen te vervallen. De
bepalingen inzake zowel de normbijstand, de daaraan verbonden middelentoets als de bijzondere
bijstand vinden we terug in hoofdstuk IV van de wet. Evenzeer opgenomen in de wet zijn de
bepalingen van de oude RWW. Van belang is met name de regeling inzake de verplichtingen
gericht op arbeidsinschakeling; deze is opgenomen in hoofdstuk VIII van de wet en geldt thans
voor aile bijstandsgerechtigden. Ook een aantal kernbepalingen uit het vroegere BZ zijn in de wet
opgenomen, met name in hoofdstuk II en III van de ABW. Een volledige overheveling van de
bijzondere regels voor de bijstandsverlening aan zelfstandigen achtte de regering echter niet
mogeJijk. Een deel van die regels is neergelegd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen
(BBZ).24 .

Nadere regelgeving wordt eehter ook in het nieuwe reeht nodig geaeht. Zo zijn
er algemene maatregelen van bestuur met betrekking tot de toepassing van
saneties, de bijstandsveriening aan zelfstandigen en de verlening van bijstand in
de vorm van een geldlening onder verband van krediethypotheek. Ook bestaan
er ministeriele regelingen inzake onder meer het in aanmerking nemen van de
aanspraak op vakantietoeslag en de aanpassing van bedragen. De meeste van
die regelgeving komt in het verdere verioop van dit werk nog uitgebreid aan
de orde.

23 Aldus KamerstukkenII, 1991-1992,22614, nr. 3, bIz. 17.
24 Besluit van 12 april 1995, Stb. 203.
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De ABW bevat verder een niet onaanzienlijk aantal delegatiebepalingen,
inhoudende een regelgevende bevoegdheid van de Kroon of de minister,
waarvan tot op heden nog geen gebruik is gemaakt. Terughoudendheid in het
gebruik dient volgens de regering uitgangspunt te zijn." Zekerheid omtrent
een dergelijk gebruik bestaat echter niet.

In de Tweede Kamer toonde men zich ongerust over het bestaan van de vele delegatiebepalingen.
De regering zag echter geen reden voor ongerustheid, nu immers ook onder het oude recht een
aantal delegatiebepalingen ongebruikt was gelaten en de uitvoeringspraktijk ook langs andere weg
dan het stellen van nadere regels kan worden bemvloed." Naar de mening van de VNG doet het
grote aantal delegatiebepalingen afbreuk aan het beoogde primaat van de wet, alsmede aan het
bereikte niveau van systematisering. De recente geschiedenis geeft volgens de VNG niet het volle
vertrouwen dat van de mogelijkheden tot nadere regelgeving op terughoudende wijze gebruik zal
worden gemaakt." Ik deel de zorgen van zowel Kamer als VNG, en wijs in dat verband met
nadruk op de delegatiebepaling, neergelegd in art. 145 ABW. Volgens het eerste lid van deze
bepaling kunnen in het belang van een goede uitvoering van het bij de ABW bepaalde bij amvb
regels worden gesteld. Volgens de regering vindt deze zeer ruim geformuleerde bevoegdheid een
rechtvaardiging in de noodzaak de ABW steeds nauwgezet af te stemmen op ontwikkelingen die
zich op andere, voorliggende, terreinen voordoen. Ook anderszins zouden zich, blijkens signalen
uit de uitvoeringspraktijk, onvoorziene ontwikkelingen kunnen voordoen waarop, mede in het
belang van de bijstandsgerechtigden, slagvaardig moet kunnen worden gereageerd. De regering
heeft naar eigen zeggen niet beoogd om een delegatiebepaling van algemene, brede, strekking in
de wet op te nemen naar analogie van art. II ABW (OUd).28Oat is echter precies wat is gebeurd.
Het huidige art. 145 ABW gaat zelfs verder, daar waar het tweede lid de mogelijkheid opent voor
de minister om, wanneer hij overweegt een voordracht te doen tot vaststelling, wijziging of intrek-
king van een amvb als zojuist bedoeld en naar zijn oordeel een gewichtige reden een onmiddellij-
ke voorziening eist, overeenkomstig de in overweging zijnde maatregel regels te stellen. Volgens
het derde lid van art. 145 ABW bJijft de geldingskracht van dergelijke regels beperkt tot een
peri ode van maximaal 12 maanden.

Bijzondere aandacht verdient het bestaan van gemeentelijke verordeningen met
betrekking tot specifieke aspecten van de bijstandsverlening. Bet gemeentebe-
stuur is verplicht een verordening vast te stellen houdende het gemeentelijk
beleid inzake de verlening van toeslagen en de toepassing van categoriale
verlagingen op de landelijke bijstandsnormen (art. 38, eerste lid, ABW). Indien
B en W premies verstrekken voor het aanvaarden of behouden van arbeid en
voor het voltooien van een scholing of opleiding, dient hiertoe een gemeente-
lijk beleid te worden ontwikkeld dat evenzeer in een gemeentelijke verordening
moet worden neergelegd (art. l l l , derde lid, ABW). Ten aanzien van beide
aspecten van de bijstandsverlening heeft de herinrichting van de ABW geleid
tot een vergroting van de lokale beleidsruimte. Door de gemeenteraad te
verplichten die beleidsruimte via het opstellen van algemeen verbindende
voorschriften in te vuIlen, heeft de regering de rechtszekerheid voor de
uitkeringsgerechtigde willen waarborgen en de betrokkenheid van de lokale

25 MvT, biz. 23.
26 MvA, biz. 43.
27 VNG (1992), biz. 5-6.
28 MvT, biz. 195.
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politiek bij het gemeentelijk bijstandsbeleid willen vergroten." Voor wat
betreft dat laatste wijs ik ook op de verplichting van de gemeenteraad om ter
zake van bepaalde aspecten van de bijstandsverlening een beleidsplan op te
stellen (zie § 8 van dit hoofdstuk).

Onder het oude recht was de gemeenteraad verplicht tot het opstellen van verordeningen met
betrekking tot de aanvraagprocedure, de bezwaarschriftenprocedure en de taak en werkwijze van
de gemeentelijke adviescommissies; zie art. 29, 38 en 81 ABW (oud). Geen van die verplichtingen
is teruggekeerd in de nieuwe wet: de aanvraagprocedure is thans uitgebreid in de wet zelf
geregeld, ten aanzien van de behandeling van bezwaarschriften geldt de procedure van de A wb en
omtrent de instelling van een gemeentelijke adviescommissie is in de wet niets meer bepaald.

Ik wijs op deze plaats ook nog op de onder het oude recht bestaande bevoegdheid van de
gemeenteraad om bij verordening ten aanzien van groepen van personen nadere regels te stellen
inzake de verlening van bijstand; zie art. 12 ABW (oud). Net als met de rijksgroepsregelingen ex
art. 11 ABW (oud) beoogde de wetgever van 1963 via gemeentelijke groepsregelingen de
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld via de opname in een dergelijke
regeling van lokale bijstandsnormen." In de praktijk is art. 12 ABW (oud) echter een dode letter
gebleven." De enorme vlucht die de centrale regelgeving spoedig na de invoering van de ABW
heeft genomen zal hieraan zeker debet zijn geweest.

6. Beleidsregels

De lokale overheid beschikt bij de uitvoering van de ABW over de nodige
beleidsvrijheid. Het gaat daarbij enerzijds om de uitoefening van discretionaire
bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld de gehele weigering van bijstand bij wege
van sanctie of de oplegging van additionele verplichtingen aan de bijstandsge-
rechtigde. Daarnaast bevat de ABW een hele reeks van vage normen, die
vragen om een nadere invulling door de gemeente; denk bijvoorbeeld aan het
begrip (zeer) dringende redenen, dat op verschillende plaatsen in de wet
voorkomt. 32 Aan het slot van de vorige paragraaf zagen we dat de ABW bij
wijze van uitzondering voorziet in een verplichting van de gemeenteraad om de
aanwezige beleidsruimte via de totstandbrenging van algemeen verbindende
voorschriften op te vullen. Ais regel echter ontbreekt een dergelijke verplich-
ting. Zulks betekent nog niet dat in het geheel geen regels tot stand komen.
Een overzichtelijke, doelmatige en consistente uitvoering van de ABW vraagt
irnmers om een zekere regulering van de in dat kader bestaande bestuursbe-
voegdheden. Vanuit die optiek is de totstandkoming van regels in het belang
van de gemeente zelf. De vraag is echter wat de juridische relevantie is van
dergelijke regels, een vraag die naast de lokale overheid met name ook de
burger regardeert. Verschillende opties zijn denkbaar. Zo kan er bijvoorbeeld
sprake zijn vanzzuiver interne amb1eJijke instructieregels.zneergelegd in nota's

29 NvW, biz. 32-33 en biz. 108.
30 Kamerstukken Il, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 23.
31 Zie De Vries (1987), biz. 253.
32 Zie art. 11, art. 17, vierde lid, art. 78, derde lid en art. 92, tweede lid, ABW.
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en handboeken, bedoeld als instructie voor de uitvoerende ambtenaren. Ook
kan er sprake zijn van een zogenaamde bestendige bestuurspraktijk, tot
uitdrukking komend in een reeks van individuele beslissingen. In beide
gevallen kan er weliswaar sprake zijn van enige juridische relevantie - met
name via de werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur -
doch stuit men op het probleem van de kenbaarheid. van de betreffende regels
respectievelijk bestuurspraktijk. Het is tegen die achtergrond dat in de afgelo-
pen jaren de figuur van de beleidsregel in het bestuursrecht tot ontwikkeling is
gekomen."

Onder beleidsregel wordt verstaan: een besluit, niet inhoudende een algemeen
werbindend voorschrift, dat een algemene regel geeft omtrent de afweging van
belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij
ret gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. De definitie is
ontleend aan het ontwerp art. 1:3, vierde lid, uit de derde tranche van de Awb.

l'De kwalificatie als besluit betekent dat de betreffende regels de schriftelijke
vorm moeten hebben en op exteme werking gericht dienen te zijn. De kenbaar-
heid van de regels is daarmee in ieder geval in aanzet gewaarborgd.

Bevoegd tot het opstellen van beleidsregels is het bestuursorgaan in wiens
handen de betreffende bestuursbevoegdheid is gelegen. In het bijstandsrecht is
dat in beginsel het college van B en W. Heeft het college de aan hem toeko-
mende bevoegdheden gedelegeerd, dan is zowel de delegans als de delegataris
tot het opstellen van beleidsregels bevoegd. Is er sprake van mandaat van
bestuursbevoegdheid, dan bJijven B en W bevoegd daarover beleidsregels te
geven. De mandataris kan slechts beleidsregels geven indien de bevoegdheid
daartoe uitdrukkelijk is gemandateerd."

De derde trache van de Awb bevat een duidelijke bepaling omtrent de
rechtsgevolgen die aan beleidsregels zijn verbonden. Volgens het ontwerp-art.
4.4.5 Awb is het bestuursorgaan verplicht overeenkomstig de beleidsregels te
handelen, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben
die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de
met de beleidsregels te dienen doelen. Zulks stemt overeen met de situatie
onder het geldende recht. Met een beroep op met name het vertrouwensbegin-
sel en het gelijkheidsbeginsel wordt in de bestuursrechtelijke jurisprudentie
uitgegaan van zelfbinding door het bestuursorgaan, met de bevoegdheid
respectievelijk verplichting om in bijzondere gevallen van de beleidsregel af te

33 Zie hierover de belangwekkende studie van Van Kreveld (\983).
34 Aldus Kamerstukken I/, 1993-1994, 23700, biz. 116-117. Het betreft de toeJichting bij het
voorgestelde art. 4.4.1, eerste lid, Awb: 'Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met
betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordeIijkheid uitgeoefende, dan weI door
hem gedelegeerde bevoegdheid'. Met de invoering van dit artikel krijgt de bevoegdheid tot het
vaststellen van beleidsregels een wettelijke basis. Thans wordt deze bevoegdheid geacht opgesloten
te Jiggen in de bestuursbevoegdheid voor de uitoefening waarvan de beleidsregels zijn bestemd.
Het betreft een bevoegdheid om zichzelfte binden; Broring (1993b), biz. 24-25.
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wijken." Beleidsregels hebben zodoende een iets minder sterk bindende
werking dan algemeen verbindende voorschriften.

Binnen de zojuist beschreven regeling wordt geen onderscheid gemaakt
tussen beleidsregels ter invulling van een discretionaire bevoegdheid en
wetsinterpreterende regels ter invulling van vage, wettelijke normen: de
regeling uit de derde tranche van de Awb is op beide categorieen regels van
toepassing. Het onderscheid tussen beide categorieen is echter wei relevant met
het oog op de rechterlijke toetsing: waar de rechter de invulling van een
discretionaire bevoegdheid slechts marginaal kan toetsen, toetst hij de invulling
van een vage, wettelijke norm vol."

Het moge duidelijk zijn dat vanuit een oogpunt van kenbaarheid van beleid en
helderheid omtrent de juridische verhoudingen tussen bestuur en burger, de
uitoefening van bestuursbevoegdheden - bij gebreke van algemeen verbindende
voorschriften - steeds zou moeten geschieden aan de hand van daartoe opge-
stelde beleidsregels. De totstandkoming van dergelijke regels is echter niet
verplicht, noch naar geldende recht, noch naar toekomstig recht. Wei kan onder
omstandigheden de afwezigheid van beleidsregels een vermoeden van willekeur
of van schending van het gelijkheidsbeginsel opleveren."

In het voorontwerp van de derde tranche van de Awb was in art. 4.4.2 bepaald dat het bestuursor-
gaan bij het bestaan van een vaste gedragslijn ter zake van de uitoefening van een bestuursbe-
voegdheid, verplicht is deze gedragslijn in een beleidsregel neer te leggen, tenzij redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat. Deze bepaling is niet in het wetsvoorstel
overgenomen, onder andere met he! oog op de bestuurslasten die aan invoering van de bepaling
verbonden zouden zijn. Daarnaast verwacht de regering dat van het voorgestelde art. 4.4.3 Awb
voldoende stirnulans uit zal gaan om beleidsregels vast te stellen en bekend te maken." Volgens
genoemd artikel kan slechts indien een vaste gedragslijn in een beleidsregel is neergelegd, bij de
motivering van besluiten met een verwijzing naar de vaste gedragslijn worden volstaan. Hierin kan
een aanzienlijke verlichting van de uit de motiveringsplicht voortvloeiende bestuurslasten zijn
gelegen.

Interessant is ook een vergelijking met het oude bijstandsrecht. De ASW heeft lange tijd een
plicht tot vaststelling van beleidsregels gekend, evenals een plicht tot publicatie van dergelijke

35 Zulks blijkt uit de analyse van Broring (1993b), biz. 30-3\. Ik wijs in dat verband ook nog op
RvS, AB 15 augustus 1994, JABW 1994/303, waarin werd geoordeeld dat het beroep van
belanghebbende op het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel niet kon leiden tot
toepassing van een gemeentelijke vrijlatingsregeling die in strijd was met de RWW en het BLN.
Vgl. RvS, AB 23 juni 1994, JABW 19941279.
36 Zie overigens voor een relativering van dit onderscheid Broring (1993b), biz. 19.
37 Aldus Broring (1993b), biz. 25-26. Konijnenbelt zegt het zo: heeft een bestuursorgaan een
bevoegdheid waarin een zekere beslissingsruirnte besloten ligt, dan moet het ter zake een
consistente lijn aanhouden; die lijn kan een impliciete zijn, blijkend uit een reeks beslissingen;
vaak is er reden, de Iijn expliciet te maken en beleidsregels vast te stellen: Van WijkIKonijnen-
beltIVan Male (1993), biz. 266.
38 Kamerstukken Il, 1993-1994,23700, nr. 3, biz. 115-116.
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regels; zie art. 13a ABW (oud), ingevoerd bij Wet van 10 september 1970, Stb. 447.39 Doelstel-
ling van deze bepaling was de bevordering van openheid en duidelijkheid omtrent het gemeentelijk
bijstandsbeleid." De Commissie Sociale Voorzieningen van de SER heeft in haar interimadvies
inzake de herinrichting van de ABW gepleit voor handhaving van de publicatieverplichting; bij
een vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid Z{)U het belang van gemeentelijke beleidsregels
immers aileen maar toenemen." De regering is echter van mening dat de beoogde openheid en
duidelijkheid ook via een actief voorlichtings- en informatiebeleid is gewaarborgd.? Gedoeld
wordt op de algemene voorlichtingsplicht neergelegd in art. 119 ABW, volgens welke B en W
zorg dienen te dragen voor een doeltreffende voorlichting in de gemeente aangaande de verlening
van bijstand. De voorlichtingsplicht komt wellicht in de buurt van de vroegere publicatieplicht, een
plicht tot vaststelling van beleidsregels is er mijns inziens niet in gelegen. Voor wat betreft die
vaststellingsplicht, ook bepleit door de Raad voor het binnenlands bestuur, meent de regering dat
louter door het stellen van de plicht de rechtsgelijkheid niet wordt bevorderd." Al v66r de
herinrichting werd art. 13a ABW (oud) dan ook aangepast."

7. Richtlijnen

Van de in de vorige paragraaf behandelde beleidsregels moeten worden onder-
scheiden de zogenaamde richtlijnen. Ook dit zijn algemene, buitenwettelijke
regels opgesteld ten behoeve van de uitoefening van een bestuursbevoegdheid.
Anders dan beleidsregels echter, zijn de richtlijnen niet atkomstig van het
bestuursorgaan in wiens handen de bestuursbevoegdheid is gelegen, doch van
een andere instantie. In de sfeer van het bijstandsrecht moet worden gedacht

39 In het artikel werd overigens gesproken van 'richtlijnen'. Konijnenbelt vraagt zich af of hier
met richtlijnen nu algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels zijn bedoeld; Van
WijkIKonijnenbeltlVan Male (1993), biz. 266, noot 258. Gelet op de totstandkomingsgeschiedenis
van het artikel meen ik dat het laatste het geval is. In de toelichting op het artikel wordt uitdruk-
kelijk gesteld dat 'richtlijnen' naar hun betekenis een ander karakter hebben dan 'normen'. Een
vergelijking met de RWW moet dat stand punt illustreren: in tegenstelling tot gemeentelijke
richtlijnen zijn de RWW-normen bindend, aldus de toelichting; zie Kamerstukken II, 1968-1969,
nr. 5, biz. 4. Inmiddels weten we dat er ook bij beleidsregels van een zekere binding sprake is.
40 Aldus Kamerstukken Il, 1968-1969, 10167, nr. 3, bIz. 4-5. Men realisere zich dat in 1970 zelfs
de bijstandsnormen nog op lokaal niveau werden vastgesteld.
41 Commissie Sociale Voorzieningen (1989), biz. 16. De commissie lijkt zich niet te realiseren dat
art. 13a ABW (oud) allereerst een vaststellingsplicht bevatte. Daarover doet ze dan ook geen
uitspraak.
42 MvT, biz. 77.
43 MvT, biz. 77. De gegeven motivering wordt door de Raad van State niet toereikend geacht.
Gezien het grote belang van een doorzichtige en voor de burger kenbare regelgeving heeft de Raad
- vergeefs - heroverweging van het afwijzende standpunt gesuggereerd; Kamerstukken II, 1991-
1992, 22545, B, biz. 6.
44 Bij Wet van 22 mei 1991, Stb. 394, strekkende tot vereenvoudiging van de regelgeving en ter
vergroting van gemeentelijke beleidsvrijheid. Thans bepaalde het artikel dat B en W richtlijnen
konden vaststellen welke bij de gemeentelijke beslissingen inzake de verlening van bijstand tot
leidraad dienden. In deze vorm was de bepaling in feite overbodig: de geschetste bevoegdheid is
immers inherent aan de bestuursbevoegdheid van B en W.
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aan het rninisterie van SZW, de VNG en Divosa." De genoemde instanties

I richten zich via circulaires, aanbevelingen, adviezen, etc., tot de colleges van B
en W in hun hoedanigheid van uitvoeringsorgaan van de ABW. De in al deze
publicaties vervatte regels kunnen worden begrepen onder het verzamelbegrip
richtlijnen." De motieven voor de uitvaardiging van richtlijnen kunnen
bijvoorbeeld zijn gelegen in de wens tot bevordering van de eenheid in het
beleid of de overdracht van specifieke deskundigheid. Ook kunnen motieven
van financiele aard een rol spelen. Het uitvaardigen van richtlijnen is in de
bijstandspraktijk een veel voorkomend verschijnsel.

Uit een in 1985 door de VNO verricht onderzoek bleek bij de gemeentelijke overheden veel
onvrede te bestaan over het circulaire-gebruik van de verschillende departementen: niet aileen
bestond in veel gevallen onduidelijkheid over de precieze bedoelingen van de departementen,
daarnaast werd de enorme hoeveelheid circulaires als bijzonder belastend ervaren; VNO (I985),
biz. 77-87. Mede naar aanleiding van deze bevindingen werden bij besluit van de Minister-
President van 18 juni 1986, Stert. 1986, nr. 118, Aigemene Aanwijzingen voor de Rijksdienst
inzake het gebruik en de inrichting van circulaires opgesteld. De resultaten van een in 1991
gepubliceerd VNO-onderzoek laten zien dat er een belangrijke terugdringing van het circulaire-
gebruik heeft plaatsgevonden. Niettemin achtten de gemeenten het aantal circulaires nog steeds erg
groot. Daarnaast wordt gepleit voor een eenduidiger inrichting van de circulaires; VNO (1991),
biz. i-iii, Zie voor een overzicht van de geldende ABW-circulaires van het Ministerie van SZW:
PS 1994/690.

Onduidelijk is welke betekenis de uitvoeringsorganen feitelijk aan deze richtlij-
nen toekennen. Evenmin is duidelijk wat hun exacte juridische betekenis is. De
opvattingen in de literatuur lopen uiteen.

Zo betitelt Konijnenbelt de richtlijnen - hij gebruikt de term 'circulaires' - als een juridisch nihil.
Nu ze niet steunen op een (wetgevende of beleidsregelgevende) bevoegdheid hebben ze zijns
inziens geen enkele juridische waarde. Het zou gaan om aanbevelingen op punten waar de
opsteller van de richtlijn geen bevoegdheid heeft maar wei wensen." In zijn Oroningse dissertatie
over het fenomeen richtlijnen komt Broring tot een andere conclusie." Hij meent dat noch een
zonder meer terzijde laten, noch een blindelings navolgen van richtlijnen geoorloofd is. Redene-
rend vanuit met name het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel meent Broring dat
afwijking van een richtlijn enkel geoorloofd is op basis van een eigen, toereikende feitenverzame-
ling en -beoordeling en onder aanvoering van een eigen, toereikende motivering. Oelet op de eigen
bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het uitvoeringsorgaan acht hij een afwijking, ook indien
er geen bijzondere omstandigheden spelen, toelaatbaar. Een eenvoudig navolgen van de richtlijn is
volgens Broring in beginsel geoorloofd, echter niet dan nadat het bevoegde orgaan zich tenminste
in marginale zin van de deugdelijkbeid van de betrokken richtlijn heeft overtuigd. Een blindelings
toepassen is zijns inziens derhalve niet aileen met het oog op eventuele bijzondere omstandighe-
den, maar eveneens los daarvan uit den boze. Vergeleken met beleidsregels is er volgens Broring
sprake van 'slappere' regels: ook zonder dat er bijzondere omstandigheden zijn, mag er van
richtlijnen worden afgeweken." In de ogen van Broring is de verbindende werking van richtlij-

4S Zie over de twee laatstgenoemde organisaties nader hoofdstuk 5, § 2.4.
46 Zulks in navolging van Broring (1993b), biz. 34.
47 Van WijkIKonijnenbeltlVan Male (1993), biz. 265.
48 Broring (1993a). Zie ook Broring (l993b), bIz. 34-43.
49 Broring (1993b), biz. 35-37 en (l993a), biz. 482-483.
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nen overigens mede afhankelijk van de kwaliteit ervan. Aan de orde is dan met name de vraag of
in voldoende mate rekening is gehouden met de eisen die worden gesteld door het zorgvuldig-
heidsbeginsel (ligt aile relevante informatie op tafel en is er sprake van een zorgvuldige belange-
nafweging?), het motiveringsbeginsel (waarom wordt in de richtlijn welk onderscheid tussen
groepen van gevallen gemaakt, en waarom wordt juist de gekozen normstelling het meest
doeimatig geacht?) en het rechtszekerheidsbeginsel (is de richtlijn duidelijk?). Een eventueel tekort
op die punten zou door het bestuursorgaan voor wie de richtlijn is bedoeld, gecompenseerd dienen
te worden. so

Uit de jurisprudentie blijkt dat de Afdeling gesehillen van bestuur van de Raad
van State geneigd was riehtlijnen en beleidsregels over een kam te seheren: aan
de vraag of het uitvoeringsorgaan een aanbeveling of eireulaire als eigen beleid
heeft geaeeepteerd - waama het als beleidsregel kan worden gekwalifieeerd en
derhalve sprake is van zelfbinding - besteedt de Afdeling in zijn uitspraken niet
expliciet aandaeht.

Aldus de analyse van Broring (1993b), biz. 38-39. Hij wijst op het probleem dat in de praktijk
richtlijnen vaak niet via een uitdrukkelijk en kenbaar besluit worden overgenomen - dat wit
zeggen getransformeerd in beleidsregels -, doch via de weg van het bestendig beleid worden
gei'mplementeerd. Dat leidt tot rechtsonzekerheid. De opstelling van de Afdeling geschillen zou
men kunnen bestempelen als een 'onelegante' weg uit die onzekerheid. De mogelijkheid is immers
aanwezig dat de rechter aan de betreffende regels een betekenis toedicht die hen in feite niet
toekomt.

-{ 8. Ontwikkeling

In de inleiding bij dit hoofdstuk heb ik nog eens gememoreerd dat de herin-
riehting van de ABW mede was gerieht op een vereenvoudiging en betere
systematisering van de regelgeving en dat daarbij vooral werd gestreefd naar
het herstel van het prirnaat van de ABW binnen het regelgevingscomplex. Ik
merkte evenzeer op dat de vraag of de wetgever in zijn streven is geslaagd
eerst na afronding van de analyse van het geldende bijstandsrecht ten volle kan
worden beantwoord (zie hoofdstuk 12, § 3). Naar aanleiding van de bevindin-
gen uit het voorliggende hoofdstuk kan thans reeds worden vastgesteld dat als
gevolg van de integratie in de ABW van met name de RWW en het BLN het
relatieve belang van de wet in vergelijking met de situatie onder het oude recht
is toegenomen. Niettemin voorziet ook het huidige bijstandsrecht ten aanzien
van een aantal belangrijke onderwerpen in nadere regelgeving bij amvb of
ministeriele regeling. Op ziehzelf besehouwd bestaat daartegen geen bezwaar.
Gelet echter op het grote aantal delegatiebepalingen in de wet, dient er voor te
worden gewaakt dat de ABW vroeger of later toch niet weer door nadere
regelgeving wordt overvleugeld (zie § 5).

50 Broring (J993a), biz. 375-430 en biz. 479-484.



De geleding van de normstelling in het bijstandsrecht geeft ook aanleiding tot
een zekere nuancering van de uit de historische ontwikkeling naar voren
komende strijd rond de verantwoordelijkheidsverdeling tussen centrale en
lokale overheid. In de ogen van de gemeenten werd die ontwikkeling in veel te
sterke mate gekerunerkt door een uitbreiding van centrale regelgeving, hetgeen
leidde tot een inperking van de lokale beleidsvrijheid. In het kader van de
herinrichting van de ABW is gestreefd naar een hernieuwde uitbreiding van die
beleidsvrijheid: ten aanzien van verschillende aspecten van de bijstandsverle-
ning is het belang van centrale regelgeving teruggedrongen. Men dient zich
echter goed te realiseren dat het bestaan van beleidsvrijheid in de context van
vandaag de dag een hele andere betekenis heeft dan pakweg dertig jaar
geleden. Met name brengt het ontbreken van wettelijke voorschriften al lang
niet meer het bestaan van ongeclausuleerde bevoegdheden met zich. De
ontwikkeling van het algemene bestuursrecht heeft ertoe geleid dat een
bestuursorgaan wordt verondersteld op consistente wijze gebruik te maken van
de bevoegdheden die het van de wetgever krijgt toebedeeld. Hiermee is niet
meer zozeer de vraag aan de orde Of er ter realisering van het bijstandsbeleid
regels worden gesteld, doch veeleer op welk niveau dat geschiedt. In dat
verband wijs ik op de bijzondere plaats die in het bijstandsrecht van na de
herinrichting wordt ingenomen door de gemeentelijke verordeningen: door de
gemeenteraad verplicht te stellen ten aanzien van een tweetal kernpunten van
het lokale bijstandsbeleid algemeen verbindende voorschriften tot stand te
brengen, heeft de regering de betrokkenheid van de lokale politiek bij het
gemeentelijk bijstandsbeleid willen vergroten en de rechtszekerheid van de
uitkeringsgerechtigden willen waarborgen (zie § 5).

Ook in situaties waarin de wet niet expliciet om een dergelijke waarborg
vraagt, ligt mijns inziens regulering van de gemeentelijke beleidsvrijheid, hetzij
via beleidsregels, hetzij via richtlijnen, voor de hand. Dit biedt zowel voor de
burger als voor het bestuur voordelen. Voor de gemeenten kunnen gepubliceer-
de beleidsregels dienst doen als een (eerunalige) motivering van een reeks
afzonderlijke beschikkingen en kan via het gebruik van richtlijnen relatief
gemakkelijk aan de eisen van zorgvuldigheid en motivering worden voldaan,
waarbij het voldoen aan die eisen niet meer uitsluitend op de schouders van de
gemeenten terecht komt. 51 Vanuit het oogpunt van de burger kan worden
gewezen op de bevordering van de gelijkheid van behandeling en de vergroting
van de voorspelbaarheid van het bestuur. Voorwaarde is daarbij natuurlijk wei
dat de betreffende regels voor de burger kenbaar zijn. Vanuit die optiek heeft
het gebruik van beleidsregels de voorkeur boven dat van richtlijnen, nu het in
het eerste geval gaat om in de schriftelijke vorm gegoten en op externe
werking gerichte regels. Ook is de juridische betekenis van beleidsregels
duidelijker dan die van richtlijnen. Waar mogelijk dient de gemeente dan ook
over te gaan tot het middels een besluit overnemen van door haar onderschre-
ven richtlijnen, hiermee die richtlijnen tot beleidsregels transformerend.

51 Broring (1993b), biz. 32 en biz. 37.



Al de hierboven beschreven rechtsbronnen worden door het bestuur aangewend
ter realisering van zowel het centrale als het lokale bijstandsbeleid. Ze kunnen
met andere woorden worden gekarakteriseerd als bestuursinstrumenten. In dat
verband zou ik nog willen wijzen op het bestaan van een tweetal andere instru-
menten die in de loop van de herinrichtingsoperatie een prominente plaats in
het bijstandslandschap hebben weten te veroveren. Ik doel op het beleidsplan
en op het convenant.

Het beleidsplan is een veel gebruikt instrument om te komen tot structurering
van het overheidsbeleid, het bijstandsbeleid daarbij inbegrepen." Het belang
van deze figuur, mede als alternatief voor de uitvaardiging van algemeen
verbindende voorschriften, is met name in de tweede fase van de herinrichting
van de ABW diverse malen benadrukt. De jaarlijkse vaststelling van een
beleidsplan wordt gezien als de weg waarlangs het gemeentebestuur voor de
individuele burger, voor maatschappelijke organisaties en voor de rijksoverheid
als toezichthouder en overlegpartner, zichtbaar kan maken op welke wijze aan
de uitvoeringsverantwoordelijkheid concreet inhoud wordt gegeven." Uitein-
delijk is zelfs gekozen voor opname in de wet van een bepaling krachtens
welke B en W zorg moeten dragen voor de totstandkoming van een jaarlijks
plan en een beleidsverslag gericht op enerzijds de bevordering van een recht-
matige en doelmatige uitvoering van de ABW en anderzijds de bevordering
van de zelfstandige bestaansvoorziening (art. 118 ABW). Invoering van een
wettelijke verplichting levert volgens de regering een garantie op dat de
gemeenten inderdaad de benodigde aandacht en intensiteit zullen geven aan de
fraudebestrijding en uitstroombevordering." De juridische betekenis van een
dergelijk beleidsplan is niet eenduidig. Afhankelijk van de inhoud van de
verschillende onderdelen en bepalingen van het plan zal er in het ene geval
sprake zijn van beleidsregels en in het andere geval van regels zonder rechtsge-
volg. In het eerste geval fungeert het beleidsplan niet aIleen als beleidskader,
doch ook als rechtsbron."

Een tweede figuur die hier de aandacht verdient is het zogenaamde conve-
nant. Onder die naam gaan in de sfeer van de bijstand afspraken schuil
gemaakt tussen de centrale overheid en de gemeenten respectievelijk de VNG

52 Zie in algemene zin over plannen Van WijkJKonijnenbelt/Van Male (1993), bIz. 282-291. Het
betreft een figuur die ook onder andere benamingen schuilgaat, zoals bijvoorbeeld programma,
begroting of nota. Al deze stukken hebben volgens Konijnenbelt gemeen dat ze een samenhangend
overzicht geven van maatschappelijke activiteiten of voorgenomen overheidsbeleid.
53 MvT, biz. 76. Vanuit de Tweede Kamer was al eerder gepleit voor de totstandkoming van
gemeentelijke beleidsplannen op het terrein van de fraudebestrijding; zie Kamerstukken II, 1992-
1993, 17050, nr. 160 (motie Bijleveld-Schouten).
54 NvW, bIz. 62. Zie ook Van de Griendt en Grooten (1993). Ik wijs op het feit dat art. 111,
tweede lid, van de Gemeentewet een wettelijke basis vordert voor de verplichting tot opstelling
van een beleidsplan. Oaarbij dient een dergelijke verplichting volgens art. 112, eerste lid, van die
wet voort te vloeien uit de noodzaak tot afstemming tussen gemeentelijk beleid en het beleid van
provincie of Rijk, of de ontwikkeling van beleid op een nieuw terrein.
55 Zie over de verbindende werking van plannen ook Broring (1993a), biz. 434-454.

102



en betrekking hebbend op de uitvoering van de ABW. Ais regel ontberen deze
afspraken enig rechtsgevolg en wordt volstaan met het formuleren van algeme-
ne beleidsvoornemens." Dat dergelijke afspraken verstrekkende gevolgen
kunnen hebben voor zowel de beleids- als de rechtsontwikkeling, moge blijken
uit de invloed die in het kader van de herinrichtingsoperatie is uitgegaan van
het tussen de VNG en de staatssecretaris van SZW gesloten Bijstandsakkoord;
ik verwijs dienaangaande naar hoofdstuk 3, § 8.

9. Vergelijking met bet overige sociale-zekerbeidsrecbt

In het overige sociale-zekerheidsrecht treffen we dezelfde soorten rechtsbron-
nen aan als in het bijstandsrecht. Ook voor wat betreft het feitelijke belang van
de verschillende bronnen lijkt er van fundamentele verschillen geen sprake te
zijn. Wellicht moet een uitzondering worden gemaakt voor het internationa/e
recht. We hebben gezien dat de bijstand vaak is uitgesloten van de materiele
werkingssfeer van internationale regelingen. Ais regel zijn die teksten weI
toepasselijk op de sociale verzekeringen. De positie van de tussen de sociale
verzekeringen en de ABW gesitueerde sociale voorzieningen, de WVG, de
TW, de lOA W en IOAZ, is daarbij niet altijd op voorhand duidelijk. Overi-
gens levert de toepasselijkheid van het internationale recht als regel niet veel
op, zulks als gevolg van het ontbreken van rechtstreekse werking van de
betreffende internationaalrechtelijke bepalingen. Een belangrijke uitzondering
vormt in dat kader de Europese coordinatieverordening nr. 1408171; deze heeft
in zijn geheel rechtstreekse werking. Het verbaast dan ook niet dat juist met
betrekking tot deze Verordening regelmatig de vraag naar de afbakening van
de materiele werkingssfeer voorligt. Deze vraag speelt met name ten aanzien
van regelingen die karaktertrekken vertonen van zowel socia/e zekerheid als
socia/e bijstand; gesproken wordt weI van gemengde prestaties. Het Europese
Hof van Justitie ziet zich regelmatig voor de vraag gesteld waar de grens
tussen beide categorieen moet worden getrokken. Niet beslissend is in ieder
geval de kwalificatie van de regeling onder nationaal recht. Uit art. 4, tweede
lid, van de Verordening blijkt reeds dat ook de wijze van financiering niet als
onderscheidend criterium kan gelden. Doorslaggevend is slechts of de betref-
fende regeling een wettelijk omschreven positie aan betrokkene toekent - er
met andere woorden geen sprake is van een individuele en discretionaire
beoordeling - en ze betrekking heeft op een van de in art. 4, eerste lid, van de
Verordening genoemde traditionele sociale-zekerheidsrisico's. Is aan beide

56 Zouden verpJichtingen worden geschapen met betrekking tot de wijze waarop van bestuursbe-
voegdheden gebruik zou worden gemaakt, dan zou er sprake zijn van een 'gewone' bevoegdhe-
denovereenkomst; zie over dergeJijke overeenkomsten en over convenanten Van Wijk/Konijnen-
beltlVan Male (1993), bIz. 293-312. Volgens KonijnenbeIt maakt juist de vaagheid van de
afspraken de convenantsfiguur aantrekkelijk voor de convenantsgenoten; de keerzijde hiervan is
volgens KonijnenbeIt dat er veel te doen is over de handhaving van convenanten.
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voorwaarden voldaan, dan is de Verordening van toepassing. Hieraan doet niet
af het hanteren van de behoefte van betrokkene als toepassingscriterium of het
niet stellen van eisen ter zake van het arbeidsverleden, de premiebetaling of de
verzekering." Zoals reeds eerder werd opgemerkt, valt - gemeten aan de
genoemde criteria - de ABW niet onder de materiele werkingssfeer van de
Verordening. Het Hof van Justitie heeft inmiddels uitgesproken dat de lOA W
er wel onder valt." Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de IOAZ. Voor wat
betreft de TW wijs ik op het feit dat deze is opgenomen in de verklaring van
de Nederlandse overheid ex art. 5 van de Verordening; de toepasselijkheid van
de Verordening staat daarmee buiten discussie. De positie van de WVG is nog
niet duidelijk." Onder het oude recht zou wellicht ook de RWW tot de
materiele werkingssfeer moeten worden gerekend." de integratie van deze
regeling in de ABW constitueert in die optiek een terugdringing van de invloed
van het communautaire recht in de sfeer van de bijstand.

Over het algemeen kan men stellen dat de inrichting van het sociale-zeker-
heidsstelsel nog grotendeels een nationale aangelegenheid is. De internationale
of supranationale bemoeienis blijft als regel beperkt tot de coordinatie van de
verschillende nationale stelsels. Het opheffen van de verschillen tussen die
stelsels - een harmonisatie van de sociale zekerheid - wordt op dit moment
nauwelijks serieus nagestreefd. Illustratief is in dat verband de recente adoptie
binnen de EG van de minder vergaande doelstelling van convergentie van de
sociale zekerheidsstelsels van de lidstaten. Via aanbevelingen aan de lidstaten
worden gemeenschappelijke doelstellingen van sociaal beleid geformuleerd. De
aanbevelingen binden de lidstaten niet; de burgers kunnen er evenmin rechten
aan ontlenen."

Op de doorgaans beperkte invloed van het intemationale recht bestaat een
belangrijke uitzondering. Ik doel op de doorvoering van het beginsel van
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid, met name
via de reeds genoemde Derde Richtlijn van de EG en art. 26 van het IVBPR.

57 Zie HvJ EO 22 juni 1972 (Frill i), RSV 1973/1 en HvJ EO 27 maart 1985 (Hoeckx), RSV
1985/177. Een belangrijke kanttekening is wei dat een beroep op een regeling als hier bedoeld
enkel open staat voor de werknemer of zelfstandige die reeds op basis van eerdere beroepsac-
tiviteiten onder een sociale-zekerheidsuitkering valt van de Iidstaat waarvan de wetgeving wordt
ingeroepen; zie HvJ EO 20 juni 1991 (Newton), RSV 1993/51 m.n. F.W.M. Keunen. De in de
jurisprudentie ontwikkelde regels zijn voor een deel - en in ongelukkige fonnulering - neergelegd
in art. 4, lid 2bis, van de Verordening. Voor het overige blijft die jurisprudentie van belang. Zie
voor een bespreking van dezejurisprudentie ook Pennings (1993), biz. 65-72, Jorens (1992), biz.
33-42 en Noordam (1994), biz. 372-373.
58 HvJ EO 2 augustus 1993 (Acciardi), RSV 1994/117. Zie ook het nationale vervolg op deze zaak
in RvS, AO 9 december 1993, PS 1994, biz. 535-538.
59 Zie Noordam (1994), biz. 374.
60 In die zin ook Noordam (1994), biz. 373.
61 In 1992 zijn twee van dergelijke aanbevelingen tot stand gekomen. De eerste aanbeveling bevat
gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten in de stelsels van socia Ie
bescherming (PB EG 1992, L 245), de andere betreft de convergentie van de doelstellingen en het
beleid op het gebied van de sociale beschenning (PB EG 1992, L 245).
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Dit heeft in Nederland geleid tot ingrijpende aanpassingen in de sfeer van met
name de sociale verzekeringen.f

62 Zie hierover Noordarn (1994), blz. 360-363.
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Hoofdstuk 5

Uitvoeringsorganisatie

1. Inleiding

Met de totstandkoming van de ABW in 1963 werd de exclusieve verantwoor-
delijkheid van de overheid voor de financiele bestaanszekerheid van alle
burgers wettelijk erkend. De overheidsverantwoordelijkheid voor de bijstand-
sverlening kent uiteenlopende aspecten. Naast de fmanciering van de bijstands-
uitgaven en de zorg voor een beleidsmatig en wettelijk kader, draagt de
overheid de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de ABW. Over de
organisatie van de uitvoering handelt het voorliggende hoofdstuk.

Bij de vorrngeving van de uitvoeringsorganisatie koos de wetgever van 1963
voor uitvoering op lokaal niveau, hiennee aansluiting zoekend bij de vanouds
bestaande praktijk. De keuze voor uitvoering door de gemeenten werd gerecht-
vaardigd vanuit de overtuiging dat men op Iokaal niveau het beste kennis kon
nemen van de concrete omstandigheden waarin het verzoek om bijstand zich
voordeed. Ook werd het ongewenst geacht de uitvoering van de ABW te
brengen buiten de sfeer van het plaastelijke sociaIe beleid van het gemeentebe-
stuur. De gemeentelijke overheid genoot aanvankelijk een grote mate van
beleidsvrijheid. Zulks kwam niet alleen tot uitdrukking in het ontbreken van
gedetailleerde regelgeving, doch evenzeer in de afwezigheid van wettelijke
bepalingen met betrekking tot het toezicht. De uitoefening van rijkstoezicht had
aan het begin van de jaren dertig zijn intrede gedaan. Aan de basis hiervan lag
een wijziging in de financieringsverhouding tussen Rijk en gemeenten: de
uitgaven voor armenzorg kwamen voortaan grotendeels voor rekening van het
Rijk, en de omvang van die uitgaven werd dan ook een zaak van nationaal
belang. Vooriopig echter speelde het toezicht een vrij marginale rol: als gevoIg
van de gunstige econornische ontwikkelingen na 1945 Iiepen de uitgaven voor
armenzorg terug en werd voor een intensivering van het toezicht geen reden
gezien.

Met de structure Ie wijziging van de ABW in 1972 werd de wettelijke leemte
opgevuld: naast een uitbreiding van de mogeIijkheden tot het uitvaardigen van
centrale regelgeving werd de bevoegde minister voorzien van een uitgebreid
instrumentarium ter effectuering van zijn toezichthoudende taak. Opnieuw
speelde het financiele motief een belangrijke rol: gelet op de inrniddels sterk
toegenomen omvang van de bijstandsuitgaven meende de wetgever dat de
financiele en de beleidsmatige verantwoordelijkheid duidelijker dan voorheen
aan elkaar gekoppeld dienden te worden.
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De structurele wijziging van de ABW vorrnde de aanzet tot een duidelijke
accentverschuiving binnen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en
gemeenten voor de bijstandsverlening: de toename van centrale regelgeving en
de aanscherping van het toezicht zorgden voor een terugdringing van de lokale
beleidsvrijheid. Gelet op de doelsteIlingen die ten grondslag werden gelegd aan
het voomemen tot herinrichting van de ABW, was de regering de mening
toegedaan dat de balans uiteindelijk te ver was doorgeslagen naar het centrale
niveau. Een herijking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en
gemeenten werd noodzakelijk geacht. Deze zou niet aIleen via een verbreding
van de gemeentelijke beleidsmarge in de regelgeving, doch ook via meer
terughoudendheid in de sfeer van het rijkstoezicht moeten worden gerealiseerd.

Het rapport van de Onderzoekscommissie toepassing ABW wierp een nieuw
licht op de uitvoeringsverhoudingen. De commissie constateerde emstige
tekortkomingen ten aanzien van zowel de administratieve organisatie als de
uitvoeringspraktijk van de gemeenten. Waar de toezichthouder had verzuimd
deze gebreken te constateren, had ook deze in de ogen van de commissie
gefaald. Gelet op de zeer kritische bevindingen van de commissie rees de vraag
of de oorspronkelijke plannen van de regering inzake de verantwoordelijkheids-
verdeling tussen Rijk en gemeenten nog weI onverkort konden worden gehand-
haafd. Alvorens ik in § 6 van dit hoofdstuk nader bij die vraag stil sta, geef ik
eerst een uiteenzetting van het geldende recht met betrekking tot de uitvoe-
ringsorganisatie.

De uitvoering van de ABW is ook na de herinrichting een zaak van de lokale
overheid. Ik begin mijn uiteenzetting hiema dan ook met een overzicht van de
gemeentelijke uitvoeringstaak (§ 2.1). Belast met de uitvoering zijn de colleges
van B en W. Teneinde te kunnen bepalen welk college in een concreet geval
bevoegd is, voorziet de ABW in een regeling inzake de relatieve competentie
(§ 2.2). In de praktijk wordt de uitvoeringstaak van B en W als regel gedele-
geerd aan een speciaal daarvoor in het leven geroepen gemeentelijke commis-
sie, dan weI op basis van mandaat uitgevoerd door ambtenaren van de gemeen-
teo Ik verwijs voor een en ander naar § 2.3. In het kader van de collectieve
belangenbehartiging en de beleidsafstemming is het bestaan van een tweetal
landelijke organisaties van belang, namelijk de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Vereniging van Directeuren Van Overheidsorganen voor
Sociale Arbeid. In § 2.4 besteed ik er kort aandacht aan.

De minister van SZW houdt toezicht op de uitvoering van de ABW. Daar-
naast hebben ook de gemeenteraad en de gemeente-accountant een rol in het
toezicht (§ 3.1). De minister beschikt over een uitgebreid instrumentarium ter
effectuering van zijn toezichthoudende taak (§ 3.2).

Naast de uitvoering en het toezicht onderscheiden we de advisering als een
belangrijke functie van de uitvoeringsorganisatie. Met de advisering ter zake
van kwesties de ABW betreffende is op landelijk niveau belast de Commissie
Sociale Voorzieningen van de SER (§ 4.1). Daarnaast functioneren op lokaal
niveau gemeentelijke adviescommissies (§ 4.2).
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Bijzondere aandacht verdient tot slot nog de in het kader van de uitvoering van
de ABW vereiste samenwerking tussen gemeenten en de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie (§ 5).

Na de uiteenzetting van het geldende recht sta ik nog even stil bij de ontwik-
keling die in het kader van de herinrichting van de ABW met betrekking tot de
uitvoeringsorganisatie heeft plaatsgevonden (§ 6). Ik sluit het hoofdstuk af met
een globale vergelijking van de uitvoeringsorganisatie in het bijstandsrecht met
die in het overige sociale-zekerheidsrecht (§ 7).

De in de volgende paragrafen behandelde materie wordt vrijwel integraal bestreken door Hoofd-
stuk IX van de ABW, getiteld "Uitvoering, Advisering en Toezicht". Het hoofdstuk bevat een
vijftal paragrafen:
§ 1: Verantwoordelijkheid voor de uitvoering (art. 116-120);
§ 2: Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling (art. 121-128);
§ 3: Adviesorgaan (art. 129);
§ 4: Toezicht(art. 130-131);
§ 5: Beleidsinforrnatie (art. 132-133).

Ook buiten Hoofdstuk IX zijn bepalingen gelegen die betrekking hebben op de uitvoerings-
organisatie van de bijstand. Het betreft achtereenvolgens:
- art. 63 en 64 ABW, betreffende de aanwijzing van de gemeente van bijstand en de beslechting
van domiciliegeschillen. De artikelen zijn opgenomen in hoofdstuk V inzake het geldend maken
van het recht op uitkering. Daar is zeker iets voor te zeggen: de betrokkene dient immers te weten
tot welke gemeente hij zijn aanvraag moet richten, wi! hij zijn recht op bijstand kunnen realiseren
(zie nader hoofdstuk 9, § 2). Hier worden art. 63 en 64 echter benaderd vanuit het perspectiefvan
de organisatie van de uitvoering, namelijk als regeling van de relatieve competentie;
- art. Ill, tweede en vierde lid, ABW, betreffende de sarnenwerking tussen B en W en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie;
- art. 135, tweede lid, ABW, en art. 136, derde en vierde lid, ABW, inzake het lager vaststellen
van voorschotten en het niet vergoeden van kosten. Evenals onder het oude recht zijn die
bepalingen opgenomen in Hoofdstuk X betreffende de financiering. Dit is minder juist; in feite
betreft het instrumenten in het kader van het door de minister uitgeoefende toezicht. I

Bovengenoemde bepalingen komen hierna ter sprake, zij het met uitzondering van de bepalingen
van paragraaf 2 van Hoofdstuk IX inzake de inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling;
deze worden in hoofdstuk 9, § 5 van dit boek besproken.

In vergelijking met de oude ABW valt de nieuwe regeling inzake de relatieve competentie op;
vergelijk het nieuwe art. 63 ABW met art. 14-21 ABW (oud). Ook zijn de aparte hoofdstukken
met betrekking tot de adviesorganen (hoofdstuk V ABW [oud]) en het toezicht op de uitvoering
(hoofdstuk VA ABW [oud]) samengebracht in een hoofdstuk, en is in datzelfde hoofdstuk een
expliciete bevoegdheidstoedeling aan B en W opgenomen.

2. Uitvoering

2.1. Uitvoering door burgemeester en wethouders

De uitvoering van de ABW berust bij burgemeester en wethouders (art. 116
ABW). Het college kan worden gekwalificeerd als bestuursorgaan in de zin

I In die zin ook de MvT, biz. 84.
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van de Algemene wet bestuursrecht. 2 Het belangrijkste aspect van de uitvoe-
ringstaak is gelegen in het verstrekken van bijstand in de daarvoor in aanmer-
king komende gevallen. In dat kader zijn B en W verplieht tot het verriehten
van een hele reeks van zowel feitelijke handelingen als reehtshandelingen,
zoals het (periodiek) verriehten van het benodigde onderzoek (art. 66 ABW),
het nemen van besluiten op aanvragen (art. 67 ABW) en het betalen van de
bijstand (art. 73 ABW). In het kader van de prestatieverlening komt B en W in
sommige gevallen enige beleidsvrijheid toe. Ik denk bijvoorbeeld aan de
mogelijkheid om bij wijze van uitzondering bijstand te verlenen aan een
illegale vreemdeling (art. 11 ABW), aan de mogelijkheid om de vorm van de
bijstandsverlening te bepalen (art. 21 en 24 ABW) en aan de beleidsvrijheid bij
de verlening van gemeentelijke toeslagen (artt. 33-38 ABW) en bijzondere
bijstand (art. 39-41 ABW). Ter invulling van die vrijheid vindt een zekere
beleidsvorming plaats, bijvoorbeeld via de opstelling van beleidsregels of een
beleidsplan; ook deze kan tot de uitvoering worden gerekend. Ik wijs er
overigens op dat ook aan de gemeenteraad een zekere beleidsbepalende funetie
toekomt (zie hoofdstuk 4, § 5).

De uitvoeringstaak van B en W kent meer aspecten dan het verstrekken van
prestaties alleen. De meeste taken hebben een imperatief karakter. Zo zijn B en
W verplicht om in voorkomende gevallen over te gaan tot het opleggen van
sancties (art. 14 ABW) en het terugvorderen (art. 78 ABW) of verhalen (art.
92 ABW) van verleende bijstand. Ook dienen B en Ween administratie te
voeren die voldoet aan de eisen van de wet (art. 117 en 126 ABW) en dienen
ze aan derden bepaalde gegevens te verstrekken (art. 124, 125, 132 en 133
ABW). Verder verplicht de wet B en W zorg te dragen voor een doeltreffende
voorlichting in de gemeente aangaande de verlening van bijstand (art. 119
ABW). Een bijzondere voorlichtings- en bemiddelingstaak bestaat ten aanzien
van de inschakeling van voorliggende voorzieningen (art. 18 ABW). Tot slot
noem ik de verpliehting van B en W om te bevorderen dat de belanghebbende
gebruik maakt van voorzieningen die bijdragen tot diens zelfstandige voor-
ziening in het bestaan. In dat kader dragen zij zorg voor de noodzakelijke
voorliehting en bemiddeling (art. 111, eerste lid, ABW).

Voorwaar een omvangrijk takenpakket. Het is interessant om te zien welke opvattingen de
uitvoeringsorganen zelf hebben omtrent het door hen uit te voeren takenpakket. Volgens de
Onderzoekscommissie toepassing ABW, die zich baseerde op omschrijvingen afkomstig van de
uitvoeringsorganen, worden de volgende taken onderscheiden: inkomensverstrekking (als klassieke
taak), ondersteuning van de arbeidsinschakeling (een taak die met name de laatste jaren tot
ontwikkeling is gekomen), persoonlijke hulp (met name schuldhulpverlening, aandacht voor
achterstandssituaties, kortdurende begeleiding bij sociale problem en en verwijzing naar bijvoor-
beeld RlAGG of het maatschappelijk werk), terugvordering en verhaal, fraudebestrijding (hetgeen

2 Zie art. I: I, eerste lid, onder a, Awb.
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v66r 1987 nog nauwelijks a1s aparte taak werd gezien) en algemene dienstverlening (het geven van
voorlichting en het bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor degenene die infonnatie vragen).'

Welke consequenties zijn voor B en W verbonden aan het niet nakomen van de
verplichtingen in het kader van hun uitvoeringstaak? Wanneer de niet-nako-
ming de potentieel rechthebbende raakt, kunnen B en W worden geconfron-
teerd met een bezwaar- of beroepsprocedure; ik verwijs dienaangaande naar
hoofdstuk 11 van dit boek. Van een andere orde is het mogelijk optreden van
de toezichthouder bij het niet nakomen van de verplichtingen; in § 3 van dit
hoofdstuk besteed ik hieraan nader aandacht.

2.2. Relatieve competentie

Verplicht tot bijstandsverlening in een concreet gevaI is het college van B en
W van de gemeente waar de belanghebbende woonplaats heeft (art. 63, eerste
lid, ABW). Voor de invulling van het woonplaatsbegrip verwijst de wet naar
de regeling neergelegd in Titel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Uitgangspunt van deze regeling is dat de woonplaats van een natuurlijk
persoon zich bevindt te zijner woonstede (art. 1:10, eerste lid, BW). Onder
woonstede moet worden verstaan de woning van de betrokkene. Een natuurlijk
persoon verliest zijn woonstede door daden, waaruit zijn wiI blijkt om haar
prijs te geven (art. 1: 11, eerste lid, BW). Zo is de opname in een psychiatri-
sche inrichting of het ondergaan van een langdurige gevangenisstraf op zichzelf
nog niet voldoende om het verlies van de woonstede aan te nemen. Daarvoor is
nodig de wil niet meer in de woonstede terug te keren, welke kan blijken uit
bijkomende handelingen aIs verkoop van de woning of opzegging van de
huur." Daarnaast wordt een natuurlijk persoon vermoed zijn woonstede te
hebben verplaatst, wanneer hij daarvan op de wettelijk voorgeschreven wijze
aan de betrokken gemeentebesturen heeft kennis gegeven (art. 1:11, tweede lid,
BW). Het betreft hier een regel van bewijsrecht. Bij strijd tussen de feiten en
de door de betrokkene afgelegde verklaringen, beslissen de feiten. Bij inschrij-
ving in het bevolkingsregister is met andere woorden tegenbewijs toegelaten.

Vgl. voor dat laatste RvS, AG 28 april 1988, JABW 1988/252: uit de geschiedenis van totstandko-
ming van de ABW blijkt, dat het begrip 'bevinden" een feitelijk karakter draagt. Het enkele feit
van inschrijving in het bevolkingsregister van een gemeente is dan ook niet bepalend voor de

3 Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993), bIz. 17. Vgl. ook de NvW, blz, 65, waar wordt
gesproken over uitvoeringsfuncties. Achtereenvo1gens worden onderscheiden: de sanctionerings-
functie, de zorgfunctie, de beslissingsfunctie, de onderzoeks- en verificatiefunctie, de activerings-
functie, de fraudebestrijdingsfunctie, de controle- en verantwoordingsfunctie, de voorlichtingsfunc-
tie en de invorderingsfunctie. lk wijs daarnaast op de stelling geponeerd in de MvT, biz. 75, dat
de taak van B en W zich in zekere mate uitstrekt tot de zorg voor het maatschappelijk functione-
ren van de bijstandsgerechtigden.
4 Aldus Asser-De Ruiter-Moltmaker (1992), biz. 47.
5 Dit begrip starnt uit het oude recht; zie het slot van de onderhavige paragraaf.
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beantwoording van de vraag, waar een persoon zich voor de toepassing van de ABW feitelijk
bevindt. Betrokkene had zowel bij de GSD, het GAB, het ziekenfonds als de Vreemdelingendienst,
een bepaald adres opgegeven en dat adres ook als postadres gebruikt. Het enkele feit dat
betrokkene, om welke reden dan ook, niet ingeschreven stond in het bevolkingsregister, kon dan
ook geen zelfstandige grond vormen om de bijstandsaanvraag af te wijzen.

Bij gebreke van een woonstede geldt als woonplaats de plaats waar betrokkene
werkelijk verblijft (art. 1:10, eerste lid, BW). Het werkelijk verblijf bepaalt
slechts dan de woonplaats, wanneer dit niet van zeer voorbijgaande aard is."
Tijdelijk verblijf buiten de woonplaats heeft met andere woorden geen gevol-
gen voor de relatieve competentie.

In dezelfde zin art. 16 en 17 ABW (oud). Een goed voorbeeld uit de onder het oude recht
gewezen jurisprudentie biedt KB 26 maart 1992, JABW 1992/151: betrokkene had wegens
huwelijksmoeilijkheden met haar kinderen de echtelijke woning verlaten en haar intrek genomen in
een opvangcentrum in een andere gemeente. Volgens de Kroon was het verblijf in het opvangcen-
trum er op gericht betrokkene en haar kinderen tijdelijk onderdak te verschaffen, in afwachting
van de te maken keuze. Betrokkene had van meet af aan voor ogen gestaan terug te keren naar de
door haar verlaten gemeente, zij het niet naar haar echtgenoot. In KB 18 maart 1991, JABW
1991/109, betreft het de bevoegdheid ten opzichte van een gedetineerde. Volgens de Kroon wordt
de gedetineerde, gelet op de aard van het verblijf in detentie, geacht zich te bevinden in de
gemeente waar hij v66r de detentieperiode woonachtig was en niet in de gemeente van detentie.
Ook bij een strafonderbreking, welke slechts kan worden verleend voor een periode van maximaal
drie maanden en na ommekomst waarvan het verblijf in detentie wordt voortgezet, blijft de
genoemde gemeente bevoegd, ook indien die strafonderbreking in een andere gemeente wordt
doorgebracht. Het gaat dan namelijk om een verblijf met een vooropgezet tijdelijk karakter in de
zin van art. 16 ABW (oud).

De minderjarige voIgt de woonplaats van hem die het gezag over hem uitoe-
fent, de onder curatele gestelde die van zijn curator. Oefenen beide ouders
tezamen het gezag over hun minderjarige kind uit, doch hebben zij niet dezelf-
de woonplaats, dan voIgt het kind de woonplaats van de ouder bij wie het
feitelijk verblijft dan wei laatstelijk heeft verbleven (art. 1:12, eerste lid, BW).
De hier gegeven regel lijdt uitzondering ten opzichte van de minderjarige die,
in afwijking van het beginsel van gezinsbijstand, als zelfstandig subject van
bijstandsverlening wordt beschouwd.' Diens eigen woonplaats bepaalt de
relatieve competentie.

Het is mogelijk dat, gemeten aan de hiervoor weergegeven regels, een beIang-
hebbende zonder woonplaats moet worden geacht, met name omdat een
woning ontbreekt en er geen sprake is van een verblijf van enige duurzaamheid
in een bepaalde gemeente. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een zwervend
bestaan leidt. Ook kan het zijn dat, bij gebrek aan toereikende en overtuigende
gegevens, de woonplaats van belanghebbende niet met voldoende zekerheid

6 Aldus Asser-De Ruiter-Moltmaker (1992), biz. 44.
7 Ik wijs er op dat afwijking van het beginsel van gezinsbijstand slechts in uitzonderlijke gevallen
toelaatbaar wordt geacht. Zie nader hoofdstuk 6, § 2.
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kan worden vastgesteld. In beide situaties kan weliswaar sprake zijn van een
recht op bijstand - het hebben van een woonplaats is namelijk geen voorwaarde
voor dat recht (zie hoofdstuk 6, § 3.2) - doch kan, bij gebreke van een be-
voegd college van B en W, dat recht niet geldend worden gemaakt.

De belanghebbende dient, gelet op zijn inlichtingenverplichting (art. 65 ABW), duidelijkheid te
verschaffen omtrent zijn woonplaats. Zie in dat kader KB 27 november 1984, JABW 1985/73: de
zich in casu voordoende feiten en omstandigheden leverden voldoende twijfels en onduide-
Jijkheden op omtrent de verblijfplaats van de betrokkene om beeindiging van de uitkering te
rechtvaardigen; de beeindiging werd gegrond op de algemene inlichtingenverplichtinging van art.
30, tweede lid, ABW (oud). Vgl. RvS, AB 6 oktober 1994, JABW 1995/29: door toedoen van
belanghebbende bestond onvoldoende inzicht in haar woon- en leefsituatie om te kunnen
beoordelen of en in hoeverre zij in behoeftige omstandigheden verkeerde, zodat haar uitkering op
goede gronden is beeindigd.

Soms kan aan betrokkene het voordeel van de twijfel worden gegund. Zie bijvoorbeeld KB 7
mei 1987, JABW 1987/327: betrokkene voerde gedurende een korte periode een zwervend bestaan;
een controleerbaar woonadres is dan niet voorhanden. Evenmin was echter gebleken dat betrokke-
ne buiten de gemeente een vast adres had. Gelet op de ornstandigheden diende betrokkene het
voordeel van de twijfel over zijn verblijfplaats te worden gegund, zodat er geen grond was voor
beeindiging van de uitkering.

Bij amvb kan worden bepaald dat aan ondernemers in de binnenvaart die in
een daarbij aangegeven gebied verblijven, bijstand wordt verleend door B en
W van een bij die maatregel aan te wijzen gemeente (art. 63, tweede lid,
ABW).

Vgl. art. 19a ABW (oud) en het hierop gebaseerde Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening
ondernemers in de binnenvaart (KB van 31 augustus 1976, Stb. 485). Bijstandsverlening op basis
van dit besluit betreft jaarlijks ongeveer honderd gevallen. Gezien deze geringe omvang werd er
aanvankelijk onvoldoende reden aanwezig geacht de betreffende bijstandsverlening nog langer via
een aanwijzingsbesluit in bepaalde gemeenten te concentreren." De Commissie Sociale Voorzienin-
gen van de SER was echter v66r handhaving van het besluit. Haar was gebleken dat de direct
betrokkenen hieraan grote waarde hechtten, omwille van zowel de aan de specifieke regeling
verbonden voordelen (snelle behandelingsprocedure, specifiek opgebouwde deskundigheid en
kennis bij de aangewezen gemeenten) als het eigen karakter van de betreffende bedrijfstak. De
commissie achtte het niet doelmatig en dus niet gewenst het aanwijzingsbesluit in te trekken."
Mede naar aanleiding van de moeilijke situatie waarin de betreffende bedrijfstak verkeert, is de
regering uiteindelijk overstag gegaan. De noodzakelijk geachte specifieke deskundigheid bij de
afhandeling van aanvragen van ondemerners in de binnenvaart heeft daarbij de doorslag gege-
ven."

In art. 64 ABW is voorzien in een regeling voor domiciliegeschillen. Deze
regeling moet worden gelezen in samenhang met art. 2:3 Awb. Laatstgenoemde
bepaling bevat een algemene verplichting tot doorzending van geschriften tot
behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is. Indien
doorzending van de aanvraag naar B en W van een andere gemeente heeft

8 MvT, bIz. 57.
9 Cornmissie Sociale Voorzieningen (1991), bIz. 47.
JO Tweede NvW, biz. 8.
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plaatsgevonden en deze van oordeel zijn dat zij evenrnin de aanvraag dienen te
behandelen, terwijl geen zekerheid kan worden verkregen over de woonplaats
als bedoeld in art. 63 ABW, dragen B en W die de doorgezonden aanvraag
hebben ontvangen er zorg voor dat het geschil aanhangig wordt gemaakt (art.
64, eerste lid, ABW). De wet spreekt zich niet uit over de vraag bij wie het
geschil aanhangig moet worden gemaakt; de Kroon lijkt hier het aangewezen
orgaan."

Het is duidelijk dat een domiciliegeschil niet mag leiden tot vertraging in de
bijstandsverlening. De belanghebbende zou hierdoor immers buiten eigen
toedoen in financiele problemen geraken. Ter voorkoming van dergelijke
problemen bepaalt de wet dan ook dat, in afwachting van een beslissing inzake
het domiciliegeschil, B en W van de gemeente waar de belanghebbende
werkelijk verblijft tot bijstandsverlening verplicht zijn (art. 64, tweede lid,
ABW).12

Het oude recht hanteerde als uitgangspunt voor de bepaling van de relatieve competentie de
zogenaamde bevindgemeente; zie art. 14, 15 en 21 ABW (oud). In het merendeel van de gevallen
zal dit dezelfde gemeente zijn als de gemeente waar de belanghebbende zijn woonplaats heeft in
de zin van art. 1:10 BW. Laatstgenoemde gemeente blijft onder het nieuwe recht bevoegd in geval
van tijdelijk verblijf buiten de woonplaats. Ook onder het oude recht was dit zo; de hierop
betrekking hebbende art. 16 en 17 ABW (oud) zijn echter, als gevolg van de verwijzing in art. 63
ABW naar het Burgerlijk Wetboek, overbodig geworden. In de huidige wet vinden we evenrnin
terug de bijzondere regeling voor personen in inrichtingen, zoals deze was neergelegd in de artt.
18 en 19 ABW (oud). Thans is in beginsel bevoegd de gemeente waar de inrichting gevestigd is.
Voorwaarde is weI dat uit een door daden ondersteunde wilsuiting kan worden afgeleid dat de
belanghebbende, die zijn intrek neemt in een inrichting, geacht moet worden zijn woonplaats te
hebben overgebracht naar de plaats waar de inrichting zich bevindt. Te denken valt bijvoorbeeld
aan het verkopen van de woning van degene die in de inrichting is opgenomen." Uit het oude
recht is wel overgenomen de bijzondere regeling voor ondernemers in de binnenvaart. Ook de
huidige regeling inzake domiciliegeschillen komt in grote lijnen overeen met die uit het oude
recht; de geschillenbeslechting was onder het oude recht in handen van de Kroon.

II Zulks gelet op het bepaalde in art. 136 Grondwet. Volgens de MvT, bIz. 162, bestaat er een
keuzemogelijkheid voor B en W tussen het aanhangig maken bij de burgerlijke rechter en het
aanhangig maken bij de Kroon. Onduidelijk is waarop deze keuzemogelijkheid gebaseerd zou
moeten zijn. De wetgever studeert overigens nog op een algemene regeling voor de beslechting
van dit soort zogenaamde horizontale bestuursgeschillen. Zie in dat verband de publicaties van Ten
Berge e.a. (1989) en van Drupsteen en Kraan (1990).
12Kosten van bijstand verleend op basis van deze bepaling worden vergoed door de gemeente
waarvan de taak is waargenomen (art. 64, vierde lid, ABW).
13 Aldus de MvT, bIz. 161-162. De bezwaren die vroeger uit een oogpunt van onredelijke
lastenverdeling bestonden tegen een dergelijke regeling, gelden volgens de wetgever thans in veel
mindere mate, nu vanaf 1 januari 1985 de financiering van de bejaardenoorden ingrijpend is
gewijzigd. Nu het aantal personen dat bijstand ontvangt en in een inrichting verblijft die buiten de
eigen gemeente is gelegen niet omvangrijk is en het hierbij bovendien per geval om relatief
geringe bedragen gaat, is de verwachting dat zich geen aanzienlijke financiele effecten zullen
voordoen; MvT, biz. 56-57.
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2.3. Delegatie en mandaat

Het in § 2.1 omschreven takenpakket wordt in de dagelijkse praktijk als regel
niet door B en W zelf uitgevoerd. In sommige gevallen zijn de ter zake aan B
en W toekomende bevoegdheden gedelegeerd aan een ander orgaan, in andere
gevallen vindt uitvoering plaats op basis van mandaat.

De gemeenteraad ontleent aan de Gemeentewet de bevoegdheid tot het instellen
van commissies (art. 82 Gemeentewet). De raad kan, op voorstel van het
college van B en W, aan een dergelijk commissie bevoegdheden van het
college van B en W toekennen (art. 165 Gemeentewet). Aldus geeft de
Gemeentewet een juridische basis voor de zogenaamde colleges voor de
verlening van bijstand. Deze colleges oefenen de op basis van delegatie
verkregen bevoegdheden als eigen bevoegdheden uit. De gemeenteraad kan ter
zake van de uitoefening van de overgedragen bevoegdheid bij verordening
algemene regels stellen (art. 148 Gemeentewet). Via intrekking van het
delegatiebesluit, kan de bevoegdheidsoverdracht ongedaan worden gemaakt."

Met name in grotere gemeenten volstaat de delegatiemogelijkheid niet om te
komen tot een werkbare uitvoeringspraktijk. Behoefte bestaat aldaar aan de
mogelijkheid het nemen van besluiten inzake de verlening van bijstand op te
dragen aan gemeenteambtenaren. De gemeenteraad kan B en W tot het geven
van een dergelijke opdracht machtigen (art. 120, eerste lid, ABW). Er is sprake
van mandaat, hetgeen betekent dat de bevoegdheid en de daarmee gepaard
gaande verantwoordelijkheid bij B en W blijft liggen, dat de ambtenaren
handelen namens B en W en dat laatstgenoemden ter zake van de namens hen
verrichte handelingen zowel algemene als bijzondere aanwijzingen kunnen
geven." De mogelijkheid tot mandaatverlening kent een uitdrukkelijke
wettelijke beperking. Zij kan zich niet uitstrekken tot het beschikken op
bezwaarschriften, noch tot het instellen van beroep (art. 120, tweede lid,
ABW).16

14 Het ontwerp-derde tranche van de Awb bevat in afdeling 10.1.2 een regeling inzake delegatie.
Deze regeling leidt niet tot veranderingen in de in de hoofdtekst beschreven rechtssituatie.
IS Aldus de bestuursrechtelijke doctrine; zie Van WijkIKonijnenbeltlVan Male (1993), biz. 137-
138. In die zin ook de regeling voor mandaat in het ontwerp-derde tranche van de Awb; zie in het
bijzonder art. I.A.I.1.1. I.A.I.1.3 en I.A.1.1.6, eerste lid. De laatste zinsnede van art. 120, eerste
lid, ABW, lijkt tegen die achtergrond overbodig, tenzij bedoeld is dat B en W verplicht zijn regels
te stellen ten aanzien van de bevoegdheidsuitoefening door de gemeenteambtenaren.
16De beperking is ingegeven door het belang van de te beslissen zaken. In het bestuursrecht wordt
algemeen erkend dat, daar waar voor mandaat van een bestuursbevoegdheid in beginsel geen
wettelijke grondslag vereist is, de aard van een bestuursbevoegdheid zich tegen mandate ring ervan
kan verzetten; zie Van WijkIKonijnenbeltlVan Male (1993), biz. 139; vgl. ontwerp-art. I.A.1.1.2
Awb. De uitdrukkelijke wetsbepaling van art. 120, tweede lid, ABW, stelt dit ten aanzien van de
aldaar genoemde zaken buiten twijfel. Overigens is met de genoemde bepaling niet in strijd de
handelwijze dat de ondertekening van beslissingen van B en W op bezwaarschriften is gemanda-
teerd aan een ambtenaar van de gemeente; aldus RvS, AG 13 april 1993, JABW 1993/167. Vgl.
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Artikel 120 ABW vervangt art. 29a ABW (oud). Uit laatstgenoemd artikel is niet overgenomen de
restrictie ten aanzien van het vaststellen en wijzigen van richtlijnen (bedoeld zijn beleidsregels; zie
hoofdstuk 4, § 6). Nu de wet geen verplichting meer bevat inzake de totstandbrenging van
dergelijke regels, bestaat aan deze beperking geen behoefte meer. Korte tijd v66r de herinrichting
van de ABW waren reeds een tweetal andere beperkingen afgeschaft. Het betrof enerzijds de
algemene beperking van de mogelijkheid tot mandaatveriening tot gemeenten met een bepaalde
omvang, en anderzijds de uitsluiting van de mogelijkheid tot mandatering van besluiten ter zake
van verhaal in rechte."

Is geen toepassing gegeven aan art. 120 ABW, dan zijn gemeenteambtenaren
enkel bevoegd tot het verrichten van bepaalde handelingen, zoals het voorberei-
den van beslissingen, de nadere uitwerking van beslissingen op onderdelen,
alsmede de mutatie van reeds verleende bijstand." In dat verband rijst de
vraag in hoeverre door ambtenaren zonder beslissingsbevoegdheid gewekte
verwachtingen dienen te worden gehonoreerd. De dienaangaande onder het
oude recht gewezen jurisprudentie biedt zeer weinig aankopingspunten voor
een dergelijke honorering.

Zie voor een zeer uitgesproken voorbeeld uit de al wat oudere jurisprudentie KB II december
1978, JABW 1979174: het doet niet ter zake, zoals betrokkene stelt, dat door een bij de GSD
werkzame ambtenaar - die daartoe niet bevoegd is - al dan niet enige toezegging is gedaan. Het is
immers van algemene bekendheid, dat beslissingsbevoegdheid te dezen slechts aan die gemeen-
teambtenaren is voorbehouden, aan wie het nemen van beslissingen door B en W op basis van art.
29a ABW (oud) is opgedragen." De meer recente jurisprudentie biedt een kleine opening. Zie
bijvoorbeeld RvS, AG 31 augustus 1988, JABW 198917: niet onder aile omstandigheden is
doorslaggevend dat een behandelend ambtenaar niet bevoegd is rechtens bindende toezeggingen te
doen. De ontbrekende bevoegdheid sluit op zichzelf nog niet uit, dat onder bepaalde omstandighe-
den bij een bijstandsaanvrager - door de mededelingen en/of het optreden van de ambtenaar - de
schijn kan zijn gewekt, dat deze tot het toezeggen van bijstand gelegitimeerd was. Het behandels-
tadium waarin bijstandsaanvragen worden ingenomen en informatie daaromtrent wordt verstrekt,
doet het echter in het algemeen niet aannemelijk zijn, dat daarbij mededelingen worden gedaan,
welke de grens van de bevoegdheid van de ambtenaar in zulk een mate (dat wit zeggen door het
onbevoegdelijk doen van een toezegging) overtreffen. Bepalend is niet de subjectieve ervaring
door de aanvrager, maar de in objectieve zin als toezegging op te vatten mededeling, waaraan een

ontwerp-art. IA.l.1.11 Awb.
17 Afschaffing yond plaats bij Wet van 22 mei 1991, Sib. 394, inzake vereenvoudiging van
regelgeving en vergroting van de provinciale beleidsvrijheid, respectievelijk bij Wet van 15 april
1992, Stb. 193, tot wijziging van de regeling inzake terugvordering en verhaal.
18 De voorbeelden zijn ontleend aan de v66r de invoering van art. 29a ABW (oud) door de Kroon
gewezen jurisprudentie; zie bijvoorbeeld KB 2 september 1966, AB 1966, biz. 730; KB 8 maart
1967, AB 1967, bIz. 418 en KB 14 september 1967, AB 1967, biz. 604, m.nt. l.R. Stellinga. De
Afde1ing geschillen van bestuur voigt de Kroon in dit oordeel; zie RvS, AG 3 mei 1989, JABW
1989/202: vemietigd werd een besluit waarbij achterstallige alimentatie in mindering werd
gebracht op de uitkering van betrokkene. Volgens de AG is dit geen loutere uitvoeringshandeling
in de zin van een mutatie, doch vergt dit een inhoudelijke beslissing, waaraan een afweging ten
grondslag ligt. Nu in de onderhavige gemeente geen toepassing is gegeven aan art. 29a ABW
(oud), dient deze beslissing volgens de AG te worden genomen door B en W en niet, zoals in
casu, door de directeur GSD.
19 Zie over de tot 1987 gewezen jurisprudentie ook R.H.M. Roelofs, Gewekte verwachtingen,
beschermd of beschaamd?, Sociaa/ Bestek, 1987, blz. 69 e.v.
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in rechte te honoreren verwachting op bijstandsverlening kan worden verbonden." Op de
aanvrager rust de plicht om zich van de zekerheid van de gedane mededelingen - te meer indien
deze voor hem van materieel gewicht zijn - te vergewissen. Gelet op art. 1 ABW (oud) is voorts
van belang of in het geval waarin een dergelijke toezegging is gedaan de aanvrager reeds op
enigerlei wijze met de beschikbaarheid van de (verwachte) geldmiddelen rekening heeft gehouden.
Volgens de AG dienen in het besluit op de aanvraag in ieder geval overwegingen te worden
gewijd aan de juistheid van de stelling van betrokkene. In casu was dit onvoldoende gebeurd, doch
dit motiveringsgebrek werd verschoonbaar geacht nu betrokkene zelf niet in voldoende mate
aannemelijk had gemaakt dat ten aanzien van hem zonder voorbehoud door een ambtenaar van de
GSD een individuele toezegging was gedaan. De AG heeft overigens tot dusverre uitdrukkelijk in
het midden gelaten, of een beroep op het vertrouwensbeginsel zou kunnen leiden tot bijstandsver-
lening in strijd met de wet; zie RvS, AG 13 juni 1988, JABW 1989111 en RvS, AG 17 april 1990,
JABW 19901178.

De eventuele bescherming door het vertrouwensbeginsel van door het bestuur bij de burger
gewekte verwachtingen vormt een algemeen bestuursrechtelijk vraagstuk. Of gewekte verwachtin-
gen dienen te worden gehonoreerd is van een aantal factoren afbankelijk: door wie is de verwach-
ting gewekt?; waardoor is de verwachting gewekt?; in hoeverre heeft de betrokkene op grond van
de gewekte verwachtingen dingen gedaan die hij anders achterwege zou hebben gelaten of die hij
anders zou hebben gedaan, waardoor hij nu in een nadeliger positie is komen te verkeren
(dispositievereiste)?; zijn er factoren die zich verzetten tegen het honoreren van het vertrouwen,
zoals bijvoorbeeld een wettelijke regeling?" AI deze factoren komen in de bijstandsjurisprudentie
van de Afdeling geschillen van bestuur naar voren. Gesteld kan worden dat deze jurisprudentie
spoort met de elders in het bestuursrecht gewezen uitspraken.

In de dagelijkse uitvoeringspraktijk is de voorbereiding en tenuitvoerlegging
van beslissingen inzake de bijstandsverlening, afhankelijk van de grootte van
de gemeente, in handen van een gespecialiseerde ambtenaar of afdeling van de
secretarie, dan weI van een aparte tak van dienst. Voor dat laatste biedt art.
196 Gemeentewet een juridische basis. De betreffende dienst droeg tot voor
kort als regel de naam 'Gemeentelijke Sociale Dienst', doch de laatste tijd zijn
ook andere namen in zwang gekomen, zoals bijvoorbeeld 'Dienst Sociale
Zaken' of 'Dienst Maatschappelijk Welzijn' .

In de praktijk is er sprake van een grote mate van differentiatie in de gemeentelijke organisatie
van de bijstandsverlening. Een belangrijk onderscheidend criterium is gelegen in de mate waarin
de uitvoeringstaken worden verricht vanuit een op integrale of gespecialiseerde gevalsbehandeling
gerichte benadering. Ook is er sprake van duidelijke accentverschillen binnen het takenpakket."

20 Zie in dat verband RvS, AG 23 maart 1993, JABW 1993/160: betrokkene had, alvorens zich tot
een alternatieve (ayurvedische) arts te wenden, zijn situatie aan de GSD voorgelegd. De betreffen-
de ambtenaar had hem gezegd: 'ga er maar naartoe, dan zullen wij proberen de kosten vergoed te
krijgen'. De AG is van oordeel dat deze mededeling niet kan worden aangemerkt als een
uitdrukkelijke, het bevoegde orgaan bindende toezegging tot bijstandsverlening.
21 Zie Van WijkIKonijnenbeltlVan Male (1993), biz. 342-343.
22 Op de twee genoemde onderscheidingscriteria wordt gewezen door de Onderzoekscommissie
toepassing ABW (1993), bIz. 16. Zie over de gemeentelijke organisatie van de uitvoering van de
ABW ook Smit (1987), bIz. 78-85, alsmede de daar aangehaalde Iiteratuur.

116



2.4. Landelijke organisaties

Op deze plaats moet melding worden gemaakt van het bestaan van een tweetal
organisaties die weliswaar geen wettelijke taak hebben bij de uitvoering van de
Algemene Bijstandswet, doch die in het kader van de collectieve belangenbe-
hartiging en beleidsontwikkeling van de gemeenten een belangrijke rol spelen.
Het betreft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging
van Directeuren Van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (Divosa).

De collectieve belangenbehartiging krijgt met name vorm in de contacten die
beide verenigingen onderhouden met vertegenwoordigers van de rijksoverheid.
Zo bestaat er bijvoorbeeld een gestructureerd overleg tussen de bewindslieden
van SZW en de VNG over de afstemming tussen het landelijk en gemeentelijk
bijstandsbeleid en tussen het landelijk bijstandsbeleid en de gemeentelijke uit-
voeringspraktijk. Van een formeel-juridische binding van de gemeenten aan de
resultaten van het overleg is geen sprake. Naast het voeren van overleg, houden
VNG en Divosa zich bezig met het, desgevraagd of spontaan, uitbrengen van
adviezen over zaken de ABW betreffende. Verder wijzen zij ieder twee leden
aan van de Commisse Sociale Voorzieningen van de SER (zie nader § 4.1 van
dit hoofdstuk). De invloed van beide verenigingen op het landelijk bijstandsbe-
leid moet niet worden onderschat. Het verloop van de herinrichtingsoperatie -
in het bijzonder de rol die het convenant tussen Rijk en VNG in die operatie
heeft gespeeld - moge hiervan getuigen (zie hoofdstuk 3, § 8 en 15).

VNG en Divosa spelen ook een rol in het kader van de beleidsafstemming
tussen de gemeenten onderling. Beide instanties richten zich met enige regel-
maat via circulaires, aanbevelingen of adviezen tot de gemeenten. Ondanks het
feit dat noch de VNG, noch Divosa in de sfeer van de bijstand over een
rege1gevende bevoegdheid of een bestuursbevoegdheid beschikt, kan aan
dergelijke richtlijnen een zekere juridische betekenis toekomen; ik verwijs
dienaangaande naar de beschouwingen in hoofdstuk 4, § 7.23

Tussen VNG en Divosa is een convenant gesloten; ter vermijding van
overlappingen in het werk van beide verenigingen is hierin afgesproken dat de
VNG zich met name richt op de beleidsmatige aspecten van de ABW en
Divosa meer op de uitvoeringsaspecten."

23 In § 8 van hoofdstuk 4 heb ik gewezen op het - vanuit een oogpunt van kenbaarheid voor de
burger en juridische helderheid voor aile betrokkenen - weinig bevredigende karakter van
richtlijnen als hier bedoeld. Als oplossing werd gesuggereerd de omzetting door de gemeenten van
richtlijnen in beleidsregels. De gemeenten zijn hiertoe echter niet verplicht. Wellicht verdient het
aanbeveling een andere weg te bewandelen. In dat verband wijs ik nog eens op de in § 9 van
hoofdstuk 4 gedane suggestie om de VNG of Divosa - met het oog op de beleidsafstemming
tussen gemeenten onderling en in navolging van het Tica - een regelgevende bevoegdheid te
verlenen.
24 Aldus Smit (1987), bIz. 85-91, in zijn uiteenzetting over beide verenigingen.
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3. Toezicht

3.1. Toezicht door gemeenten en rijksoverheid

Aangezien zowel het Rijk als de gemeenten beleidsverantwoordelijkheid voor
de ABW dragen, wordt ook het toezicht op de uitvoering van die wet als een
verantwoordelijkheid van beiden gezien.

In lijn met de algemene regeling in de Gemeentewet ligt de zogenaamde
eerstelijnsuitvoeringscontrole bij de gemeente zelf. De gemeentelijke verant-
woordelijkheid voor het toezicht komt op twee manieren tot uitdrukking. In de
eerste plaats is er de reguliere controle door de gemeenteaccountant, die de
rechtmatigheid van de gemeentelijke bijstandsuitgaven toetst." Daarnaast
vervult de gemeenteraad een belangrijke aansturende en controlerende rol, met
name via het beleidsplan en het beleidsverslag. Hierbij staan de doelmatigh~id
van de uitvoeringsorganisatie en de uitvoeringsprocessen en de doeltreffendheid
van de wetsuitvoering voorop. Zie over het beleidsplan en beleidsverslag nader
hoofdstuk 4, § 8.

Naast het toezicht op gemeentelijk niveau onderscheiden we het rijkstoezicht.
Hiermee is belast de minister van SZW (art. 130, eerste lid, ABW). Uitoefening
van rijkstoezicht wordt om verschillende redenen nodig geacht. Allereerst is er
het financiele motief: het overgrote deel van de bijstandsuitgaven komt ten
laste van de rijksbegroting; in 1993 ging het om een bedrag van 9,5 miljard
gulden. Een zo omvangrijke overdracht van middelen van Rijk naar gemeenten
kan volgens de regering niet verantwoord plaatsvinden zonder dat van rijkswe-
ge wordt toegezien op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemeentelij-
ke bijstandsuitgaven." Een tweede motief voor rijkstoezicht is gelegen in de
noodzaak tot beleidsafstemming: zonder een passende vorm van toezicht wordt
het niet mogelijk geacht bevoegdheden op verantwoorde wijze te decentralise-
ren, gezien de ook bij decentralisatie in stand blijvende noodzaak tot afstem-
ming op landelijke beleidskaders. Een derde toezichtsmotief vormt de wets-
handhaving: de eigen verantwoordelijkheid die de centrale overheid op dit punt
heeft, kan volgens de regering alleen via het toezicht waargemaakt worden. Als
vierde en laatste motief voor rijkstoezicht ziet de regering de noodzaak tot
coordinatie: in bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat vanuit het

25 Zie art. 213, tweede lid, Gemeentewet. Zie ook art. 141, vierde lid, onder b, ABW, op grond
waarvan de minister bevoegd is - met het oog op de uitkering van de rijksvergoeding van de door
de gemeenten gemaakte kosten van bijstand - nadere regels te stellen omtrent de accountantsver-
klaring en het onderzoek dat resulteert in deze verklaring. Ik wijs daarnaast op het feit dat de
departementaie accountant - uit hoofde van zijn algemene controletaak met betrekking tot de
departementale rekening en verantwoording - informatie kan inwinnen bij de gemeentelijke
accountants; zie art. 182, tiende lid, Gemeentewet.
26 Het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de rijksuitgaven op het terrein van de
ABW is in handen van de Aigemene Rekenkamer. De Rekenkamer heeft zich in dat verband een
aantal malen kritisch uitgelaten over het rijkstoezicht op de gemeenten; zie dienaangaande § 6 van
dit hoofdstuk.
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rijkstoezicht het initiatief wordt genomen tot overleg tussen twee of meer
gemeenten, of tussen gemeenten en andere instanties, zoals bedrijfsvereni-
gingen of de ArbVO.27

De minister van SZW wordt bij de uitoefening van zijn toezichthoudende
taak ondersteund door een binnen het ministerie van SZW geplaatste inspectie.
De inspectie houdt zich bezig met de zogenaamde tweedeIijnsuitvoerings-
controle, gericht op zowel de rechtrnatigheid ais de doelmatIgheid van de
uitvoering. Gestreefd wordt naar een afstandeIijk en terughoudend rijk.stoezicht.
Gemeenten moeten dat volgens de regering weI mogelijk maken. De totstand-
koming van een goed beleidsplan en beleidsverslag wordt hiertoe het middel
bij uitstek geacht. Idealiter zou het rijkstoezicht moeten kunnen volstaan met
raadpleging van plan en verslag, te samen met de gemeentelijke accountants-
verklaring. Met het oog hierop opent art. 118, vijfde lid, ABW de mogelijk-
heid om nadere regels te steIlen omtrent de voorwaarden waaraan het plan en
het beIeidsverslag dienen te voidoen, indien daarrnee tevens een gebruik ten
behoeve van het toezicht wordt beoogd. De gemeenten zijn niet verplicht deze
regels op te volgen. Consequentie is dan echter wel dat naar alle waarschijn-
lijkheid een nader onderzoek door het rijkstoezicht nodig wordt geacht."

In vergelijking met het oude recht is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht
scherper aangezet. Voor wat betreft het rijkstoezicht heeft een duidelijke afsplitsing plaatsgevon-
den van de toezichthoudende taken van taken als beleidsoverdracht en beleidsinformatie. AI deze
taken lagen voorheen in een hand, namelijk die van de rijksconsulenten sociale zekerheid; zie art.
81b ABW (oud) en het hierop gebaseerde Besluit bijstandsconsulenten (KB van 26 juli 1974, Sth.
521). De regering meende echter dat de vermenging van taken in de weg stond aan het realiseren
van een effectief rijkstoezicht (zie nader § 6 van dit hoofdstuk).

Met het oog op zijn zowel beleidsmatige ais financiele verantwoordelijkheid
voor de bijstandsverlening heeft de minister van SZW een politieke verant-
woordingsplicht aan de Staten-Generaal. Als een bijzondere uitingsvorrn van
deze verplichting voorziet de wet in een periodieke evaluatie van de doeltref-
fendheid en de effecten van de ABW of onderdelen daarvan in de praktijk (art.
146 ABW).

Teneinde inhoud te kunnen geven aan zijn brede verantwoordelijkheid, dient de minister de
beschikking te hebben over landelijk geaggregeerde, complete en actuele kwalitatieve en
kwantitatieve informatie over de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. In dat verband rust op B en W
de verplichting om de minister desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die hij voor de
informatievoorziening en de beleidsvorming met betrekking tot de ABW nodig heeft. Bij of
krachtens amvb kunnen met betrekking tot het verstrekken van deze inlichtingen nadere regels
worden gesteld (art. 132 ABW). Een dergelijke bepaling kwam onder het oude recht niet voor.

27 MvT, bIz. 80-81.
28 NvW, biz. 63-66. Op biz. 114 wordt gesteld dat, wanneer de beschikbare resultaten en
documenten van de eerstelijnsuitvoeringscontrole ontoereikend blijken, de gemeente hierop wordt
gewezen met een gelijktijdig verzoek tot correctie. In laatste instantie dient inzage in de gemeente-
lijke adrninistratie mogelijk te zijn; hierin voorziet art. 130, tweede lid, ABW.
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Uit het oude recht kennen we wei de verplichting van B en W om ten behoeve van de statistiek
gegevens inzake de uitvoering van de ABW te verzamelen en kosteloos te verstrekken volgens
door de minister, de Centrale Commissie voor de Statistiek gehoord, te stellen regels (art. 133
ABW); vgl. art. 84a ABW (oud).

3.2. Instrumenten van toezicht

3.2.1. Aanwijzingen geven

De minister van SZW beschikt, ter effectuering van zijn toezichthoudende taak,
over een reeks van specifieke instrurnenten van toezicht. Een eerste instrument
is gelegen in het geven van aanwijzingen met betrekking tot een goede
uitvoering van de ABW. Alvorens de minister hiertoe overgaat, worden B en
W - gedurende een termijn van acht weken - in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze naar voren te brengen. Het is de minister niet toegestaan bij het
geven van aanwijzingen in de besluitvorming inzake individuele gevallen te
treden (art. 131 ABW).

De bepaling komt overeen met art. 81d ABW (oud). Werd in laatstgenoemd artikel bepaald dat
een aanwijzing slechts werd gegeven nadat tevoren met B en W overleg was gepleegd, thans wordt
volstaan met de regel dat B en W gedurende acht weken in de gelegenheid zijn gesteld hun
zienswijze naar voren te brengen. Voorafgaand overleg is met andere woorden formeel niet langer
vereist. Het voeren van een dergelijk overleg Iijkt niettemin ook thans nog uitgangspunt te zijn.
Het op zeker moment stellen van de acht-weken-termijn biedt een mogelijkheid om de overlegsitu-
atie formeel te beeindigen en over te gaan tot het geven van een aanwijzing. Nieuw is de
uitdrukkelijke bepaling, dat de minister bij het geven van een aanwijzing niet treedt in de
besluitvorming inzake individuele gevallen. Volgens de regering betekent dit dat de aanwijzing
niet het herzien van een beschikking in het kader van de individuele gevalsbehandeling kan
inhouden. Het laat evenwel onverlet dat de aanwijzing betrekking kan hebben op een, uit een of
meer individuele beschikkingen sprekende, beleidsintentie." Vgl. de onder het oude recht
gegeven aanwijzing van IS augustus 1990, Stcrt. 1990, 164: bijstand was verleend in de vorm van
een garantstelling voor de kosten van een longtransplantatie tot een maximum van f 50.000.
Hiermee werd volgens de staatssecretaris van SZW het beleid van de minister van WVC
doorkruist, nu laatstgenoemde voor de betreffende behandeling noch in het algemeen, noch bij
wijze van experiment financiering ter beschikking had gesteld.

Van het instrument van de aanwijzing is onder het oude recht slechts spaar-
zaam gebruik gemaakt. Aanvankelijk ging het daarbij steeds om gevallen
waarin door een gemeente op categoriale basis uitkeringen werden verstrekt
die uitgingen boven de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. In
latere jaren stond voomamelijk het gemeentelijk sanctiebeleid ter discussie; de
aanwijzingen golden dan bepaalde categoriale voorzieningen binnen dat beleid,
die door de minister in strijd werden geacht met de wettelijke voorschriften.

Zie voor eerstgenoemde categorie de aanwijzingen van 12 augustus 1977, Stcrt. 1977, 197 (kosten
van aanvullende ziektekostenverzekering), van 4 januari 1980, Stcrt. 1980, 54 (overgangsregeling

29 MvT, biz. 191.
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in verband met wijziging kinderbijslagstelsel), van 12 september 1980, Stcrt. 1980, 236 (kosten
van voorportaal woonwagen), van 8 december 1980, Stcrt. 1981,37 (taxikosten voor dee1neming
aan het maatschappelijk verkeer) en van 29 mei 1981, Stcrt. 1981, 142 (toes lag ten behoeve van
kinderen van 12 tim 15 jaar die voortgezet onderwijs volgen). Zie voor een recent voorbeeld de
aanwijzing van 23 maart 1993, PS, 1993, bIz. 501-503 (bijzondere bijstand in de kosten van het
lidmaatschap van een kruisvereniging, de premie voor het aanvullend verzekerd zijn tegen
ziektekosten, alsmede de kosten verbonden aan het houden van een huisapotheek, via het in
mindering brengen van de kosten op het te hanteren drempelbedrag).

Voorbeelden betrekking hebbend op het gemeentelijk sanctiebeleid bieden de aanwijzingen van
28 juni 1985, Stcrt. 1985, 125 en 148 (bij beschikbaarstelling voor erkend vrijwilligerswerk geen
toepassing van een sanctie), van 18 februari 1986, Stert. 1986, 48 (opschorting sollicitatieplicht
voor niet-bemiddelbare werklozen), en van 6 maart 1991, Stcrt. 1991, 51 (toepassing van een
sanctie enkel wanneer reeel perspectief op volwaardig werk verioren gaat). Zie ook nog de
aanwijzing van 22 maart 1991, Stcrt. 1991, 59 (bijstandsontvangers aan wie geen arbeidsvoor-
waarden worden gesteld, mogen met behoud van uitkering een HBO/wO-opleiding volgen).

B en W kunnen tegen een aanwijzing bezwaar maken bij de minister. Levert
dit niet het gewenste resultaat op, dan kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank (art. 8: 1, eerste lid, Awb). Desgewenst kan de president van de
rechtbank om een voorlopige voorziening worden gevraagd (art. 8:81, eerste
lid, Awb).

Onder het oude recht was beroep mogelijk op de Kroon. Daarnaast kon de voorzitter van de AG
om schorsing van de aanwijzing worden verzocht. Er zijn mij geen gevallen bekend waarin het
instellen van beroep tegen een aanwijzing succes had; zie bijvoorbeeld KB 25 juli 1987, JABW
1988/28 (naar aanleiding van de hiervoor genoemde aanwijzing d.d. 28 juni 1985, Stert. 1985, 125
en 148). Schorsingsverzoeken leidden evenmin tot succes. De Voorzitter AG bleek met name niet
gevoelig voor het argument dat het de gemeente enige tijd kost om zich op de aanwijzing in te
stellen; dat een aanwijzing leidt tot aanpassing in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk is immers
inherent aan de aanwijzing. Van belang was verder dat normaliter sprake is geweest van een
uitgebreid vooroverleg en dat de staatssecretaris zich evenzeer als regel akkoord verklaart met het
treffen van een overgangsregeling; zie RvS, Vz. AG 17 februari 1981, JABW 19811151 (naar
aanleiding van de aanwijzing d.d. 8 december 1980, Stert. 1981,37); RvS, Vz. AG 31 juli 1981,
JABW 1981/271 (naar aan1eiding van de aanwijzing d.d. 29 mei 1981, Stcrt. 1981, 142); RvS, Vz.
AG 30 juni 1986, JABW 1986/310 (naar aanleiding van de aanwijzing d.d. 18 februari 1986, Stcrt.
1986,48).

Er is niets bepaald voor het geval een gemeente een aanwijzing naast zich neer
legt. Vol gens de regering geeft de ervaring van de afgelopen jaren geen aanlei-
ding anders te veronderstellen dan dat de gemeente de aanwijzing opvolgt."
Hieraan kan worden toegevoegd dat, voor zover dit niet mocht gebeuren, altijd
nog de hierna te bespreken instrumenten van het lager vaststellen van de voor-
schotten of het weigeren van de definitieve vergoeding kunnen worden ingezet.
Het ligt overigens in de bedoeling ook in de toekomst slechts spaarzaam van
de mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen gebruik te maken."

30 MvT, bIz. 85.
31 MvT, bIz. 85.
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3.2.2. Lager vaststeUen van voorschotten

De ten laste van de gemeente gebleven kosten van algemene bijstand - voorzo-
ver deze niet is verleend als toeslag of bij wijze van voorschot - en bijstand ter
voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal worden in beginsel voor 90%
door het Rijk vergoed (art. 134, eerste lid, ABW). In het weigeren van die
vergoeding is het meest ingrijpende instrument van toezicht gelegen (zie
hierna, § 3.2.3). Daaraan verwant is het instrument van het lager vaststellen
van de op de definitieve vergoeding verleende voorschotten. De minister kan
besluiten de aan de gemeente toekomende voorschotten lager vast te stellen,
voor zover de uitvoering van de wet door B en W, dan wel de door B en W
gevoerde adrninistratie, ernstige tekortkomingen vertoont (art. 135, tweede lid,
ABW).

Is de gemeente het niet eens met een korting op de voorschotten, dan kan zij
een bezwaarschrift bij de minister indienen. Daarna kan zij eventueel beroep
instellen bij de rechtbank (art. 8:1, eerste lid, Awb). Desgewenst kan ze de
president van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen (art. 8:81
Awb).

Ook onder het oude recht was het lager vaststellen van de voorschotten mogelijk; zie art. 12 van
het oude Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, lOA Wen rOAZ (Bvvu;
Stcrt. 1987, 188). Onder het oude recht was niet voorzien in een wettelijke beroepsmoge1ijkheid
tegen een korting. Vgl. echter Gerechtshof 's-Gravenhage 21 mei 1987, JABW 19871265: de
minister kan niet geheel eigenmachtig en zonder vorm van proces bepaalde kosten niet aanvaard-
baar verklaren en buiten de voorschotverlening houden, terwijl de vergoeding zelf, waarop de
voorschotverlening vooruitloopt, niet uitsluitend ter beoordeling van de staatssecretaris staat, maar
in beroep aan het oordeel van de Kroon is onderworpen (aldus verwerpend het standpunt
verdedigd in: President Rechtbank 's-Gravenhage 18 maart 1986, JABW 1986/176).

3.2.3. Weigeren, terugvorderen en verrekenen van vergoeding

De minister van SZW kan vergoeding van de ten laste van de gemeente
gebleven bijstandsuitgaven geheel of gedeeltelijk weigeren en een reeds
betaalde vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen of verrekenen indien:
(a) het bijstand betreft die is verleend in strijd met het bij en krachtens de
ABW bepaalde; (b) niet voldaan is aan het bepaalde bij en krachtens paragraaf
2, 3, 4, 5 en 6 van hoofdstuk V ABW (geldend maken van het recht op
bijstand) en art. 111 (bevordering zelfstandige bestaansvoorziening), art. 117
(voorwaarden inzake de administratie) en art. 118 ABW (verplicht beleidsplan
en beleidsverslag); of (c) het bijstand betreft die niet of niet volledig overeen-
komstig hoofdstuk VI en VII van de ABW is of wordt teruggevorderd of
verhaald (art. 136, derde lid, ABW). Niet aIleen de rechtmatigheid doch ook de
doelmatigheid van de uitvoering kan met andere woorden van invloed zijn op
de vaststelling van de rijksvergoeding. De regering acht het vanuit een oogpunt
van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid geboden dat vooraf openbaar wordt
gemaakt wat in materiele zin de consequenties voor gemeenten zijn van een
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uitvoering die niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften en
welke normen daarvoor worden gehanteerd." Met het oog hierop voorziet de
wet in de mogelijkheid tot het treffen van nadere regels betreffende de uitoefe-
ning van de ministeriele bevoegdheid (art. 136, vierde lid, ABW).

Is de gemeente het niet met een beslissing van de minister eens, dan kan zij
een bezwaarschrift bij hem indienen. Daarna kan zij in beroep komen bij de
rechtbank (art. 8:1, eerste lid, Awb). Ook kan ze de president van de rechtbank
om een voorlopige voorziening vragen (art. 8:81 Awb).

In het oude recht komen we een regeling van vergelijkbare strekking tegen; zie art. 47a, 47c en 50
ABW (oud), alsmede art. 7 van het in de vorige paragraafreeds genoemde Bvvu. Als beroepsin-
stantie fungeerde de Kroon.

In de onder het oude recht gewezen jurisprudentie gaat het vaak om gevallen
waarin B en W zich 'schuldig' hebben gemaakt aan categoriale bijstandsver-
lening en daarmee aan miskenning van het aan de ABW ten grondslag liggende
individualiseringsbeginsel.

Zie bijvoorbeeld KB 5 juli 1984, JABW 1984/230: onaanvaardbaar werden verklaard de kosten in
verband met een door de gemeente verleende toeslag aan bijstandontvangers ten behoeve van hun
kinderen van 12 tim 15 jaar die voortgezet onderwijs volgden. Volgens de Kroon was er sprake
van een besluitvorming aan de hand van criteria die het mogelijk maakten op voorhand te
beoordelen - los van eventuele individuele omstandigheden - of op verlening van een toeslag aan-
spraak bestond, dit terwijl het BLN (oud) voor een dergelijke categoriale toeslagverlening in de
ogen van de Kroon geen ruimte bood. Vgl. het KB van 25 september 1985, JABW 1986/60: hier
had de gemeente aan een 19-tal woonwagenbewoners leenbijstand verleend in de kosten van
inrichting van de woonwagens. De Kroon verzet zich ook hier tegen de haars inziens categoriale
toepassing van de ABW, hetgeen zich niet zou verdragen met het in de wet neergelegde individua-
liseringsprincipe. De inrichtingskosten zouden moeten worden voldaan uit de periodieke bijstand;
er was niet gebleken van bijzondere omstandigheden die in casu bijstandsverlening rechtvaardigde.
Zie ook KB 5 februari 1991, JABW 1991184: aan twaalf deelnemers aan een sloopproject was een
bedrag van f 25.000 aan bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal verstrekt. B
en W hadden de aanvragen niet afzonderlijk, in het licht van het van het sloopproject deel
uitmakende individuele bedrijf - in het kader waarvan evenzeer betekenis toekomt aan de
omstandigheden en de persoon van degene die dit bedrijf uitoefent - beoordeeld, doch uitsluitend
als collectief tegen de achtergrond van het sloopproject. Dit verdraagt zich volgens de Kroon niet
met het in de ABW en het daarop gebaseerde BZ (oud) neergelegde individualiseringsbeginsel. Zie
verder KB 18 oktober 1991, JABW 199217: B en W hadden aan 64 personen op grond van de
ABW uitkeringen verstrekt ter overbrugging van de inkomstenterugval van betrokkenen ten
gevolge van de beeindiging van de uitkeringen ingevolge de WWV en de toekenning van
uitkeringen ingevolge de lOA W. De door B en W gecreeerde regeling hield in dat een overbrug-
gingsuitkering werd toegekend aan die personen, bij wie de inkomensterugval 25% of meer
bedroeg. Gedurende de eerste drie maanden werd 75% van de terugval in de vorm van een
overbruggingsuitkering betaald, de daarop volgende drie maanden 50% en vervolgens nog drie
maanden 25%. Volgens de Kroon is het door B en W gehanteerde criterium weliswaar aanvaard-
baar als middel om een voorselectie te maken, doch dient nadere selectie plaats te vinden aan de
hand van individuele omstandigheden met betrekking tot de kosten van levensonderhoud van de
betrokken personen. Het naar de individuele omstandigheden ingestelde onderzoek is echter
beperkt gebleven tot eventuele spaargelden van betrokkenen. Aldus is een algemeen criterium

32 NvW, bIz. 69.
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gehanteerd ter bepaling van de kring van personen die voor de overbruggingsuitkering in
aanrnerking komt. In aanmerking genomen het in de wet neergelegde individualiseringsbeginsel,
verdraagt deze categoriale veriening van bijstand zich niet met de ABW. Dit geldt volgens de
Kroon te meer nu de inkomstenterugval van de betreffende categorie personen bij de totstandko-
ming van de lOA W is onderkend en de wetgever geen aanleiding heeft gevonden dienaangaande
maatregelen te nemen. Zie tot slot KB 6 januari 1993, JABW 1993/145: categoriale toepassing van
de ABW door steeds wanneer men aan bepaalde criteria voldeed (voeren van een zelfstandige
huishouding, ten minste een jaar slechts een minimuminkomen en geen reserves van meer dan f
1.500) geen toepassing te geven aan het drempelbedrag van art. 6 BLD (oud).

Ook komen we gevallen tegen waarin de door B en W gevoerde administratie
niet voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. Volgens die eisen dienen
B en W ten behoeve van een getrouwe weergave van de uitvoering en een
effectief uitvoeringsproces een zodanige administratie te voeren dat de juiste,
volledige en tijdige vastlegging zijn gewaarborgd van: (a) de beslissingen over
aanvragen, onderzoeken, uitkeringen, vorderingen en verplichtingen en de
hieruit voortvloeiende betalingen en ontvangsten; (b) de hierop betrekking
hebbende bescheiden; (c) het onderzoek dat is verricht naar de juistheid en
volledigheid van de verstrekte gegevens en de overgelegde bescheiden (art.
117, eerste lid, ABW). De minister stelt dienaangaande nadere regels (art. 117,
tweede lid, ABW). Klopt de administratie niet, dan kan niet worden vastgesteld
in hoeverre de bijstand terecht is uitgekeerd.

Zie bijvoorbeeld het KB van 11 januari 1990, JABW 1990/88: de gemeentelijk administratie
bevatte niet de vereiste heronderzoeksrapporten; daarnaast was de debiteurenadministratie en de
bewaking en inning van vorderingen onvolledig. Uit de jurisprudentie blijkt dat verbeteringen in
latere jaren niet afdoen aan het onaanvaardbare karakter van eerdere uitgaven. De omvang van de
onaanvaardbaar geachte kosten moet worden geschat; die schatting wordt door de Kroon als regel
aanvaardbaar geacht. Zie naast het hiervoor genoemde KB bijvoorbeeld KB 4 februari 1991,
JABW 1991194 en KB 30 december 1992, JABW 1993/144. Zie echterook KB 24 december 1986,
JABW 1987/165: de gemeente in deze zaak erkende weliswaar de tekortkomingen in de adrnini-
stratie, doch voerde haars inziens verzachtende omstandigheden aan, zoals de stijging van het
aantal aanvragen en uitkeringsgerechtigden, het betrekken van nieuwe huisvesting en de invoering
van een nieuw automatiseringssysteem. Yoigens de Kroon betreft het hier niet specifieke
problemen die niet ook voor andere gemeenten zouden gelden. Gelet op feiten en omstandigheden
komt het de Kroon evenwel redelijk voor, in casu slechts de helft van het in de bestreden
beslissing genoemde bedrag niet te vergoeden.

Bijzondere aandacht verdienen ook de zaken waarin de te late uitvoering van
nieuwe regelgeving - in casu de woningdelersregeling - aan de orde was.

Zie bijvoorbeeld het KB van 10 juli 1989, JABW 19891261. De betrokken gemeente had de
regeling eerst met ingang van 1 oktober in plaats van 1 juni 1985 uitgevoerd; tijdige uitvoering
was haars inziens niet mogelijk gebleken. Yoigens de Kroon echter is niet aannemelijk gemaakt
dat er sprake was van zodanige bijzondere omstandigheden dat het ondanks het reeds verleende
uitstel met twee maanden niet mogelijk was de wijzigingen in het BLN (oud) tijdig en zorgvuldig
toe te passen. Het oordeel van de Kroon is hard. Het ging immers om de toepassing van een
regeling waarvan de uitvoerbaarheid alom ter discussie werd gesteld.

In een zaak als deze rijst overigens de vraag hoe de omvang van de onaanvaardbaar geachte
kosten moet worden vastgesteld. In het KB van 10 juli 1989, JABW 1989/262, stelt de Kroon
dienaangaande, dat niet kan worden geeist dat de omvang wordt vastgesteld aan de hand van een
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integraal onderzoek naar het bestand van bijstandsgerechtigden in de gemeente. De gehanteerde
uitgangspunten (CBS-gegevens ten aanzien van het percentage woningdelers in het bestand en de
gemiddelde besparing per woningdeler) en de op de uitkomst toegepaste correcties werden, mede
gezien de aan B en W geboden mogelijkheid om meer gedetailleerde informatie te verstrekken,
redelijk geacht.

In laatstgenoemde zaak werd ook afgewezen het beroep van de gemeente op het gelijkheids-
beginsel. Volgens de Kroon staat dit beginsel er niet aan in de weg dat de naleving van een
regeling steeksproefsgewijs wordt onderzocht."

In een aantal van de hierboven genoemde zaken kwam expliciet de vraag aan
de orde, op welk moment het instrument van weigering van de kostenvergoe-
ding kan worden toegepast. Volgens de Kroon is zulks het geval nadat een
voorafgaand overleg met de gemeente geen resultaat heeft gehad, dan wei een
aanwijzing in dezelfde of overeenkomstige gevallen aan een of meer andere
gemeenten is gegeven en algemeen bekend is gemaakt. Afgewezen wordt de
stelling dat altijd eerst een aanwijzing dient te worden gegeven (KB 5 juli
1984, JABW 1984/250; in latere uitspraken is dit steeds bevestigd). Ik wijs er
overigens op dat art. 136 ABW de minister niet verplicht B en W te horen
alvorens tot korting over te gaan, dit in tegenstelling tot art. 47a ABW (oud).

3.2.4. Schorsing en vernietiging

Naast de hierboven genoemde specifieke instrumenten van toezicht beschikt de
minister nog over de algemene mogelijkheid besluiten van de gemeenteraad of
van B en W wegens strijd met het recht of met het algemeen belang voor
vemietiging aan de Kroon voor te dragen. Hangende het onderzoek of er reden
is tot vemietiging over te gaan, kan een besluit door de Kroon worden ge-
schorst (art. 268 Gemeentewet). De mogelijkheid van schorsing en vemietiging
kan uitkomst bieden in het kader van het toezicht op de verlening van bijzon-
dere bijstand. Gelet op het feit dat de bijzondere bijstand door de gemeenten
zelf wordt gefmancierd zijn de instrumenten van het lager vaststellen van de
voorschotten of het weigeren van de vergoeding immers niet inzetbaar.
Hetzelfde geldt voor het toezicht op de verlening van toeslagen door de
gemeenten, zodra de financiele verantwoordelijkheid voor de toeslagverlening
aan de gemeenten is overgedragen.

Het instrument van spontane vernietiging is met name in de eerste helft van de
jaren zeventig een aantal malen in stelling gebracht. Het betrof steeds besluiten
waarbij door een gemeente op categoriale basis en in voor de belanghebbenden
gunstige zin werd afgeweken van de wettelijke bepalingen. Men zou kunnen
spreken van gemeentelijk minimabeleid avant la lettre.

330p 10 juli 1989 werden door de Kroon nog een vijftal KB's van dezelfde strekking afgegeven,
waarvan er een is gepubliceerd in JABW 1989/263.
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Zo werden bijvoorbeeld besluiten vernietigd tot aanpassing van bijstandsuitkeringen aan de hand
van een gunstiger maatstaf dan de wettelijk verplichte: zie de KB's van 25 oktober 1971, Stb.
19711650,652 en 653, alsmede de KB's van 18 februari 1972, Stb. 19721146, 147 en 154. Bij KB
van 3 oktober 1972, Stb. 1972/564, werd vernietigd het besluit van een gemeente om aile
bijstandsgerechtigden die in een eigen woning woonden vrijstelling te ver1enen van aile gemeente-
lijke belastingen. Bij KB van 16 april 1974, Stb. 1974/260, werd vernietigd een besluit van een
gemeente tot verhoging van de periodieke bijstand verleend onder verband van krediethypotheek.
Zie ook het KB van 2 juni 1977, Stb. 1977/347, ter vernietiging van een gemeentelijke regeling
voor vergoeding van telefoonkosten ten behoeve van zelfstandig wonende inwoners van de
gemeente van 70 jaar en ouder. Volgens een ministeriele regeling van 28 november 1975, Stcrt.
240 (nadere precisering op onderdelen van het begrip algemeen noodzakelijke bestaanskosten),
dienden telefoonkosten te worden voldaan uit de algemene bijstandsuitkering. Vgl. ook het KB
van 25 november 1977, Stb. 1977/686, waarbij werd vernietigd het besluit van een viertal
gemeenten om de zojuist genoemde regeling in zijn geheel niet uit te voeren.

Na de invoering in 1972 van de op de ABW toegesneden instrumenten van
toezicht is de spontane vernietiging in onbruik geraakt. Het wordt nauwelijks
nog toegepast.

Zie voor een incidentele toepassing KB 23 januari 1985, Stb. 92, houdende vernietiging van het
bes1uit van een gemeente tot toekenning van een eenmalige uitkering aan die inwoners van de
gemeente die zowel in 1982 als in 1983 voor een eenmalige uitkering vanwege het Rijk in
aanmerking waren gekomen. Zie ook het KB van 7 oktober 1992, Stb. 540, waarbij werd
vernietigd het besluit van een gemeente om geen toepassing te geven aan het op dat moment nog
verplichte drempelbedrag bij de verlening van bijzondere bijstand.

4. Advisering

4.1. Landelijk adviesorgaan

Aan het begin van dit hoofdstuk merkte ik op dat de overheidsverantwoorde-
lijkheid voor de bijstandsverlening onder andere betrekking heeft op de zorg
voor een beleidsmatig en wettelijk kader. Eerst aangewezene hiervoor is de
minister van SZW. Ter ondersteuning van zijn beleidsvormende taak kan de
minister een beroep doen op de Commissie Sociale Voorzieningen van de SER.
Deze commissie dient de minister desgevraagd of uit eigen beweging van
advies omtrent onderwerpen betreffende de ABW (art. 129 ABW). In de
commissie hebben, naast de onathankelijke, door de Kroon benoemde leden en
de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, ook een aantal leden
uit de gemeentelijke kring alsmede een aantal ministeriele vertegenwoordigers
zitting.

Vol gens de regering strekt de adviestaak van de commissie zich uit tot
beleidsvragen aangaande de plaats en functie van de ABW in het stelsel van
sociale zekerheid, de inhoud van beleid en regelgeving en de financiering.
Kwesties die overwegend technisch van aard zijn, dan wel die een uitwerking
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zijn van reeds genomen besluiten, behoeven in de ogen van de regering niet
aan de eommissie te worden voorgelegd."

Artikel 129 ABW stemt overeen met art. 72 ABW (oud), De landelijke adviestaak werd aanvanke-
lijk uitgeoefend door het College Aigemene Bijstandswet. Dit college werd bij Wet van 10
september 1970, Stb. 447, in het bijstandsrecht gei'ntroduceerd. Waar de behoefte aan bemoeienis
van de centrale overheid met de bijstandsverlening toenam, werd - ter waarborging van een even-
wichtige besluitvorming op centraal niveau - de instelling van een landelijk adviesorgaan
opportuun geacht." In 1988 werd het College weer opgeheven." De opheffing werd gepresen-
teerd als onderdeel van een breder project tot reorganisatie van de rijksdienst, dat diende te leiden
tot een vermindering van het aantal externe adviesorganen van de rijksoverheid, alsmede tot een
efficiente organisatie van de externe advisering. Tegen die achtergrond werd handhaving van een
bijzonder adviescollege voor bijstandszaken, naast de SER als algemeen adviesorgaan op het
terrein van de sociale zekerheid, niet opportuun geacht. De sociale en beleidsmatige problematiek
in het kader van de verschillende regelingen op het terre in van de sociale zekerheid werd in
belangrijke mate een gemeenschappelijke geacht. Aan de ABW werd ten aanzien van die
problematiek met andere woorden geen aparte rol toebedacht. Nu in 1982 de beleidsverant-
woordelijkheid voor de ABW was overgedragen van het toenmalige ministerie van CRM aan het
ministerie van SZW, zou, in het verlengde hiervan, de beleidsmatige advisering op het terre in van
de bijstand en overige sociale-zekerheidsregelingen in een verband samen moeten worden
gebracht. In verband met de algemene vangnetfunctie van de ABW werd een regelmatige
beleidsmatige afstemming ten opzichte van andere regelingen en voorzieningen noodzakelijk
geacht. Advisering vanuit een integraal kader leek ook in dat verband het meest passend."

Overigens was door de regering voorgesteld een zogenaamde art. 42-commissie van de SER met
de advisering te belasten. Op aandringen van de Kamer werd echter voor een art. 43-commissie
gekozen." Een art. 43-commissie kan rechtstreeks, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de
plenaire raad, advies uitbrengen aan de minister; een art. 42-commissie kan dit enkel wanneer zij
hiertoe door de raad is gemachtigd.

In § 2.4 van dit hoofdstuk is gewezen op het feit dat ook de VNG en Divosa,
desgevraagd of spontaan, adviezen uitbrengen met betrekking tot onderwerpen
de ABW betreffende. De VNG legt zieh daarbij toe op de algemene beleidsad-
visering, waar Divosa zieh met name rieht op uitvoeringsteehnisehe aspeeten
van de ABW. Zoals reeds eerder opgemerkt, komt aan deze adviezen geen
formeel-juridisehe status toe. In die zin is er geen sprake van overlap met de
adviestaak van de Commissie Soeiale Voorzieningen. Inhoudelijk is die er
natuurlijk weI. Ik wijs daarbij ook nog op het feit dat de VNG en Divosa ieder
twee leden van de Commissie Soeiale Voorzieningen aanwijzen.

34 MvT, biz. 190.
35 KamerstukkenII, 1969-1970, 10167, nr. 10, biz. 2.
36 Bij Wet van 26 november 1987, 8tb. 631.
37 In die zin Kamerstukken II, 1986-1987, 19821, nr. 3, biz. 1-2. De belangrijkste vraag in de
parlementaire behandeling was nu juist, of in de nieuwe adviesstructuur wei in toereikende mate
tegemoet zou worden gekomen aan - wat werd genoemd - het bijzondere karakter van de ABW.
38 Zie het amendement Doelman-Pel: KamerstukkenII, 1987-1988, 19821, nr. 11.
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4.2. Gemeentelijke adviescommissies

Ook de lokale overheid kan zich bij de vormgeving van het plaatselijke
bijstandsbeleid door een adviescommissie laten ondersteunen. Instelling van
een dergelijke commissie, alsmede de regeling van haar bevoegdheden en
samenstelling, geschiedt door de gemeenteraad op voorstel van het college van
B en W (art. 91 Gemeentewet). Een verplichting tot instelling van een gemeen-
telijke adviescomrnissie inzake de toepassing van de ABW kent de wet niet.

Onder het oude recht werden naast een commissie met een algemene adviesbevoegdheid twee
bijzondere commissies onderscheiden, een voor RWW-zaken en een voor de bijstandsverlening aan
zelfstandigen. Instelling van eerstgenoemde commissie was facultatief, instelling van de beide
andere commissies verplicht; zie respectievelijk art. 75 ABW (oud), art. 17 RWW en art. 27 BZ.
De wet gaf voorschriften inzake de samensteIling van de commissies. De adviesbevoegdheid van
de bijzondere commissies strekte zich uit tot algemene vraagstukken de uitvoering van de RWW
respectievelijk het BZ betreffende. Daarnaast voorzag art. 19 RWW in de mogelijkheid de RWW-
commissie ter zake van individuele uitkeringsgevallen te horen. Artikel 29 BZ stelde het horen van
de BZ-commissie ter zake van individuele uitkeringsgevallen onder omstandigheden zelfs ver-
plicht.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel tot herinrichting van de ABW was, gelet op de integratie
van de RWW en een deel van het BZ in de ABW, nog slechts in een gemeentelijke adviescom-
missie voorzien. Instelling van een dergelijke commissie was echter verplicht. Ook was voorzien
in voorschriften inzake de samensteIling van de commissie. Zie voor een en ander art. 137 en 138
van het oorspronkelijke wetsontwerp. Beide bepalingen zijn in de loop van de parlernentaire
behandeling komen te vervallen. De regering is bij nader inzien de overtuiging toegedaan dat de
verantwoordelijkheid voor het inschakelen van specifieke deskundigheid en het betrekken van
maatschappelijke organisaties bij het gemeentelijk bijstandsbeleid aan gemeenten zelf kan worden
overgelaten." In de praktijk blijkt in een groot aantal gemeenten een gemeentelijke adviescommis-
sie te ontbreken."

Ik wijs op deze plaats ook nog op het feit dat de wet geen regeling kent inzake
de clientenparticipatie. Een suggestie vanuit de Tweede Kamer om in de wet
een verplichting tot oprichting van clientenraden op te nernen, werd afgewezen.
Het feit dat het aantal clientenraden in de praktijk snel groeit - er zouden al in
meer dan 100 gemeenten dergelijke raden zijn - zou duidelijk maken dat voor
ingrijpen van de wetgever geen grond is. Daamaast werd gewezen op de
democratische taak van de gemeenteraad om er, namens de inwoners van een
gemeente, op toe te zien dat B en W zich adequaat van hun uitvoerende taak
kwijten."

39 Kamerstukken ll, 1993-1994, 22545, nr. 19, biz. 10-11.
40 Aldus Franken (1993), biz. 1193.
41 MvA, biz. 91-92.
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5. Samenwerking met Arbeidsvoorzieningsorganisatie

De bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening van bijstandsgerechtig-
den is een expliciet in de wet opgenomen doelstelling van bijstandsbeleid (art.
111, eerste lid, ABW). In dat verband hecht de wetgever grote waarde aan
samenwerking tussen B en W en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Arbvo).
Beide organisaties worden geacht elkaar bij de inschakeling van bijstandsge-
rechtigden in het arbeidsproces te kunnen aanvullen: waar de Arbvo beschikt
over contacten met de vragers van arbeid en over bekendheid met de arbeids-
marktsituatie en de mogelijkheden tot toepassing van het reguliere arbeids-
marktinstrumentarium, hebben de gemeenten - via het regelmatige contact met
de bijstandsgerechtigde - een goed inzicht in diens concrete omstandigheden en
mogelijkheden. De gemeenten kunnen daarnaast complementaire, arbeidsmarkt-
gerichte voorzieningen aanbieden en/of medefinancieren die een brugfunctie
vervullen naar de toepassing van het reguliere instrumentarium.? Teneinde
het be1ang van samenwerking te benadrukken, heeft de wetgever gekozen voor
opnarne van een samenwerkingsplicht in de wet (art. Ill, tweede lid, ABW).
De vormgeving en inhoud van de samenwerking behoren tot de verantwoor-
delijkheid van het gemeentebestuur en het Regionaal Bestuur van de Arbeids-
voorziening. Het gemeentebestuur is verplicht de wijze waarop toepassing
wordt gegeven aan de samenwerkingsplicht en de in dat verband gemaakte
afspraken in een beleidsplan neer te leggen (art. 118, vierde lid, ABW). Slagen
gemeenten en Arbvo er niet in om op adequate wijze invulling te geven aan de
samenwerking, dan is centrale aansturing mogelijk (art. 111, vierde lid,
ABW).43

De samenwerkingsplicht werd reeds kort voor de afronding van de herinrichtingsoperatie in de
ABW opgenomen", zulks ter vervanging van de voorheen bestaande consultatieplicht. Op grond
van laatstgenoemde verplichting dienden B en W, alvorens aan bijstandsgerechtigden verplichtin-
gen tot arbeidsinschakeling op te leggen, de Arbvo te consulteren. Volgens de regering bood de
consultatieplicht een te smalle basis voor de inmiddels bestaande samenwerkingsvormen tussen
gemeenten en Arbvo. Bovendien zorgde de verplichting voor een onnodige belasting van beide
organen, zulks mede gelet op het feit dat de gemeenten inmiddels heel goed zelf kunnen
beoordelen of het reeel is verplichtingen tot arbeidsinschakeling aan de bijstand te verbinden. In de
praktijk werd aan de consultatieplicht dan ook al geruime tijd slechts marginaal uitvoering
gegeven."

Ook de VNG wijst op het feit dat de afgelopen jaren op tal van plaatsen goed functionerende
samenwerkingsrelaties tussen gemeenten en Arbvo zijn ontstaan. De mogelijkheden om binnen dit
soort relaties succes te boeken hangen volgens de vereniging af van bestuurlijke, personele en
materiele mogelijkheden van de respectieve organisaties alsmede van de ruimte op de lokale en

42 MvT, biz. 67.

43 Volgens de NvW, bIz. 108, zal van de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels eerst
gebruik worden gemaakt, nadat met het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening is overlegd over de
inhoud van die nadere regels.
44 Bij Wet van 16 december 1993, SIb. 682 (Tijdelijke wet stimulering sociale vemieuwing).
45 MvT, biz. 68.
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regionale arbeidsmarkt. De VNG ziet niet zonder meer in wat de sarnenwerkingsplicht hieraan
toevoegt."

~ 6. Ontwikkeling

In het kader van de herinrichting van de ABW heeft het principe van decentra-
Ie uitvoering niet ter discussie gestaan. De argumenten die in 1963 ten faveure
van uitvoering op lokaal niveau werden aangedragen staan in de ogen van de
wetgever nog steeds overeind. Gewezen wordt op de wenselijkheid van
afstemming van de bijstandsveriening op individuele en plaatselijke omstandig-
heden en van integratie van het bijstandsbeleid in het bredere, gemeentelijke
zorgbeleid."

Intussen is de kwaliteit van de lokale uitvoering verre van onbesproken. Met
name de Onderzoekscommissie toepassing ABW heeft felle kritiek geleverd op
de gemeenten. Volgens het in de loop van de herinrichtingsoperatie gepubli-
ceerde onderzoeksrapport van de commissie vertoonden zowel de gemeentelijke
administratieve organisatie als de uitvoeringspraktijk ernstige tekortkomingen.
Deze werden van dien aard geacht, dat volgens de commissie niet werd
voldaan aan de voorwaarden voor een verdere decentralisatie van de bijstands-
verlening (zie hoofdstuk 3, § 6). De commissie deed aldus een niet mis te
verstane uitspraak over een van de centrale doelstellingen van de herinrich-
tingsoperatie: het streven van de regering was immers in belangrijke mate op
uitbreiding van de gemeentelijke beleidsvrijheid gericht. Als gevolg van de
kritische houding van met name de Commissie Sociale Voorzieningen, die het
streven van de regering koppelde aan criteria van doelmatigheid, doeltreffend-
heid en legitimiteit van de bijstandsveriening en aan eisen van rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid, had de regering reeds een deel van haar plannen moeten
inslikken (zie hoofdstuk 3, § 2 en 3). Nu de Onderzoekscommissie aan deze
argurnenten van meer principiele aard een zeer negatief oordeel omtrent de
feitelijke lokale uitvoering toevoegde, leek elke basis voor een verdere ver-
schuiving van beleidsverantwoordelijkheid van Rijk naar gemeenten - althans
voorlopig - van de baan. De wetgever was echter een andere mening toege-
daan. Hij koos zelfs voor een in vergelijkiog met de oorspronkelijke herinrich-
tingsplannen verdergaande verruiming van de gemeentelijke beleidsvrijheid,
zulks via de invoering van een nieuw stelsel van bijstandsnormen in de ABW;
ik verwijs dienaangaande naar hoofdstuk 7 van dit boek.

Hiermee zij overigens niet gezegd dat de wetgever zich blind heeft getoond
voor de kritiek van de Onderzoekscommissie. Integendeel, hij heeft langs
verschillende wegen getracht een basis te creeren voor verbetering van de
gemeentelijke uitvoering. Ik denk onder andere aan de aanscherping van de
procedure inzake het realiseren van het recht op bijstand (zie hoofdstuk 9), aan

46 VNG (1992), biz. 9.
47 MvT, biz. 75 en bIz. 79.
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het vergroten van de betrokkenheid van het lokaal bestuur bij de aansturing
van en controle op de gemeentelijke uitvoering en aan het in de wet opnemen
van kwaliteitseisen aangaande de belangrijkste gemeentelijke uitvoerings-
functies. Het is echter zeer de vraag of met dit soort maatregelen voldoende
waarborgen zijn geschapen voor een toereikende verbetering van de gemeente-
lijke uitvoeringspraktijk, een verbetering die het tevens mogelijk maakt een
uitbreiding van de lokale beleidsvrijheid te dragen. Ik wijs in dat verband op
een opmerking van de staatssecretaris van SZW, dat men weliswaar ontzettend
veel kan regelen bij wet, maar dat men een bedrijfscultuur binnen een sociale
dienst maar zeer ten dele met wet- en regelgeving verandert. De staatssecretaris
meent dat in de uitvoeringspraktijk een fundamenteel veranderingsproces in
gang moet worden gezet en dat lokaal een ware cultuuromslag moet worden
gemaakt, wil men de uitvoering van de ABW op orde brengen." Ter onder-
steuning van een en ander is een zogenaamde Landelijke veranderingsor-
ganisatie (LVO) in het leven geroepen." Ware het niet beter geweest, zo
vraag ik dan, de resultaten van de inspanningen gericht op verandering en
kwaliteitsverbetering af te wachten, alvorens over te gaan tot uitbreiding van
de gemeentelijke beleidsvrijheid?

Overigens dient men zich, wanneer men oordeelt over de rechtmatigheid en
doelmatigheid van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, rekenschap te geven
van het feit dat de gemeentelijke uitvoeringsorganen in de afgelopen jaren zijn
geconfronteerd met een voortdurend veranderende omgeving, bijvoorbeeld tot
uitdrukking komend in een explosief gegroeid clientenbestand, een steeds
wijzigende regelgeving en telkenmale verschuivende accenten binnen het
beleid. Ik wijs in dat verband ook op het forse aantal uitvoeringsfuncties, dat
in § 2.1 van dit hoofdstuk wordt onderscheiden. Volgens de Onderzoekscom-
missie toepassing ABW bevinden de sociale diensten zich in een overgangspro-
ces van het ene naar het andere zelfbeeld: van realisator van de rechtsplicht
van de overheid, via maatschappelijk werk-organisatie en uitkeringsfabriek,
naar dienstverlenende instelling. Het meest recente zelfbeeld brengt volgens de
commissie vooral de verzakelijking tot uitdrukking in de relatie tot de eli-
ent."

Naast de gemeentelijke uitvoering heeft ook het rijkstoezicht in de loop van de
herinrichtingsoperatie zware kritiek te verduren gehad. De Onderzoekscommis-
sie toepassing ABW concludeerde simpelweg dat, nu de ten aanzien van de
gemeentelijke administratieve organisatie en uitvoeringspraktijk vastgestelde
gebreken niet eerder door de toezichthouder in hun volle ernst en omvang
waren gesignaleerd, de toezichthouder had gefaald (zie hoofdstuk 3, § 6).

Ook de Algemene Rekenkamer heeft zich kritisch over het rijkstoezicht
uitgelaten. De Rekenkamer was onder andere van mening dat het toezichtbeleid

48 Handelingen II, bLz...
49 Zie over deze organisatie de Beleidsbrief, biz. 5 en biz. 29-30.
50 Onderzoekscommissie toepassing ABW (\ 993), biz. 63.
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onvoldoende 'sturend vermogen' had: aan toezichthoudende ambtenaren werd
onvoldoende duidelijkheid geboden ten aanzien van de eisen die aan de
gemeentelijke uitvoering moeten worden gesteld. Ook de criteria voor de
toepassing van de verschillende toezichtsinstrumenten werden niet altijd even
duidelijk geacht; hierdoor bestond het gevaar van een rechtsongelijke behande-
ling van gemeenten. Tot slot werden door de Rekenkamer vraagtekens gezet bij
de kwaliteit van de informatievoorziening ten behoeve van het toezicht. 51

De inrichting van het toezicht langs de lijnen geschetst in § 3.1 van dit
hoofdstuk, correspondeert met de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie
toepassing ABW en de Subcommissie Bijstand." De nieuwe opzet is ook
meer dan voorheen in lijn met de uitgangspunten van de nieuwe Gemeentewet.
Meer terughoudendheid in het rijkstoezicht past verder in de doelstellingen van
de herinrichtingsoperatie (zie hoofdstuk 3, § 2). Een en ander betekent natuur-
lijk nog niet dat een effectief toezicht gewaarborgd is. Ik vestig in dat verband
met name de aandacht op het - vooralsnog - ontbreken van een helder toet-
singskader voor het toezicht.

7. Vergelijking met bet overige sociale-zekerbeidsrecbt

In de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid heeft de vraag in
wiens handen de uitvoering van de wettelijke sociale-zekerheidsregelingen
moet worden gelegd van meet af aan een zeer prominente rol gespeeld. Voor
wat betreft de uitvoering van de ABW, zo zagen we in de vorige paragraaf,
staat de bevoegdheid van de lokale overheid buiten kijf. Hetzelfde geldt voor
de uitvoering van twee andere, tegen de ABW aanleunende sociale voorzie-
ningen, de lOAW en IOAZ. De uitvoeringsorganisatie van deze regelingen
komt in grote lijnen met die van de ABW overeen. Ook de uitvoering van de
WVG ligt in handen van de gemeenten. In het verlengde van de grote mate
van beleidsvrijheid waarover het gemeentebestuur in dat verband beschikt,
ontbreken specifieke bepalingen inzake het toezicht; enkel de algemene
bepalingen uit de Gemeentewet inzake schorsing en vernietiging zijn van
toepassing.

In afwijking van het algemene beeld wordt de TW, eveneens een sociale
voorziening, niet door de lokale overheid maar door de bedrijfsverenigingen
uitgevoerd. Het argument van de wetgever voor deze keuze was dat de

51 Zie het bij brief van 30 september 1993 aan de Tweede Kamer aangeboden rapport' Algemene
Bijstandswet: toezicht en beleid', KamerstukkenII, 1993-1994, 23425, nrs. 1-2, bIz. 5-7. Op 26
november 1992 was door de Algemene Rekenkamer reeds het rapport 'Toezicht op gemeentelijke
bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik sociale zekerheidswetten' aangeboden; zie Kamerstuk-
ken II, 1992-1993, 22925, nrs. 1-2. Hierin had de Rekenkarner zich kritisch uitgelaten over het
toezicht op een bijzonder aspect van de gemeentelijke uitvoering, namelijk de bestrijding van
misbruik en oneigenlijk gebruik.
52 Zie respectievelijk Onderzoekscommissie toepassing ABW (1993), bIz. 116-121 en Subcommis-
sie Bijstand (1993), bIz. 37-40.
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bedrijfsverenigingen evenzeer de sociale verzekeringen uitvoeren waarop de
TW in voorkomende gevallen een aanvulling geeft, te weten de WW, de ZW,
de WAO en de AAW. De besturen van de bedrijfsverenigingen zijn paritair
samengesteld uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. De uitvoeren-
de verantwoordelijkheid ligt met andere woorden in handen van de sociale
partners. De betrokkenheid van het georganiseerde bedrijfsleven bij de uitvoe-
ring van de sociale verzekeringen kent eenzelfde historische verankering als de
betrokkenheid van de lokale overheid bij de uitvoering van de sociale voorzie-
ningen: ook hier heeft de wetgever voortgebouwd op in de samenleving reeds
bestaande initiatieven. Meer inhoudelijk wordt de rol van de sociale partners
gerechtvaardigd vanuit het gegeven dat het de werkgevers en werknemers zijn
die - via het bijeenbrengen van prernies - een belangrijk deel van de uitgaven
in de sfeer van de sociale verzekeringen financieren. Ook wordt gewezen op de
verwevenheid van de sociale verzekeringen met de regeling van de arbeids-
voorwaarden.? Een en ander verandert niets aan het feit dat de bedrijfsvereni-
gingen een deel van de overheidstaak uitvoeren: het gaat immers om de door
de overheid gegarandeerde, wettelijke sociale zekerheid. Men spreekt in dit
verband wei van functionele decentralisatie, het toevertrouwen van de beharti-
ging van een specifiek onderdeel van het 'algemeen belang' aan een publiek-
rechtelijke instantie buiten de klassieke centrale, provinciale of gemeentelijke
overheden." Ik wijs er overigens op dat de in opzet bedrijfstaksgewijze
uitvoering door de bedrijfsverenigingen op het niveau van de gevalsbehande-
ling een duidelijke regionale spreiding kent, zulks als gevolg van de belangrij-
ke rol die de administratiekantoren - het GAK voorop - in dat kader spelen.

Naast de reeds genoemde sociale verzekeringen, is ook de uitvoering van de
demografische volksverzekeringen AOW, AWW en AKW functioneel gedecen-
traliseerd en ook hierin spelen de sociale partners een prominente rol. Het
bestuur van het bevoegde uitvoeringsorgaan, de Sociale Verzekeringsbank
(SVB), is op tripartiete basis samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers-
en werkgeversorganisaties en uit door de minister benoemde onafhankelijke

leden. Naast het hoofdkantoor van de SVB kunnen de zogenaamde districtskan-
toren worden onderscheiden; ook hier is er derhalve sprake van een regionale
spreiding.

Zowel de bedrijfsverenigingen als de SVB zijn publiekrechtelijke rechtsper-
sonen: de organisatie en inrichting ervan wordt beheerst door het publiekrecht,
meer in het bijzonder de Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV).55

Het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen is sinds 1 januari
1995 in handen van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv). In
het Ctsv hebben enkel onafhankelijke, door de minister benoemde leden zitting.
Het college beschikt over een uitgebreid toezichtsinstrumentariurn. Zo kan het

53 Noordam (1994), biz. 24.
54 Aldus de definitie in Van WijkIKonijnenbeltlYan Male (1993), biz. 100.
55 Wet van 12 juni 1952, SIb. 344, zoals nadien gewijzigd.
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de uitvoeringsorganen aanwijzmgen geven en tevens bepalen dat bepaalde
uitgaven niet voor vergoeding door de centrale arbeidsongeschiktheids- en
werkloosheidsfondsen in aanmerking komen. Ook stelt het Ctsv de budgetten
voor de uitvoeringskosten vast. Het Ctsv heeft een verantwoordingsplicht naar
de minister. Hierin komt de finale verantwoordelijkheid van de overheid voor
de wettelijke sociale zekerheid tot uitdrukking. De minister kan het Ctsv
aanwijzingen geven. Ook stelt hij het budget van het college vast.

Het Ctsv heeft de toezichthoudende taak overgenomen van de Sociale
Verzekeringsraad (SVr). De SVr kende een tripartiete samenstelling: naast de
door de minister benoemde onathankelijke leden hadden ook vertegenwoordi-
gers van werknemers en werkgever zitting in de Raad. Gelet op deze samen-
stelling werden er vraagtekens gezet bij het onathankelijk karakter van het
toezicht. De instelling van een aparte Toezichtkamer, waarin de sociale
partners samen evenveel zetels hadden als de door de minister benoemde leden,
vermocht de in dat verband bestaande zorgen niet weg te nemen. De vaststel-
ling door de Algemene Rekenkamer dat het door de SVr uitgeoefende toezicht
niet overeenkomstig de bedoeling van de wetgever werd uitgeoefend", vorm-
de de directe aanleiding voor de instelling van een parlementaire enquete naar
de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het onderzoek was gericht op
de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering, zulks in het licht van
de explosieve volume-ontwikkeling in met name de arbeidsongeschiktheidsre-
gelingen. Volgens de enquetecommissie - die overigens van mening was dat de
uitkeringsverzorging binnen uiterst redelijke termijn en met een rechtmatig-
heidsgehalte van hoog niveau geschiedde - Iiet de doeltreffendheid en doelma-
tigheid van de uitvoering zeer te wensen over. De commissie kwam met een
reeks van soms zeer ingrijpende aanbevelingen, die haars inziens zouden
moeten leiden tot een stelsel dat werkgevers en werknemers stimuleert deelne-
ming aan het arbeidsproces te stellen boven een beroep op het stelsel." Voor
wat betreft de organisatie van de uitvoering pleitte de commissie onder andere
voor de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan, dat belast zou moeten
worden met de uitvoering van de eveneens nieuw in te richten arbeidsonge-
schiktheidsregeling, zulks teneinde een strenge beoordeling bij de toegang te
verzekeren en misbruik van de regeling voor oneigenlijke doeleinden te
voorkomen. De uitvoering van de WW zou, gelet op de afhankelijkheid van de
Arbvo voor de doorstroming van uitkeringsgerechtigden en de praktijk waarin
bedrijfsverenigingen en Arbvo regelmatig langs elkaar heen werken, samen met
de arbeidsbemiddeling in een hand moeten worden gelegd, namelijk die van de

56 Zie KamerstukkenII, 1991-1992,22555, nrs. 1-2. Zie voor een kritische reactie op het rapport
De Haan (1992).
57 Het rapport van de enquetecommissie is gepubliceerd in Kamerstukken II, 1992-1993, 22730,
nr. 8. Zie voor een samenvatting en een kritische beschouwing van het rapport de bijdragen van
Fase, Van Voorden, De Haan en Den Broeder aan het betreffende themanurnmer van PS (1993, nr.
24). Een veelgehoord kritiekpunt 1uidt dat de aanbevelingen van de commissie lang niet altijd
aansluiten op de onderzoeksbevindingen aansluiten. In hoofdstuk 3, § 6, kwam ik ten aanzien van
het rapport van de Onderzoekscommissie toepassing ABW tot eenzelfde conclusie.
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RBA's. De feitelijke uitvoering van de wettelijke regelingen zou verplicht
moeten worden uitbesteed aan uitvoeringskantoren, die op contractbasis de
uitvoering ter hand zouden nemen. Naast de bestaande administratiekantoren,
zouden ook particuliere verzekeraars als uitvoeringskantoor op kunnen treden.
Gelet op de voorgestelde wijzigingen zou een einde komen aan de invloed van
de bedrijfsvereningingen op het terrein van de wettelijke sociale zekerheid.
Voor wat betreft het toezicht pleitte de enquetecommissie voor de instelling
van een onafhankelijk toezichtorgaan, dat louter uit door de Kroon benoemde
onafhankelijke leden zou bestaan en jaarlijks aan de Staten-Generaal zou
dienen te rapporteren. De SVr zou in die optie worden afgeschaft.

Hierboven zagen we reeds dat de instelling van een onafhankelijk toezichtor-
gaan inmiddels is gerealiseerd. Het is de vrucht van een recente wijziging van
de OSV.58 Het betreffende wetsvoorstel werd in mei 1993, nog voor de
publicatie van het rapport van de enquetecommissie, door de toenmalige
staatssecretaris bij de Tweede Kamer ingediend. De wijziging was gericht op
de oplossing van een aantal urgente knelpunten in de uitvoeringsorganisatie.
Naast het ontbreken van een onafhankelijk toezicht ging het om het bestaan
van gescheiden trajecten bij de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsre-
gelingen, het ontbreken van een structuur voor de beheersing van de uitvoe-
ringskosten en het gebrek aan sturing van de uitvoering in de regie." Als
tweede concrete wapenfeit van de wijziging van de OSV noem ik de instelling
van het Tijdelijk instituut voor coordinatie en afstemming (Tica). Het Tica,
waarvan het bestuur is samengesteld uit een onafhankelijk, door de minister
benoemd voorzitter en uit leden atkomstig uit de besturen van de bedrijfsver-
enigingen, heeft een aantal coordinerende en adviserende taken van de SVr en
de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) overgenomen. Anders dan de
FBV beschikt het Tica in dat verband over een regelgevende bevoegdheid; het
kan de bedrijfsverenigingen binden.

Met de wijziging van de OSV heeft men zoals gezegd een aantal urgente
knelpunten willen oplossen. Een verdergaande herziening van de uitvoeringsor-
ganisatie van de sociale verzekeringen ligt in het verschiet. Het is thans aan de
wetgever om aan te geven langs welke lijnen een dergelijke herziening moet
plaatsvinden. Daarbij lijkt aan regeringszijde alvast te zijn gekozen voor een
verdere regionalisering van de uitvoeringsorganisatie als centraal ijkpunt.'"

58 Bij Wet van 27 oktober 1994, Sib. 790.
59 Zie over het wetsvoorstel Noordam (1993).
60 Zie met betrekking tot de plannen van de regering ten aanzien van de uitvoering van de sociale
zekerheid de Sociale Nota (1995), biz. 106-112. Naast regionalisering worden als ijkpunten voor
een meer doeltreffende uitvoering onder meer genoemd het versterken van de marktwerking in de
uitvoering en het inbouwen van financiele prikkels op decentraal niveau, met name via een
budgettering van uitkeringslasten en uitvoeringskosten. Op het niveau van de adviesorganen van de
regering bestaat geen eenstemmigheid: waar de WRR (1994) onomwonden pleit voor een regionale
opzet van de uitvoeringsorganisatie, heeft de SER (I994) zich inmiddels voor handhaving van een
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Weliswaar heeft de nieuwe OSY de sarnenwerkingsmogelijkheden in de regio
vergroot, doch het betreft daarbij redelijk vrijblijvende aanzetten tot regionali-
sering." De voorzitter van het Tica wordt geacht zich expliciet met het
veranderingsproces van sectorale naar regionale uitvoering te gaan bezighou-
den. OnduideJijk is nog welke rol de sociale partners in de toekomstige
uitvoeringsorganisatie zullen spelen; in ieder geval lijken de bedrijfsverenigin-
gen in de bestaande vorm hun langste tijd te hebben gehad. Aan de hevige
kritiek op deze instellingen zijn met andere woorden zeer ingrijpende conse-
quenties verbonden. In de sfeer van de bijstand is dat anders, zo gaf ik in de
voorgaande paragraaf aan. Ook hier is een noodzakelijk geacht veranderings-
proces in gang gezet, gecoordineerd door de LYO, doch de positie van de
gemeente als uitvoeringsorgaan van de ABW staat in dat proces niet ter
discussie. Overigens raken de ontwikkelingen in beide sectoren van de sociale
zekerheid elkaar, daar waar is voorzien in experimenten met een regionaal
georienteerde uitvoering van de ABW. De totstandkoming van nieuwe be-
stuursverbanden in de regio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, zou
volgens de regering benut moeten worden voor een regionale coordinatie en
aansturing van onderdelen van het bijstandsbeleid, in het bijzonder wat betreft
de uitstroombevordering en fraudebestrijding."

Uit de historische ontwikkeling van het bijstandsrecht, zo zagen we in hoofd-
stuk 2, komt de overheersende rol van het bevoegdheidsvraagstuk naar voren:
in plaats van zich te richten op de vraag waf men nu eigenlijk in de sfeer van
de armenzorg en bijstand gedaan wilde hebben, hield men zich lange tijd
vrijwel exclusief bezig met de vraag wie bevoegd was iets te doen. De discus-
sie over de inrichting van de uitvoeringsorganisatie in de sociale verzekeringen
gaat onder hetzelfde manco gebukt. Alvorens men met zin kan bepalen wie
met de uitvoering belast dient te worden, dient ook hier duidelijk te zijn welke
richting men nu eigenlijk met het sociale-zekerheidsstelsel op wil, De discussie
over de uitvoering behoort met andere woorden een afgeleide te zijn van die
over de inrichting van het stelsel." Ook op dat punt Jijkt er sprake te zijn van
een periode van overgang. De behoefte aan nieuwe ijkpunten voor de toekom-
stige vormgeving van de sociale zekerheid wordt steeds meer manifest. In

vorm van sectorale besturing uitgesproken.
61 Afgezien is bijvoorbeeld van een samenwerkingsplicht tussen bedrijfsverenigingen en Arbvo.
Daarmee zij overigens niet gezegd dat een meer verplichtende benadering - zoals in de ABW - een
betere kans biedt op resultaat (zie § 5 van dit hoofdstuk).
62 Sociale Nota (1995), blz, 110.
63 In die zin ook Noordam (1993), biz. 5 en Den Broeder (1993), biz. 1950-1951. Ook de
enquetecommissie Iiet haar aanbevelingen omtrent de uitvoeringsorganisatie voorafgaan door
aanbevelingen inzake de inrichting van het stelsel. Los van de inhoudelijke waardering die men
voor die aanbevelingen heeft - ook hier speelt het gebrek aan samenhang tussen de onderzoeksbe-
vindingen en de aanbevelingen - moet worden toegegeven dat aldus recht wordt gedaan aan het
prioritaire karakter van een inhoudelijke bezinning op het stelsel van sociale zekerheid.
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afsluitende paragrafen van de volgende hoofdstukken zal dit duidelijk zichtbaar
worden.

Ik verwijs voor een uiteenzetting van de uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen ook
naar Noordarn (1994), bIz. 58-64 en bIz. 172-174. Enigszins buiten het geschetste kader vallen de
organisaties belast met de uitvoering van de ZFW en de AWBZ. Enkel in de uitvoerende organen
van de publiekrechtelijke ziektekostenregelingen vinden we de overheid terug. De sociale partners
zijn aileen in het toezichthoudende orgaan, de Ziekenfondsraad, vertegenwoordigd. Zowel de
ziekenfondsen als de particuliere ziektekostenverzekeraars zijn privaatrechtelijke rechtspersonen.
De wet stelt slechts eisen aan de bestuurssarnenstelling van eerstgenoemde organen: hierin dienen
naast de verzekerden ook de zorgverleners vertegenwoordigd te zijn. Zie over de uitvoering van de
ziektekostenverzekeringenNoordam (1994), bIz. 218-225.
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Hoofdstuk 6

Recht op bijstand

1. Inleiding

In de parlementaire behandeling van het wetsontwerp dat leidde tot de Armen-
wet 1854 werd niet nagelaten te benadrukken dat van een recht op onderstand
ten opzichte van de burgerlijke armbesturen geen sprake kon zijn: of armen-
zorg werd verleend, werd volledig aan het goeddunken van die besturen
overgelaten. Wat ten opzichte van de burgerlijke armbesturen gold, gold zo
mogelijk in nog sterkere mate ten opzichte van de kerkelijke en particuliere
instellingen: zij werden door de wet geheel vrijgelaten in hun doen en laten.
Ook de Armenwet van 1912 voorzag niet in een recht op onderstand. Het
pleidooi voor invoering van een dergelijk recht werd, net als in 1854, met
name afgewezen teneinde de vrijheid van de uitvoeringsorganen te ontzien. Het
werd weliswaar vanzelfsprekend geacht dat degenen die in de door de wet
aangegeven omstandigheden verkeerden en werkelijk in nood waren, van het
burgerlijk armbestuur ondersteuning zouden verkrijgen, doch van een (wette-
lijk) recht mocht niet worden gesproken.

De ABW van 1963 brak met de traditie van de beide Armenwetten en
bestempelde de bijstandsverlening niet alleen tot een exlusieve overheidstaak,
doch evenzeer tot een rechtsplicht van de overheid. Hiermee was in feite een
recht op bijstand wettelijk aanvaard. Gelet echter op de betrekkelijk summiere
wettelijke normering bleef de lokale uitvoeringsvrijheid voor een belangrijk
deel gehandhaafd. In het verlengde daarvan was de zekerheid die de burger aan
de nieuw geintroduceerde rechtsaanspraak kon ontlenen aanvankelijk nog
beperkt.

De rechtsontwikkeling na 1965 heeft geleid tot een forse verbetering van de
rechtspositie van de burger. Mede vanuit de wens tot versterking van de rechts-
zekerheid en rechtsgelijkheid in de bijstandsverlening, werden de voorwaarden
waaronder recht op bijstand bestaat alsmede de inhoud en omvang van de in
dat verband verschuldigde prestaties tot op grote hoogte in wettelijke regels
vastgelegd. Ais gevolg hiervan werd de gemeentelijke beleidsvrijheid in
belangrijke mate teruggedrongen. De ontwikkeling naar een volwaardige
rechtsaanspraak yond een bekroning in de opname van een sociaal grondrecht
op bijstand in de Grondwet van 1983.

In lijn met de geschetste historische ontwikkeling wordt in de heringerichte
ABW niet langer van een overheidsplicht tot bijstandsverlening, doch van een
recht op bijstand van de belanghebbende gesproken (art. 7, eerste lid, ABW).
Het betreft een subjectief recht: de rechthebbende heeft de bevoegdheid van B
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en W te verlangen dat hem bijstand wordt verleend. Met deze zeggenschap
correspondeert de verplichting van B en W om inderdaad bijstand te verlenen.

Als regel ontstaat het recht op bijstand van rechtswege, dat wil zeggen op het
moment dat is voldaan aan de in de wet gestelde voorwaarden. Daartoe behoort
niet het nemen van een besluit door het uitvoeringsorgaan: B en W stellen
slechts vast of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. De ABW onder-
scheidt een drietal van dergelijke voorwaarden. In de eerste plaats dient de
belanghebbende te behoren tot de personele werkingssfeer van de ABW: de
wet richt zich in beginsel tot Nederlanders hier te lande en daarrnee gelijk-
gestelde, over een van de in de ABW genoemde verblijfstitels beschikkende
vreemdelingen. In § 3 van dit hoofdstuk ga ik uitgebreid op deze voorwaarde
in. Een tweede voorwaarde voor het recht op bijstand is het intreden van het
door de ABW gedekte risico: men moet onvoldoende middelen hebben om in
de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Of zulks het geval is
wordt gemeten via de toepassing van een middelentoets. Het begrip 'noodzake-
lijke kosten van het bestaan' vormt daarbij als het ware de begrenzing van de
materiele werkingssfeer van de ABW. Zowel de invulling van het begrip
noodzakelijke kosten van het bestaan als de middelentoets komen aan de orde
in § 4 van dit hoofdstuk. Naast de beide 'positieve' voorwaarden voor het
recht op bijsiand voorziet de wet ook in een 'negatieve' voorwaarde: geen
recht op bijsiand bestaat indien een uitsluitingsgrond van toepassing is. De
belangrijkste uitsluitingsgrond is gelegen in de aanwezigheid van een voorlig-
gende voorziening. De wet voorziet daarnaast in een aantal andere, meer speci-
fieke uitsluitingsgronden; ik verwijs voor een en ander naar § 5 van dit
hoofdstuk. Voor zeljstandigen ten slotte, gelden naast de algemene voorwaar-
den voor het recht op bijstand nog een aantal additionele voorwaarden; deze
worden in § 6 behandeld.

In bepaalde gevallen is, in afwijking van de algemene regel, bijstandsverlening
een bevoegdheid van het uitvoeringsorgaan. Recht op bijstand bestaat in een
dergelijk geval eerst dan, wanneer B en Ween daartoe strekkend besluit
hebben genomen. Dat besluit is met andere woorden rechtsscheppend van aard,
daar waar dit normaliter rechtsvaststellend van aard is. Een bevoegdheid tot
bijsiandsverlening bestaat bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde categorieen
vreemdelingen. Het feit dat prestatieverlening een bevoegdheid is, betekent
overigens geenszins dat B en W geheel naar eigen goeddunken kan handelen.
De beleidsvrijheid is steeds een juridisch genormeerde vrijhetd. Beperking van
die vrijheid vindt langs verschillende wegen plaats, namelijk via wettelijke
clausulering, via het opstellen van beleidsregels door B en W zelf en via het
ongeschreven recht, meer in het bijzonder de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur. Deze laatste worden met name in de jurisprudentie zichtbaar. I

I Zie over de normering van de lokale beleidsvrijheid ook § 5 tim 8 van hoofdstuk 4.
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Enkel natuurlijke personen kunnen recht doen gelden op bijstandsverlening.
Een bijzonderheid is daarbij dat personen die met elkaar gehuwd zijn in
beginsel geen individueel recht op bijstand hebben: het recht op bijstand komt
de echtgenoten gezamenlijk toe. In het verlengde daarvan gelden de voor-
waarden voor het recht op bijstand evenzeer voor de echtgenoten gezarnenlijk.
Wanneer men wil bepalen of er in een bepaalde situatie recht op bijstand
bestaat, is het derhalve zaak allereerst vast te stellen of er sprake is van
gehuwden in de zin van de wet. Het is om die reden dat de uiteenzettingen
rond de voorwaarden voor het recht op bijstand in dit hoofdstuk vooraf worden
gegaan door een uiteenzetting van het begrip gehuwd (§ 2).

Aan het slot van deze inleiding wijs ik nog op een bijzondere regel van bij-
standsrecht, volgens welke de bijstandsverlening moet worden afgestemd op de
concrete omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de betrokken
persoon of het gezin. De vraag is hoe deze op individuele beoordeling toege-
sneden regel - er wordt in dit verband weI gesproken van het individualise-
ringsbeginsel - zich verhoudt tot de in algemene regels neergelegde voorwaar-
den voor het recht op bijstand. In mijn ogen betreft het hier een verhouding
van uitzondering tot regel, waarbij 'individualisering' de uitzondering is. Om
die reden behandel ik het 'individualiseringsbeginsel' in § 7 van dit hoofdstuk,
dat wil zeggen na de uiteenzettingen over de voorwaarden voor het recht op
bijstand.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele kanttekeningen bij de ontwikkeling
van het recht op bijstand in het licht van de herinrichting van de ABW (§ 8).
Daarnaast wordt een globale vergelijking doorgevoerd met het overige sociale-
zekerheidsrecht (§ 9).

De voor het recht op bijstand relevante bepalingen zijn voor een belangrijk deeI neergelegd in
Hoofdstuk II van de ABW, getiteld "Het recht op bijstand". Dit hoofdstuk bevat in art. 7, eerste
lid, de reeds gememoreerde centrale norm van het bijstandsrecht: "ledere Nederlander die hier te
lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen
beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van
overheidswege''.' Daarnaast bevat Hoofdstuk II bepalingen inzake de bijzondere positie van
vreemdelingen (art. 7, tweede lid, en art. 12 ABW) en zelfstandigen (art. 8 ABW), bepalingen
inzake het begrip noodzakelijke kosten van het bestaan (art. 15 en 16 ABW), alsmede de
uitsluitingsgronden (art. 9 en 17 ABW). Tevens zijn opgenomen het 'individualiseringsbeginsel'
(art. 13, eerste lid, ABW) en de regel dat het recht op bijstand in beginsel de echtgenoten
gezamenlijk toekomt (art. 13, derde lid, ABW). Hoofdstuk II van de ABW bevat een tweetal
bepalingen die systematisch gezien niet in dit hoofdstuk thuishoren. Het betreft enerzijds art. 14
ABW, handelend over de toepassing van sancties (zie hoofdstuk 8, § 3.1), en anderzijds art. 18
ABW, handelend over een specifieke uitvoeringstaak van B en W (zie hoofdstuk 5, § 2.1).

Een aantal van de voor het recht op bijstand van belang zijnde bepalingen zijn niet in hoofdstuk
II van de wet opgenomen. Het betreft bepalingen die een nadere uitwerking geven van de
middelentoets, meer in het bijzonder van de structuur van deze toets voor het recht op algemene

2 In de MvT, biz. 112, wordt gesproken van de 'kembepaling inzake het recht op bijstand' en
wordt verwezen naar het corresponderende art. 1 ABW (oud).
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bijstand (art. 26, eerste lid, ABW) en het recht op bijzondere bijstand (art. 39-41 ABW), alsmede
de invulling van het begrip 'middelen' (art. 42-54 ABW). Met uitzondering van de art. 39-41
ABW zijn deze bepalingen naast voor het recht op bijstand ook voor de bepaling van de hoogte
van de algemene bijstand van belang, hetgeen verklaart waarom ze zijn opgenomen in Hoofdstuk
IV van de ABW.

Conform de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever zijn de meeste bepalingen met betrekking
tot het recht op bijstand in de wet zelf neergelegd. Niettemin treffen we ten aanzien van een aantal
wettelijke uitgangspunten nadere regelgeving aan.

De meeste van de hiervoor genoemde bepalingen treffen we ook in het oude recht aan. Thans is,
conform de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever, uitdrukking gegeven aan het primaat van de
formele wet. Met name met betrekking tot de invulling van de middelentoets en het recht op
bijstand van zelfstandigen speelde onder het oude recht de nadere regelgeving, in de vorm van
respectievelijk het BLN, het BLD en het BZ, een belangrijke rol. Voor wat betreft de invulling
van de middelentoets is er niet aileen sprake van een verschuiving van regelgeving van amvb naar
wet, dOch tevens van een belangrijke uitbreiding van regelgeving. Nieuw ten opzichte van het
oude recht zijn de uitsluitingsgronden van art. 9 ABW en de uitsluiting van bepaalde kosten van
het begrip noodzakelijke kosten van het bestaan in art. 16 ABW. De hier nauw mee verbonden art.
IS en 17 ABW zijn weliswaar niet nieuw, doch dateren eerst van kort v66r de herinrichting.'
Hetzelfde geldt voor de bepalingen inzake de bijstandsverlening aan vreemdelingen."

2. Begrip gehuwd

Personen die met elkaar gehuwd zijn, hebben in beginsel geen individueel recht
op bijstand: het recht op bijstand komt de echtgenoten gezamelijk toe, tenzij
een van de echtgenoten geen recht op bijstand heeft (art. 13, derde lid, ABW).
De voorwaarden voor het recht op bijstand gelden voor beide echtgenoten
gezamenlijk. Het meest duidelijk komt dit tot uitdrukking bij de beantwoording
van de vraag of men over voldoende middelen van bestaan beschikt: daartoe
wordt namelijk het inkomen en het vermogen van beide echtgenoten bij elkaar
opgeteld (zie nader § 4.2.3.1). Ook de beide andere voorwaarden voor het
recht op bijstand gelden voor de echtgenoten gezamenlijk: ze dienen beiden tot
de personele werkingssfeer van de ABW te behoren en op geen van beiden
mag een uitsluitingsgrond van toepassing zijn. In § 3 en § 5.2 van dit hoofd-
stuk zal aandacht worden besteed aan de consequenties van het feit dat een van
de echtgenoten niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De afstemming van het recht op bijstand op de situatie van de echtgenoten gezamenlijk is het
belangrijkste aspect van wat weI wordt genoemd het beginsel van gezinsbijstand. Dit beginsel
komt ook in andere aspecten van de bijstandsverlening terug, zoals reeds in algemene zin wordt
aangekondigd in het tweede lid van art. 13 ABW. Van belang is met name dat de wet voorziet in
een aparte bijstandsnorm voor gehuwden; niet aileen de middelen, doch ook de behoeften van de
echtgenoten worden samengeteld (zie nader hoofdstuk 7, § 3.2.1). Verder wijs ik op het feit dat de
aan het recht op bijstand verbonden verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling voor beide
partners gelden (zie hoofdstuk 8, § 2.3.2), dat de bijstand in principe door beide partners

3 Vgl. art. la en Ib ABW (oud), ingevoerd bij Wet van 26 juni 1991, Stb. 337.
4 Vgl. art. 1, derde lid, en art. 84 ABW (oud), ingevoerd bij Wet van 7 februari 1991, Stb. 65.
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gezamenlijk wordt aangevraagd en aan ieder voor de helft wordt uitbetaald (zie hoofdstuk 9, § 2
en § 7) en dat beide partners bevoegd zijn tot het instellen van bezwaar en beroep (zie hoofdstuk
11, § 2).

Thans vraagt de nadere invulling van het begrip gehuwde de aandacht. In de
eerste plaats is van belang dat voor de toepassing van de ABW niet als gehuwd
wordt aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met
wie hij gehuwd is (art. 3, eerste lid, onder b, ABW). Aan de huwelijkspartners
komt in een dergelijk geval een individueel recht op bijstand toe. Wanneer is
er sprake van duurzaam gescheiden leven? Volgens de regering dient het een
door beide betrokkenen, of een van hen, gewilde verbreking van de echtelijke
samenleving te betreffen, waardoor ieder afzonderlijk zijn eigen leven leidt als
ware hij niet met de ander gehuwd en deze toestand door ten minste een van
hen als bestendig is bedoeld. Denk met name aan een echtscheidingsprocedure
die nog niet is afgesloten. Ook een door geen van beide echtgenoten gewilde
toestand, die voor de voortzetting van de echtelijke samenleving een daad-
werkelijk beletsel vormt en waarvan redelijkerwijs niet valt te verwachten dat
deze zich binnen afzienbare tijd zodanig zal wijzigen dat de echtelijke samenle-
ving kan worden hervat, kan worden aangemerkt als een situatie van duurzaam
gescheiden leven. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de echtgenoot voor
langere tijd in een psychiatrische inrichting is opgenomen en geen positieve
wijziging in diens geestestoestand is te verwachten.'

Praktisch van veel groter belang is het feit dat voor de toepassing van de ABW
mede als gehuwd of als echtgenoot wordt aangemerkt de ongehuwde die met
een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloed-
verwant in de eerste graad (art. 3, eerste lid, onder a, ABW). Er is met andere
woorden sprake van een gelijkstelling van bepaalde categorieen ongehuwd
samenwonenden met gehuwden. Kern van de gelijkstellingsbepaling is de term
gezamenlijke huishouding. Hiervan is sprake indien twee personen hun hoofd-
verblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor
elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de
huishouding dan weI anderszins (art. 3, tweede lid, ABW). De nadere invulling
van deze wettelijke formule zorgt voor veel uitvoeringsproblemen, reden om er
hierna uitvoerig bij stil te staan. Belangrijke aanknopingspunten zijn daarbij
gelegen in de totstandkomingsgeschiedenis van de gelijksteUingsbepaling en in
de inmiddels rijkelijk verschenen jurisprudentie."

De wetteLijke gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met gehuwden dateert uit 1987.7 In de
uraktijk vond ook daarv66r reeds gelijkstelling plaats, een praktijk die in de Kroonjurisprudentie

5 Aldus de MvT, biz. 106. Het betreft de essentie van een arrest van de Hoge Raad van 10
februari 1960, RSV 1960/67, waarin de uitleg van de term duurzaam gescheiden leven aan de orde
was.
6 Zie hierover ook Dijt (1993), biz. 154-176, en de aldaar genoemde literatuur.
7 Wet van 6 november 1986, Stb. 564.
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werd gesanctioneerd. De gelijkstelling werd gebaseerd op een opmerking van de regering, gemaakt
L. tijdens de parlementaire behandeling van art. 5 ABW 1963, bevattende het beginsel van gezinsbij-
/ stand. Volgens de regering diende in gevallen, waarin niet (meer) van een gezin in de zin der wet

, gesproken kon worden, maar waarin de situatie niet fundamenteel van de gezinssituatie verschilde,
"7 de hoogte van de bijstand zo nauw mogelijk bij de werkelijkheid aan te sluiten. Daarbij werd

1 onder andere gedacht aan het concubinaat.' In de jurisprudentie werd het begrip 'economische
eenheid' gehanteerd. Zie voor een uitgebreide analyse van die jurisprudentie Smitskam (1986). Het
in 1987 ingevoerde art. Sa ABW (oud) sloot niet naadloos bij deze jurisprudentie aan. Zo werd de
gelijkstelling uitgebreid tot partners van gelijk geslacht en werd het begrip gezamenlijke huishou-
ding gemtroduceerd. De wettelijke definitie van dit begrip werd gelnspireerd op de civielrechtelij-
ke jurisprudentie van de Hoge Raad. Men wilde duidelijk tot uitdrukking brengen dat de gelijkstel-
ling gebaseerd diende te zijn op een feitelijke, financieel-economische verstrengeling tussen
mensen; het al dan niet bestaan van een affectieve relatie mocht daarbij geen rol spelen. Er is met
betrekking tot de invulling van art. Sa ABW (oud) inmiddels een grote hoeveelheid jurisprudentie
verschenen. Het huidige art. 3 ABW wijlct op een aantal punten van de oude gelijkstellingsbepa-
ling af. De regering heeft enerzijds getracht via verduidelijkingen in de begripsomschrijving tot
een beter uitvoerbare en handhaafbare regeling te komen. Daarnaast is in een aantal specifieke
situaties voorzien in een verlichting van de gemeentelijke bewijslast.? Ondanks de doorgevoerde
wijzigingen blijft de onder het oude recht gewezenjurisprudentie van belang. lk zal er hierna dan
ook regelmatig naar verwijzen.

Uit de wet blijkt dat de gelijkstelling enkel ziet op situaties waarin twee perso-
nen samenwonen. Het is daarbij niet van belang of die personen van gelijk of
van verschillend geslacht zijn. IO Uit de wet blijkt verder dat voor het aanne-
men van een gezamenlijke huishouding aan twee voorwaarden moet zijn
voldaan. In de eerste plaats dienen de betrokken personen hun hoofdverblijf in
dezelfde woning te hebben. In de tweede plaats dienen zij blijk te geven zorg
te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de
kosten van de huishouding dan weI anderszins. Aan beide voorwaarden besteed
ik hierna aandacht.

Onder het oude recht werd nog een derde voorwaarde gesteld, namelijk de duurzaamheid van de
gezamenlijke huishouding. Met dit criterium werd beoogd tot uitdrukking te brengen dat niet reeds
bij een kortstondig verblijf bij een ander de betrokkenen werden geacht een gezamenlijke huishou-
ding te voeren. Volgens de regering werd de bepaling in de praktijk echter vaak zo begrepen, dat
pas na verloop van een zekere periode - na drie of zelfs zes maanden - voor de bijstand conse-
quenties mochten worden verbonden aan het voeren van een gezamenlijke huishouding. Dit was
niet de bedoeling en dus heeft men besloten het duurzaamheidscriterium niet langer op te
nemen. I' De wijziging heeft volgens de regering niet tot gevolg dat een kortdurend verblijf in de
woning van een ander er thans wei toe leidt dat de betrokkenen worden geacht elkaars partners te
zijn. Daartoe dient er immers sprake van te zijn dat de betrokkenen het hoofdverblijf in dezelfde
woning hebben. Bij tijdelijk verblijf is dat volgens de regering niet het geval. De wetswijziging

8 Zie KamerstukkenlI, 1962-1963,6796, nr. 5, biz. 17.
9 NvW, blz, 35.
10 In art. Sa ABW (oud) was nog uitdrukkelijk aangegeven dat de gelijkstelling betrekking had op
zowel personen van gelijk geslacht als personen van verschillend geslacht. Volgens de regering is
zulks ook zonder uitdrukkelijke vermelding evident; NvW, bIz. 36.
11 NvW, bIz. 36.
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zou derhalve niet kunnen leiden tot een onbedoelde uitbreiding van de groep personen die als
partners worden aangemerkt."

De eerste voorwaarde, het hebben van het hoofdverblijf in dezeljde waning, ziet
op de feitelijk bestaande situatie. Het feit dat men ook nog elders een woning
aanhoudt en ingeschreven is op uiteenlopende adressen, behoeft niet aan het
aanwezig achten van een gezamenlijk hoofdverblijf in de weg te staan.

In art. 5a ABW (oud) werd het criterium gezamenlijke huisvesting gehanteerd. Volgens de regering
gaf dit criterium onvoldoende helder weer dat niet de formele maar de feitelijke woonsituatie
doorslaggevend is. \3 De jurisprudentie Iiet op dat punt echter weinig ruimte voor twijfel. Zie in
dat verband met name RvS, AG 15 mei 1991, JABW 1991/174: het huren van een afzonderlijke
woning en het ingeschreven zijn op dat adres in het bevolkingsregister met de daaraan verbonden
financiele gevolgen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de hefting van rechten, het genieten van
huursubsidie en dergelijke, behoeven op zichzelf niet tot de gevolgtrekking te leiden dat geen
gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Het aanhouden van een afzonderlijke adres staat imrners
aan het voeren van een gezamenlijke huishouding niet in de weg. Er kan slechts met vrucht een
beroep worden gedaan op het voeren van een afzonderlijk adres indien dat de facto als woon- en
leefadres fungeert op een wijze en in een mate die zich met de overige feiten en omstandigheden
laat verenigen. Gelet onder andere op de dagelijkse aanwezigheid van X ten huize van betrokkene
en de onbewoonde indruk welke zijn woning bij huisbezoek maakte, moet in dit geval een beroep
op het aanhouden van een zelfstandige woning falen. Vgl. RvS, AG 12 februari 1991, JABW
1991/86, waar de volgende feiten en omstandigheden het bestaan van gezamenlijke huisvesting
aannemelijk maakten: A verbleef regelmatig zowel tijdens de weekeinden als daarbuiten bij B; de
auto van A stond regelmatig in de buurt van de woning van B; de woonruimte die A had
opgegeven als verblijfplaats maakte de indruk niet of nauwelijks door hem te zijn bewoond.
Volgens RvS, AG 14 januari 1993, JABW 1993/155, is niet van belang met welke intentie men bij
iernand anders in de woning verblijft. Wei speelde een rol het feit dat de man voor zijn autoverze-
kering het adres van de vrouw als het zijne had gebruikt. Zie echter ook RvS, AG 26 oktober
1993, JABW 1994/56: betrokkene verplaatste zich in een auto, waarvan het kenteken op naam
stond van de ex-echtgenote, die niet in het bezit was van een rijbewijs. De onderzoeken bevatten
hoofdzakelijk constateringen dat de auto zich op bepaalde tijdstippen en/of dagen wei of niet in de
direkte nabijheid van de woning van de ex-echtgenote beyond. Verder is betrokkene een aantal
maal in of nabij de woning van zijn ex-echtgenote waargenomen. De ingestelde onderzoeken
leveren echter onvoldoende grond op voor de conc1usie dat betrokkene en zijn ex-echtgenote
gezamenlijk waren gehuisvest. De AG wijst er in dit verband op dat bijvoorbeeld geen onderzoek
heeft plaatsgevonden in de woning waar betrokkene zegt te wonen. Vgl. Ktr. Utrecht 16 september
1993, JABW 1994/5: het zou niet ondenkbaar zijn dat de wetgever aan het bezigen van een adres
en aan het veelvuldig daar verblijven een wettelijk vermoeden zou ontlenen betreffende het
bestaan van een gezamenlijke huishouding, Aldus luidt echter de wet niet.

Ik wijs nog op het feit dat, gelet op de eis van gezamenlijke huisvesting, LAT-relaties niet onder
de gelijkstelling vallen.' Zie in dat verband RvS, AB 9 mei 1994, JABW 1994/219: vast stond

12 NvW, bIz. 87.
13 NvW, biz. 36-37. Een inhoudelijke wijziging ten opzichte van het oude recht is niet beoogd.
Volgens de regering zou de nieuwe omschrijving gemeenten beter in staat stellen om van iemand
die elders nog een woning aanhoudt te vergen dat hij aantoont dat hij op dat andere adres ook
feitelijk zijn hoofdverblijf heeft; zie Kamerstukken I, 1994-1995, 22545 en 22614, nr. 75c, blz, 12.
De wens is hier vader van de gedachte: de wet voorziet niet in een dergelijke aantoonplicht. Het is
primair aan B en W om aan te tonen dat de belanghebbende - ondanks het bestaan van twee
adressen - hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben.
14 Aldus Kamerstukken Il, 1985-1986, 19259, nr. S, biz. 18.
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dat tussen betrokkenen sprake was van een LAT-relatie. Gedurende de weekeinden verbleven
betrokkenen bij elkaar. B en W hebben ten onrechte besloten om op de uitkering van betrokkene
een bedrag in mindering te brengen ter grootte van 217 deel van het normbedrag van een
eenoudergezin wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding in de weekeinden.

Het wonen op een adres behoeft evenmin automatisch tot de conclusie te leiden
dat er sprake is van het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning. Het
is immers mogelijk dat op een adres sprake is van meerdere, zelfstandige
woningen. Betrokkenen hebben in een dergelijk geval niet hun hoofdverblijf in
dezelJde woning. Van een zelfstandige woning is sprake indien men beschikt
over een eigen toegang - men kan de woning bereiken zonder daarbij vertrek-
ken of gangen en dergelijke te hoeven passeren waarover anderen zeggenschap
hebben, omdat zij huurders of eigenaar zijn - en geen wezenlijke woonfuncties
- zoals woon- en slaapruimte, was- en kookgelegenheid en toilet - met andere
woningen worden gedeeld."

Van de onder het oude recht gevormde jurisprudentie noem ik RvS, AG 21 december 1993, JABW
19941120, waarin de AG tot het oordeel kwam dat er sprake was van gezamenlijk in de huisves-
ting voorzien, ondanks het bestaan van aparte huurcontracten, waardoor betrokkenen form eel -
afgezien van de gezamenlijk gebruikte badkamer, toilet en keuken - de beschikking hadden over
afzonderlijke woonruimte in hetzelfde pand. Volgens de AG was immers komen vast te staan dat
betrokkenen gelijktijdig waren verhuisd van een gezamenlijk adres elders naar hun huidige
woning, zodat gesteld kon worden dat zij de wil hadden om samen in het betreffende pand te
wonen en daaraan ook daadwerkelijk uitvoering hadden gegeven.

Volgens de regering kan voor de beoordeling van de woonsituatie de gemeen-
telijke basisadministratie als uitgangspunt worden gehanteerd, hetgeen betekent
dat in ieder geval kan worden aangenomen dat de betrokkenen het hoofdver-
blijf in dezelfde woning hebben, als zij volgens die administratie op hetzelfde
adres wonen. Wel zou betrokkene de gelegenheid moeten worden gegund
aannemelijk te maken, dat de inschrijving niet overeenstemt met de feitelijke
situatie, bijvoorbeeld omdat de vorige bewoner zich niet heeft laten uitschrij-
ven."

Als tweede voorwaarde voor de gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden
met gehuwden eist de wet dat betrokkenen blijk geven zorg te dragen voor
elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de
huishouding dan weI anderszins. Er moet, kort gezegd, sprake zijn van weder-
zijdse verzorging.

15 De regering heeft via het gebruik van het begrip woning willen aansluiten bij de Wet individue-
Ie huursubsidie. In deze wet wordt het begrip zelfstandige woning gebruikt zoals in de hoofdtekst
aangegeven. Bij wijze van voorbeeld wordt gewezen op huurders van een woning in zogenaamde
centraal-wonenprojecten. Deze hebben meestal de beschikking over een geheel zelfstandige
wooneenheid. Daarnaast heeft men met andere bewoners de mogelijkheid om van gerneenschappe-
lijke voorzieningen gebruik te rnaken. Ondanks de aanwezigheid van dergelijke voorzieningen is er
volgens de regering toch sprake van een woning; NvW, biz. 87-88.
16 NvW, biz. 37.
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Deze voorwaarde was in art. 5a, tweede lid, ABW (oud), enigszins anders gefonnuleerd.
Gesproken werd van personen die beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding
dan wei op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. lnhoudelijk komen de oude en nieuwe
formule met elkaarovereen. De onder het oude recht gewezenjurisprudentie blijft dan ook van belang.

Bij amvb kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk
geven zorg te dragen voor een ander (art. 3, vijfde lid, ABW). Volgens de regering kan het
wenselijk zijn om algemene criteria die in de jurisprudentie worden ontwikkeld, in de regelgeving
zelf vast te leggen."

In het kader van de parlementaire behandeling van deze voorwaarde is uitge-
breid gediscussieerd over de vraag aan de hand van welke criteria moet
worden beoordeeld of aan de voorwaarde wordt voldaan. Ik doel op de
discussie rond de invoering van art. Sa ABW (oud). In de aanvankelijk
voorgestelde versie van dit artikel werd gesproken van personen die duurzaam
een gezamenlijke huishouding voeren 'en van wie de situatie ook overigens
niet feitelijk verschilt van die van in gezinsverband levende gehuwden'.
Volgens de regering waren bi~\!an deze be aling een drietal
aandachtspunten van belang: het voeren van een gezamenlijke huishouding
(gezamenlijk doen van huishoudelijke uitgaven, overdracht van inkomen"aan de
partner, inbreng van duurzame gebruiksgoederen), de wijze waaro ersonen
zich aan hun omgeving presenteren (uiterlijk waarneembare omstandigheden
die kunnen worden getoetst zonder ongeoorloofde inbreuk te plegen op de
privacy van betrokkenen; ook de regering was van mening dat de vraag of er
al dan niet sprake was van een sexuele relatie niet maatgevend mocht zijn; weI
kon worden gekeken naar zaken als het gezamenlijk uitgaan, met vakantie
gaan, bezoek ontvangen of op bezoek gaan bij familie en kennissen, geza-
menlijk verhuizen, kinderen die uit de relatie worden geboren en het optreden
als vader of moeder van de kinderen van de ander) en de duurzaamheid van
het samenwonen. Gelet op dit 'partner-criterium' zouden in elk geval clienten
met een of meer kamerhuurders of kostgangers, clienten die met een of meer
anderen uitsluitend de woonlasten en vaste lasten delen (de woningdelers) en
samenwonende verwanten buiten de gelijkstelling vallen."

De kamerleden Linschoten en Kraaijeveld- Wouters kwamen met een amende-
ment dat beoogde het tweede, door de regering gehanteerde criterium te laten
vervallen." Men yond dit criterium weliswaar inhoudelijk verdedigbaar, doch
achtte het niet voldoende afgebakend te omschrijven. Daarnaast speelde de
kwestie van de privacy-gevoeligheid een rol. Men wilde een beoordeling aan
de hand van feitelijke, te objectiveren omstandigheden. Dat zouden moeten zijn
het gezamenlijk bewonen van een huis en de mate waarin er sprake is van een
financiele verstrengeling (het doen van consumptieve uitgaven, uitgaven ten
behoeve van duurzame gebruiksgoederen en het betalen van rekeningen).

17 NvW, biz. 89.
18 KamerstukkenII, 1985-1986, 19259, nr. 3, biz. 10-12.
19 KamerstukkenII, 1985-1986, 19259, nrs. 10 en 13.
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Uiteindelijk werd gekozen voor de op de civielrechtelijke rechtspraak van de
Hoge Raad geinspireerde wettelijke formule."

Volgens het amendement LinschotenlKraaijeveld-Wouters dient de beoorde-
ling plaats te vinden aan de hand van feitelijke, te objectiveren omstandighe-
den. Gegeven dat uitgangspunt echter is de categorische afwijzing van het door
de regering aangedragen criterium van de presentatie van personen aan hun
omgeving niet goed verdedigbaar. Die presentatie kan immers zeer wei
feitelijke, te objectiveren omstandigheden betreffen, zoals het samen uitgaan of
op vakantie gaan of het gezamenlijk verhuizen. Enkel ten aanzien van de aard
van de relatie - hebben de betrokken personen bijvoorbeeld een affectieve of
sexuele relatie? - leek de regering minder uitgesproken dan de indieners van
het amendement: waar de regering stelde dat de aard van de relatie niet
maatgevend mocht zijn, waren de Kamerleden van mening dat dit gegeven in
het geheel niet mocht worden meegewogen. Op de keper beschouwd echter
lijkt het verschil in uitkomst tussen het oorspronkelijke wetsvoorstel en de
uiteindelijke wettekst veel minder groot dan dat men op grond van de uitge-
breide parlementaire discussie zou verwachten. Deze indruk wordt door de
inmiddels rijkelijk verschenen jurisprudentie bevestigd.

Uit de jurisprudentie blijkt dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake
is van wederzijdse verzorging al die feiten en omstandigheden mogen worden
meegewogen, die objectief vast te stellen zijn.

Zie in dat verband bijvoorbeeld RvS, AG 25 februari 1992, JABW 19921124: blijkens de
totstandkomingsgeschiedenis van art. Sa, tweede lid, ABW (oud) is beoogd het subjectieve
partnerelement bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een situatie als bedoeld in art. Sa
buiten beschouwing te laten. Toetsing dient te geschieden aan de hand van objectief vast te stellen
feiten en omstandigheden en daarbij kan niet worden afgegaan op het beeld, dat door betrokkenen
door gedragingen naar buiten toe wordt opgeroepen. Vgl. HR 27 september 1991, JABW
19911265: het amendement Linschoten/Kraaijeveld- Wouters strekte ertoe om - in tegenstelling tot
het door de regering ingediende wetsvoorstel dat mede als voorwaarde stelde dat 'betrokken
personen als partners zijn te beschouwen' - bij de beantwoording van de vraag of sprake is van het
(duurzaam) voeren van een gezarnenlijke huishouding elke subjectieve benadering - en met name
het 'subjectieve partnerelement' - uit te sluiten. De vraag dient naar 'Iouter objectieve criteria' te
worden beantwoord. Ais zodanig werden aanvankelijk genoemd: de woonsituatie en de mate van
financiele verstrengeling. Later werd in toenemende mate mede nadruk gelegd op de 'feitelijke
omstandigheid dat men elkaar over en weer verzorgt'.

\

De aard van de relatie tussen twee personen dient bij die beoordeling buiten \
beschouwing te blijven. Evenmin is het motief voor de samenwoning van
belang.

Zie HR 20 maart 1992, JABW 1992/124: het Hof had overwogen dat, ook al is de relatie tussen
samenwonenden op zich, zoals ook uit de wetsgeschiedenis blijkt, voor de toepassing van art. Sa

20 De formule is ontleend aan een arrest van de Hoge Raad van 22 februari 1985, NJ 1986/82,
m.nt. Luijten. Het arrest betreft de toepassing van art. 1:160 BW. Volgens dit artikel komt de
alimentatieplicht jegens de ex-echtgenoot te vervallen indien deze opnieuw in het huwelijk treedt
dan wei is gaan sameleven met een ander als waren zij gehuwd.

147



ABW (oud) irrelevant, zulks niet wegneemt dat he! bestaan van een dergelijke relatie het
vermoeden doet rijzen dat sprake zal kunnen zijn van een 'voorzien in elkaars verzorging' in de
zin van art. 5a, tweede lid. Aldus kan het aan de orde stellen van de aard van de relatie tussen de
betrokkenen (is er sprake van een lesbische verhouding?), ook al wordt daarmee getreden in de
persoonlijke levenssfeer, gerechtvaardigd zijn in het kader van de op de gemeente rustende taak te
waken voor een juiste naleving van de ABW. De Hoge Raad wijst deze opvatting af, daarbij
verwijzend naar zijn eerder genoemd arrest van 27 september 1991.21 Een onderzoek waarin de
aard van de relatie aan de orde wordt gesteld is volgens de Raad aan te merken als een inmenging
van de zijde van de gemeente in de persoonlijke levenssfeer van betrokkene en levert een
schending op van het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging van die levenssfeer.

Ook betrokkene kan een beroep op de aard van de relatie niet baten; zie RvS, AG 10 juni 1993,
JABW 1993/193: door betrokkene, die stelde dat er sprake was van kostgangerschap, was onder
andere naar voren gebracht dat zij - gezien de incest-ervaringen met haar vader - thans niet in staat
was een intieme, dan wei een sexuele relatie te onderhouden met een man. Volgens de AG kan
echter hetgeen door betrokkene is aangevoerd met betrekking tot andere dan objectief waarneem-
bare feiten en omstandigheden, niet tot het door haar beoogde doel leiden. Vgl. Rb. Rotterdam 2
maart 1992, JABW 1992/109: aan het door betrokkene aangevoerde ten aanzien van de Hindoe-
staanse gemeenschap en de vierdegraads verwantschap tussen haar en X merkt de rechtbank op dat
met het van toepassing zijn van art. 5a ABW (oud) niet gezegd wi! zijn dat tussen betrokkenen
een sexuele relatie heeft bestaan. De vraag of dat zo is staat geheel buiten de beoordeling door de
rechtbank, nu zulks geen vereiste is voor het aanwezig zijn van de in dat artikel bedoe Ide
'economische eenheid'.

In RvS, AG 4 februari 1993, JABW 1993/104, was door betrokkene aangevoerd dat geen sprake
was van herstel van samenwoning, doch dat slechts de noodzaak tot verzorging van de man het
motief was voor de verhuizing van de ex-echtgenote. Volgens de AG is echter het motief - hoe
loffelijk dit op zich ook zij - gelet op de geschiedenis van totstandkoming van art. 5a ABW (oud)
voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een gezamenlijke huishouding niet van
belang.

Uit de jurisprudentie blijkt verder dat een breed scala van feiten en omstan-
digheden in de beoorde\ing mag worden meegenomen. Voorwaarde is slechts
dat die feiten en omstandigheden objectief vast te stellen zijn. Enkel en aileen
afgaan op de door betrokkenen in het leven geroepen schijn is derhalve niet
geoorloofd.

Ter illustratie van het brede scala van feiten en omstandigheden geef ik een aantal concrete
voorbeelden uit de jurisprudentie. Zie bijvoorbeeld RvS, AG 12 februari 1991, JABW 1991/86,
waarin de AG expliciet overweegt dat bij de toetsing aan de eis van een gezamenlijke huishouding
niet uitsluitend betekenis toekomt aan de financiele verstrengeling (A gaf B weleens een bedrag
van f 200 a f 300 per maand; A betaalde wei eens de boodschappen; B deed de was), doch
evenzeer aan de gezamenlijke activiteiten van betrokkenen (A en B - ex-echtgenoten - waren
samen met hun kinder n naar Turkije geweest en deden regelmatig een keer per week tezamen
inkopen op de markt). n vS, AG 15 mei 1991, JABW 19911174, werden de volgende feiten en
omstandigheden van be ang geacht: er zijn uit de relatie tussen X en betrokkene kinderen geboren,
die de geslachtsnaam van X dragen; X bezoekt de kinderen die bij betrokkene verblijven een

21 Dat arrest liet mijns inziens nog enige ruimte voor twijfel. De rechtbank had de subjectieve aard
van de relatie tussen de betrokkenen namelijk beslissend (curs. JS) geoordeeld. Aldus (curs. JS)
had de rechtbank volgens de Hoge Raad de strekking van art. 5a ABW (oud) miskend. Het arrest
liet de mogelijkheid open dat de aard van de relatie tussen betrokkenen wei mocht worden
meegewogen, zolang deze maar niet beslissend werd geacht. Thans is de Hoge Raad meer
uitgesproken: de gemeente mag de aard van de relatie niet in haar onderzoek betrekken.
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aantal uren in de avond; het komt voor dat hij dan mee eet; X verricht af en toe klussen in de
woning van betrokkene; X heeft verzekeringen afgesloten voor de kinderen en voor betrokkene.

te ook RvS, AG 13 augustus 1991, JABW 19911271: betrokkenen, aanvankelijk woningdelers,
I zijn samen naar een nieuw adres verhuisd; de telefoonaansluiting in het huis van betrokkene staat
op naam van X en wordt door deze betaald; X heeft een gezinsbegrafenisverzekering afgesloten;
betrokkene is door X gemachtigd over zijn bankrekening te beschikken; betrokkene verzorgt de
was van X en stelt dagelijks het ontbijt en het lunchpakket beschikbaar, een en ander zonder
vergoeding; X heeft enige klussen in huis opgeknapt. Volgens betrokkene is er geen sprake van de
vereiste financiele verwevenheid, nu de werkzaarnheden die X voor haar verricht gecompenseerd
worden door hetgeen zij voor hem doet en door de lage huurprijs van de kamer. Volgens de AG
duiden de door betrokkene en X over en weer ten behoeve van elkaar verrichte werkzaamheden bij
uitstek op het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wei op het op andere
wijze in elkaars verzorging voorzien,.,Zie tot slot RvS, AG 18 november 1993, JABW 1994/62: X
5 rep ledere-nacht bij betrokkene en at ook bij haar, zonder dat zij daar een financiele vergoeding

1\ voor ontving. Betrokkene mocht echter wei gratis sporten en trainen in het fitnesscentrum van een
vriend van X. Oit moet in het onderhavige geval als tegenprestatie van X voor het door betrokke-

\ ne ge~odene worden gezien. Er is derhalve sprake van het op andere wijze in elkaars verzorging
"----- voorzien.

Zie met betrekking tot het belang van de uiterlijke schijn bijvoorbeeld RvS, AG 13 maart 1990,
JABW 19901164: mede gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van art. Sa ABW (oud) vorrnt de
uiterlijke schijn, dat betrokkenen samenwonen, op zichzelf onvoldoende grondslag om de
aanwezigheid van een situatie als bedoeld in art. Sa ABW (oud) aan te nemen. Vgl. RvS, AR 16
september 1993, JABW 1993/264: betrokkene is met X in diens caravan aangetroffen. A1hoewel de
feiten tot enige verdenking aanleiding gaven, is de voorzitter van GS al te zeer op de schijn
afgegaan. Het is immers niet ondenkbaar dat betrokkene slechts, zoals zij heeft geste1d, met haar
kinderen de vakantie doorbracht in de caravan van X, ten aanzien van wie ook is betwist dat hij
daarin op dat moment woonde. Het had in de rede gelegen een nader onderzoek in te stellen."

In de notitie 'Fraudegevoeligheid van de regelgeving met betrekking tot de
leefvormen in de bijstand , wordt van regeringszijde de stelling verdedigd dat
een vergelijking tussen de jurisprudentie van de AG op art. Sa ABW (oud) en
de Kroonjurisprudentie op art. S ABW (oud), tot de conclusie leidt dat de
waarneembare feiten en omstandigheden die wijzen op een relatie tussen de
betrokkenen en die golden v66r de invoering van art. Sa ABW (oud), ook na 1
januari 1987 als onderdeel van de totale beoordeling van het gehele feitencom-
plex functioneren, zij het 'in geobjectiveerde vorm'. AIleen de feiten die zien
op een sexuele relatie zijn niet meer van belang. In wezen. zo luidt de stelling,
zi'n veel feiten en omstandi heden die vroe er werden aan eduid als 'uiterli"k
waarneembare omstandigheden' thans onder ebracht onder heL 0 ande~
wi'ze in elk s e or'n vo elan bli'vende elementen
werden v66r 1 'anuari 1987 deels sub'ectief enoemd' ze war echter ook
toen al ob'ectief en worden na l' i 1987 ook als zodanig ~betiteld, Op
basis van de hierboven weergegeven analyse van de jurisprudentie kan ik deze
stelling ten volle onderschrijven. Zulks geldt evenzeer voor de stelling dat,
doordat de meeste feiten en omstandigheden van belang zijn gebleven en
hieronder ook feiten en omstandigheden behoren welke de regering in gedach-
ten had bij het criterium van de uiterlijk waarneembare omstandigheden en

22 Zie ook de MvT, biz. 107: niet afgegaan kan worden op het door gedragingen van de betrokke-
nen naar buiten toe eventueel opgeroepen beeld van het bestaan van een affectieve relatie.

149



gedragingen, in wezen het ten gevolge van het amendement Linschoten/Kraai-
jeveld- Wouters geschrapte criterium, behalve de destijds door de regering
daarin begrepen uiterlijke schijn en de aard van de relatie, mede bepalend is bij
de beoordeling of er sprake is van een gezamenlijke huishouding, zij het in
ondersteunende zin."

Van het voeren van een gezamenlijke huishouding moet overigens worden
onderscheiden de situatie waarin tussen twee personen een zakelijke verhouding
bestaat, zoals bijvoorbeeld tussen verhuurder en onderhuurder en kostgever en
kostganger. In de jurisprudentie worden de nodige eisen gesteld aan het aanne-
melijk maken van een dergelijke verhouding. Waarschijnlijk gemspireerd door
die jurisprudentie verdedigt de regering de stelling dat de loutere aanwezigheid
van een contract of van bewijsstukken dat huur of kostgeld wordt betaald, er
niet aan in de weg staat dat betrokkenen mogelijk in feite een gezamenlijke
huishouding voeren. Van een zuiver zakelijke relatie is volgens de regering
geen sprake als er een mate van financiele verstrengeling aanwezig is die
verder reikt dan de betaling van de huur of het kostgeld en een wederzijdse
verzorging die niet beperkt blijft tot het onderhoud van de gehuurde kamer of
de levering van de overeengekomen diensten, zoals de maaltijden of de
bewassing. Zoals dat ook het geval is in andere situaties waarin de betrokkenen
beweren niet elkaars partners te zijn, dient de gemeente een onderzoek in te

\ stellen naar de feitelijke omstandigheden van de betrokkenen."

Zie in dat verband bijvoorbeeld RvS, AG 27 december 1989, JABW 1990/63: in casu kan aan het
kamerhuurcontract niet die waarde worden toegekend welke doorgaans aan een dergelijke overeen-
komst wordt gehecht, nu betrokkenen in een eerder stadium reeds gedurende zekere tijd - in elk
geva1 gedurende een kennismakingsperiode van drie maanden - hebben samengewoond op een
wijze welke vergelijkbaar is met een gezinssituatie als bedoeld in art. 5 ABW (oud). Vgl. RvS,
AG 20 april 1993, JABW 1993/228: voorts is de door betrokkene overeengekomen huurprijs lager
dan het bedrag dat maandelijks op de bijstandsuitkering in mindering werd gebracht bij verhuur
aan een onderhuurder en ontvangt betrokkene minder huursubsidie als gevolg van de huurovereen-
komst. Betrokkene ondervindt derhalve financieel nadeel van de huurovereenkomst. Ten slotte lag
het op de weg van betrokkene om te bewerkstelligen dat de aan X verhuurde ruimtes konden
worden getoond en heeft betrokkene door dit na te laten een goed onderzoek naar haar situatie
belemmerd. Zie ook RvS, AG 23 juli 1992, JABW 1992/234: geheel los van de aard van de
persoonlijke relatie tussen twee personen die samen een huis bewonen, kan een in aanvang
overeengekomen kostgangersrelatie uitgroeien tot het voeren van een gezamenlijke huishouding. In
geval van kostgangerschap dient de economische verhouding te worden beheerst door zakelijke
elementen; de prestaties die over en weer worden verleend dienen bij voorkeur te zijn vastgelegd
in een contract en voor de kost en inwoning die wordt verschaft za1 een commerciele prijs moeten
worden betaaId, hetgeen door het overleggen van betalingsbewijzen kan worden aangetoond. De
wijze waarop de man gebruik kon maken van de woning van de vrouw en het medegebruik dat zij
had van de videorecorder en de auto van de man gaan naar het oordee1 van de AG de normale
verstrekkingen in een kostgangersrelatie te boven. Het had voorts in de rede gelegen dat het in
aanvang overeengekomen kostgeld in de loop der jaren met een aanzienlijk hoger bedrag dan met
f 5 per week was verhoogd. Zie ook nog RvS, AG 10 juni 1993, JABW 1993/193: het feit dat het

23 Zie Kamerstukken Il, 1991-1992, 17050, Dr. 142, biz. 12-13.
24 NvW, biz. 88.
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kostgeld contant werd betaald laat onverlet dat betrokkene in dat geval voor de betaling van het
kostgeld een betalingsbewijs had kunnen en moeten afgeven aan de kostganger. Door dit na te
laten heeft betrokkene zelf onduidelijkheid omtrent haar relatie met de kostganger doen ontstaan.

In meer algemene zin kan worden gesteld dat bij de waardering van de
objectief waarneembare feiten en omstandigheden de door de rechter gehan-
teerde bewijslastverdeling van groot belang is. Uit de jurisprudentie blijkt dat
het in eerste instantie aan de gemeente is om aannemelijk te maken dat er van
een gezamenlijke huishouding sprake is. Heeft de gemeente dienaangaande
voldoende feiten en omstandigheden aangedragen, dan is het aan betrokkene -
mede in het 1icht van diens informatieverplichting - om tegenbewijs te leveren.

Het meest uitgesproken over de bewijslastverdeling is de meergenoemde uitspraak van de Hoge
Raad van 27 september 1991, JABW 19911265: in casu gaat het - nu het gezamenlijk voorzien in
huisvesting niet ter discussie staat - om de vraag of op grond van de omstandigheden van het
geval redelijkerwijs mag worden aangenomen dat tussen betrokkenen een wederzijdse verzor-
gingsrelatie bestaat. Het is in beginsel aan de gemeente om aannemelijk te maken dat aan deze
voorwaarde is voldaan, maar mede in het licht van het bepaalde in art. 30, tweede lid, ABW
(oud), kan van betrokkene worden gevergd dat hij ter staving van zijn verweer dat hier slechts van
kostgangerschap sprake is, voldoende feitelijke gegevens verstrekt om de gemeente voor haar
bewijslevering aanknopingspunten te verschaffen. Zulke feitelijke gegevens zullen mede betrekking
moeten hebben op de in verband met het verweer van kostgangerschap in het bijzonder rijzende
vragen, zoals in hoeverre het beweerde kostgeld in feite (regelmatig) wordt betaald, en in hoeverre
het redelijkerwijs valt aan te merken als een comrnerciele vergoeding van het gebodene (waarbij
de huurprijs van de woning van belang kan zijn). De rechter naar wie het geding wordt verwezen
zaJ zich voorts de vraag moeten stellen of niet reeds zoveel, van de zijde van de gemeente
aangevoerde, omstandigheden omtrent de financiele verstrengeling tussen betrokkenen zijn komen
vast te staan dat voorshands - behoudens door betrokkene te Jeveren tegenbewijs - redelijkerwijs
mag worden aangenomen dat tussen hen een wederzijdse verzorgingsrelatie bestaat.

Een goed inzieht in de bewijslastverdeling en de rol die de informatieverplichting van betrokke-
ne in dat kader speelt geeft ook RvS, AG 6 april 1990, JABW 1990/188. Op een anonieme tip
rond samenwoning volgde een huisbezoek. De kamer die betrokkene van X zou huren bleek een
grootte van 3 x 3 meter te hebben. Uit een rekeningafschrift bleek verder dat betrokkene de
telefoonrekening van X had voldaan. Betrokkene gaf geen antwoord op de vraag of ze ook
rekeningen van andere voorzieningen zoals gas of electra had betaald. Betrokkene weigerde
evenzeer inzage te verschaffen in de overige bankafschriften. Volgens de AG was, gelet op deze
feiten en omstandigheden, het vermoeden van het bijstandsverlenend orgaan dat sprake was van
een situatie als bedoeld in art. Sa ABW (oud), welk vermoeden aan betrokkene kenbaar was
gemaakt, gerechtvaardigd. Teneinde daadwerkelijk te kunnen beoordelen of sprake was van een
situatie als bedoeld in art. Sa, was inzage in de bankafschriften van betrokkene van belang.
IngevoJge art. 30, tweede lid, ABW (oud) behoorde het tot de plicht van betrokkene de gevraagde
informatie te verstrekken. Van een ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy van betrokkene is in
dit geval geen sprake. Nu betrokkene de gevraagde informatie niet heeft verstrekt en derhalve,
gelet op het eerdergenoemde vermoeden, niet kon worden beoordeeld of betrokkene nog steeds
verkeerde in omstandigheden als bedoeld in art. 1, eerste lid, ABW (oud), is de bijstandsuitkering
op goede grond beeindigd.

In het kader van de spoedprocedure bij de voorzitter van GS wordt van de gemeente een minder
vergaande bewijsvoering geaccepteerd, zo lijkt te kunnen worden afgeleid uit RvS, Vz. AR 20
januari 1993, JABW 1993/146: de feiten en omstandigheden maken het waarschijnlijk dat terecht is
aangenomen dat sprake is van een gezamenlijke huishouding. Daarbij wordt opgemerkt dat het
doen verrichten van een nader onderzoek naar de feitelijke omstandigheden, waarom betrokkene
heeft verzocht, de onderhavige procedure te buiten gaat. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat
een eventueel te treffen voorlopige voorziening op grond van art. 45 ABW (oud) vervalt, zodra
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GS op het beroep tegen de weigering van bijstand hebben beslist. Ygl. Pres. Rb. Roermond 18
maart 1994, JB 1994n6, die het ontbreken van voldoende zekerheid omtrent de aanwezigheid van
een gezamenJijke huishouding een omstandigheid acht die, althans voor de duur van de bezwaar-
procedure, niet voor risico van betrokkene behoort te komen. De president gaat dan ook over tot
het treffen van een voorlopige voorziening inhoudende dat aan verzoekster voor de duur van de
bezwaarprocedure bijstand naar de norm van een alleenstaande wordt verleend.

Het door het uitvoeringsorgaan te verrichten onderzoek dient voldoende
diepgang te hebben. Daarbij mag niet te lichtvaardig worden afgegaan op uit
andere bron verkregen informatie. Ook. mag de beslissing niet eenzijdig
steunen op een naderhand door betrokkene ingetrokken verklaring.

Zie bijvoorbeeld RvS, AG 10 mei 1988, JABW 1988/260: hoewel het standpunt van Ben W met
betrekking tot de bewijskracht van een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van de politie (waarin
betrokkene verklaart samen te wonen) op zich juist is, houdt dat niet in dat voor de beoordeling
van de daarin opgenomen verklaringen het bijstandsverlenend orgaan - aan wie immers bij de
uitvoering van de ABW een eigen verantwoordelijkheid toekomt - zonder meer van een eigen
onderzoek naar feiten en omstandigheden mag afzien. In het kader van een dergelijk onderzoek
zou ook plaats zijn geweest om de bijstandsclient te horen. Zie ook RvS, AG 25 februari 1992,
JABW 19921124: in een civiele procedure is het oordeel uitgesproken dat betrokkenen samenwoon-
den als waren zij gehuwd in de zin van art. 160 Boek I BW, nu er sprake was van wederzijdse
verzorging. Toetsing aan het criterium van gezamenlijke huisvesting is als zodanig echter niet aan
de orde geweest. De uit een civiele procedure verkregen informatie kan weliswaar een aanwijzing
zijn dat sprake is van een situatie als bedoeld in art. 5a ABW (oud), doch de uiteindelijke conclu-
sie dient te worden genomen aan de hand van een door het bijstandsverlenend orgaan ingesteld
onderzoek."

Indien sprake is van een tegenover een sociaal rechercheur afgelegde en ondertekende verklaring
mag in het algemeen van de juistheid van de weergave van deze verklaring worden uitgegaan en
kan aan het intrekken daarvan weinig betekenis worden toegekend; aldus bijvoorbeeld RvS, AG 14
januari 1993, JABW 19931155. Ygl. RvS, AG 25 februari 1992, JABW 19921124: aangezien niet is
aan te nemen dat de door betrokkene ondertekende verklaring niet in vrijheid is afgelegd en de
desbetreffende sociaal rechercheur heeft verklaard dat zij tijdens het verhoren geen gespannen of
labie1e indruk maakte, hebben B en W in beginsel van de juistheid van de verklaring kunnen
uitgaan. Zie echter ook RvS, Wnd. Yz. AG 21 juni 1990, JABW 1990/218: betrokkene heeft zich,
nadat zij met de weergave van haar verklaring is geconfronteerd, van meet af aan op de onjuist-
heid van deze weergave beroepen. Nu de conclusie dat betrokkene en X gezamenlijk in huisves-
ting voorzien vrijwel uitsluitend steunt op de verklaring van de betrokkene, lag het in casu op de
weg van B en W om nader onderzoek te doen verrichten. Ygl. RvS, AG 27 augustus 1990, JABW
1990/267: in het geval dat degene die aanspraak maakt op bijstand, onderling van elkaar
afwijkende en tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot zijn woon- en leefsituatie aflegt, kan

2S Ygl. RvS, AG 23 april 1991, JABW 19911155, waarin omgekeerd het beroep op een beschik-
king van de kantonrechter waarin de vordering van de gemeente tot verhaal van verleende bijstand
in verband met een veronderstelde economische eenheid werd afgewezen niet kon leiden tot
bijstelling van het oordeel dat de beeindiging van de bijstandsver1ening vanwege het bestaan van
een economiscbe eenheid gerechtvaardigd was, aangezien het hier volgens de AG een bescbikking
betreft in bet kader van de toepassing van andere wettelijke bepalingen. Ygl. ook RvS, AG 1
maart 1990, JABW 1990/118, waarin be1anghebbende was vrijgesproken van va1sheid in geschrifte
ter zake van verrneende samenwoning met baar gewezen echtgenoot. De AG merkt op dat de
verantwoordelijkheid van de strafrechter een andere is dan die van het bijstandsver1enend orgaan
en oordee1t dat terecht onafhankelijk van het vonnis van de rechtbank is bezien of er sprake was
van een gezamenlijke huishouding.
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er sprake zijn van schending van de in art. 30, tweede lid, ABW (oud) neergelegde rechtsplicht die
beeindiging van de bijstand rechtvaardigt. In casu betreft het een voor betrokkene belastend besluit
dat vrijwel uitsluitend steunt op door betrokkene afgelegde verklaringen. De AG merkt op dat het
een ieder vrij staat terug te komen op hetgeen hij in een eerder stadium heeft verklaard. Niet kan
worden aanvaard dat GS zonder zich uit te spreken over de inhoud van de verklaring van
betrokkene, louter op grond van het feit dat betrokkene haar verklaring heeft herroepen - hetgeen
bezwaarlijk als het afleggen van tegenstrijdige verklaringen kan worden beschouwd - hebben
geconcludeerd tot niet naleving van het bepaalde in art. 30. Daar komt bij dat het bijstandsverle-
nend orgaan, indien zij meenden dat de door betrokkene verstrekte informatie ontoereikend was
om zich een oordeel te kunnen vormen om trent de gezamenlijke huishouding, zelfstandig
onderzoek naar betrokkene's situatie hadden moeten laten instellen. Zie tot slot RvS, AG 27 mei
1992, JABW 1992/194: vast staat dat betrokkene de onderwerpelijke verklaring niet heeft
ondertekend. Onbetwist is voorts dat betrokkene zich steeds op de onjuistheid van de verklaring
heeft beroepen. Nu de conclusie dat sprake is van een situatie als bedoeld in art. 5a ABW (oud)
uitsluitend steunt op het proces-verbaal, is het besluit genomen in strijd met het motiveringsbegin-
sel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

De wet onderscheidt een viertal situaties waarin het hebben van het hoofd-
verblijf in dezelfde woning voldoende is voor het aannemen van een gezamen-
lijke huishouding. In afwijking van de regel hoeft de gemeente in die situaties
met andere woorden niet meer aan te tonen dat er sprake is van wederzijdse
verzorging: ~e.derzijdJ§ verzorging wordt aanwezig verondersteld. De vier
situaties zien op belanghebbenden: (a) die met elkaar gehuwd zijn geweest of
eerder voor de veriening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt; (b) uit
wier relatie een kind is geboren of waarbij erkenning heeft plaatsgevonden van
een kind van de een door de ander; (c) die zich wederzijds verplicht hebben tot
een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract;
(d) die 0 grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke
huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke
huishouding bedoeld ill de ABW (art. 3, derde lid, ABW). Volgens de regering
gaat het om situaties waarin er geen enkele twijfel over kan bestaan dat een
gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Vanuit een oogpunt van handhaaf-
baarheid van de ABW wordt het niet aanvaardbaar geacht dat de gemeente
toch moet besluiten om betrokkenen als alleenstaanden aan te merken omdat zij
niet in staat is het benodigde bewijsmateriaal te verkrijgen. Vandaar dat de
gemeente kan volstaan met het aantonen van de gezamenlijke bewoning en de
aanwezigheid van een van de situaties, genoemd in art. 3, derde lid, ABW.26

In de onder het oude recht gewezen jurisprudentie werd ook door de AG~
bijzondere betekenis toegekend aan een eerder huwelijk of een eerdere samen- 0--. ,
woning van betrokkenen." Voldoende voor het aannemen van een gezamenlij- l .'I' I C(t t
ke huishouding was een dergelijk gegeven echter niet." Gelet op het bepaald.:jv1 .
in art. 3, derde lid, onder a, ABW is zulks onder het nieuwe recht wel het
geval.

26 NvW, biz. 37.

27 Zie ten aanzien van ex-gehuwden bijvoorbeeld RvS, AG 3 november 1989, JABW 1990/54 en
ten aanzien van ex-samenwonenden RvS, AG II maart 1991, JABW 1991/13\.
28 Aldus RvS, AG 10 maart 1992, JABW 19921149.
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Voor wat betreft de situatie genoemd onder b is door de regering opgemerkt
dat niet uit de bevolkingsadministratie kan worden afgeleid of uit een relatie
een kind is geboren. Volgens de regering kunnen echter handelingen of
mededelingen van de betrokkenen aanwijzing zijn dat hiervan sprake is. Als
voorbeeld wordt genoemd dat de man aangifte doet van de geboorte van het
kind."

Met de onder d genoemde bepaling wordt volgens de regering tegengegaan
dat betrokkenen zich presenteren op een wijze, al naar gelang het financiele
voordeel dat een regeling biedt. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat betrokke-
nen in het aan de bijstandsverlening voorafgaande jaar gebruik hebben gemaakt
van de fiscale faciliteit van overdracht van de basisaftrek, terwijl men zich
vervolgens in het kader van de bijstand als alleenstaande presenteert." In het
Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding" is vastgesteld
welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen
voor de toepassing van art. 3, derde lid, onder d, ABW. Artikel 2, eerste lid,
van het besluit noemt de registratie als: (a) duurzame gezamenlijke huishou-
ding op grond van de AOW, AWBZ, TW, Wet op de inkomstenbelasting, Wet
op de loonbelasting, Wet op de studiefinanciering, Wet uitkeringen burger-
oorlogsslachtoffers 1940-1945, Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-
1945 en ZFW; (b) duurzame gemeenschappelijke huishouding op grond van de
vierde afdeling van de zevende titel van boek 7A van het BW (aanrnerking als
medehuurder) en de Wet individuele huursubsidie; (c) gemeenschappelijke
huishouding op grond van: de Successiewet 1956 en een verblijfsrecht ingevol-
ge de Vreemdelingenwet voor verblijf bij partner; (d) duurzame relatie op
grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Volgens art. 2, tweede lid,
van het besluit is een registratie als hier bedoeld aanwezig gedurende de
periode waarin bij de toepassing van de genoemde wetten op enig moment
rechtsgevolgen worden verbonden aan het bestaan van een duurzame gezamen-
lijke huishouding, een duurzame gemeenschappelijke huishouding, een gemeen-
schappelijke huishouding of een duurzame relatie. Ingevolge art. 3 van het
besluit wordt een registratie als hiervoor bedoeld in aanrnerking genomen
indien deze: (a) bij de aanvraag van bijstand bestaat; (b) in een periode van
twee jaar voorafgaand aan de aanvraag van bijstand op enig moment heeft
bestaan; (c) in een periode van twee jaar voorafgaand aan de bekendmaking
van een besluit als bedoeld in art. 5, derde lid, van de Invoeringswet op enig

29 NvW, biz. 88.
30 Aldus de NvW, biz. 38. In dit verband kan men nog de vraag stellen welke betekenis moet
worden toegekend aan een registratie als alleenstaande voor een andere regeling. Volgens RvS,
Vz. AG 8 december 1992, JABW 1993/153, kan de omstandigheid dat betrokkene en haar ex-
echtgenoot reeds geruime tijd door de fiscus en de SVB als zelfstandige subjecten worden be-
schouwd niet afdoen aan het oordeel dat er sprake is van wederzijdse verzorging. 1mmers, de met
de uitvoering van de ABW be1aste instanties hebben, wat betreft de beoordeling van betrokkenes
situatie aan de hand van art. 5a ABW (oud) gestelde criteria, een eigen verantwoordelijkheid.
31 Besluit van 12 april 1995, Stb. 202. Het besluit is gebaseerd op art. 3, vierde lid, ABW.
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moment heeft bestaan; dan wel (d) gedurende de verlening van bijstand
plaatsvindt.

Door de regering is benadrukt dat in de in art. 3, derde lid, ABW genoemde situaties tegenbewijs
door de belanghebbende niet is toegestaan; er is sprake van een zogenaamd onweerlegbaar
rechtsvermoeden. Het gebruik van dit bijzonder zware middel wordt gerechtvaardigd geacht nu het
zou gaan om situaties waarin er zodanig evidente indicaties zijn voor het aannemen van een
gezamenlijke huishouding, dat te dien aanzien redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan." Deze
voorstelling van zaken is misleidend. In de situaties bedoeld in art. 3, derde lid, ABW heeft men
weliswaar het sterke vermoeden dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding, doch loopt
men de kans niet te slagen in het aannemelijk maken van een wettelijk vereiste voor het daadwer-
kelijk aannemen van een dergelijke huishouding, te weten de wederzijdse verzorging. Het is naar
mijn mening volstrekt onnodig om deze bewijsproblematiek te lijf te gaan met het paardemiddel
van het onweerlegbaar rechtsvermoeden. Denkbaar zou zijn dat het aantonen door de gemeente
van een gezamenJijke huisvesting in de bedoelde situaties zou leiden tot een weerlegbaar
rechtsvermoeden dat er 66k van wederzijdse verzorging sprake is. Het zou dan aan de belangheb-
bende zijn om dat rechtsvermoeden te weerJeggen. Op die manier zou de wenselijk geachte
verbetering van de bewijspositie van de gemeente evenzeer worden gerealiseerd.

Vanuit de Eerste Kamer is er overigens terecht op gewezen dat de toepassing van het onweer-
legbaar rechtsvermoeden tot onacceptabele situaties kan leiden. Ais voorbeeld is de situatie
genoemd waarin twee voormalig ongehuwd samenwonenden in afwachting van een woningtoewij-
zing aan een van hen nog in een huis wonen. Zijn ze eerder voor de ABW als partner aangemerkt,
dan staat art. 3, derde lid, ABW aan bijstandsverlening in de weg, 66k wanneer de behoefte aan
bijstand van een van hen vaststaat. De vraag is of in een dergeJijk geval niet de grondwettelijke
waarborg van een recht op bijstand in het geding kornt, In antwoord op een vraag van die
strekking is door de regering gewezen op de mogeJijkheid van toepassing van het - even verderop
nog te bespreken - art. 13, vierde lid, ABW (afwijking van het beginsel van gezinsbijstand) in een
situatie als deze." Het onbevredigende van die optie is mijns inziens echter gelegen in het feit
dat toepassing van dit artikelonderdeel een bevoegdheid en geen plicht van B en Wis.

Ik wijs er tot slot nog op dat de belanghebbende wei de mogelijkheid heeft om het bestaan van
de in art. 3, derde lid, ABW genoemd situaties ter discussie te stellen. In de toelichting op het
derde lid wordt het voorbeeld gegeven van een foutieve registratie; deze kan de belanghebbende
niet worden tegengeworpen."

Van de gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met gehuwden zijn uitge-
zonderd bloedverwanten in de eerste graad, zo blijkt uit art. 3, eerste lid, onder
a, ABW. De rechtvaardiging voor deze uitzondering is volgens de regering
gelegen in het feit dat de samenwoning tussen ouders en kinderen als regel
voortvloeit uit de bestaande of vroegere afhankelijkheidsrelatie van het kind ten
opzichte van de ouders. Hierbij is geen sprake van een vrijwillige keus om een
nieuwe, voorheen nog niet bestaande gezamenlijke huishouding te gaan voeren,
hetgeen ten grondslag ligt aan de huwelijkse samenlevingsvorm die het

32 KamerstukkenI, 1994-1995,22545 en 22614, nr. 75c, biz. 13-14.
33 KamerstukkenI, 1994-1995,22545 en 22614, nr. 75e, biz. 2.
34 NvW, biz. 39. Tegenbewijs zaI volgens de regering over het algemeen moeten plaatsvinden aan
de hand van de opgave die de betrokkene bij de andere registratie heeft gedaan. In voorkomende
gevallen wordt het ook billijk geacht om als voorwaarde te stellen dat betrokkene inderdaad geen
voordeel van de foutieve registratie heeft ondervonden en dat hij redelijkerwijs niet in de positie
was om die registratie in overeenstemming te laten brengen met de feitelijke situatie.
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uitgangspunt vormt voor de gelijke behandeling van andere samenlevingsvor-
men."

Onder het oude recht waren ook bloedverwanten in de tweede graad van de gelijkstelling uitgezon-
derd. De uitzondering paste eigenlijk niet goed bij een regeling die de feitelijke aanwezigheid van
wederzijdse verzorging als basis voor gelijkstelling hanteert. Een dergelijke relatie kan immers
zeer wei tussen bloedverwanten bestaan. Vanuit dat oogpunt is er ook thans nog, nu de uitzonde-
ring is beperkt tot bloedverwanten in de eerste graad, sprake van een inconsequentie.

Vande toepassing van het beginsel van gezinsbijstand kunnen B en W ten
aanzien van een of meer van in de gezinsbijstand betrokken personen afwijken
indien dit gelet op aile omstandigheden noodzakelijk is (art. 13, vierde lid,
ABW). Voor wat betreft het recht op bijstand van gehuwden betekent zulks dat
aan ieder van de echtgenoten een zelfstandig recht op bijstand toekomt.
Volgens de regering kan hiervoor bijvoorbeeld aanleiding zijn indien de relatie
tussen gehuwden, hoewel ze nog niet duurzaam gescheiden leven, dermate
emstig is verstoord, dat het niet verantwoord is nog langer met de gezamen-
lijke rniddelen rekening te houden."

3. Personele werkingssfeer

Teneinde recht te kunnen doen gelden op bijstand, dient men deel uit te maken
van de personele werkingssfeer van de ABW. Men dient, wat anders gezegd, te
behoren tot de doelgroep waarop de ABW zich richt. Behoort men tot die
doelgroep, dan is men potentieel rechthebbende: men komt voor bijstand in
aanmerking wanneer ook aan de beide andere wettelijke voorwaarden - het
intreden van het door de ABW gedekte risico en het niet aanwezig zijn van een
uitsluitingsgrond - wordt voldaan. Die voorwaarden komen verderop in dit
hoofdstuk, in § 4 en § 5, aan de orde. Thans gaat het om de afbakening van de
personele werkingssfeer. Die afbakening geschiedt langs twee wegen. In de
eerste plaats is van belang of men Nederlander is of - niet-Nederlander zijnde -
een vreemdelingrechtelijke status bezit die bijstandsverlening mogelijk maakt
(§ 3.1). Daamaast is van belang dat men op Nederlands grondgebied verblijft:
de werkingssfeer van de wet is territoriaal begrensd (§ 3.2).

35 NvW, biz. 36.
36 MvT, biz. 120-121.
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3.1. Nederlanders en vreemdelingen

De ABW richt zich in eerste instantie tot de Nederlander hier te lande (art. 7,
eerste lid, ABW). Wie Nederlander is, is bij wet geregeld."

Naast Nederlanders komen ook vreemdelingen - dat wil zeggen personen met
een andere nationaliteit dan de Nederlandse - onder bepaalde voorwaarden in
aanrnerking voor de verlening van bijstand. In het bijstandsrecht worden drie
categorieen vreemdelingen onderscheiden. De verblijfsrechtelijke status van
deze categorieen varieert; in het verlengde daarvan loopt hun aanspraak op
bijstand uiteen. Getracht is het bijstandsrecht en het vreemdelingenrecht op
elkaar af te stemmen. Hiema besteed ik aan de rechtspositie van de drie
categorieen vreemdelingen nader aandacht.

Naast de wet is daarbij ook een aantal van rijkswege gepubliceerde circulaires van belang. Het
betreft de Circulaire van de staatssecretaris van SZW van 28 mei 1991 inzake de bijstandsverle-
ning aan vreemdelingen, alsmede de bijbehorende notitie CPS, 19911356), de Circulaire van de
staatssecretaris van lustitie van 29 juni 1993 inzake de afgifte van ABW-verklaringen (PS
1993/581) en de Circulaire van de staatssecretaris van SZW van 30 juni 1993 over hetzelfde
onderwerp CPS 1993/526).

De huidige wettelijke regeling starnt uit 1991 (Wet van 7 februari 1991, SIb. 65). Daarv66r
voorzag het uit 1963 daterende art. 84 ABW (oud) in een regeling voor de bijstandsverlening aan
vreemdelingen. Hierin was niet voorzien in een differentiatie naar categorieen. Voor aIle
vreemdelingen gold een zogenaamde 'kan-bepaling': bijstandsverlening lag in de bevoegdheids-
sfeer van de gemeenten. In de loop van de jaren zeventig werd echter in de jurisprudentie van de
Kroon een plicht tot bijstandsverlening aanwezig geacht. Voorwaarde daarbij was dat de vreemde-
ling rechtmatig in Nederland verbleef. Naast vreemdelingen die de beschikking hadden over een
geldige verblijfstitel, werden ook de 'gedoogde' vreemdelingen geacht rechtmatig in Nederland te
verblijven. Van 'gedogen' was sprake wanneer de vreemdelingendienst op de hoogte was van het
verblijf van de vreemdeling, terwijl niet tot uitzetting werd overgegaan." De opvatting van de
rechter betekende met name voor de zogenaamde niet-verdragsvreemdelingen een belangrijke
vooruitgang. Zij konden namelijk niet profiteren van het recht op gelijke behandeling met
Nederlanders dat de verdragsvreemdelingen ontlenen aan met name het Europees Verdrag
betreffende sociale en medische bijstand, het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen en
het Verdrag betreffende de status van staatlozen (zie hoofdstuk 4, § 2).

De eerste categorie vreemdelingen betreft degenen aan wie het op grond van
art. 9 of art. 10 van de Vreemdelingenwet (VWY9 is toegestaan in Nederland
te verblijven. Zij hebben een zelfde rechtsaanspraak op bijstand als Nederlan-
ders (art. 7, tweede lid, ABW). In art. 9 en art. 10 Vw worden achtereenvol-
gens onderscheiden: houders van een verblijfsvergunning, houders van een

37 Zie dienaangaande de Rijkswet van 19 december 1984, Stb. 628, houdende vaststelling van
nieuwe, algemene bepalingen omtrent het Nederlanderschap ter vervanging van de Wet van 12
december 1892, Stb. 268 op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Rijkswet op he!
Nederlanderschap), zoals nadien gewijzigd.
38 Zie Loeb e.a. (1987), biz. 438 en Noordam (1984), bIz. 55-56.
39 Wet van 13 januari 1965, Stb. 40, zoals nadien gewijzigd.
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vestigingsvergunning, zij die zijn toegelaten als vluchteling en zij aan wie het
is toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven."

De verblijfsrechten als hier bedoeld kunnen een voorwaardelijk karakter
hebben. Zo kunnen aan een ex art. 9 Vw verleende verblijfsvergunning allerlei
beperkingen worden verbonden, verband houdend met het doel waarvoor het
verblijf is toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan een verblijfsvergunning voor het
volgen van een studie of het ondergaan van een medische behandeling, die
wordt afgegeven onder de voorwaarde dat geen beroep wordt gedaan op de
openbare kas. Een beroep op de ABW brengt in een dergelijk geval het behoud
van de verblijfsvergunning in gevaar.

Evenals vreemdelingen die beschikken over een verblijfstitel ex art. 9 of art.
10 Vw, hebben ook begunstigde EG-onderdanen en hun farnilieleden op
gelijke wijze als Nederlanders recht op bijstand. We onderscheiden twee
categorieen begunstigde EG-onderdanen, namelijk zij die naar Nederland
komen om hier te lande in het kader van het EG-Verdrag en in de uitvoerings-
besluiten daarvan omschreven economische activiteiten te ontplooien, en zij die
vall en onder de werkingssfeer van de Richtlijnen inzake economisch niet-
actieven. Beide categorieen ontlenen hun bijzondere positie rechtstreeks aan het
communautaire recht. Eerstgenoemde categorie kan die bijzondere positie
verliezen wanneer het verblijf niet langer verband houdt met het verrichten van
econornische activiteiten, laatstgenoemde categorie wanneer men niet langer
over voldoende bestaansmiddelen beschikt."

Wei rechtmatig in Nederland verblijvend, doch niettemin verstoken van een recht op bijstand, is
de vreemdeling die op basis van art. 8 Vw in Nederland verblijft gedurende de zogenoemde 'vrije
termijn' van ten hoogste zes maanden. Het betreft met name toeristen of zij die voor een
familiebezoek hier verblijven. Voor de toepassing van de ABW moet er, overeenkomstig het aan
art. 8 Vw ten grondslag liggende principe, van worden uitgegaan dat de betreffende vreemdeling
beschikt over voldoende middelen ter voorziening in het bestaan. Volgens RvS, AG 21 september-
1992, JABW 1993/5, wordt dit niet anders indien de vreemdeling een verzoek om vergunning tot
verblijf in Nederland indient en daarmee te kennen geeft op een andere titel dan die van toerist het
verblijf te willen voortzetten. De financiele gevolgen van de door de vreemdeling gemaakte keuze
om het verblijf in Nederland na afloop van de voor verblijf gegunde termijn voort te zetten zonder
over een geldige verblijfstitel te beschikken, kan volgens de AG niet door toepassing van de ABW
op de gemeenschap worden afgewenteld. Ik wijs er overigens op dat de rechtmatigheid van het
verblijf ex art. 8 Vw. in beginsel van rechtswege eindigt zodra de vreemdeling niet langer beschikt
over voldoende middelen van bestaan. Zie in dat verband RvS, AG 16 april 1992, JABW I
1992/158. -'

40 Laatstgenoemde categorie betreft de echtgenoot of echtgenote en de kinderen tot 18 jaar die
feitelijk behoren tot het gezin van een in Nederland wonende Nederlander of van een vreemdeling
die is toegelaten als vluchteling of houder is van een vestigingsvergunning, en die ten minste een
jaar op basis van een vergunning tot verblijf als gezinslid in Nederland wonen.
41 De positie van begunstigde EG-onderdanen naar Nederlands vreemdelingenrecht is nader
uitgewerkt in art. 91-102 van het Vreemdelingenbesluit(Besluit van 19 september 1966, Sib. 387,
zoals nadien gewijzigd).
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Een tweede categorie vreemdelingen die in de ABW wordt onderscheiden
betreft personen die niet over een verblijfstitel ex art. 9 of art. 10 Vw beschik-
ken, doch ten aanzien van wie door de vreemdelingenpolitie een zogenaamde
ABW-verklaring is afgegeven, waaruit blijkt dat de vreemdeIing zich bij de
politie heeft gemeld en slechts ingevolge een last tot uitzetting uit Nederland
kan worden verwijderd en een zodanige last ten aanzien van hem niet is
gegeven, dan wel de uitvoering van een ten aanzien van hem gegeven last van
rechtswege, dan wei bij beslissing van de daartoe bevoegde autoriteit of
ingevolge rechterlijke uitspraak, tijdelijk achterwege bIijft. Aan een vreemde-
ling als hier bedoeld kan door B en W bijstand worden verleend (art. 12, eerste
en tweede lid, ABW).42

Het is niet de bedoeling dat de gemeente zich zelfstandig een oordeel vormt
over de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling; dit oordeel is voorbe-
houden aan de vreemdelingendienst. Dit betekent in de eerste plaats dat B en
W niet tot bijstandsverlening mogen overgaan alvorens een voor de vreemde-
ling positieve ABW -verklaring is afgegeven. Het betekent evenzeer dat,
wanneer een voor de vreemdeling negatieve verklaring is afgegeven, B en W
dit uitgangspunt mogen en moeten ovememen; een zelfstandig onderzoek is
zoals gezegd niet aan de orde." Tot slot voigt uit het wettelijk systeem dat B
en W niet tot afwijzing van een aanvraag om bijstand mogen overgaan zolang
een ABW -verklaring ontbreekt. Het enkel inwinnen van telefonische inlichtin-
gen bij de vreemdelingendienst moet in dat verband onvoldoende worden
geacht."

De staatssecretaris van Justitie heeft in een circulaire aangegeven in welke gevallen de vreemdelin-
gendienst naar zijn mening een voor de vreemdeling positieve ABW-verklaring moet afgeven.
Genoemd worden de volgende gevallen:
- de vreemdeling heeft schorsende werking voor wat betreft de uitzetting uit Nederland hangende
de herzienings- of beroepsprocedure tegen het niet afgeven van een vergunning die een beroep op
uitkeringen ten laste van de open bare kas mogelijk maakt;

42 Volgens de MvT, biz. 37, biedt de kan-bepaling B en W de mogelijkheid de bijstand af te
stemrnen op de onzekere verblijfsstatus van de vreemdeling. Ik merk overigens op dat het stellen
van de eis van behoeftigheid in art. 12, eerste lid, ABW overbodig is. Deze eis geldt immers ook
voor de hier bedoelde vreemdelingen reeds op grond van art. 7, eerste lid, ABW.
43 Zie bijvoorbeeld RvS, AG 21 september 1993, JABW 1994/45. In dezelfde zin Pres. CRvB 30
mei 1994, JABW 1994/197. Volgens RvS, AB 28 juni 1994, JABW 1994/241, is daarmee echter
niet gezegd dat B en W niet onder omstandigheden gehouden kunnen zijn een nadere toelichting te
vragen indien gerede twijfel bestaat aan de feitelijke juistheid van de ABW-verklaring.
44 Aldus RvS, Vz. AG 16 oktober 1992, JABW 1993/29. In RvS, Vz. AG 30 november 1993,
JABW 19941110, waren B en W afgegaan op een verklaring van het hoofd van de plaatselijke
politie, inhoudende dat ten aanzien van belanghebbende geen ABW-verklaring kon worden
verstrekt omdat zij een verzoek had ingediend om een vergunning tot verblijf op welk verzoek nog
niet was besList dan wei de beslissing op het verzoek belanghebbende nog niet ter kennis was
gebracht. Naar het oordeel van de Vz. AG kon deze verklaring niet als een verklaring in de zin
van art. 84, eerste lid, ABW (oud) worden aangemerkt. De op deze verklaring gebaseerde
afwijzing van de aanvraag om bijstand werd wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel
vernietigd.
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- de vreemdeling wordt met het oog op de gezondheidstoestand van hem of van een van zijn
gezinsleden niet uitgezet;
- de vreemdeling wordt blijkens bericht van het ministerie van lustitie in verband met de situatie
in het land van herkomst voorshands niet verwijderd;
- de vreemdeling heeft tijdig een verzoek om ver1enging van zijn vergunning tot verblijf
ingediend, waarop nog niet is beslist, Het betreft hier geen vergunning onder een be perking die
geen recht geeft op uitkeringen ten laste van de open bare kas;
- de vreemdeling heeft een kansrijk verzoek om een vergunning tot verblijf ingediend en deze
vergunning zal niet worden ingetrokken indien beroep op bijstand wordt gedaan.

In de genoemde gevallen is volgens de circulaire sprake van een met instemming van de
Nederlandse overheid in Nederland verblijven van de vreemdeling. De vraag is of aldus niet een te
restrictieve uitleg wordt gegeven aan het bepaalde in art. 12, tweede lid, ABW. Er zijn allerlei
situaties denkbaar waarin er sprake is van een feitelijk ongemoeid laten van de vreemdeling,
situaties die evenzeer geacht kunnen worden onder de genoemde bepaling te vallen, doch waarin
thans geen positieve ABW-verklaring wordt afgegeven. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin
een vreemdeling een afspraak heeft gemaakt om bij de vreemdelingendienst te verschijnen voor de
indiening van een verzoek om een verblijfstitel of het geval waarin de vreemdeling een verzoek
heeft gedaan om verlening van een verblijfstitel en de beslissing op dit verzoek nog niet is
genomen respectievelijk uitgereikt. Zie in dat verband ook Pres. Rb. 's-Gravenhage 19 oktober
1993, RV 1993/82, m.n. P.E. Minderhoud. In ieder geval moet worden vastgesteld dat de
wetswijziging van 1991 voor de hier bedoelde vreemdelingen heeft geleid tot een verslechtering
van hun rechtspositie, zulks in weerwil van het feit dat er volgens de wetgever sprake was van een
codificatie van de eerder genoemde jurisprudentie die aan 'gedoogde' vreemdelingen op gelijke
wijze als Nederlanders een aanspraak op bijstandsverlening verleende. Zie voor een kritische
beschouwing van de wetswijziging Minderhoud (1991).

De derde categorie vreemdelingen die in het bijstandsrecht wordt onderschei-
den betreft hen die niet beschikken over een van de eerder genoemde verblijfs-
titels, noch over een verklaring ex art. 12, tweede lid, ABW. Zij hebben in
beginsel geen recht op bijstand. In afwijking van dit uitgangspunt kan aan deze
vreemdelingen, gelet op aIle omstandigheden en indien zeer dringende redenen
daartoe noodzaken, bijstand worden verleend (art. 11 ABW). Bijstandsverle-
ning ligt derhalve ook hier in de bevoegdheidssfeer van B en W. Met het oog
op de toepassing van de betreffende bevoegdheid, is een belangrijke vraag wat
moet worden verstaan onder 'zeer dringende redenen'. Volgens de regering
moet worden voorkomen dat het een vreemdeling, door het verlenen van
bijstand, door dezelfde overheid die hem het recht op verder verblijf weigert,
feitelijk en financieel mogelijk wordt gemaakt illegaal in Nederland te verblij-
ven. Toepassing van art. 11 ABW zou dan ook beperkt dienen te blijven tot
extreme situaties. Ais voorbeeld wordt gewezen op een geval waarin medische
zorg nodig is vanwege een levensbedreigende situatie en bij kans op ernstig
letsel of invaliditeit." Ook de rechter meent dat onder dringende redenen
dienen te worden verstaan schrijnende situaties, waarin het evident is dat het
weigeren van bijstand etisch gezien zonder meer onaanvaardbaar is." B en W
dienen in dat kader enig onderzoek te verrichten. Een verzoek om bijstandsver-

45 MvT, biz. 118-119.

46 RvS, AG 25 mei 1992, JABW 1992/217.
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lening kan niet worden afgewezen op de enkele grond dat een ABW-verklaring
ontbreekt."
In het verlengde van het uitzonderingskarakter van de bijstandsverlening aan

vreemdelingen die zonder instemming van het bevoegde gezag in Nederland
verblijven, is gekozen voor een verkorte rechtsgang voor de beslechting van
geschillen. Ik verwijs dienaangaande naar hoofdstuk II, § 2.

Artikel 11 ABW stemt in grote lijnen overeen met het bepaalde in art. 84, vierde lid, ABW (oud).
De 'illegale' vreemdeling genoot ook onder het oude recht een beperkte rechtsbescherming.

Met het oog op de voorziening in de noodzakelijke bestaanskosten van vreem-
delingen hier te lande is naast de ABW ook de Regeling Opvang Asielzoekers
(ROAl8 van belang. Deze regeling is niet aIleen van toepassing op vreemde-
lingen die een verzoek om toelating als vluchteling hebben gedaan (asielzoe-
kers), doch ook op vreemdelingen die in het bezit zijn van een voorwaardelijke
vergunning tot verblijf ex art. 9a Vw. De ROA geldt ten opzichte van de ABW
als een voorliggende voorziening. De regeling voorziet in prestaties in natura,
zoals huisvesting en een ziektekostenverzekering, alsmede in een bescheiden
toelage voor persoonlijke uitgaven.

Zie voor een kritische beschouwing van de ROA De long (1990). Volgens De long ontbreekt een
wettelijke basis voor de regeling, is deze in strijd met de grondwet en het intemationale recht en
constitueert zij geen voorliggende voorziening ten opzichte van de ABW. In de rechtspraak is de
ROA uitdrukkelijk als voorliggende voorziening bestempeld; zie bijvoorbeeld RvS, AG 16
november 1993, JABW 1994/119.

3.2. Verblijf binnen Nederland

De werkingssfeer van de wet is territoriaal begrensd: men dient hier te lande te
verblijven (art. 7, eerste en tweede lid, en art. 12, eerste lid, ABW). Bet
hebben van een vaste woon- of verblijfplaats is voor het recht op bijstand geen
vereiste. WeI staat het ontbreken daarvan in de weg aan het geldend maken
van het recht, nu geen bevoegd college van B en W kan worden aangewezen
(zie hierover hoofdstuk 5, § 2.2).

Tijdelijk verblijf buiten Nederland is toegestaan. Houdt men echter langer dan
de gebruikelijke vakantieduur verblijf buiten Nederland, dan is een uitsluitings-
grond van toepassing: men heeft geen recht op bijstand (art. 10, onder d,
ABW). De minister kan regels stellen omtrent hetgeen wordt verstaan onder de
gebruikelijke vakantieduur (art. 10, derde lid, ABW). Gedacht wordt aan een

47 Het achterwege laten van een beoordeling omtrent de vraag of er zeer dringende redenen voor
bijstandsverlening aanwezig waren, was voor de voorzitter van de CRvB aanleiding tot het treffen
van een voorlopige voorziening; zie Vz. CRvB 1 maar! 1994, JB 1994/55.
48 Besluit van de minister van WVC van 23 december 1991, Stert. 251.
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termijn van vier weken. Mocht zulks met het oog op de bevordering van de
zelfstandige bestaansvoorziening nodig zijn, dan acht de regering een langer
verblijf mogelijk. Ook ten aanzien van degenen die zijn ontheven van een of
meerdere verplichtingen tot arbeidsinschakeling zou, in aansluiting op de
uitvoeringspraktijk onder het oude recht, een iets langer verblijf in het buiten-
land zijn toegestaan."

Onder het oude recht gaf enkel de RWW een voorziening voor de situatie van een tijdelijk verblijf
in het buitenland. Op basis van art. 2, tweede lid, RWW kon de bijstandsverlening ingevolge de
RWW worden voortgezet gedurende een verblijf in het buitenland, indien de duur van dat verblijf
de gebruikelijke vakantieduur niet overschreed. Aldus werd aangesloten bij de jurisprudentie die
voortzetting van de bijstandsverlening bij verblijf buitenslands gedurende een redelijke vakantie-
periode van drie a vier weken toestond; zie bijvoorbeeld KB 10 april 1987, AB 1987/532, m.n.
Van der Net, en RvS, AG 14 november 1988, AB 1989/43, m.n. Van der Net. Bij een langer
verblijf werd he! territorialiteitsbeginsel geacht aan bijstandsverlening in de weg te staan, ook
wanneer de noodzaak van het langere verblijf was komen vast te staan of er sprake was van
overrnacht. Zie bijvoorbeeld RvS, AG 21 juni 1989, JABW 1989/255; RvS, AG 4 juni 1991,
JABW 19911206; en RvS, AG 9 juli 1991, JABW 1991/227. Kritisch hierover Vonk (1991), noot
137 op bIz. 145.

nder het oude recht bestond de mogelijkheid tot bijstandsverlening aan een
Nederlander in het buitenland. Het betrof een bevoegdheid van de minister van
SZW; zie art. 82 ABW (oud). Deze mogelijkheid is bij gelegenheid van de
herinrichting van de ABW afgeschaft. De betreffende uitzondering op het
territorialiteitsbeginsel wordt niet langer gewenst geacht. Daarbij speelt volgens
de regering onder andere een rol dat de Nederlandse overheid nauwelijks
invloed kan uitoefenen op het (voort)bestaan van de bijstandsafhankelijkheid,
terwijl ook de mogelijkheden tot controle op de rechtmatigheid van de uitke-

. ringen naar actuele maatstaven geacht worden tekort te schieten." Voor
lopende gevallen is voorzien in een overgangsregeling.

Onder lopende gevallen moeten in dit verband niet aileen worden verstaan degenen die in de
maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe ABW bijstand ontvingen op basis van
art. 82 ABW (oud), doch evenzeer degenen die in de periode van 26 weken voorafgaand aan de
datum van inwerkingtreding derge1ijke bijstand ontvingen, welke bijstand in die periode is gee in-
digd, en die binnen 26 weken na de datum van inwerkingtreding opnieuw bijstand aanvragen (art.
8, eerste lid, IW). Er is geen begrenzing gegeven aan de overgangsregeling. WeI is bepaald dat de
rege1ing niet langer geldt zodra ten minste 26 weken zijn verstreken nadat de bijstand verleend op
basis van de overgangsregeling is beeindigd (art. 8, vierde lid, IW). De bijstand wordt afgestemd
op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende, rekening houdend met
het niveau van de noodzakelijke kosten van het bestaan ter plaatse (art. 8, tweede lid, IW). Bij
inwerkingtreding van de nieuwe ABW ontvingen ongeveer 800 personen bijstand op basis van art.
82 ABW (oud).

Indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken, kunnen B en W, gelet op
aile omstandigheden, in afwijking van de zojuist weergegeven regels bijstand

49 Aldus de MvT, bIz. 116.
50 MvT, biz. 38.
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verlenen (art. 11 ABW). Het betreft een bevoegdheid van B en W. Gelet op
het uitzonderingskarakter van art. 11 ABW en de hierin gebruikte terminologie
(,zeer dringende redenen'), lijkt een restrictieve toepassing van de afwijkings-
mogelijkheid geboden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de belanghebben-
de uit overmacht gedwongen is langer dan de gebruikelijke vakantieduur in het
buitenland te verblijven. Hierv66r zagen we dat onder het oude recht de AG in
een dergelijke situatie het territorialiteitsbeginsel aan bijstandsverlening in de
weg vond staan. Ik meen dat in het thans geldende systeem, gelet op de
uitdrukkelijk erkende bevoegdheid van B en W, bijstandsverlening mogelijk is.

Aan het slot van deze paragraaf wijs ik nog op het bestaan van de zogenaamde remigratieregelin-
gen. Het betreft enerzijds de Basisremigratiesubsidieregeling (KB van 8 november 1985, Stb. 596)
op basis waarvan voor bepaalde categorieen remigranten wordt voorzien in de vergoeding van
verhuiskosten en de kosten van levensonderhoud gedurende de eerste twee maanden, en anderzijds
de Experimentele Remigratieregeling (KB van 8 november 1985, Sib. 595), op grond waarvan
bepaalde groepen werkloze of arbeidsongeschikte remigranten van vijftig jaar en ouder na
remigratie en tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd aanspraak kunnen maken op een maandelijk-
se uitkering waarvan de hoogte wordt bepaald door de kosten van levensonderhoud in het land van
herkomst.

4. Risico

Behoort men tot de personele werkingssfeer van de ABW, dan heeft men recht
op bijstand indien men niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke
kosten van het bestaan te voorzien (art. 7, eerste lid, ABW). Het niet beschik-
ken over voldoende bestaansmiddelen kan worden gekarakteriseerd als het door
de ABW gedekte risico. Uit de wettekst blijkt dat dit risico in twee elementen
uiteenvalt. Het eerste element ziet op de toestand van het niet beschikken over
(voldoende) middelen. Of een dergelijke toestand aanwezig is, wordt gemeten
via de toepassing van een middelentoets; deze middelentoets komt aan de orde
in § 4.2. Hiema, in § 4.1, besteed ik allereerst aandacht aan het andere element
uit de wettelijke formule, namelijk het begrip 'noodzakelijke kosten van het be-
staan'.

lk wijs erop dat art. 7, eerste lid, ABW niet aileen bij een bestaand gebrek aan middelen doch ook
bij een dreigend gebrek voorziet in een recht op bijstand. Volgens de regering maakt dit een zeker
preventief optreden mogelijk, waarbij het voorbeeld wordt genoemd van bijstandsverlening in de
behoefte aan bedrijfskapitaal ten behoeve van een zelfstandig ondernemer voor wie, hoewel hij
over een levensvatbaar bedrijf beschikt, de situatie dreigt te ontstaan dat hij zich met zijn bedrijf
niet langer het noodzakelijke kan verschaffen."

51 MvT, biz. 113. Ook De Vries (1987), biz. 56, noemt dit als voorbeeld. Zie over de bijstandsver-
lening in de behoefte aan bedrijfskapitaal nader hoofdstuk 7, § 2.2.3.1.
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4.1. Noodzakelijke kosten van bet bestaan

De ABW is een voorziening ter dekking van de noodzakelijke kosten van het
bestaan. De wet geeft geen definitie van dit begrip. WeI wordt onderscheiden
tussen enerzijds de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en ander-
zijds de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten
van het bestaan. Met het onderscheid tussen beide kostensoorten correspondeert
het onderscheid tussen algemene en bijzondere bijstand.

Het begrip noodzakelijke kosten van het bestaan werd in 1963 in de ABW opgenomen. Ook toen
ontbrak een definitie van het begrip. De tweedeling tussen algemene en bijzondere bijstand dateert
van de introductie van het BLN in 1974 (zie hoofdstuk 2, § 7 en § 8).

Tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten behoren de bestaanskosten die
algemeen gangbaar zijn, zoals de periodiek terugkerende kosten van huisves-
ting, voeding, kleding en geneeskundige verzorging. Deze kosten moeten
worden voldaan uit de algemene bijstand (art. 6, onder a, ABW). Dat geldt
evenzeer voor de meeste incidenteel voorkomende kosten, zoals de kosten van
deelneming aan het maatschappelijk verkeer - met name reis- en verblijfkosten -
en de kosten van aanschaf en vervanging van duurzame gebruiksgoederen.

Men wordt verondersteld voor deze kosten uit de algemene bijstand een bedrag
te reserveren of achteraf gespreid te betalen. Uit de onder het oude recht
gewezen jurisprudentie komt duidelijk naar voren dat men de meeste bestaans-
kosten uit de algemene bijstand dient te voldoen. Voor de verlening van extra
bijstand voor dergelijke kosten is tegen die achtergrond, behoudens bijzondere
omstandigheden, geen plaats.

Zo wordt men bijvoorbeeld geacht de aanschafkosten van een kleurentelevisie (KB 22 januari
1981, JABW 1981/134), wasautomaat (KB 31 juli 1981, JABW 19811268) of fiets (RvS, AG 20
september 1993, JABW 1994/32), de kosten van verhuizing en woninginrichting (RvS, AG 10
maart 1989, JABW 1989/168) of de kosten van een telefoonabonnement (RvS, AG 11 augustus
1993, JABW 1994/25) uit de algemene bijstand te voldoen, eventueel via reservering of door
gespreide betaling achteraf. Zie in dat verband ook art. 7 BLN, waarin uitdrukkelijk was bepaald
dat de algemene bijstand diende ter voorziening in zowel de periodieke als de incidenteel voorko-
mende algemeen noodzakeJijke kosten van het bestaan, waaronder mede begrepen de aflossing van
geldleningen voor noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen. Zie ook nog RvS, AG 20 september
1993, JABW 1994/32, waarin de AG bepaalt dat tot de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan niet uitsluitend de kosten voor zogenaamde basisbehoeften behoeven te worden gerekend.
Binnen zekere grenzen behoren hier bijvoorbeeld ook de kosten van een horloge en sieraden toe.
De algemene bijstand wordt met andere woorden verondersteld ook voor dit soort kosten enige
ruimte te bieden.

Leiden bijzondere omstandigheden in het individuele geval tot noodzakelijke
kosten van bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de
aanwezige draagkracht te boven gaan, dan wordt in deze 'bijzondere' kosten
voorzien door de verlening van bijzondere bijstand (art. 6, onder b, jo. art. 39
ABW).
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Vgl. art. 18a BLN: bijstand ter voorziening in de bijzondere kosten van het bestaan wordt verleend
indien individue1e omstandigheden 1eiden tot kosten van het bestaan die naar het oordeel van B en
W niet kunnen worden voldaan uit de algemene bijstand en de aanwezige draagkracht.

De algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zijn geobjectiveerd: de wet
voorziet in een stelsel van landelijke bijstandsnormen, die in principe toerei-
kend worden geacht om in deze kosten te voorzien. De wet voorziet daarnaast
in een stelsel van gemeentelijke toeslagen of kortingen op de landelijke
nonnen, zulks in verband met de veronderstelde aanwezigheid van hogere of
lagere algemeen noodzakelijke bestaanskosten dan die waarin de landelijke
nonnen voorzien. Zowel de bepaling van de hoogte van de toeslagen als het
toepassen van kortingen is tot op zekere hoogte een zaak van gemeentelijk
beleid. Dit beleid dient gestalte te krijgen via het opstellen van een categoriale
regeling, neer te leggen in een gemeentelijke verordening. Voor een deel vindt
de objectivering van de algemeen noodzakelijke bestaanskosten derhalve op
lokaal niveau plaats. Voor een nadere uiteenzetting van de wettelijke systerna-
tiek rond de bijstand ter voorziening in de algemeen noodzakelijke bestaans-
kosten verwijs ik naar hoofdstuk 7, § 3.

Welke bijzondere kosten als noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen
worden gezien, is - gelet op het per definitie individuele karakter van deze
kosten - niet in algemene zin aan te geven. WeI wijs ik op het feit dat de wet
bepaalde kosten uitdrukkelijk als niet noodzakelijke kosten bestempelt. Het
betreft kosten met betrekking tot: (a) de voldoening aan alimentatieverplichtin-
gen; (b) de betaling van een boete; (c) geleden of toegebrachte schade; en (d)
vrijwillige premiebetaling in het kader van een publiekrechtelijke verzekering
(art. 16 ABW). De genoemde kosten liggen volgens de regering vanwege hun
aard buiten de werkingssfeer van de ABW. Zulks zou ook in de onder het
oude recht gewezen jurisprudentie worden bevestigd. Het artikeI heeft geen
limitatief karakter ('in ieder geval'); de regering heeft slechts die kostensoorten
opgenomen waarvan, onafhankelijk van een beoordeling van de omstandighe-
den in het individuele geval, kan worden vastgesteld dat de ABW zich er naar
zijn aard niet toe uit kan strekken. Afwijking van het bepaalde in art. 16 ABW
op basis van individuele omstandigheden wordt met andere woorden niet
mogelijk geacht. 52 Dit standpunt lijkt niet in overeenstemming met de onder
het oude recht gewezen jurisprudentie.

Zie bijvoorbeeld RvS, AG 2 juli 1991, JABW 1991/224, waar voor bijstandsverlening in de extra
kosten van verzekering tweede klasse slechts dan aanleiding werd geacht, indien dit, gelet op de
zeer bijzondere individuele omstandigheden, op medische of sociaal-medische gronden noodzake-
lijk moest worden geacht. Bijstandsverlening werd met andere woorden in uitzonderingsgevallen
mogelijk geacht. Zie in dat kader ook het commentaar van de Commissie Sociale Voorzieningen,
die meent dat een bepaling als art. 16 ABW niet past in de conceptie van complementair bestuur,
waarbij de gemeente een grote verantwoordelijkheid draagt voor de bijzondere bijstandsverlening.
De commissie heeft daamaast gewezen op het willekeurige karakter van een 'negatieve lijst' als in
art. 16 ABW; ze is immers afhankelijk van een bij de rechter aangespannen procedure en derhalve

52 MvT, biz. 39 en MvA, bIz. 112.
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onvolledig en inflexibel: de lijst zal steeds geactualiseerd moeten worden." In dat verband wijs
ik op het feit dat in de onder het oude recht gewezen jurisprudentie bijvoorbeeld ook de kosten,
verbonden aan het volgen van een studie die is aangevangen boven de leerplichtinge leeftijd niet
behoren tot de noodzakelijke kosten van het bestaan, zij het ook hier behoudens bijzondere
omstandigheden; zie bijvoorbeeld RvS, AG 28 augustus 1990, JABW 1990/269.

Ook de kosten van gedeeltelijke of volledige ajlossing van een schuldenlast
worden in beginsel niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan gerekend
(art. 15, eerste lid, ABW). Het maken van de schulden wordt niet nodig
geacht, nu via de ABW wordt voorzien in de noodzakelijke bestaanskosten. In
deze visie ontstaan schulden met andere woorden niet uit een gebrek aan het
noodzakelijke, doch uit de wijze van besteding van de middelen door betrokke-
ne. Bijstandsverlening zou in zo'n geval neerkomen op een afwenteling van de
gevolgen van overbesteding op de gemeenschap."

De wet hanteert in art. 15 ABW een iets andere constructie dan in art. 16 ABW. Volgens art. 15,
eerste lid, ABW wordt betrokkene niet geacht te verkeren in de omstandigheden als bedoeld in art.
7, eerste lid, ABW. Er wordt met andere woorden, ter bepaling van de vraag of iemand over
voldoende middelen van bestaan beschikt, geabstraheerd van de aanwezigheid van schulden. De
reden waarom niet is gekozen voor de bestempeling van de kosten verbonden aan de aflossing van
schulden tot niet noodzakelijke bestaanskosten - zulks overeenkomstig de titel van paragraaf 4 van
hoofdstuk II ABW - en, in het verlengde daarvan, voor opname van deze kostensoort in art. 16
ABW, moet worden gezocht in de hiena te bespreken uitzonderingsmogelijkheid, neergelegd in art.
15, tweede lid, ABW.

In een aantal gevallen is, in afwijkiog van het uitgangspunt, toch bijstandsver-
lening ter aflossing van een schuldenlast mogelijk. Het betreft een bevoegdheid
van B en W, zij het wei een geclausuleerde bevoegdheid: art. 15, tweede lid,
ABW geeft nadere voorwaarden voor de toepassing ervan. Zo is de verlening
van bijzondere bijstand in de vorm een borgtocht mogelijk, indien het verzoek
van de belanghebbende tot verlening van een saneringskrediet door een
gemeentelijke kredietbank of andere kredietinstelling is afgewezen vanwege
diens beperkte mogelijkheden tot terugbetaling en de borgtocht noodzakelijk is
om de krediettransactie alsnog doorgang te doen vinden (art. 15, tweede lid,
onder a, ABW). De borgstelling is bedoeld om een optimaal gebruik van de
gemeentelijke kredietbank of andere kredietinstelling als voorliggende voorzie-
ning te bevorderen."

53 Commissie Sociale Voorzieningen (1989), biz. 19. Ook de VNG (1992), biz. 10, en Divosa
(1989), blz, 12, hebben zich kritisch over de negatieve lijst uitgelaten.
54 MvT, biz. 39 en biz. 123. Volgens de regering wordt op grote schaal een beroep gedaan op
bijstand ter aflossing van schulden. Er wordt een verband gelegd met het feit dat schulden bij
particuliere huishoudens de afgelopen decennia een algemener verschijnsel zijn geworden: de
aankoop van goederen op afbetaling is thans een algemeen aanvaarde zaak.
55 MvT, biz. 39-40. De regering ziet overigens - gelet op de wettelijke doelstelling van het
bevorderen van de zelfstandige bestaansvoorziening - een actieve rol voor de gemeente weggelegd
in het kader van de schuldbemiddeling, dat wil zeggen het bemiddelen tussen schuldenaar en
schuldeiser bij de totstandkoming van een afbetalingsregeling, zonder een schuldsaneringskrediet te
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Biedt de mogelijkheid van borgtocht geen uitkomst, dan kunnen B en W
bijzondere bijstand verlenen indien daartoe zeer dringende redenen bestaan (art.
15, tweede lid, onder b, ABW). Uit deze formule blijkt reeds dat een beroep
op deze uitzonderingsbepaling niet snel zal slagen. Zulks blijkt evenzeer uit de
onder het oude recht gewezen jurisprudentie.

Het is deze jurisprudentie die ten grondslag heeft gelegen aan de invoering in 1991S6 van het met
art. 15 ABW corresponderende art. Ib ABW (oud). Zie bijvoorbeeld KB 6 juni 1986, JABW
1986/30, waarin het ontbreken van de mogelijkheid om een regeling te treffen met de crediteuren
en de daaruit voortvloeiende dreiging van huisuitzetting dan wei afsluiting van de energielevering,
onvoldoende reden vormde om in afwijking van de algemene regel tot bijstandsverlening in de
kosten van schuldsanering over te gaan. In die zin ook RvS, AG 16 februari 1993, JABW
1993/116. Volgens KB 27 november 1984, JABW 1985/74, kan bijstandsverlening met name
aangewezen zijn indien de schulden zijn ontstaan als gevolg van een tekort aan middelen ter
voorziening in de noodzakelijke bestaanskosten in het verleden." Uit de wettekst blijkt overigens
dat de schulden betrekking moeten hebben op bijzondere noodzakelijke bestaanskosten. Bijstands-
verlening in de aflossing van bijvoorbeeld een huurschuld behoort dan ook niet tot de rnogelijkhe-
den; aldus RvS, AB 22 februari 1994, JABW 1994/179. Tegen die achtergrond lijkt mij onjuist de
stellingname van de regering, als zou voor de toepassing van de uitzonderingsbepaling vooral de
noodzaak en urgentie van de schuldsanering van belang zijn, en niet de aard van de kosten die tot
de schuld hebben geleid."

Bijstandsverlening ter aflossing van een schuldenlast is evenzeer mogelijk aan
een zelfstandige ter gedeeltelijke of volledige betaling van een bedrijfsschuld,
mits de bijstand wordt verleend in de vorm van bedrijfskapitaal (art. 15,
tweede lid, onder c, ABW). Volgens de regering kan de bijstandsverlening zich
mede uitstrekken tot priveschulden. Nu de aard van de schulden bij zelfstandi-
gen in de regel sterke diversiteit vertoont en de oorzaak van de problemen
veelal een inkomen beneden bijstandsniveau is, kunnen er redenen zijn om bij
de als bedrijfskapitaal verstrekte bijstand priveschulden niet uit te zonderen."

Uit de jurisprudentie komt tot slot nog naar voren dat, gelet op het aan de
ABW ten grondslag liggende territorialiteitsbeginsel, bijstandsverlening enkel
mogelijk is voor kosten die aan Nederland zijn verbonden. In dat licht werd
bijvoorbeeld afgewezen de aanvraag om bijstandsverlening in de kosten van het
vervoer naar en de begrafenis in Marokko van de zoon van de aanvrager."

verstrekken; MvT, biz. 123.
56 Bij Wet van 26 juni 1991, Stb. 337.
57 In die zin ook de MvT, biz. 123.
58 Aldus de MvT, biz. 123.
59 MvT, bIz. 123-124.
60 RvS, AG 26 februari 1993, JABW 1993/119.
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4.2. Middelentoets

Ter dekking van de noodzakelijke kosten van het bestaan dient men een beroep
te doen op eigen middelen. Slechts wanneer men niet of in onvoldoende mate
over eigen middelen beschikt, bestaat er recht op bijstand. Hierin komt het
complementaire karakter van de ABW naar voren. Of men al dan niet over
voldoende bestaansmiddelen beschikt, wordt gemeten via de toepassing van een
middelentoets. Voor het recht op algemene bijstand geldt een andere toets dan
voor het recht op bijzondere bijstand. Aan beide toetsen besteed ik hierna, in
respectievelijk § 4.2.1 en § 4.2.2, afzonderlijk aandacht. Vervolgens sta ik in §
4.2.3 stil bij de - op beide toetsen van toepassing zijnde - wettelijk invulling
van het begrip middelen.

4.2.1. Middelentoets en algemene bijstand

Men heeft recht op algemene bijstand indien: (a) het in aanmerking te nemen
inkomen lager is dan de normbijstand;" en (b) er geen in aanmerking te
nemen vermogen is (art. 26, eerste lid, ABW). Twee zaken vallen op. In de
eerste plaats dat er onderscheid wordt gemaakt tussen het inkomen en het
vermogen van de belanghebbende. De middelentoets strekt zich weliswaar tot
beide categorieen middelen uit, doch de wijze waarop zulks geschiedt, loopt
uiteen. In de tweede plaats valt op dat er wordt gesproken over het 'in aanmer-
king te nemen' inkomen en vermogen. Hierin komt reeds tot uitdrukking dat
niet aIle middelen van de belanghebbende in de middelentoets worden betrok-
ken; er gelden bepaalde vrijlatingen. Over die vrijlatingen kom ik in § 4.2.2.3
nog nader te spreken. Thans besteed ik aandacht aan de uiteenlopende behande-
ling van het inkomen en het vermogen in de middelentoets.

Beschikt men over in aanmerking te nemen inkomen, dan kan men niettemin
recht hebben op bijstand. Voorwaarde is slechts dat het inkomen lager is dan
de normbijstand. Het verschil tussen de normbijstand en het inkomen bepaalt
de hoogte van de verschuldigde bijstand (art. 26, tweede lid, ABW; zie nader

61 De wet gebruikt de term 'normbijstand' niet. Gesproken wordt van 'de bijstandsnorm, bedoeld
in paragraaf2 en 3'. Die aanduiding is niet geheel correct, nu paragraaf 3 van het hier bedoelde
hoofdstuk IV van de ABW geen bijstandsnormen bevat, doch betrekking heeft op verhogingen of
verlagingen van de in paragraaf 2 van dat hoofdstuk onderscheiden normen. De wetgever heeft
slechts tot uitdrukking willen brengen dat de middelentoets ook van toepassing is op de toeslag
waarmee de bijstandsnorm eventueel wordt verhoogd; aldus de NvW, biz. 91. Men zou daaraan
moeten toevoegen dat evenzeer rekening moet worden gehouden met eventuele verlagingen van de
bijstandsnorm. Wanneer ik hiema spreek over 'nonnbijstand' doe I ik steeds op de landelijke
bijstandsnorm, inclusief de op basis van een gemeentelijke verordening toepasselijke verhogingen
of verlagingen. Het gaat anders gezegd om de algemene bijstand waarop de belanghebbende
maximaal recht kan doen gelden.
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hoofdstuk 7, § 3). De bijstand vult met andere woorden het inkomen aan tot op
het niveau van de normb ijstand.

Een belangrijke vraag is over welke periode de bijstandsbehoevendheid moet
worden beoordeeld. Volgens de regering geldt in het algemeen maatschappelijk
verkeer de maand als de gebruikelijke periodiciteit voor inkomensverwerving.
In het verlengde daarvan geldt dezelfde periode veelal als een bestedingshori-
zon" In de wet is hierbij aangesloten: voor de bepaling van zowel het recht
op bijstand als de hoogte van de bijstand is het inkomen per kalendermaand
van belang (art. 27, eerste lid, ABW).

Teneinde de arbeidsparticipatie niet te ontmoedigen is voorzien in een uitzon-
dering op de verrekening van inkomsten op maandbasis: de algemene bijstand
wordt vastgesteld over het deel van de kalendermaand waarover recht op
bijstand bestaat, indien de belanghebbende voorafgaand aan of volgend op de
bijstandsverlening: (a) gedurende een periode van ten minste 30 dagen geen
algemene bijstand heeft ontvangen; of (b) anderszins geen recht op algemene
bijstand heeft (art. 27, tweede lid, ABW). Bij toepassing van de hoofdregel
loont het volgens de regering niet of nauwelijks om in de loop van de maand
aan het werk te gaan. In het verlengde daarvan wordt het minder billijk geacht
de maandsystematiek toe te passen indien men in de loop van de maand op
bijstand aangewezen raakt. Hetzelfde geldt bij een hervatting van de bijstand
nadat deze gedurende enige tijd was onderbroken, zonder dat sprake was van
een zeer korte onderbreking."

Onder het oude bestond over de verrekeningsbasis enige onduidelijkheid. Zulks hing samen met
een in de jurisprudentie van de Kroon geformuleerd uitgangspunt, op grond waarvan inkomsten uit
arbeid in het algemeen sleehts moehten worden toegerekend aan de week of weken waarin arbeid
was verrieht; zie bijvoorbeeld KB 10 maart 1987, JABW 1987/212. Strikte toepassing van dit
uitgangspunt zou ertoe leiden dat de inkomsten verkregen dankzij werkzaamheden gedurende
bijvoorbeeld een week niet geheel op de maanduitkering in mindering mogen worden gebraeht,
doeh dat enkel over de gewerkte week geen of een verminderde aanspraak op bijstand bestaat. Als
gevolg hiervan zou men over de gehele maand bezien over een inkomen kunnen besehikken dat
het sociaal minimum te boven gaat. Ook zouden er in die situatie versehillen in bijstandsverlening
kunnen optreden, afhankelijk van het arbeidspatroon van waaruit de inkomsten worden verworven:
als de inkomsten in een korte, aaneengesloten periode worden verworven, zouden deze buiten
besehouwing blijven; worden ze verspreid over de maand ontvangen op grond van bijvoorbeeld
deeltijdarbeid, dan zouden ze weI worden betrokken bij de vaststelling van de uitkering. Oergelijke
gevolgen werden ook door de reehter niet beoogd, zoals reeds bleek uit RvS, AG 25 juli 1989,
JABW 1989/273. Hierin werd een afwijking van het eerder gesehetste uitgangspunt toegestaan, met
het oog op het ineidentele karakter van de werkzaamheden en de (extreme) hoogte van de daaruit
genoten inkomsten; verrekening op maandbasis werd toegestaan. In RvS, AG 17 september 1993,
JABW 1994/31 kwam de AG tot een duidelijke aanscherping van het uitgangspunt: de toerekening
van inkomsten aan de week of weken waarin arbeid is verricht, zag volgens de AG met name op
de situatie waarin de aanvang van de werkzaarnheden leidt tot beeindiging van de bijstands-
verlening dan weI na beeindiging van werkzaamheden een periode van bijstandsverlening
aanvangt. Indien betrokkene echter gedurende een aaneengesloten - of daarmee gelijk te stellen -
periode bijstand geniet en daarbij regelmatig inkomsten uit arbeid ontvangt, dan wel regelmatig

62 MvA, biz. 67-68.
63 MvT, biz. 46.
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werkzaamheden verricht waaruit - al dan niet incidenteel - inkomsten worden verkregen, diende
volgens de AG verrekening van de inkomsten met de in die periode genoten uitkering redelijk te
worden geacht. Ik stel vast dat zuJks overeenstemt met de visie van de wetgever, zoals neergelegd
in het eerste en tweede lid van art. 27 ABW.

De wet voorziet nog in een tweede uitzondering op het uitgangspunt van
verrekening op maandbasis: B en W hebben de mogelijkheid de algemene
bijstand over een langere periode vast te stellen voor zover het patroon van de
inkomensverwerving en de hoogte daarvan daartoe aanleiding geeft (art. 27,
derde lid, ABW). Volgens de regering zal deze bepaling vooral van betekenis
zijn voor degenen die tussen twee bijstandsperiodes in gedurende een korte
periode een relatief hoog inkomen verwerven, waarbij rekening moet worden
gehouden met de tijdelijkheid ervan. Denk bijvoorbeeld aan ruim beloonde
seizoenwerkzaamheden. Met een beroep op de bepaling kan de gemeente in
een dergelijk geval bijstand weigeren of eerst op een later tijdstip laten ingaan.
Volgens de regering geldt daarbij wei als voorwaarde dat de belanghebbende er
redelijkerwijs op heeft kunnen rekenen dat zijn inkomsten zouden wegvallen en
dat hij voor de inkomensloze periode heeft kunnen reserveren." Ik stel vast
dat deze voorwaarde niet in de wettekst terug te vinden is. De band tussen
wettekst en toelichting is volledig zoek, daar waar de regering stelt dat,
wanneer het de belanghebbende feitelijk aan voldoende middelen ontbreekt, de
gemeente er niet aan kan ontkomen bijstand te verlenen." In het weigeren of
het op een later tijdstip laten ingaan van de bijstandsverlening in een dergelijke
situatie is nu net de doelstelling van het bepaalde in art. 27, derde lid, gelegen!

Anders dan het inkomen, is het vermogen enkel van belang voor de bepaling
van het recht op algemene bijstand. Heeft men in aanmerking te nemen
vermogen, dan dient dit te worden aangewend voor de voorziening in de
noodzakelijke bestaanskosten, alvorens er recht op algemene bijstand bestaat.
Het beschikken over in aanmerking te nemen vermogen kan met andere
woorden als een uitsluitingsgrond worden bestempeld.f De wet geeft geen
regels voor de intering van he! vermogen. Onder het oude recht bestonden
dienaangaande evenmin wettelijke regels. In de jurisprudentie werd een
interingsberekening toegestaan, waarbij werd uitgegaan van anderhalf keer het
toepasselijke normbedrag per maand, vermeerderd met de toepasselijke
vakantietoeslag en ziekenfondspremie. Het werd met andere woorden billijk
geacht dat de belanghebbende in de periode van intering van zijn vermogen
meer besteedde aan de kosten van levensonderhoud dan de toepasselijke
bijstandsnorm." Gelet op het feit dat noch de nieuwe wet, noch de toelichting

64 Tweede NnW, biz. 8.
65 Tweede NvW, biz. 8. Wei zou daarbij afstemming van de bijstand op het tekortschietend
verantwoordelijkheidsbesef kunnen plaatsvinden; zie over die afstemming nader hoofdstuk 8, §
2.2.
66 .Zie over het begrip uitsluitingsgrond nader § 5 van dit hoofdstuk.
67 Zie bijvoorbeeld KB 21 maart 1985, JABW 1985/202 en KB 28 april 1987, JABW 1987/277.
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op die wet aan handhaving van de genoemde interingsberekening in de weg
staat, lijkt ze ook thans onverkort te kunnen worden gehanteerd.

Is het vermogen tot aan de grens van het in aanmerking te nemen vermogen
ingeteerd, dan heeft de belanghebbende recht op bijstand. Het feit dat de
intering op onverantwoorde wijze is geschiedt, zo blijkt uit de jurisprudentie,
doet daaraan niet af; de feitelijke situatie is bepalend. WeI kan er in een
dergelijk geval aanleiding zijn voor het toepassen van een sanctie door B en W
wegens een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorzie-
ning in het bestaan (art. 14, eerste lid, ABW); het tijdstip waarop de belang-
hebbende voor de bestaansvoorziening afhankelijk is geworden van de ABW,
is immers door de wijze van besteding van het vermogen vervroegd. Daamaast
is ook terugvordering van de verleende bijstand op de belanghebbende of
verhaal op de eventuele begiftigde mogelijk (zie hierover hoofdstuk l O, § 2.2.1
en § 3.2.2).

Zie heel duidelijk over deze kwestie KB 8 oktober 1982, JABW 1983/30: het bezit van een meer
dan bescheiden vermogen behoort niet te leiden tot het vaststellen van een wachttijd - waardoor
betrokkene zou worden gebonden aan een bepaald bestedingsniveau - doch tot het afwijzen van de
aanvraag. Waar vaststaat dat binnen afzienbare tijd tot bijstandsveriening zal worden overgegaan,
ontrnoet het evenwel geen bezwaar indien ten gerieve van betrokkene wordt aangegeven op welk
tijdstip hij - bij ongewijzigde omstandigheden - voor bijstand in aanmerking komt. Zulks laat
onverlet om op een eerder tijdstip bijstand aan te vragen indien voldoende bestaansmiddelen
ontbreken. Wei kan er alsdan reden zijn voor afstemming op het betoonde verantwoordelijkheids-
besef. In die zin ook RvS, AG 13 januari 1989, JABW 1989/135. Eventuele sancties kunnen fors
uitvallen. Zo werd bijvoorbeeld in KB 17 april 1985, JABW 1985/214 een sanctie van f 100 per
maand gedurende 2,5 jaar toelaatbaar geacht. Zeer uitgesproken is KB 18 mei 1979, JABW
1979/157: niet valt in te zien dat niet een zodanige mate van afstemming zou kunnen worden
bewerkstelligd, dat deze - al ware het, in krasse gevallen, eerst na jaren - zou gaan overeenkomen
met de ernst van het feit, gelegen in de bestedingswijze van het vermogen. Zie over de afstem-
ming van de bijstand op het betoonde verantwoordelijkheidsbesefnader hoofdstuk 8, § 2.2.

Soms kan er twijfel bestaan omtrent het feit of het vermogen inderdaad tot aan
de grens van het in aanmerking te nemen vermogen is ingeteerd. Belangheb-
bende dient zulks aannemelijk te maken. Lukt dit niet, dan kan de gemeente -
zo blijkt uit de jurisprudentie - de aanvraag om bijstand afwijzen om reden dat
de belanghebbende geacht wordt over voldoende eigen bestaansmiddelen te
beschikken.

Zo lukte het in KB 10 januari 1986, JABW 1986/156 de belanghebbende niet om aannemelijk te
maken dat hij na ruim eenjaar een lottoprijs van ruim f 300.000 had ingeteerd. Vgl. RvS, AG 12
februari 1991, JABW 1991/88. Er is natuurlijk wei een grens aan de aantoonplicht van de
belanghebbende; zie in dat verband RvS, AG 8 augustus 1991, JABW 19911232: van betrokkene,
voor wie niet voorzienbaar was dat zij op bijstandsverlening aangewezen zou raken, kan niet
worden gevergd om over de periode 1980-1988 met bewijsstukken exact aan te geven wanneer zij
welke bedragen heeft uitgegeven en waaraan.

Gelet op de uiteenlopende consequenties die voor het recht op bijstand zijn
verbonden aan enerzijds het beschikken over inkom en en anderzijds het
beschikken over vermogen, verdient het onderscheid tussen beide categorieen
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middelen nadere aandacht. Ik verwijs dienaangaande naar § 4.2.3.2 van dit
hoofdstuk.

4.2.2. Middelentoets en bijzondere bijstand

Recht op bijzondere bijstand bestaat voor zover de belanghebbende niet
beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere individuele
omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. Het is
aan B en W om te beoordelen of deze kosten kunnen worden voldaan uit de
normbijstand'" en de aanwezige draagkracht (art. 39, eerste lid, ABW). Voor
de vaststelling van de draagkracht nemen B en W geheel of gedeeltelijk (curs.
JS) in beschouwing: (a) het in aanmerking te nemen vermogen; en (b) het
inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de normbijstand (art. 40, eerste lid,
ABW). Volgens de regering zou bij de vaststelling van de draagkracht een rol
kunnen spelen de aard van de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd,
eventuele buitengewone lasten van de belanghebbende en overige persoonlijke
omstandigheden." De wettekst laat het uitvoeringsorgaan echter aile vrijheid.
Dit betekent onder andere dat, anders dan bij de verlening van algemene
bijstand, niet op voorhand duidelijk is of, en zo ja, in hoeverre inkomen en
vermogen op uiteenlopende wijze worden benaderd. B en W zijn ook vrij bij
de bepaling van de duur van de periode waarover de draagkracht in aanmer-
king wordt genomen alsmede het tijdstip waarop deze periode begint (art. 40,
tweede lid, ABW). B en W zijn tot slot bevoegd om bij de verlening van
bijzondere bijstand een drempelbedrag te hanteren, in die zin dat geheel of
gedeeltelijk van bijstandsverlening wordt afgezien voor zover de bijzondere
bestaanskosten over een periode van twaalf maanden een bedrag van f 183 niet
te boven gaan (art. 41 ABW). De regeling inzake bijzondere bijstand staat niet
aileen open voor de belanghebbende die algemene bijstand ontvangt. Ook
degene die uit andere bron beschikt over een naar het oordeel van B en W
ontoereikend inkomen kan een beroep op bijzondere bijstand doen.

Onder het oude recht was de middelentoets in het kader van de veriening van bijzondere bijstand
uitgebreider genormeerd. Het in 1980 ingevoerde BLD gaf een gedetailleerde regeling betreffende
de vaststelling van de financiele draagkracht. Behoudens de vrijlatingen op grond van art. 7, eerste
lid, ABW (oud) - met name de vrijlating van het bescheiden vermogen - werd het vermogen ten
volle als financiele draagkracht aangemerkt: art. 8 en 9 BLD. He! inkomen werd op jaarbasis
vastgesteld, zulks uitgaande van de inkomsten over de laatste gebruikelijke betalingsperiode (bij
regeJmatig genoten inkomsten) of over het laatste jaar (bij onregelmatig genoten inkomsten): art.
II BLD. Bepaalde inkomensbestanddelen, zoals kinderbijslag, studietoelagen en huursubsidie,
bleven op basis van art. 12 BLD buiten beschouwing. Op de aldus vastgestelde inkomsten werd de
toepasselijke bijstandsnorm in mindering gebracht, evenals bepaalde buitengewone uitgaven, zoals

68 Net als in art. 26, eerste lid, onder a, ABW, wordt ook in art. 39, eerste lid, ABW gesproken
over 'de bijstandsnorm bedoeld in afdeling I, paragraaf 2 en 3'; de in noot 62 gemaakte
opmerkingen gelden hier onverkort.
69 MvT, bIz. 143.
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extra hoge woonkosten of alimentatiebetalingen: art. 14 en 15 BLD. Wat resteerde was de zoge- ~
naamde ruimte in het inkomen. De draagkraeht in het inkomen was ingevolge art. 16 BLD j
vastgesteld op 35% van het deeI van die ruimte dat een nader bepaald bedrag (per I juli 1991 ging :
het om een bedrag van f 5793) niet oversehreed, en op 50% van het meerdere.

De in 1991 doorgevoerde deeentralisatie van de bijzondere bijstand leidde tot een aanzienlijk
vereenvoudiging van de regelgeving: het BLD werd afgesehaft en in de art. ISa, 19b en ISe van
het BLN werd een regeling neergelegd die in belangrijke mate overeenkwam met de huidige
regeling. Op twee punten eehter heeft de herinriehting van de ABW tot een verdere uitbreiding
van de gemeentelijke beleidsvrijheid gezorgd. In de eerste plaats werd in art. ISb BLN nog
uitgegaan van een draagkraehtvaststelling op jaarbasis met de mogelijkheid tot afwijking. In de
tweede plaats kende art. ISe BLN nog een verplichting tot het hanteren van een drempelbedrag,
tenzij het ging om kosten die voortvloeiden uit aan de bijstand verbonden verplichtingen gericht
op de zelfstandige bestaansvoorziening of kosten waarvoor bijstand in de vorm van een geldlening
werd verstrekt; in die gevallen was het drempelbedrag niet van toepassing.

4.2.3. Middelen

Nu we zicht hebben op de structuur van de rniddelentoets kunnen we ons
wijden aan de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip 'middelen'.
Dienaangaande geeft Afdeling 3 van Hoofdstuk IV van de ABW (art. 42-54
ABW) een zeer uitgebreide regeling. De Afdeling is onderverdeeld in een
drietal paragrafen: de eerste paragraaf (art. 42-46 ABW) bevat algemene
bepalingen, de tweede paragraaf (art. 47-50 ABW) handelt over het inkomen,
de derde paragraaf (art. 51-54 ABW) over het vermogen. Hierna sluit ik in
grote lijnen bij deze onderverdeling aan. Ik begin met een uiteenzetting rond
het begrip middelen (§ 4.2.3.1). Vervolgens besteed ik aandacht aan het
onderscheid tussen inkomen en vermogen (§ 4.2.3.2). Tot slot sta ik stil bij het
verschijnsel vrijlatingsbepalingen (§ 4.2.3.3).

4.2.3.1. Begrip middelen

In het verlengde van het complementaire karakter van de ABW hanteert de wet
een zeer ruim begrip middelen. Hiertoe worden gerekend aile vermogens- en
inkomensbestanddelen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of
redeJijkerwijs kan beschikken (art. 42 ABW). Bij dat laatste kan volgens de
regering bijvoorbeeld worden gedacht aan een uitkering waarop de belangheb-
bende aanspraak kan maken, of aan een direct opeisbare schuld die hij kan
vorderen." Aldus wordt geabstraheerd van de feitelijke inkomens- en vermo-
genspositie: alhoewel de belanghebbende feitelijk over onvoldoende middelen
beschikt, wordt hij geacht geen behoefte aan bijstand te hebben. De term
'redelijkerwijs' stelt daarbij een zekere begrenzing aan de mogelijkheid tot
abstrahering: volgens de regering wordt geen rekening gehouden met aanspra-
ken die de belanghebbende, hoewel hij bereid is zich daartoe in te spannen,

70 MvT, biz. 144.
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redelijkerwijs niet geldend kan maken, bijvoorbeeld omdat het een aanspraak
betreft die pas onder stringente voorwaarden of op termijn tot uitbetaling komt.

Vgl. in dat kader bijvoorbeeld KB 26 mei 1987, JABW 1987/344: betrokkene heeft weliswaar op
haar ouders twee vorderingen uit schenking, doch deze zijn eerst opeisbaar bij overlijden van de
langstlevende ouder. Er moet derhalve van worden uitgegaan dat betrokkene uit hoofde van deze
schenkingen tijdens het leven van haar ouders niet over middelen beschikt. Vgl. RvS, AG 8
januari 1990, JABW 1990/86. Zie ook RvS, AG 30 juni 1992, JABW 19921176: gelet op de
Surinaamse deviezenmaatregelen acht de AG het niet onaannemelijk dat het voor betrokkene
onmogelijk is om bedragen van betekenis van Suriname naar Nederland over te brengen.

Vastgesteld moe! worden dat de in art. 42 ABW gemaakte abstractie van de
feitelijke situatie niet is terug te vinden in art. 7, eerste lid, zijnde de centrale
norm van de ABW. Mijns inziens verdraagt zij zich evenmin met het karakter
van de ABW als laatste bestaansvoorziening. Het feit dat belanghebbende
redelijkerwijs over middelen kan beschikken zou dan ook langs andere weg in
de bijstandsverlening moeten worden verdisconteerd, met name door aan het
recht op bijstand de verplichting te verbinden tot het geldend maken van de
betreffende aanspraken - bij niet-nakoming waarvan kan worden overgegaan tot
toepassing van een sanctie - en door achteraf tot terugvordering van de teveel
betaalde bijstand over te gaan. Zulks is ook in overeenstemming met de
bedoeling van de regering, daar waar zij de uitbreiding van de middelentoets
tot middelen waarover men redelijkerwijs kan beschikken ziet als het bena-
drukken van de eigen verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan."

Ik wijs erop dat de rechter in de onder het oude recht gewezen jurisprudentie
ook buiten de situatie dat er aanspraken op middelen bestonden zijn fiat gaf
aan de beslissing van het uitvoeringsorgaan dat de belanghebbende geacht werd
over (voldoende) bestaansmiddelen te beschikken. Het betrof daarbij met name
situaties waarin de belanghebbende productieve arbeid verrichtte, zonder dat
vaststond dat hij hieruit toereikende inkomsten genoot.

Zie bijvoorbeeld RvS, AG II april 1989, JABW 19891187: het beginsel van de eigen verantwoor-
delijkheid voor de voorziening in het bestaan brengt met zich dat indien een functie wordt
vervuld, welke op de werknemer volledig beslag legt in dier voege dat van hem geen verdere
inschakeling in de arbeid kan worden geeist, zonder daarvoor een passende beloning - dat wil
zeggen naar het geldende minimumloon - te ontvangen, de financiele gevolgen hiervan niet op de
ABW kunnen worden afgewenteld. Vgl. RvS, AG 23 juni 1992, JABW 1992/223: gelet op de
regelmaat en de frequentie van de werkzaamheden, alsmede op de inhoud ervan, betreft het in
casu naar de opvattingen in het maatschappelijk verkeer productieve arbeid. In het kader van de
toepassing van de ABW dient ervan te worden uitgegaan dat betrokkene hiervoor een inkom en had
kunnen bedingen, dat ten minste gelijk is aan het geldende wettelijk minimumloon. Het doel
waarmee betrokkene onder verwijzing naar een brief van de huisarts stelt deze werkzaamheden te
verrichten, namelijk het vinden van afleiding voor de (psycho)sociale problemen thuis, ontneemt
hieraan Diet het karakter van productieve arbeid, die in het maatschappelijk verkeer een economi-
sche waarde vertegenwoordigt.

Zie ook KB 11 oktober 1979, JABW 1980/29: aangenomen moet worden dat betrokkene een
volledige werkkring heeft in de door haar ten behoeve van de huishouding en het boerenbedrijf

71 Aldus de MvT, biz. 49 en biz. 144.
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van haar ouders verrichte werkzaamheden. Het komt de Kroon aannemelijk voor, dat betrokkene
van haar ouders hiervoor - hetzij in geld, hetzij in natura - een vergoeding ontvangt, welke
toereikend is om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Vgl. RvS, AG 25 april
1989, JABW 1989/196: weliswaar staat vast dat betrokkene huishoudelijke werkzaamheden verricht
ten behoeve van het gezin waartoe zij behoort, doch er is onvoldoende reden om te stellen dat de
omvang daarvan meer bedraagt dan hetgeen doorgaans aan huishoudelijk werk door een thuisinwo-
nende werkloze werknemer wordt verricht.

Ook wanneer iemand in de prostitutie werkzaam is, mag er vanuit worden gegaan dat de hieruit
voortvloeiende inkomsten voldoende zijn om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te
voorzien; aldus bijvoorbeeld KB 4 januari 1982, JABW 1982/68 en RvS, AG 30 juni 1989, JABW
1989/258. Uiteraard moet dan weI genoegzaam zijn aangetoond dat betrokkene inderdaad in de
prostitutie werkzaam is.

Zie tot slot RvS, AG 15 september 1988, JABW 1989124: aangenomen mag worden dat
betrokkene beschikte althans kon beschikken over inkomsten uit verhuur van woonruimte. Nu
echter het ingestelde onderzoek onvoldoende grondslag biedt voor het stand punt dat het pand van
betrokkene door zeven huurders werd bewoond en is nagelaten aan te geven hoeveel de huurin-
komsten bedragen, kan de enkele constatering dat betrokkene geacht wordt inkomsten te hebben
uit verhuur van woonruimte de beslissing om tot beeindiging van de bijstandsverlening over te
gaan, niet dragen.

Niet aIleen de eigen middelen, doch ook die van de overige gezinsleden zijn
van belang, zo stelt art. 42 ABW. Zulks correspondeert met het bepaalde in
art. 13, tweede lid, ABW, dat B en W verplicht ten aanzien van de personen
die een gezin vorrnen de bijstand af te stemmen op de middelen van het gezin.
In de samentelling van de gezinsmiddelen is een belangrijke uitwerking van het
beginsel van gezinsbijstand gelegen (zie § 2 van dit hoofdstuk). In de praktijk
zal die samentelling als regel betrekking hebben op de middelen van de echtge-
noten. Inkomsten uit arbeid van de in de gezinsbijstand begrepen kinderen
blijven namelijk in beginsel buiten beschouwing; hetzelfde geldt voor de door
die kinderen ontvangen werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
(art. 43, tweede lid, onder f, ABW).72 Ook tussen echtgenoten blijft samentel-
ling van de rniddelen achterwege, indien een van hen geen recht op bijstand
heeft (art. 55 ABW). De betreffende echtgenoot kan buiten de personele wer-
kingssfeer van de ABW vallen of uitgesloten zijn van het recht op bijstand. Er
geldt in een dergelijke situatie op grond van art. 32 ABW ook een aangepaste
bijstandsnorrn; zie hoofdstuk 7, § 3.2.1.

Tot slot vestig ik nog de aandacht op het feit dat slechts de netto besteedbare
middelen in aanmerking worden genomen, dat wil zeggen na aftrek van
belastingen en andere inhoudingen met een verplicht karakter (art. 45, eerste
lid, ABW). Ten aanzien van een inkomen uit een bedrijf of zelfstandig beroep

72 Volgens de MvT, bIz. 145, wordt het niet billijk geacht om de genoemde inkomsten in te zetten
voor de bestaansvoorziening van het gezin. lngeval de bijstand echter specifiek betrekking heeft op
de bestaanskosten van het betreffende kind, wordt het als redelijk beschouwd mede met de
arbeidsinkomsten van dat kind rekening te houden; art. 43, tweede lid, onder f, ABW, bevat dan
ook een uitzonderingsclausule van die strekking. De regeling komt overeen met art. 12, onder c,
BLN (oud). Zie voor de historische ontwikkeling met betrekking tot de positie van kinderen in de
gezinsbijstand Dijt (1993), bIz. 142-145.
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worden de daarvoor verschuldigde inkomstenbelasting en premies volks-
verzekeringen gesteld op 28% van dat inkomen (art. 45, tweede lid, ABW).
Tot de middelen behoort ook een eventuele aanspraak op vakantietoeslag; de
minister stelt voor het in aanmerking nemen van die aanspraak nadere regels
(art. 46 ABW).

4.2.3.2. Inkomen en vermogen

Hiervoor hebben we gezien dat bij de toepassing van de middelentoets inko-
men en vermogen op uiteenlopende wijze worden behandeld. Met name bij de
bepaling van het recht op algemene bijstand komt dit duidelijk naar voren; zie
§ 4.2.1. Gelet op dit verschil in behandeling is het van belang te weten of de
middelen waarover de belanghebbende beschikt of redelijkerwijs kan beschik-
ken als inkomen of als vermogen moeten worden beschouwd. Anders dan
onder het oude recht geeft de wet van beide begrippen een definitie; zie art. 47
en art. 51 ABW.

Uit de begripsbepalingen komt allereerst naar voren dat naar aanleiding van
de aanvraag van bijstand een saldering dient plaats te vinden van de bezittin-
gen waarover men beschikt of redelijkerwijs kan beschikken en de aanwezige
schulden. Het saldo van bezittingen en schulden vormt het aanwezige vermo-
gen (art. 51, eerste lid, onder a, ABW). Betreft het in aanmerking te nemen
vermogen - dat wil zeggen, vermogen dat uitgaat boven het vrij te laten
vermogen - dan bestaat vooralsnog geen recht op bijstand, zo zagen we in §
4.2.1; eerst wanneer het vermogen tot op het niveau van het vrij te laten
vermogen is ingeteerd, is bijstandsverlening mogelijk. Wat onder bezittingen
moet worden bestaan, is niet nader aangegeven. Bepaald is slechts dat de
waarde van de bezittingen wordt vastgesteld op de waarde in het economisch
verkeer (art. 53, eerste lid, ABW). Volgens de regering kunnen de bezittingen
zowel uit geldswaarden als uit op geld waardeerbare goederen bestaan." Ten
aanzien van de schulden is volgens de regering niet van belang op welke
termijn de belanghebbende verplicht is tot terugbetaling. WeI dient, wil van
een feitelijk aanwezige schuld sprake zijn, een daadwerkelijke plicht tot
terugbetaling te bestaan. De belanghebbende dient dit aan te tonen. Het kan
voorkomen dat op het moment van de bijstandsaanvraag een betalingsverplich-
ting nog Diet onomstotelijk vaststaat, bijvoorbeeld omdat de belanghebbende
deze in rechte betwist. Volgens de regering kan in dat geval slechts met de
betreffende schuld rekening worden gehouden wanneer is komen vast te staan

73 MvT, biz. 156. De term bezittingen zou zijn gebruikt in plaats van de term middelen om de
toepassing van de vrijlatingsregeling van art. 43 ABW te voorkomen. De reden voor dit niet
toepassen is volstrekt onduidelijk, waaraan onmiddellijk moet worden toegevoegd dat, gelet op de
tekst en het systeem van de wet, evenmin duidelijk is hoe het blijkens de toelichting gewenste
resultaat moet worden bereikt.
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dat belanghebbende ook daadwerkelijk tot die terugbetaling verplicht is."
Deze visie correspondeert met de onder het oude recht gewezen jurisprudentie.

De Kroon stelde de directe opeisbaarheid van de schuld als eis, de AG niet; vgl. RvS, AG 30
janauri 1991, JABW 1991181 met KB 20 mei 1987, JABW 1987/334. De centrale vraag is volgens
de AG of het feitelijk bestaan van de schuld in voldoende mate aannemelijk is en of aan de schuld
ook werkelijk een verplichting tot terugbetaling is verbonden. Uit de jurisprudentie blijkt dat
bijvoorbeeld het aannemelijk maken van schulden tussen ouders en kinderen problematisch kan
zijn; zie bijvoorbeeld RvS, AG 27 september 1991, JABW 1992/1. Zie voor wat betreft de
verpLichting tot terugbetaling van de schuld bijvoorbeeld RvS, AG 30 november 1989, JABW
1990171: schulden aan de Centrale Directie Studiefinanciering (CDS) dienen bij de beoordeling
van iemands vermogenspositie buiten beschouwing te worden gelaten. De CDS stelt op verzoek
van betrokkene de aflossing van de studieschuld afhankelijk van de draagkracht in het inkomen,
zonder dat rekening wordt gehouden met de eventuele aanwezigheid van vermogen. Uiteindelijk
bestaat de mogelijkheid dat bij onvoldoende draagkracht na 15 jaar de dan nog resterende schuld
wordt kwijtgescholden. Derhalve bestaat geen noodzaak gelden te reserveren ter aflossing van
schulden aan de CDS.

Staat eenmaal vast dat de belanghebbende recht op bijstand heeft, dan rijst de
vraag hoe de tijdens de periode van bijstandsverlening ontvangen middelen
moeten worden gekarakteriseerd. De wet reikt dienaangaande twee cumulatieve
criteria aan. Het eerste criterium ziet op de aard van de middelen: zijn ze
bestemd voor de voorziening in het levensonderhoud of kunnen ze in ieder
geval daartoe worden ingezet, dan gelden ze als inkomen. De wet noemt bij
wijze van voorbeeld de meest voorkomende inkomensbronnen, te weten
inkomsten uit of in verband met arbeid, inkomsten uit vermogen, een premie
voor het voltooien van een scholing of opleiding, inkomsten uit verhuur of uit
het hebben van een of meer kostgangers, sociale-zekerheidsuitkeringen,
uitkeringen tot levensonderhoud op grond van boek 1 BW, teruggave van
loonbelasting en premies volksverzekeringen, dan wei naar hun aard met deze
inkomsten en uitkeringen overeenkomende middelen (art. 47, eerste lid, onder
a, ABW). Als regel worden dergelijke middelen periodiek ontvangen. Dit is
echter geen vereiste; volgens de regering valt bijvoorbeeld ook een alimentatie-
atkoopsom onder de wettelijke formule."

In die zin ook de onder het oude recht gewezen jurisprudentie; zie bv. KB 3 mei 1988, JABW
1988/267. De AG zag evenzeer als inkomen' een afkoopsom ter zake van een periodieke wachtgel-
duitkering van maximaal 74 maanden (RvS, AG 20 augustus 1991, JABW 19911275). Een van de
werkgever ontvangen schadeloosstelling die gelet op de omstandigheden moest worden aangemerkt
als een vergoeding van de door betrokkene ten gevolge van zijn ontslag geleden imrnateriele
schade, werd echter niet als inkomen maar als vermogen aangemerkt(RvS, AG 24 oktober 1991,
JABW 1992112).

74 MvT, biz. 156. Onder het oude recht werd wei de gedragslijn gevolgd dat uitsluitend die
schulden in aanmerking werden genomen, waarvoor men op het moment van de aanvraag reeds tot
terugbetaling verplicht was. In de transactiesystematiek die thans wordt voorgestaan ten aanzien
van de beoordeling van de middelen, wordt een dergelijke handelwijze minder consequent geacht;
MvT, biz. 52.
75 Aldus de MvT, biz. 150.
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Het zal waarschijnlijk niet vaak voorkomen dat middelen naar hun aard niet als
inkomen kunnen worden beschouwd. Aan de wet ontlenen we een voorbeeld
van een dergelijke situatie: een teruggave van inkomstenbelasting en premies
volksverzekeringen wordt bij een zelfstandige niet als inkomen aangemerkt
(art. 47, derde lid, ABW). Voor het onderscheid tussen inkomen en vermogen
lijkt derhalve het tweede door de wetgever aangereikte criterium van groter
praktisch belang. Het betreft de periode waarop de middelen betrekking
hebben. Is dat de periode waarover tevens beroep op bijstand wordt gedaan,
dan gelden de middelen als inkomen (art. 47, eerste lid, onder b, ABW). In het
andere geval is er sprake van vermogensaanwas tijdens de periode van bij-
standsverlening (art. 51, eerste lid, onder b, ABW). In de meeste gevallen zal
het toerekenen van middelen aan een bepaalde periode geen problemen
opleveren. Zo hebben arbeidsinkomsten in het algemeen betrekking op de
periode waarin de arbeid is verricht en zijn ook de meeste uitkeringen uitdruk-
kelijk voor een bepaalde periode bestemd. Soms kan de toerekening aan een
bepaalde periode echter problematisch zijn, bijvoorbeeld in geval van onregel-
matige werkzaamheden.

Ten aanzien van bepaalde middelen bepaalt de wet uitdrukkelijk hoe de
toerekening aan een bepaalde periode dient te geschieden. Zo worden midde-
len die het karakter hebben van uitgesteld inkomen in aanmerking genomen
naar de periode waarin deze zijn verworven. Middelen die het karakter hebben
van doorbetaling van inkomen over een periode worden in aanmerking geno-
men naar de periode waarin deze te gelde kunnen worden gemaakt (art. 47,
tweede lid, ABW). In het eerste geval is gedacht aan betalingen die het
karakter hebben van uitgesteld loon, zoals bijvoorbeeld een vakantietoeslag,
een dertiende maand of een winstdelingsregeling, in het tweede geval aan
aanspraken op doorbetaling van loon gedurende de vakantieperiode. Dergelijke
aanspraken dienen volgens de regering, gelet op het doel ervan, als bestaans-
voorziening tijdens die periode te worden aangemerkt en niet te worden
toegerekend aan de periode waarin de aanspraak is verworven. Een andere
benadering zou ongelijkheid betekenen ten opzichte van degene van wie het
loon tijdens de vakantieperiode wordt doorbetaald."

Vgl. de jurisprudentie onder het oude recht. De Kroon was van mening dat vakantiebonnen als
loondervingsvergoeding moesten worden gezien. Vermindering van de bijstandsuitkering met de
inkomsten uit vakantiebonnen diende plaats te vinden op het moment waarop de betrokkene
daadwerkeJijk hierover kon beschikken, dat wil zeggen het moment waarop de bonnen konden of
hadden kunnen worden verzilverd. De opvatting van betrokkene, dat het ging om een aanspraak
uit dienstbetrekking welke als loon reeds tijdens de dienstbetrekking was verworven, en dat deze
inkomsten uit arbeid slechts konden worden toegerekend aan de periode(s) waarin arbeid was
verricht, werd door de Kroon verworpen; KB 14 november 1986, JABW 1987/117. Een andere
beoordeling viel de tijdens uitzendarbeid opgebouwde vakantie-uren ten deel. Volgens de Kroon
betrof het mer wei een aanspraak uit dienstbetrekking welke als loon reeds tijdens de dienstbetrek-
king was verworven en dan ook behoorde te worden toegerekend aan de periode waarin de arbeid
was verricht en mitsdien bij de bijstandsverlening over een ander tijdvak slechts dan in aanmer-

76 MvT, biz. 151.
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king kon worden genomen, indien een meer dan bescheiden vermogen was verworven; KB 4 juli
1988, JABW 1988/340. De AG volgde aanvankelijk de Kroon in beide standpunten; zie respectie-
velijk RvS, AG 22 november 1988, JABW 1989n2 en RvS, AG 7 februari 1989, JABW 19891144.
In laatstgenoemde uitspraak luidde de motivering dat het bij opgebouwde verlofuren, anders dan
bij vakantiebonnen, welke uitdrukkelijk zijn bestemd ter overbrugging van periodes van verplichte
bedrijfssluiting, om uren gaat welke door betrokkene niet tijdens het dienstverband als veri of zijn
opgenomen, hoewel hij daartoe gerechtigd was. In RvS, AG 21 december 1990, JABW 1991142,
differentieert de AG: de loondervingsvergoeding heeft als bestemming om een periode, waarin in
de betreffende bedrijfstak niet wordt gewerkt en derhalve geen loon wordt uitbetaald, te overbrug-
gen. In zoverre de vakantiezegels zijn bestemd als loondervingsvergoeding voor een periode,
gelegen na de aanvraag om bijstand, moet de waarde daarvan worden aangemerkt als te strekken
ter vervanging van arbeidsinkomen, dat eerst nadien is ontvangen. Voor zover de vakantiezege1s
bestemd zijn als loondervingsvergoeding voor een periode, voorafgaand aan de toekenning van
bijstand, behoren deze, ongeacht de datum van verzilvering, ook te worden toegekend aan die
betreffende periode.

Uit art. 47, eerste lid, ABW blijkt dat ook een teruggave van belasting en
premies die betrekking heeft op een periode waarin bijstand werd genoten als
inkomen over die periode moet worden beschouwd." Er dient dan terugvor-
dering of verrekening plaats te vinden. In de omgekeerde situatie, wanneer een
aanslag wordt opgelegd over een periode waarin bijstand is ontvangen, dient
alsnog aanvullende bijstand te worden verleend." Ten aanzien van een zelf-
standige wordt een teruggave van beiasting en premies niet als inkomen aange-
merkt (art. 47, derde lid, ABW).

Aan het slot van deze paragraaf wijs ik nog op het feit dat in art. 48 ABW ten
aanzien van respectievelijk inkomen in natura en inkomen uit studiefinancie-
ring is vastgesteid welke waarde deze inkomsten geacht worden te vertegen-
woordigen. Ook is voorzien in het stellen van nadere regels voor de vaststel-
ling van het vermogen, gebonden in de door de eigenaar of zijn gezin bewoon-
de woning met bijbehorend erf en voor de vaststelling van het vermogen van
een zelfstandige (art. 53, tweede en derde lid, ABW). In hoofdstuk 7, § 2.2,
komen de betreffende regeis nader aan de orde.

4.2.3.3. Vrijlatingen

In afwijking van het uitgangspunt dat aile inkomens- en vermogensbestandde-
len in de middelentoets worden betrokken, voorziet de wet in een reeks van

77 Staat de teruggave in verband met aftrekbare kosten in de zin van art. 43, tweede lid, onderde-
len d en e, ABW, dan blijft deze buiten beschouwing.
78 Aldus de MvT, biz. 50. In andere zin RvS, AG 5 maart 1991, JABW 199\192: in de omstandig-
heid dat betrokkene achteraf bezien, met verrekening van de op de jaren waarin zij bijstand
ontving betrekking hebbende vorderingen van de fiscus, een lager inkomen heeft gehad dan het op
grond van de ABW voor haar te bepalen sociaal minirnumniveau, kan geen grond worden
gevonden om alsnog bijstand toe te kennen.
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vrijlatingen. De motieven voor vrijlating lopen uiteen. Ik noem een aantal
voorbeelden.

Vrijgelaten wordt bijvoorbeeld een eenmalige premie voor het voltooien van
een scholing of opleiding als bedoeld in art. 114 ABW, voor zover een bedrag
van f 2.100 niet wordt overschreden (art. 43, tweede lid, onder h, ABW). Met
deze vrijlating wordt ruimte geboden voor het toepassen, met name door de
gemeente of de Arbvo, van stimulansen ter bevordering van de deelname aan
een scholing of opleiding die noodzakelijk is voor de arbeidsinschakeling."

Evenzeer op de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening gericht
is de vrijlating van premies die al dan niet eenmalig boven het rechtens gel-
dende loon worden verstrekt voor het aanvaarden of behouden van arbeid,
voor zover deze premies binnen een tijdvak van een jaar te zamen minder
bedragen dan f 3100 (art. 43, tweede lid, onder i, ABW). De premies kunnen
niet aIleen door gemeenten worden verstrekt, maar bijvoorbeeld ook door
werkgevers in de tuin- en akkerbouw die extra beloningen in de vorm van
premies verstrekken teneinde tijdelijke knelpunten in de personeelsvoorziening
op te lossen. De minister kan regels stellen omtrent de gevallen waarin de hier
bedoelde vrijlating niet van toepassing is (art. 43, vierde lid, ABW). Gedacht
wordt bijvoorbeeld aan aanvaarding van additionele arbeid; alsdan wordt geen
aanleiding gezien om premies buiten beschouwing te laten."

Van een geheel andere orde als de vrijlatingen van de genoemde premies, is
het niet in aanmerking nemen van een uitkering in verband met geleden
immateriele schade. Een dergelijke uitkering blijft buiten beschouwing voor
zover dit, gelet op de aard en de hoogte van de uitkering, uit een oogpunt van
bijstandsverlening verantwoord is (art. 43, tweede lid, onder j, ABW). Het
wordt niet redelijk geacht smartegeld geheel als middelen in aanmerking te
nemen, nu dit zou betekenen dat de bijstandsontvanger daarvoor feitelijk geen
compensatie kan ontvangen. Bij zeer aanzienlijke uitkeringen kan de belang-
hebbende echter in een zodanige financiele positie komen te verkeren dat het
onverkort buiten beschouwing laten daarvan niet in overeenstemrning zou zijn
met het karakter van de bijstand." Het betreft een in de jurisprudentie onder
het oude recht ontwikkelde vrijlating."

Buiten beschouwing blijven ook giften van instellingen en van personen voor
zover dit, gezien de bestemrning en de hoogte van de giften, uit een oogpunt
van bijstandsverlening verantwoord is (art. 44 ABW). Door giften niet in
aanmerking te nemen als middelen wordt volgens de regering voorkomen dat
het bestaan van de ABW als algemene voorziening van overheidswege een
ontmoediging vormt voor de vrijgevigheid van instellingen of personen.
Bovendien wordt zodoende de bijstandsgerechtigde het materiele en imma-

79 MvT, bIz. 37.
80 NvW, bIz. 98.
81 Aldus de MvT, bIz. 146.
82 Zie bijvoorbeeld KB 17 februari 1986, JABW 1986/184 en KB 28 oktober 1987, JABW
19881103.
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teriele voordeel van die vrijgevigheid gegund, zoals ook degenen die niet op
bijstand aangewezen zijn van een gift kunnen profiteren. Gezien het minimum-
behoefte-karakter van de ABW kan de vrijlating volgens de regering niet
onbeperkt zijn. Bij de beoordeling of een betaling als een gift kan worden
beschouwd, is het niet van belang of deze eenmalig is, danwel een zekere
periodiciteit kent. Evenmin is het van belang of de betaling door een natuurlijk
persoon, door een particuliere instelling, of door een gemeentelijk fonds
plaatsvindt. Doorslaggevend is of de betaling een onverplicht karakter draagt.
Verstrekkingen uit steunfondsen voor de minima, al dan niet onder beheer van
de lagere overheden of door hen opgerichte stichtingen, kunnen dus alleen als
gift worden aangemerkt als hieraan geen betalingsverplichting ten grondslag
ligt."

Ook bezittingen in natura die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk
zijn dan wei, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, noodzakelijk
zijn, worden vrijgelaten (art. 51, eerste lid, onder a, ABW). Denk bij het eerste
bijvoorbeeld aan een gebruikelijke woninginrichting en bij het tweede aan
voorzieningen in verband met invaliditeit. Een auto die bij verkoop bijvoor-
beeld slechts f 2.000 zou opbrengen, zal volgens de regering als een algemeen
gebruikelijke bezitting worden aangemerkt, terwijl een auto waarmee een
opbrengst van bijvoorbeeld f 20.000 kan worden gerealiseerd, niet buiten be-
schouwing kan worden gelaten. Het bezit van een dergelijke auto biedt de
betrokkene volgens de regering een reele mogelijkheid om, door verkoop,
bepaalde tijd zelf in zijn bestaan te voorzien."

Buiten aanrnerking blijft verder het zogenaamde bescheiden vermogen (art.
52, eerste lid, onder b en c, ABW). Uitgangspunt vormt het bij de aanvraag
om bijstand aanwezige vermogen. Hieraan wordt toegevoegd het tijdens de
periode van bijstandsveriening ontvangen vermogen. Indien het totale vermo-
gen, hetzij op het moment van indiening van de aanvraag, hetzij tijdens de
periode van bijstandsveriening als gevolg van vermogensaanwas, de toepasselij-
ke vermogensgrens overschrijdt, eindigt het recht op bijstand (art. 26, eerste
lid, ABW). Eerst wanneer intering van het vermogen heeft plaatsgevonden tot
aan de genoemde grens, bestaat opnieuw recht op bijstand; zie dienaangaande §
4.2.1 van dit hoofdstuk. Naast het bescheiden vermogen blijft van het vermo-
gen gebonden in de door de belanghebbende of zijn gezin in eigendom be-
woonde woning met bijbehorend erf, f 15.000 alsmede de helft van het
meerdere, doch in totaal ten hoogste f 60.000 buiten beschouwing (art. 20,
derde lid, ABW). Ik wijs tot slot op het feit dat ten aanzien van de zelfstandige
het vermogen gebonden in de door hem of zijn gezin in eigendom bewoonde
woning met bijbehorend erf volledig buiten beschouwing blijft. Het wordt
gerekend tot het voor de uitoefening van het bedrijf of zelfstandig beroep
noodzakelijke vermogen (art. 52, tweede lid, ABW). De reden voor deze
afwijkende regeling is, dat bij de beoordeling van de vermogenspositie van de

83 MvT. bIz. 146-147.
84 MvA, bIz. 115.
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zelfstandige niet goed onderscheid kan worden gemaakt tussen het bedrijfs-
vermogen en het eventuele vermogen dat in de eigen woning is gebonden."

5. Uitsluitingsgronden

5.1. Uitsluitingsgronden van art. 9 ABW

De wet onderscheidt een aantal situaties waarin weliswaar is voldaan aan de tot
dusver behandelde, positief geformuleerde voorwaarden voor het recht op
bijstand, maar waarin desondanks geen recht op bijstand bestaat. Men spreekt
in dat verband van het bestaan van een uitsluitingsgrond. De belangrijkste
uitsluitingsgrond is gelegen in de aanwezigheid van een voorliggende voorzie-
ning; ik verwijs dienaangaande naar de volgende paragraaf. Thans besteed ik
aandacht aan de uitsluitingsgronden neergelegd in art. 9 ABW. De redenen
voor uitsluiting in dit artikel zijn uiteenlopend van aard." Zo wordt het feit
dat geen recht op bijstand bestaat voor degene aan wie rechtens zijn vrijheid is
ontnomen of degene die zijn militaire of vervangende dienstplicht vervult,
verklaard vanuit het feit dat in de genoemde situaties reeds op andere wijze in
de noodzakelijke bestaanskosten wordt voorzien. De uitsluiting van degene die
wegens werkstaking of uitsluiting niet deelneemt aan de arbeid, wordt door de
regering in verband gebracht met het feit dat betrokkene zich zelf in een
situatie heeft geplaatst waarin hij niet zelfstandig in het bestaan kan voorzien.
Zulks geldt evenzeer voor de reeds in § 3.2 van dit hoofdstuk besproken
uitsluiting van degene die in Nederland woonplaats heeft doch die, langer dan
de gebruikelijke vakantieduur, verblijf houdt buiten Nederland.

Weer van een andere orde is de uitsluiting van degene die jonger is dan 18
jaar: de minderjarige valt als regel onder de werking van het beginsel van
gezinsbijstand en heeft derhalve geen zelfstandig recht op bijstand. In uitzonde-
ringsgevallen kan van deze regel worden afgeweken." Volgens de regering is
zulks aangewezen indien zich tussen ouder en kind een zodanig emstige breuk
in de relatie voordoet, dat het niet verantwoord is het kind nog langer aan te
merken als een gezinslid dat in de gezinsbijstand is begrepen. Met name
wanneer een kind in een crisissituatie het ouderlijk huis verlaat en terugkeer in
het gezin niet verantwoord is, kan het volgens de regering aangewezen zijn het

85 MvT, biz. 158.
86 Zie dienaangaande de MvT, biz. 36-37.
87 Hiertoe is naast toepassing van art. 13, vierde lid, ABW toepassing van art. 11 ABW vereist.
De afwijking van het beginsel van gezinsbijstand leidt ertoe dat de middeten en behoeften van de
minderjarige op zichzelfworden beschouwd, dat wil zeggen los van de middelen en behoeften van
de overige gezinsleden. Daarmee komt de minderjarige echter nog geen zelfstandig recht op
bijstand toe. Hiervoor moet eerst de uitsluitingsgrond van art. 10, eerste lid, onder e, ABW buiten
werking worden gesteld, hetgeen toepassing van art. II ABW vereist.
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kind als afzonderlijk subject voor bijstand in aanmerking te brengen." Ook in
de onder het oude recht gewezen jurisprudentie werd deze mogelijkheid er-
kend, zij het ook enkel in extreme situaties.

Zie in dat kader bijvoorbeeld RvS, AG 8 juli 1993, JABW 1994/54: bijstandsverlening aan een
minderjarige, die niet in het gezin van zijn ouders verblijft, is slechts mogelijk indien wordt
vastgesteld dat de relatie tussen de ouders en hun niet meer in het gezin verblijvend kind zo
ernstig is verstoord dat terugkeer in dat gezin in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
Daarbij dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden van aile betrokken belangen, waarbij niet
aileen de belangen van de minderjarige zelf en de ouders, maar ook de consequenties voor de
bijstandsverlening moeten worden bezien. In casu kon het bezwaar dat geen zorgvuldige belange-
nafweging heeft kunnen plaatsvinden doordat geen enkel over leg met de ouders is gepleegd geen
doeI treffen, nu laatstgenoemden niet hebben gereageerd op verzoeken om contact met de GSD op
te nemen. Vgl. RvS, Vz. AR 15 december 1986, JABW 1987/128: in aanmerking genomen dat
deze minderjarige wegloper niet is ingegaan op een uitnodiging van de GSD voor een door deze
dienst gearrangeerde bespreking met de minderjarige en zijn ouders - teneinde een oplossing te
vinden voor de gerezen problemen - kan niet worden staande gehouden dat de voorzitter van GS
ten onrechte heeft geconcludeerd dat niet is gebleken dat er sprake is van een zodanig verstoorde
relatie dat van de minderjarige in redelijkheid niet gevergd kan worden naar haar ouders terug te
keren. Zie ook KB 8 maart 1980, JABW 1980/143: in casu was slechts sprake van een in beginsel
overkomelijke onenigheid tussen betrokkene en zijn ouders, zoals die zich tussen ouders en
kinderen van 16 jaar wei meer voordoen en binnen de sfeer van de opvoeding van het kind tot een
oplossing kunnen worden gebracht. Dit moge ook blijken uit de omstandigheid, dat de Raad v~~r
de Kinderbescherming geen redenen aanwezig achtte om tot het instellen van een diepgaand
onderzoek over te gaan. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van betrokkene nimmer enige
maatregel van kinderbescherming is getroffen, is de Kroon van oordeel dat er geen basis is voor
toepassing van art. 6 ABW (oud). Dit geldt temeer nu de vader steeds zijn bereidheid heeft
uitgesproken zijn dochter weer in zijn gezin op te nemen. Vgl. KB 20 december 1983, JABW
1984/90: in casu is sprake van een zodanige stoornis in de relatie tussen betrokkene en haar
opvoeders, dat een gedwongen terugkeer van betrokkene naar huis ongewenst moest worden
geacht; art. 6 ABW (oud) is in dit geval terecht toegepast. Interessant is in deze zaak de door B en
W aan de bijstandsverlening verbonden verplichting dat wordt gewerkt aan herstel van de verstoor-
de gezinsrelatie, eventueel met hulp van de begeleidende instantie. De Kroon leidt hieruit af dat
ook B en Ween oplossing van het conflict en een herstel van de gezinsrelatie voor ogen staat. Het
lijkt erop alsof de aanvaardbaarheid van de afwijking van het beginsel van gezinsbijstand voor de
Kroon wordt bevorderd door het opleggen van de bedoelde verplichting.

Er bestaat een circulaire van de staatssecretaris van SZW betreffende de bijstand aan van huis
weggelopen minderjarigen (circulaire van 4 november 1983, nr. ABBIXXU 287 454JO). Volgens
RvS, AG 15 februari 1993, JABW 19931113, is een op deze circulaire gebaseerd gemeentelijk
beleid in zijn algemeenheid aanvaardbaar. De AG acht het evenzeer aanvaardbaar deze circulaire
toe te passen op 18- tot 21-jarigen, zo blijkt uit RvS, AG 9 juni 1992, JABW 1992/164.

Er is overigens sprake van een tekstueel verschil tussen art. 13, vierde lid, ABW en het hiermee
corresponderende art. 6 ABW (oud): waar in het oude recht werd gesproken van een 'wenselijk'
geachte afwijking, dient de afwijking thans 'noodzakelijk' te worden geacht. De ruimte voor
afwijking lijkt er als gevolg van deze gewijzigde woordkeuze zeker niet groter op te zijn
geworden. Men realisere zich overigens ook dat het buiten toepassing laten van het beginsel van
de gezinsbijstand geen afbreuk doet aan de civielrechtelijke onderhoudsverplichtingen, hetgeen
betekent dat daar waar dergelijke verplichtingen bestaan, de gemeente verplicht is tot verhaal over
te gaan (art. 100 ABW; zie nader hoofdstuk 10, § 3.2.1).

88 MvT, biz. 120-121.

183



Bijzondere aandacht verdient ook de positie van jongeren tussen de 18 en 21
jaar. Uitgangspunt van de wet is dat deze jongeren slechts bij uitzondering een
beroep op de ABW behoeven te doen. Jongeren worden verondersteld een
inkomen uit arbeid te verwerven, een scholing of opleiding te volgen of in
aanmerking te komen voor een jeugdwerkgarantieplaats in het kader van de
JWG. Blijkt die veronderstelling niet te corresponderen met de realiteit, dan
wordt de jongere in beginsel geacht een beroep te doen op de in art. 395a van
Boek 1 BW neergelegde civielrechtelijke onderhoudsplicht van de ouders.
Mede gelet op het feit echter dat voor jongeren vanaf 18 jaar geen algemeen
geld end recht op kinderbijslag bestaat, kan er vol gens de regering niet zonder
meer van worden uitgegaan dat deze jongeren inderdaad voor hun bestaanskos-
ten volledig een beroep kunnen doen op de ouders. In dat verb and is de
uitsluitingsgrond genoemd onder f van belang: bestaat voor de jongere in
beginsel recht op kinderbijslag, dan heeft die jongere geen zelfstandig recht op
bijstand. Ontbreekt een recht op kinderbijslag, dan komt de jongere voor
bijstand in aanmerking, waarbij de bijstandsnormen zijn afgestemd op de
kinderbijslagbedragen; zie hoofdstuk 7, § 3.2. Deze normen zullen niet in aIle
gevallen toereikend zijn om te voorzien in de noodzakelijke bestaanskosten,
met name niet wanneer de aan deze normen ten grondslag liggende veronder-
stelling dat de jongere een beroep kan doen op de ouders voor de kosten die de
landelijke norm overstijgen, onjuist blijkt te zijn. De wet biedt in dergelijke
gevallen de mogelijkheid tot de verlening van aanvullende bijstand, zij het dat
die mogelijkheid beperkt is tot situaties waarin: (a) de middelen van de ouders
niet toereikend zijn, of (b) de jongere redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht
jegens zijn ouders niet te gelde kan maken (art. 10 ABW). In het geval onder
(b) heeft de regering met name situaties op het oog waarin de onderlinge
verhouding emstig is verstoord. Met het be grip 'redelijkerwijs' wil de regering
tot uitdrukking brengen dat de gemeente van geval tot geval dient te beoorde-
len of hiervan inderdaad in die mate sprake is dat de verlening van bijstand
gerechtvaardigd is.89

Uitgesloten van het recht op algemene bijstand is tot slot ook nog de persoon
van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijft. Volgens de regering komt
het slechts incidenteel voor dat aan beneden-21-jarigen die in een inrichting
verblijven bijstand moet worden verstrekt; eind 1991 betrof het niet meer dan
300 personen. Nog meer dan bij andere beneden-21-jarigen zal de te verlenen
bijstand volgens de regering afhangen van de persoonlijke omstandigheden.
Afstemming is met andere woorden een vereiste; hiervoor vormt de bijzondere
bijstand het aangewezen instrument."

89 NvW, biz. 90. Overigens wordt in een dergelijke situatie de bijstand op de ouders verhaald; zie
art. 93, onder c, ABW.
90 NvW, biz. 43-44.
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Is iemand van het recht op bijstand uitgesloten, dan kunnen B en W, gelet op
aIle omstandigheden, toch bijstand verlenen indien zeer dringende redenen
daartoe noodzaken (art. 11 ABW). Aangezien de ABW als laatste voorziening
in het stelsel van sociale zekerheid fungeert, kan vol gens de regering aan de
uitsluitingsgronden geen absoluut karakter worden gegeven. Niet is echter
beoogd een algemene ontsnappingsclausule ten aanzien van de toepassing van
de uitsluitingsgronden te bieden. AIs zodanig toegepast zou art. 11 ABW de
uitsluitingsgronden immers goeddeels ontkrachten, hetgeen niet juist wordt
geacht. Uitsluitend vanwege het feit dat het de belanghebbende ontbreekt aan
de noodzakelijke middelen om in het bestaan te voorzien, kan dan ook volgens
de regering nog niet worden gesproken van zeer dringende redenen. Vast dient
te staan dat sprake is van een acute noodsituatie en dat de behoeftige omstan-
digheden waarin de belanghebbende verkeert op geen enkele wijze zijn te
verhelpen, zodat het verlenen van bijstand volstrekt onvermijdelijk is. Ook het
antwoord op de vraag of het niet-verlenen van bijstand voor de betrokkene tot
emstige gevolgen leidt, met name voor diens gezondheid, zal in de afweging
een rol dienen te spelen."

5.2. Atbakening ten opzichte van voorliggende voorzieningen

Wanneer voor de verwerving van een inkomen of de vergoeding van bepaalde
kosten een beroep kan worden gedaan op een zogeheten voorIiggende voorzie-
ning, bestaat er in beginsel geen recht op bijstand. Men spreekt in dit verband
weI van het complementaire karakter van de ABW. In de jurisprudentie is het
aanvullende karakter van de ABW van meet af aan benadrukt. Bij gelegenheid
van de decentralisatie van de bijzondere bijstand, in 1991, is dit uitgangspunt
via de opname van een uitsluitingsgrond expliciet in de wet verankerd." In
het nieuwe art. 17 ABW is de betreffende regeling ongewijzigd overgenomen.

In de jurisprudentie die betrekking heeft op het recht van v66r de wetswijziging van 1991, werd
de redenering gevolgd dat kosten die binnen een ander kader voor vergoeding in aanmerking
komen niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen worden gerekend; zie bijvoorbeeld
RvS, AG 12 april 1991, JABW 1991/149. Daarnaast treft men de overweging aan dat de beant-
woording van de vraag of de rechtsplicht van de overheid tot bijstandsverlening intreedt niet aileen
afhankelijk is van de vraag omtrent de noodzaak der kosten, maar tevens van het onderzoek naar
de middelen. Deze middelentoets kan, zo luidt de redenering, gelet op het complementaire karakter
van de ABW niet los worden gezien van de mogelijkheid om de vereiste middelen te verwerven;
zie bijvoorbeeld RvS, AG 10 oktober 1989, JABW 1990/10. Thans geldt het specifieke toetsings-
kader van art. 17 ABW, zoals ook uitdrukkelijk wordt opgemerkt in RvS, AB 18 maart 1994,
JABW 1994/275.

Nieuw is de definitie van het begrip voorliggende voorziening. Hieronder
wordt verstaan: elke voorziening buiten de ABW waarop de persoon of het

91 MvT, biz. 118.
92 Zie art. la ABW (oud), ingevoegd bij Wet van 26 juni 1991, Stb. 337.
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gezin aanspraak kan maken, dan wei een beroep kan doen, ter verwerving van
middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven (art. 6, onder c, ABW). De
regering heeft daarbij in de eerste plaats voor ogen aanspraken op grond van
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke regelingen. Denk bij dat eerste aan de
diverse sociale-zekerheidswetten en bij dat laatste bijvoorbeeld aan een
particuliere ziektekosten- of inboedelverzekering. In de tweede plaats worden
ook voorzieningen waarop, anders dan door middel van wettelijke aanspraken,
door de belanghebbende een beroep kan worden gedaan, aangemerkt als
voorliggende voorzieningen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
kredietverlening door een gemeentelijke kredietbank."

Het uitgangspunt van de atbakeningsregeling is duidelijk: voor zover een
beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar
aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende toereikend en passend te
zijn, bestaat geen recht op bijstand (art. 17, eerste lid, ABW). Of een bepaalde
voorziening kan worden aangemerkt als toereikend en passend is volgens de
regering niet aIleen athankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden in
het individuele geval, maar wordt, in het kader van aard en doel van de
betreffende voorziening, mede bepaald door hetgeen naar maatschappelijk
inzicht aanvaardbaar wordt geacht. Ais regel zal, daar waar het betreft wettelij-
ke regelingen, uit de tekst of de toelichting op de regeling moeten blijken of is
beoogd een toereikende en passende voorziening te treffen." Uit de onder het
oude recht gewezen jurisprudentie blijkt dat de rechter niet veel moeite heeft
om een uitkeringsregeling als voorliggende voorziening in de hier bedoelde zin
te bestempelen.

Ais voorliggende voorzieningen worden bijvoorbeeld beschouwd de AAW ( KB 20 maart 1985,
JABW 1985/140), de ZFW en de AWBZ (RvS, AG 25 oktober 1991, JABW 1992/8), de regelin-
gen voor dienstplichtigen en voor tewerkgesteldeerkende gewetensbezwaarden(RvS, AG 14 april
1989, JABW 1989/188; zie thans art. 9, eerste lid, onder b, ABW), daarbij inbegrepen de wedde
verstrekt tijdens een herhalingsoefening (RvS, AG 28 februari 1992, JABW 19921137), de
bijdrageregeling ter zake van de kosten van weekendverlof van een gedetineerde (RvS, AG 8
oktober 1992, JABW 1993/28; zie thans art. 9, eerste lid, onder a, ABW), een verhoging van de
WAO-uitkering in verband met de kosten van oppas en verzorging (RvS, AG 10 september 1992,
JABW 1992/268), dubbele kinderbijslag in verband met het begeleiden en bezoeken van de
kinderen van belanghebbende (RvS, AG 27 september 1993, JABW 1994/33), de Regeling Opvang
Asielzoekers (RvS, AG 16 november 1993, JABW 1994/119) en de TW (RvS, Vz. AB 12 januari
1995, PS 1995/258).

Net als in de ABW worden ook binnen voorliggende voorzieningen keuzes
gemaakt ten aanzien van het al dan niet opnemen van bepaalde kosten in de
werkingssfeer van de voorziening. Denk aan de uitsluiting van bepaalde kosten-
soorten of aan de beperking van de kostenvergoeding tot een bepaald niveau.
Volgens de regering moet worden voorkomen, dat dergelijke, doelbewust

93 MvT, biz. Ill.
94 MvT, blz. 124-125.
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gemaakte keuzes door bijstandsverlening feitelijk weer ongedaan worden ge-
maakt." In de wet is dan ook bepaald dat het recht op bijstand zich niet uit-
strekt tot kosten die uitdrukkelijk buiten de werkingssfeer van een voorliggende
voorziening zijn gelaten (art. 17, tweede lid, ABW). Ook in de jurisprudentie
vinden we dit uitgangspunt terug. Volgens de rechter kan het karakter van de
ABW als laatste voorziening niet zo worden opgevat dat, wanneer binnen een
specifiek kader de facto geen of op ontoereikende wijze kostenvergoeding
plaatsvindt, de ABW ten aanzien van die kosten in de plaats treedt van
bedoelde voorziening. Bijstandsverlening, zo luidt de redenering, zou in een
dergelijk geval immers neerkomen op een niet aanvaardbare doorkruising dan
wei uitbreiding van de voorliggende regelgeving.

In die zin bijvoorbeeld RvS, AG 12 april 1991, JABW 1991/149: afgewezen werd het verzoek om
aanvullende bijstand in de vervoerskosten voor zover deze de op grond van de AA W verleende
vergoeding overstegen.ln RvS, AG 3 mei 1991, JABW 1991/170, werd afgewezen het verzoek om
bijstandsverlening in de voor rekening van betrokkene blijvende reis-, verblijf- en verletkosten van
de donor; de overige kosten van donorinseminatie werden wei door het ziekenfonds vergoed.

De regering wenst niet aileen op algemeen niveau een doorkruising van het
voorzieningenbeleid door bijstandsverlening te voorkomen. Het bijstandsverle-
nend orgaan dient daarnaast aan te sluiten bij de in het kader van de individue-
le gevalsbehandeling door de daartoe bevoegde instantie getroffen beslissingen.
Ingeval de voorziening in een concreet geval door die instantie niet noodza-
kelijk wordt geacht en derhalve ook geen vergoeding wordt toegekend, dient
voor de betreffende kosten evenmin bijstand te worden verleend." Deze regel
is neergelegd in het derde lid van art. 17 ABW. Hij stemt overeen met de
onder het oude recht gewezen jurisprudentie.

Zie RvS, Vz. AG 14 augustus 1990, JABW 1990/255: er is sprake van een voorliggende voorzie-
ning (AA W) waarop daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan doch waarbij het uitvoeringsor-
gaan op grond van het individuele geval niet tot toekenning van vergoeding heeft besloten. De
ABW strekt er niet toe zodanige beslissingen van een bedrijfsvereniging materieel ongedaan te
maken, zodat, hoewel niet kan worden getreden in de rechtrnatigheid van die beslissingen, voor de
toepassing van de ABW daaraan betekenis moet worden toegekend, ook indien nog niet is beslist
op een daartegen ingesteld beroep. Zie ook RvS, AG 17 april 1990, JABW 19901177: nu de
noodzaak van de door betrokkene te voeren procedure in het kader van de WROM niet is

95 MvT, biz. 30. De regering spreekt in haar toelichting overigens aileen over specifieke kosten-
soorten die buiten de voorziening worden gelaten. Men zou daaruit kunnen afleiden dat er wei
ruimte is voor (aanvullende) bijstandsverlening indien een voorliggende voorziening een vergoe-
ding biedt voor een bepaalde kostensoort, zij het tot aan een bepaald maximumniveau. Zulks lijkt
me echter niet in overeenstemming met de tekst van de wet en evenmin met de onder het oude
recht gewezenjurisprudentie; zie nader de hoofdtekst.
96 MvT, biz. 125. De regering vervolgt met de stelling dat, indien de voorziening in het individue-
Ie geval door de betreffende instantie wei noodzakelijk wordt geacht, maar de kosten - bijvoor-
beeld om budgettaire redenen - niet volledig worden vergoed, B en W de bevoegdheid hebben
aanvullende bijstand te verlenen voor zover die kosten door de voorliggende voorziening voor
belanghebbende noodzakelijk worden geacht. Deze stelling Iijkt op gespannen voet te staan met de
strekking van het tweede lid van art. 17 ABW; vlg. de vorige noot.
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aangenomen, kunnen de kosten van een advocaat voor de toepassing van de ABW niet als
noodzakelijke bestaanskosten worden aangemerkt.

Bovenstaande regels leiden tot een zeer scherpe atbakening van de ABW ten
opzichte van voorliggeode voorzieningen: bijstandsverlening is in beginsel niet
mogelijk. De wet voorziet echter in een, zij het ook zeer beperkte, ontsnap-
pingsclausule: B en W kunnen toch bijstand verlenen indien en zolang, gelet
op alle omstandigheden, daartoe zeer dringende redenen aanwezig zijn (art. 17,
vierde lid, ABW). De regering heeft daarbij allereerst gedacht aan de situatie
dat de effectuering van het beroep op een voorliggende voorziening nog enige
tijd vergt. In dat Iicht dient ook de term 'zolang' in het artikelonderdeel te
worden gezien." Het wordt vanzelfsprekend geacht dat in een dergelijk gevaI
aIs verplichting aan de verleende bijstand wordt verbonden dat men een beroep
doet op de vooriiggende voorziening."

Bij de toepassing van de ontsnappingsclausule heeft men in de tweede plaats
het oog gehad op het voorkomen van ongewenste resuitaten van de toepassing
van het tweede en derde lid van art. 17 ABW. De ABW zou in noodsituaties
kunnen blijven functioneren als laatste redmiddel. Een dergelijke situatie is
voIgens de regering aan de orde wanneer nog geen besluitvorming heeft plaats-
gevonden over het opnemen van een voorziening in een daarvoor in aanmer-
king komende voorliggende regeling. In dergelijke gevallen kan bijstand
worden verleend. Indien de bijstandsveriening voor een bepaalde voorziening
een meer algemeen verschijnseI gaat vormen, moet het verantwoordelijke
vakdepartement beoordelen of een direct financieringskader gecreeerd moet
worden. Voor activiteiten die liggen buiten verantwoordelijkheid van de
vakdepartementen is het aan andere bevoegde instanties om te beoordelen of
een direct financieringskader gecreeerd moet worden." De vraag naar de
mogelijkheid van bijstandsveriening in noodsituaties speelt vaak ten aanzien
van de bekostiging van een therapie, die niet op basis van de wettelijke
ziektekostenverzekeringen wordt vergoed. Uit de onder het oude recht gewezen
jurisprudentie blijkt dat bijstandsveriening in uitzonderingsgevallen inderdaad
mogelijk is.

97 Vgl. in dat verband RvS, AB 15 augustus 1994, JABW 1995/5: hoewel in principe de beslissing
op een aanhangig gemaakt beroep met betrekking tot een voorliggende voorziening behoort te
worden afgewacht, kan toch tot bijstandsverlening ten behoeve van dezelfde voorziening worden
besloten. Daarbij gaat het slechts om bijzondere gevallen waarbij de gevraagde voorziening
medisch of sociaal-medisch noodzakelijk is en voldoende dringende redenen aanwezig zijn om de
beslissing op het beroep met betrekking tot de voorliggende voorziening niet af te wachten.
98 Zie bijvoorbeeld RvS, AG 12 juni 1992, JABW 1992/175. Volgens RvS, AB 12 april 1994,
JABW 1994/244, houdt de effectuering van het beroep op een voorliggende voorziening tevens in
het afwachten van een beroepsprocedure en een eventuele hogere beroepsprocedure.

99 In die zin de Memorie van Toelichting bij de Wet tot decentralisatie van de bijzondere bijstand,
Kamerstukken 11, 1989-1990, 21644, nr. 3, biz. 22.
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Het feit dat de betreffende kosten niet langs de weg van de reguliere ziektekostenverzekeringen
worden vergoed, hangt vaak samen met de verdeeldheid onder medici ten aanzien van het effect
van de betreffende therapie. Die verdeeldheid is echter op zichzelf onvoldoende om het verzoek
om bijstand af te wijzen; aldus bijvoorbeeld RvS, AG 10 november 1992, JABW 1993/25. Het
omstreden karakter van een therapie leidt er wei toe dat, bij de bepaling van de noodzaak van de
therapie voor betrokkene, in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan de vraag in hoeverre
er naast een subjectieve ook een objectieve verbetering van de gezondheidstoestand kan worden
vastgesteld; aldus bijvoorbeeld RvS, AG 21 juni 1989, JABW 1989/254, waar het ging om de
kosten van che1atietherapie. Ook zal in aanrnerking moeten worden genomen of de betrokkene
uitputtend gebruik heeft gemaakt van de reguliere geneeskunst; zie in dat verb and bijvoorbeeld KB
19 mei 1983, JABW 19831175, waar betrokkene haar toev1ucht had genomen tot de Moerman-
therapie, nadat de behandelende artsen in het ziekenhuis haar als ongeneeslijk ziek hadden aange-
merkt. Vgl. RvS, Vz. AG 17 juni 1993, JABW 1993/237: van betrokkene kon in ieder geval
worden verlangd dat hij zich tot de R1AGG wendde om te informeren naar de mogelijkheden van
psycho-therapie, waarvan de kosten in het kader van de AWBZ of de ZFW worden vergoed. Nu
betrokkene zulks heeft nagelaten, heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat hij bij uits1uiting was
aangewezen op de door hem gevolgde psychotherapeutische behandeling. Niet kan dan ook
worden gezegd, dat in casu een adequate voorliggende voorziening ontbrak.

Het bijstandsverlenend orgaan is bij de beoordeling van een aanvraag om bijstand in kosten als
hier bedoeld afhankelijk van medische adviezen. Zulks doet echter niet af aan de eigen verant-
woordelijkheid van het uitvoeringsorgaan. Met name dient ervoor te worden gewaakt dat de
ingewonnen adviezen op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen (zie bijvoorbeeld RvS, AG 15
augustus 1989, JABW 1989/282) en dat de voorhanden zijnde adviezen op deugdelijke wijze tegen
elkaar worden afgewogen (zie bijvoorbeeld RvS, AG 15 oktober 1992, JABW 1993/17).

De wet bepaalt overigens uitdrukkelijk dat geen bijstand wordt verleend voor
kosten van medische behandelingen en verrichtingen die gerekend kunnen
worden tot de ontwikkelingsgeneeskunde als bedoeld in art. 18c, eerste lid, van
de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, of wanneer zodanige medische behandelingen
en verrichtingen buiten Nederland plaatsvinden (art. 17, vijfde lid, ABW). Er
is sprake van een nadere clausulering van de zojuist besproken uitzonderings-
bepaling van art. 17, vierde lid, ABW. Juist op het hier aan de orde zijnde
terre in, waar het gaat om vragen van leven en dood, acht de regering het
essentieel dat beslissingen worden genomen door de ter zake verantwoordelijke
en competente instantie. Verlening van bijstand wordt in aile gevallen onaan-
vaardbaar geacht waar financiering bewust niet is toegekend door het ministe-
rie van WVC. De regering wijst op het feit dat gemeenten als gevolg van de
snelle groei van de ontwikkelingsgeneeskunde en door de tijd die is gemoeid
met de beoordeling of een voorziening noodzakelijk en voldoende financiering
aanwezig is, in toenemende mate worden geconfronteerd met bijstandsaanvra-
gen op dit terrein. Omdat het vrijwel altijd om een noodsituatie gaat, voelen
gemeenten zich volgens de regering vaak gedwongen om via bijstandsverlening
de betrokken behandeling mogelijk te maken. Indirecte financiering van
ontwikkelingsgeneeskunde is hiervan het gevolg. Ret bepaalde in het vijfde lid
van art. 17 ABW moet deze ontwikkeling tegengaan.'?'

100 Zie Kamerstukken Il, 1989-1990,21644, nr. 3, bIz. 13 en KamerstukkenII, 1990-1991,21644,
nr. 6, biz. 14.
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Zie in dit verband bijvoorbeeld RvS, AG 28 oktober 1993, JABW 1994/98, waarin werd afgewe-
zen het verzoek om bijstand in de kosten van longtransplantatie.

Ik wijs aan het slot van deze paragraaf nog op het feit dat B en W zorg dienen
te dragen voor voorlichting en bemiddeling ten behoeve van de belanghebbende
die noodzakeIijk zijn voor de inschakeling van een voorliggende voorziening
(art. 18 ABW).

Ook onder het oude recht bestond een dergeJijke verplichting, zij het dat deze iets minder scherp
was geformuleerd als thans het geval is; vgl, art. 2 ABW (oud). Onduidelijk is wat de conse-
quentie is van het niet-nakomen van de verpJichting door B en W. Zie in dat kader KB 16
september 1983, JABW 1984/14: betrokkene stelt dat zij, ware zij door de GSD hierop geatten-
deerd, reeds vanaf een eerder moment aanspraak had kunnen maken op een AA W-uitkering, zodat
een krediethypotheek tot de op dat moment verstrekte bijstand beperkt had kunnen worden.
Volgens de Kroon dient het aanvragen van een zodanige uitkering echter tot de eigen verantwoor-
delijkheid van betrokkene te worden gerekend en kan een nalatigheid in dezen niet aan B en W
worden tegengeworpen.

6. Bijstandsverlening aan zelfstandigen

Bij de afbakening van de personele werkingssfeer maakt de ABW geen onder-
scheid naar professionele categorieen: het maakt met andere woorden geen
verschil of men voor de voorziening in het bestaan afhankelijk is van het
verrichten van arbeid in dienstbetrekking of van het verrichten van arbeid in
een eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Het recht op algemene bijstand van
zelfstandigen is echter aan nadere voorwaarden verbonden: het door de
zelfstandige uitgeoefende bedrijf of beroep dient in principe levensvatbaar te
zijn en de behoefte aan bijstand beperkt van duur. Volgens de regering moet
worden voorkomen dat de verlening van bijstand een structurele rol gaat spelen
in de bedrijfsvoering of dat onrendabele ondernemersactiviteiten onbeperkt met
behulp van bijstand kunnen worden voortgezet. Bij een levensvatbaar bedrijf
kan de bijstand hooguit de functie hebben van een tijdelijke overbrugging van
tekortschietende inkomsten. Daarbij moet volgens de regering wei in het oog
worden gehouden dat het inkomen van een zelfstandige sterk kan wisselen. Het
zou dan ook te ver voeren wanneer uit het tijdelijk beschikken over een
ontoereikend inkomen voor de zelfstandige zonder meer, dat wil zeggen zonder
het stellen van nadere voorwaarden, een recht op bijstand zou voortvloei-
en. 101

De bijstandsverlening aan zelfstandigen maakt een groot aantal bijzondere regels nodig. Deze
betreffen niet aileen de in de onderhavige paragraaf te bespreken nadere cJausulering van het recht
op bijstand in art. 8 ABW, doch ook de mogelijkheid tot bijstandsverlening bij schulden (art. 15,
tweede lid, onder c, ABW), de vorm van de bijstand (art. 22 en 23 ABW), de middelentoets (art.
45, tweede lid, art. 47, derde lid, art. 51, tweede lid en art. 52, tweede lid, ABW), de procedure

101 MvT, biz. 35.
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tot het realiseren van het recht op bijstand (art. 65, eerste lid, tweede volzin en art. 74, derde lid,
ABW), de verplichtingen (art. 112 ABW) en de financiering (art. 134, eerste lid, onder b, ABW).
Ter verdere uitwerking van een en ander zijn nadere regels getroffen in het Besluit bijstandver-
lening ze/fstandigen (BBZ)J01. AI deze regels komen in het verdere verloop van dit boek aan de
orde.

Onder het oude recht bevatte de ABW zelf nauwelijks bijzondere bepalingen inzake de
bijstandsverlening aan zelfstandigen. Hiervoor was een apart besluit getroffen, het Bijstandsbesluit
Zelfstandigen. Thans zijn de in de ogen van de regering belangrijkste bepalingen in de wet zelf
opgenomen. Oaarnaast werd het niettemin nodig geacht een aantal zeer specifieke regels in een
amvb neer te leggen, hetgeen heeft geleid tot de totstandkoming van het BBZ.

De wet geeft een definitie van de term zeljstandige. Als zodanig wordt aange-
merkt de belanghebbende van 18 tot 65 jaar, die voor de voorziening in het
bestaan is aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier
te lande en die: (1) voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening
daarvan; (2) voldoet aan het urencriterium voor toepassing van de zelfstandi-
genaftrek; en (3) alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of
zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstan-
dig beroep heeft en de financiele risico's daarvan draagt (art. 5, eerste lid,
onder b, ABW). Als wettelijke vereisten voor het uitoefenen van een eigen
bedrijf of zelfstandig beroep gelden met name de verplichte inschrijving in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het beschikken over een
eventueel vereiste vestigings- of hinderwetvergunning. Het urencriterium brengt
tot uitdrukking dat de uitoefening van het bedrijf of beroep een reeel karakter
moet hebben.

Onder het oude recht werd onder zelfstandige verstaan de persoon van 18 tot 65 jaar, die voor de
voorziening in het bestaan geheel of voor een aanmerkelijk deel is aangewezen op arbeid in het
eigen bedrijf of beroep (art. 1, eerste lid, onder a, BZ). Ook hier dienden de activiteiten van
betrokkene een reeel karakter te hebben. Dit werd beoordeeld aan de hand van de arbeidsinbreng
van betrokkene in het bedrijf of beroep en aan de hand van het bedrijfs- of beroepsinkomen als
aandeel in het totale inkomen. Een en ander leidde echter tot de nodige interpretatieproblemen; zie
bijvoorbeeld RvS, AG 30 juni 1990, JABW 1990/106. Met het thans geldende criterium wordt de
uitvoeringspraktijk een duidelijk handvat aangereikt, aan de hand waarvan de zelfstandige kan
worden onderscheiden van degene die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid
in dienstbetrekking. Ten aanzien van zelfstandigen die een bedrijf of zelfstandig beroep aileen of
samen met anderen uitoefenen in een samenwerkingsverband of in de vorm van een rechtspersoon,
bevatten de art. 15-18 BBZ een aantal bijzondere regels.

Wil de zelfstandige aanspraak maken op algemene bijstand, dan dient hij reeds
gedurende een redelijke termijn als zeljstandige werkzaam te zijn en te be-
schikken over een levensvatbaar bedrijf of beroep. De bijstandsverlening is aan
een duurbeperking gebonden; in beginsel kan deze gedurende ten hoogste 12
maanden plaatsvinden. Verlenging van deze termijn met ten hoogste 24
maanden is mogelijk indien de oorzaak van de behoefte aan bijstand is gelegen
in externe omstandigheden van tijdelijke aard (art. 8, eerste lid, ABW). Een

102 Besluit van 12 april 1995, Stb. 203.
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langere uitkeringsperiode dan 12 maanden zou gaan in de riehting van een
inkomensgarantie, hetgeen in strijd wordt geaeht met het uitgangspunt dat,
tenzij het ouderen betreft, aIleen een uitkering kan worden verleend bij
tijdelijke inkomensproblemen. In dat kader dient ook de verlengingsmogelijk-
heid te worden gezien; verlenging is niet mogelijk indien de oorzaken van de
bijstandsbehoefte in de wijze van bedrijfsvoering zijn gelegen.'?'

Betrokkene dient reeds gedurende een redelijke termijn als zelfstandige
werkzaam te zijn. Gelet op de maximale termijn gedurende welke algemene
bijstand kan worden verleend aan een beginnend zelfstandige (zie verderop in
deze paragraat), kan de redelijke termijn worden gesteld op ongeveer 18
maanden.

Er dient verder sprake te zijn van een levensvatbaar bedrijf of zelfstandig
beroep. Hieronder moet worden verstaan, het bedrijf of zelfstandig beroep
waaruit de zelfstandige naar verwaehting na bijstandsverlening een inkomen zal
verwerven dat, samen met het overige inkomen, toereikend is voor de voortzet-
ting van het bedrijf of zelfstandig beroep en voor de voorziening in het bestaan
(art. 1, onder b, BBZ). Het inkomen dient met andere woorden een dubbele
functie te vervullen. Voor wat betreft de voortzetting van het bedrijf, dienen
uit het inkomen ook de aflossingsverplichtingen en de noodzakelijke (vervan-
gings )investeringen te worden voldaan, zo nodig met behulp van een bankkre-
diet. Voor wat betreft de voorziening in het bestaan, wordt aangesloten bij de
individuele situatie van de zelfstandige en niet bij de toepasselijke bijstands-
norm. Het komt namelijk voor dat zelfstandigen voor de voorziening in het
bestaan minder middelen behoeven dan de bijstandsnorm aangeeft.'?'

Voor de beoordeling van de levensvatbaarheid, zo blijkt uit de onder het
oude recht gewezen jurisprudentie, zijn moeilijk algemene regels te geven. De
beoordeling vereist een speeifieke deskundigheid die de gemeenten als regel
niet zelf in huis zullen hebben. Uitbesteding van het onderzoek aan bijvoor-
beeld het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf ligt dan voor de hand. De
hiermee verband houdende kosten worden voor het grootste deel door het Rijk
vergoed.

De definitie van het begrip levensvatbaar bedrijf of beroep is uit het oude recht overgenomen; zie
art. I, eerste lid, onder c, BZ. De op basis van dit artikel gewezen jurisprudentie is nogal feitelijk
van aard. Zie in dat kader bijvoorbeeld RvS, AG 30 mei 1989, JABW 1989/246: voor zover
betrokkene heeft aangevoerd dat de toename van de 'cash-flow' een beter inzicht in het verloop
van het winstvermogen biedt dan de toename van de netto-winst, merkt de AG op dat daar waar
de cash-flow, welke wordt berekend door sommering van netto-winst en afschrijvingen, toeneemt
als gevolg van hogere afschrijvingen, dit niet kan leiden tot de conclusie dat het winstvermogen
van het bedrijf toeneemt. Vgl. RvS, AG 21 november 1989, JABW 1990/67: bij de beoordeling
van de levensvatbaarheid van een bedrijf dat zich bezighoudt met dienstverlening, is niet zozeer de
vermogenspositie van doorslaggevende betekenis, doch vee leer de inzet en de capaciteiten van de
ondememer aIsmede de behoefte aan het aangeboden produkt. Zie ook nog RvS, AG II januari
1991, JABW 1991n4: het standpunt dat deze fysiotherapeutenpraktijk niet levensvatbaar is, steunt

103 MvT, biz. 114.
104 Aldus de NvT bij het BBZ, Stb. 1995/203, biz. 24.
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voornamelijk op de omstandigheid dat betrokkene geen medewerking van de Ziekenfondsraad
heeft gekregen. Deze omstandigheid brengt niet zonder meer met zich, dat de praktijk niet
levensvatbaar is. Aangezien blijkens de stukken verder slechts in beperkte mate gegevens met
betrekking tot de fysiotherapeutenpraktijk van betrokkene bekend zijn, hebben GS ten onrechte een
nader onderzoek achterwege gelaten.

Een wettelijke plicht tot uitbesteding van het onderzoek naar de levensvatbaarheid bestaat
volgens RvS, AG 6 december 1989, JABW 1990/76, niet. Vgl. echter RvS, AG 30 mei 1989,
JABW 1989/246: vooropgesteld wordt - mede gelet op de geschiedenis van totstandkoming van art.
4, onder b, BZ - dat het in het algemeen, uit een oogpunt van zorgvuldige bes1uitvorming, dienstig
voorkomt dat de vraag of sprake is van een levensvatbaar bedrijf wordt vastgesteld aan de hand
van de resultaten van een aan een deskundige, externe instantie opgedragen onderzoek. Nu
betrokkene geen andere nieuwe feiten en omstandigheden heeft aangevoerd - anders dan de
inwerkingtreding van het BZ - hebben B en W, mede gelet op de daaraan verbonden kosten,
kunnen afzien van een onderzoek door een externe deskundige instantie en hebben zij kunnen
volstaan met een eigen onderzoek.

Volgens art. 137, eerste lid, onder b, ABW kan de minister ten laste van het Rijk aan gemeenten
een uitkering verstrekken ter vergoeding van uitvoeringskosten in verband met aan derden
opgedragen onderzoek en rapportage inzake de verlening van bijstand aan zelfstandigen, zulks
volgens nader door de minister te stellen regels.

Naast de zelfstandige die reeds gedurende een redelijke termijn als zodanig
werkzaam is, kan algemene bijstand ook worden verleend aan de persoon of de
echtgenoot van de persoon die uit hoofde van werkloosheid een uitkering
ontvangt en die een bedrijf of zeIfstandig beroep begint dat levensvatbaar is.
Men spreekt wei van de beginnend zelfstandige. Ook hier geldt een duurbe-
perking: na beeindiging van de werkloosheidsuitkering wordt gedurende ten
hoogste 18 maanden algemene bijstand verleend (art. 8, tweede lid, ABW).
Nadat gedurende 6 maanden bijstand is verleend, is verlenging met 6 maanden
mogelijk. Verdere verlenging met ten hoogste 6 maanden is slechts mogelijk
indien uitzonderlijke omstandigheden van het bedrijf of zelfstandig beroep dit
noodzakelijk maken (art. 12, tweede lid, BBZ).

Een uitkering uit hoofde van werkloosheid kan zijn een WW-uitkering, een
ABW -uitkering of een bijzondere werkloosheidsregeling voor overheidsper-
soneel. Ook zij die een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering combineren met
een uitkering op grond van een arbeidsongeschiktheidsregeling worden tot de
doelgroep gerekend. Niet als beginnend zelfstandige kan worden aangemerkt de
persoon voor wie een functie in dienstbetrekking beschikbaar is, dan weI die
nog in dienstbetrekking werkzaam is. IDS

105 MvT, bIz. 114-115. Vgl. ook de NvT bij het BBZ, Stb. 1995/203, bIz. 33, volgens welke de
doelgroep veelal personen betreft die een sociale-zekerheidsuitkering ontvangen. Met hen zouden
gelijk kunnen worden gesteld degenen die met werkloosheid worden bedreigd en in een uitkerings-
situatie dreigen te geraken. Verder zou het ook uitkeringsgerechtigden kunnen betreffen, voor wie
het starten van een eigen bedrijf toeneming van arbeidsgeschiktheid betekent met als gevolg
herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering beneden de toepasselijke jaarnorm. Gelet op de
duidelijk wettekst ('de persoon die uit hoofde van werkloosheid een uitkering ontvangt') lijkt de
hier gegeven uitleg te ruim. Vgl. ook art. 24 BZ, dat bijstandsverlening mogelijk maakte aan de
persoon, die vanuit een 'uitkeringssituatie' als zelfstandige een bedrijf of beroep begon.
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Wanneer er precies sprake is van het beginnen van een bedrijf of zelfstandig
beroep dient uit een combinatie van factoren te worden afgeleid, zoals bijvoor-
beeld het moment van investeren, het verkrijgen van een vestigingsvergunning,
de mate waarin het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend en het openen van een
winkel of werkplaats. 106

Bij de beoordeling van de levensvatbaarheid blijven inkomsten die niet uit
bedrijf of zelfstandig beroep worden verkregen buiten beschouwing, tenzij het
een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid betreft (art. 12, derde lid,
BBZ).

In beginsel heeft geen recht op bijstand de zelfstandige wiens bedrijf of
zelfstandig beroep niet levensvatbaar is.107In afwijking van deze regel heeft
de betreffende zelfstandige toch recht op bijstand indien hij: (a) 55 jaar of
ouder is, het bedrijf of zelfstandig beroep gedurende een aaneengesloten
periode van 10 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag heeft uitgeoe-
fend en hieruit een inkomen geniet dat duurzaam ontoereikend is om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien; of (b) zich verplicht de
activiteiten in het bedrijf of zelfstandig beroep zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 12 maanden, te beeindigen. Verlenging van deze termijn met
ten hoogste 12 maanden is op verzoek van de belanghebbende mogelijk voor
zover de beeindiging naar het oordeel van B en Ween langere termijn noodza-
kelijk maakt (art. 8, derde lid, ABW). In het geval onder (a) spreekt men van
de oudere zelfstandige, in het geval onder (b) van de beeindigende zelfttandige.
Ten aanzien van de oudere zelfstandige wordt beeindiging van het bedrijf en
omschakeling naar een andere functie in het algemeen geen reeel alternatief
geacht.l'" In de overige gevallen wordt beeindiging als eis gesteld. In bepaal-
de situaties, bijvoorbeeld wanneer de oogst nog moet worden binnengehaald of
nog aan leveringsverplichtingen moet worden voldaan, kan van de zelfstandige
niet worden verlangd dat het bedrijf of beroep onmiddellijk wordt beeindigd.
Ook kan daarmee enige tijd gemoeid zijn om te voorkomen dat het bedrijf of
beroep onder duidelijk ongunstige condities van de hand moet worden gedaan.
Verder kan de zelfstandige zodanig door liquidatiewerkzaamheden in beslag
worden genomen, dat het voorshands fysiek onmogelijk is daarnaast arbeid in
loondienst te verrichten.l'"

Aan de oudere zelfstandige wordt als nadere eis gesteld dat het bruto
inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep naar verwachting de eerstkomende

106 Aldus de NvT bi] het BBZ, Stb. 1995/03, biz. 33.
107 Aangenomen mag worden dat ook hier, net als ten aanzien van de overige categorieen
zelfstandigen, de beperkende voorwaarden slechts gelden ten aanzien van de verlening van
algemene bijstand. Het gebruik van de term 'bijstand' sec wekt verwarring. Evenmin is duidelijk
wat de functie is van de zinsnede 'in zijn hoedanigheid van zelfstandige'.
108 Besluit de oudere zelfstandige niettemin tot beeindiging van het bedrijf, dan staat voor hem
beroep op de IOAZ open.
109 MvT, bIz. 115.

194



jaren gemiddeld ten minste f 12.000 per boekjaar bedraagt (art. 13, eerste lid,
BBZ). Uit de jurisprudentie gewezen onder het oude recht volgt verder dat
men in de periode van 10 jaar die aan de aanvraag voorafgaat hetze/fde bedrijf
dient te hebben uitgeoefend. Een andere opvatting zou er immers toe lei den dat
ovemame van een onrendabel bedrijf of een niet verantwoorde overschakeling
naar een ander bedrijf of beroep op korte terrnijn aanspraak zou kunnen geven
op bijstandsverlening."?

Artikel 26 BZ stelde aan de beeindigende zelfstandige de eis dat het bedrijf of beroep gedurende
een aaneengesloten periode van tenminste drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag
rechtmatig was uitgeoefend. Deze eis vinden we in het huidige recht niet meer terug.

Aan de zelfstandige die om gezondheidsredenen niet of slechts beperkt in staat
is tot het uitoefenen van zijn bedrijf of zelfstandig beroep en die een uitkering
ingevolge de AA W heeft aangevraagd, wordt algemene bijstand verleend tot het
tijdstip waarop een beslissing ingevolgde de AA W is genomen (art. 8, vierde
lid, ABW). In dergelijke gevallen kan een langere periode van bijstandsverle-
ning dan 12 maanden nodig zijn, omdat het recht op een AA W-uitkering eerst
na een periode van een jaar kan worden vastgesteld.'!'

Is de verlening van algemene bijstand aan zelfstandigen aan beperkingen
gebonden, de hoedanigheid van zelfstandige geeft anderzijds recht op bijstands-
verlening in een bijzondere behoefte, namelijk de behoefte aan bedrijfskapitaal.
Bijstand ter voorziening in deze behoefte kan slechts worden verleend aan de
zelfstandige met een levensvatbaar bedrijf of beroep en aan de oudere zelfstan-
dige (art. 8, vijfde lid, ABW).112

De bijstandsverlening aan zelfstandigen vindt als regel plaats in de vorrn van
een geldlening of borgtocht; zie dienaangaande hoofdstuk 7, § 2.2.3.

7. Afstemming van de bijstand

B en W dienen de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af te
stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de betrokken

110 Zie RvS, AG 22 maart 1991, JABW 19911139.
III MvT, biz. 115. Blijkbaar wordt het vierde lid van art. 8 ABW gezien als een correctie op de
regeling in het derde lid. De artikelleden sluiten echter niet naadloos op elkaar aan. Met name
wordt in het vierde lid niet van een niet-levensvatbaar bedrijf of beroep gesproken; evenmin is er
aldaar sprake van beeindiging. Vgl. ook art. 4, onder c, BZ, waarin een uitsluitingsgrond was
opgenomen voor de zelfstandige die om gezondheidsredenen blijvend ongeschikt was tot het
uitoefenen van het bedrijf of beroep.
112Artikel 14 BBZ bepaaJt nog eens nadrukkelijk dat aan een beeindigende zelfstandige geen
bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt verleend. Gelet op de duidelijke
tekst van art. 8, vijfde lid, ABW is art. 14 BBZ overbodig.
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persoon (art. 13, eerste lid, ABW). De in dit artikelonderdeel tot uitdrukking
komende plicht tot afstemming van de bijstand op de feitelijke behoefte in het
individuele geval wordt ook wel het individualiseringsbeginsel genoemd. In de
inleidende paragraaf bij dit hoofdstuk stelde ik dat het individualiseringsbegin-
sel moet worden gezien als een uitzondering op de regel dat bijstandsverlening
aan de hand van algemene normen geschiedt. In de onderhavige paragraaf
wordt deze stelling onderbouwd.

Volgens de regering komt aan het individualiseringsbeginsel een brede strek-
king toe: het wordt geacht betekenis te hebben voor aIle hoofdmomenten uit
het proces van bijstandsverlening; genoemd worden de vaststelling van het
recht, de vorm en de hoogte van de bijstand, het geldend maken van het
bijstandsrecht, de betaling, de toepassing van verhaal en het verbinden van
verplichtingen aan de bijstand.!" De concrete betekenis van het individualise-
ringsbeginsel wordt door de regering enkel met betrekking tot de bepaling van
de hoogte van de bijstand duidelijk uitgewerkt. Gesteld wordt dat niet kan
worden volstaan met het regelen van de uit te keren normbedragen. Hoewel
door differentiatie van de normbedragen reeds kan worden aangesloten op het
verschil in behoefte zoals dit tussen enkele veel voorkomende leefsituaties
bestaat, vereist het individualiseringsbeginsel volgens de regering een nadere
verfijning van de bijstand naar gelang ieders specifieke situatie. De bijstands-
afhankelijkheid, zo wordt vervolgd, heeft in de afgelopen jaren naar omvang
en duur een zodanige ontwikkeling laten zien, dat zich in samenhang daarmee
bepaalde verschijnselen voordoen die wijzen op maatschappelijke achterstand.
Niet aIleen voor bijstandsgerechtigden, maar eveneens voor anderen met een
inkomen op of nabij het minimumniveau, dient zonodig door toepassing van de
ABW te worden voorzien in bepaalde noodzakelijke extra uitgaven.!" Ge-
doeld wordt op de verlening van bijzondere bijstand.!" Wanneer men art. 13,
eerste lid, ABW in verband leest met het bepaalde in de art. 39-41 ABW, kan
men de stelling verdedigen dat B en W gehouden zijn uit eigen beweging en
niet aIleen op aanvraag te beoordelen of de toepassing van laatstgenoemde
artikelen tot de verlening van bijzondere bijstand aanleiding geeft.!" Dit

113 MvT, biz. 28.
114 MvT, biz. 12-13.
115 Zie ook de MvT, biz. 28: nagegaan moet worden of er eventueel sprake is van bijzondere
bestaanskosten waarin de normuitkering niet voorziet. Naar de mening van de regering voigt reeds
uit het karakter van de normbedragen als de algemene standaard die in bepaalde, veel voorkomen-
de situaties geldt, dat het geen automatisme mag zijn dat wordt volstaan met de toepassing van
deze normen. Signalen uit de uitvoeringspraktijk en signalen over verschijnselen van verarming
geven volgens de regering aan dat het gewenst is' aan de noodzakelijke verfijning van de bijstand
meer aandacht te schenken.
116 Zulks strookt ook met de passages in de toelichting waarin wordt gesproken van een opwaarde-
ring van de eis tot afstemming van de bijstand middels het formuleren in art. I3 ABW van een
uitdrukkelijke opdracht daartoe; MvT, biz. I3 en biz. 28. Nog duidelijker is de MvA, blz.« 8:
volgens de regering kan de beoordeling door B en W er toe leiden dat B en W de belanghebbende
er op attent maken dat deze aanspraak op bijzondere bijstand kan maken, ook wanneer de
belanghebbende daar niet uit eigen beweging om heeft gevraagd. Zulks wordt inherent geacht aan
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resultaat had men echter ook zeer goed kunnen bereiken door een dienovereen-
komstige opdracht in art. 39 ABW op te nemen.

Door de regering wordt opgemerkt dat de bepaling van de behoefte aan
bijstand in het individuele geval ook kan leiden tot de constatering dat be-
paalde algemeen noodzakelijke kosten zich wellicht in mindere mate of geheel
niet voordoen, zodat de algemene bijstand op een lager niveau moet worden
bepaald dan overeenkomt met de landelijke norrnen. Daar wordt echter meteen
aan toegevoegd dat hiertoe, buiten de in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de
ABW genoemde gevallen, slechts bij wijze van uitzondering aanleiding zal
zijn."? Mijns inziens had een en ander zeer goed in de wet tot uitdrukking
kunnen worden gebracht door opname van een daartoe strekkend artikel aan
het einde van afdeling 1 van hoofdstuk IV ABW.IIS

Zouden de door mij gegeven suggesties worden gevolgd, dan zou de afstem-
ming van de hoogte van de bijstand op het individuele geval aan de orde
komen in het hoofdstuk van de ABW dat over die hoogte handelt. Het eerste
lid van art. 13 ABW zou vervolgens kunnen worden afgeschaft. Ik ben
narnelijk van mening dat op dat moment de zelfstandige betekenis van deze
bepaling zou komen te vervallen, nu de wet overal waar zulks van belang is
reeds een specifieke uitwerking van het principe van afstemming op het
individuele geval bevat. Dit geldt zowel het recht op bijstand (art. 11 en art.
17, vierde lid, ABW), de toepassing van sancties (art. 14, eerste en derde lid,
ABW), de vorrn van de bijstand (zie de kan-bepalingen van de art. 21 en 24
ABW), de betaling van de bijstand (art. 73, tweede lid, ABW), de terugvorde-
ring en het verhaal (art. 78, derde lid, en art. 92, tweede lid, ABW), als het
verbinden van verplichtingen aan de bijstand (art. 106 en 107 ABW)."9

Voor wat betreft de relevantie van art. 13, eerste lid, ABW voor de bepaling van het recht op
bijstand, zou ik nog willen wijzen op stelling van de regering dat het recht op bijstand niet uitslui-
tend kan worden afgeleid uit bepaalde objectieve fonnules of geobjectiveerde voorwaarden, doch
dat dit afhankelijk is van de concrete omstandigheden waarin iemand verkeert. De vaststelling van
het recht op bijstand vergt volgens de regering een beoordeling door B en W of degene die de bij-

de opdracht tot het verlenen van maatwerk en helpt voorkomen dat mensen, uit onwetendheid,
geen (volledig) gebruik zouden maken van hun rechten.
117 MvT, biz. 27 en biz. 120. Afdeling 1 van hoofdstuk IV ABW bevatte in § 3 aanvankelijk een
aantal bepalingen die voorzagen in een forfaitaire - en dus niet in een individuele - aftrek in
verband met het ontbreken of lager uitvallen van de woonkosten. Thans biedt diezelfde paragraaf
de gemeenten de mogelijkheid om in een aantal in de wet aangegeven situaties op categoriale basis
- en derhalve ook thans niet op individuele basis - tot verlaging van de landelijke bijstandsnonnen
over te gaan.
us Thans wordt in het laatste artikel van afdeling 1 van hoofdstuk IV van de ABW - binnen het
geldende wettelijk systeem ten overvloede - bepaald dat verhoging of verlaging van de bijstand
ook met toepassing van art. 13, eerste lid, ABW kan plaatsvinden.
119 In de MvT, biz. 119, wordt de bizarre stelling geponeerd dat daar waar dergelijke specifieke
bepalingen zijn gegeven de algemene afstemrningsbepaling van art. 13 ABW voorziet in de
bevoegdheid van B en W om van die bepalingen af te wijken. Joost mag weten wat men zich
moet voorstellen bij de mogelijkheid tot afwijking in het individuele geval van een regel die zelf
reeds verplicht tot afstemming op dat individuele geval.
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stand aanvraagt inderdaad in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te raken, dat hij niet over
de rniddelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Slechts door het
geheel van relevante omstandigheden in ogenschouw te nemen, kan worden vastgesteld of recht op
bijstand bestaat.!" De stelling is juist, voor zover zij de evidentie verkondigt dat B en W in elk
individueel geval moeten beoordelen of is voldaan aan de voorwaarden voor het recht op bijstand.
Ze wekt echter een verkeerde suggestie door te stellen dat het recht op bijstand niet uitsluitend kan
worden afgeleid uit geobjectiveerde voorwaarden. In het gros van de gevallen is zulks wei degelijk
het geval, zoals we ook in de voorgaande paragrafen uitgebreid hebben gezien. Slechts bij
uitzondering is dit niet zo, namelijk daar waar B en W besluiten om, in een situatie waarin niet
reeds van rechtswege een recht op bijstand bestaat, een dergelijk recht toe te kennen. lk noemde
hiervoor reeds art. 11 en art. 17, vierde lid, ABW, die in een dergelijke bevoegdheid voorzien.
Zoals gezegd kornt, gelet op het bestaan van deze artikelen, aan art. 13, eerste lid, ABW voor het
recht op bijstand geen zelfstandige betekenis toe.

Voor wat betreft de relevantie van het individualiseringsbeginsel voor de gemeentelijke uitvoe-
ringspraktijk verwijs ik tot slot nog naar de studie van Knegt (1986). Volgens Knegt kan het
beginsel in de arnbtelijke besluitvorming de rol gaan spelen van legitimatie van een keuze voor
een 'ad hoc'-oplossing die in een situatie van gebrekkige informatie en tijdsdruk welkom kan zijn,
en de beslisser ontslaat van de lastige plicht de beslissing te verantwoorden ten opzichte van
beslissingen in - forrneel of rnaterieel - vergelijkbare gevallen. Ook wijst Knegt op het feit dat het
beginsel het mogelijk maakt diensten te verlenen aan de client volgens de beginselen die daarvoor
in het maatschappelijk werk worden gehanteerd, hetgeen een hogere status met zich meebrengt dan
het adrninistratieve werk en de mogelijkheid versterkt zich enigszins te onttrekken aan de controle
van bovenaf. Zie Knegt (1986), biz. 141 en biz. 161.

8. Ontwikkeling

In de inleidende paragraaf is nog eens gerefereerd aan de wettelijke erkenning
van een recht op bijstand als een van de belangrijkste resultaten van de histori-
sche ontwikkeling van arrnenzorg naar bijstandsrecht. Een belangrijke kantteke-
ning bij die erkenning betrof de beperkte zekerheid die de burger aanvankelijk
aan het recht op bijstand ontleende: de summiere wettelijke norrnering liet de
gemeenten bijzonder veel beleidsvrijheid. De voortdurende uitbreiding van de
regelgeving in met name de jaren zeventig zorgde voor een terugdringing van
die beleidsvrijheid en - in het verlengde daarvan - voor een versteviging van de
rechtspositie van de burger. Gelet op het feit dat een van de centrale doelstel-
lingen van de herinrichting van de ABW was gelegen in de uitbreiding van de
gemeentelijke beleidsvrijheid, rijst de vraag welke gevolgen die herinrichting
heeft gehad voor de aanspraken van de burger.

Stellen we allereerst vast dat in de nieuwe ABW expliciet wordt gesproken van
een recht op bijstand, daar waar in de oude terrninologie nog sprake was van
een overheidsplicht tot bijstandsverlening. Degene die zelfs na de grondwets-
wijziging van 1983 nog niet overtuigd was van het feit dat het een niet meer of
minder is dan de keerzijde van het ander, za1 hier wellicht een verandering
aanwezig achten. Ik constateer slechts dat de terrninologie is aangepast aan de

120 MvT, bIz. 12 en biz. 34.
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eisen van de tijd en dat de discrepantie tussen grondwet en organieke wet -
althans op dit punt!" - tot het verleden behoort. l22

De geschiedenis heeft ons geleerd dat de wettelijke erkenning van een recht
op bijstand - in welke terminologie dan ook - nog weinig zegt over de rechts-
positie van de burger. De mate waarin diens subjectieve recht concrete waar-
borgen biedt, is sterk afhankelijk van de nadere uitwerking van dit recht in de
regelgeving. Twee zaken zijn daarbij in het bijzonder van belang. In de eerste
plaats moet duidelijk zijn onder welke voorwaarden recht op bijstand bestaat.
Vervolgens moet duidelijk zijn waar men precies recht op heeft indien aan de
voorwaarden wordt voldaan. Laatstgenoemd punt ziet op de prestaties waarin
het bijstandsrecht voorziet; in § 4 van hoofdstuk 7 kom ik op dit punt terug.
Thans besteed ik aandacht aan de voorwaarden voor het recht op bijstand.

Voor de bepaling van de rechtspositie van de burger in het bijstandsrecht zijn de voorwaarden
voor het recht op bijstand en de prestaties waarop men aanspraak heeft zoals gezegd in het
bijzonder van belang. Daarnaast zijn ook nog andere zaken van belang, met name de aan het recht
op bijstand verbonden verplichtingen, de toelaatbaarheid van inbreuken op de privacy van de
burger in het kader van het door de gemeente te verrichten onderzoek, de mogelijkheden tot terug-
vordering en verhaal die het bijstandsrecht biedt en de rechtsbescherming tegen de burger
onwelgevallige beslissingen. Al deze zaken komen in de volgende hoofdstukken nog uitgebreid
aan de orde.

In algemene zin kan worden vastgesteld dat de voorwaarden voor het recht op
bijstand vanaf de totstandkoming van de ABW in 1963 tot heden in wezen
hetzelfde zijn gebleven. De rechtsontwikkeling na 1963 heeft voomamelijk in
het teken gestaan van een nadere invulling van die voorwaarden. Ook in en
rond de herinrichting van de ABW is bij die ontwikkeling aangesloten. Toch is
er op onderdelen sprake van inhoudelijke modificaties.

De eerste wijzigingen treffen we aan bij de afbakening van de personele wer-
kingssfeer van de ABW. Net als in 1963 richt ook de huidige ABW zich in
eerste instantie tot Nederlanders hier te lande. Vreemdelingen zijn onder
bepaalde voorwaarden met Nederlanders gelijkgesteld. Geschiedde dit aanvan-
kelijk op basis van de Kroonjurisprudentie, in 1991 is die gelijkstelling in de
wet vastgelegd. De toepassing van de nieuwe wettelijke voorschriften leidt in
de praktijk echter tot een verslechtering van de rechtspositie van bepaalde
categorieen vreemdelingen. Zij vallen terug op de voorliggende voorziening
voor asielzoekers of komen in het geheel niet meer voor financiele ondersteu-
ning van rijkswege in aanmerking. Dat laatste geldt ook voor Nederlanders in
het buitenland: de mogelijkheid om aan deze personen bijstand te verlenen is

121 In art. 20, derde lid, van de Grondwet wordt het recht op bijstand enkel de Nederlander hier te
lande gegund. We hebben echter in § 3.1 van dit hoofdstuk gezien dat vreemdelingen onder
bepaalde voorwaarden een zelfde rechtsaanspraak hebben als Nederlanders.
122 Jammer genoeg heeft de bij NvW getntroduceerde nieuwe normensystematiek de begripsmatige
uniforrniteit weer teniet gedaan, nu in art. 33, eerste lid, ABW wordt gesproken van een plicht van
B en W om in voorkomende gevallen een toeslag op de landelijke bijstandsnorrn te verlenen,
Waarom zegt men niet gewoon dat er in voorkomende gevallen recht op een toeslag bestaat?
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in het kader van de herinrichting uit de wet geschrapt. Voor de ongeveer 800
lopende gevallen is een overgangsregeling getroffen.

In het verlengde van de wijzigingen ten aanzien van de personele werkings-
sfeer ligt de aanpassing van de in de ABW gehanteerde leeftijdsgrens. Het
recht op bijstand is via de toepassing van een uitsluitingsgrond aan het hebben
van een bepaalde leeftijd gebonden. Was dit onder het oude recht in beginsel
de leeftijd van 18 jaar, thans zijn ook jongeren van 18 tot 21 jaar als regel van
het recht op bijstand uitgesloten. Zij worden geacht langs andere wegen in hun
onderhoud te voorzien, hetzij via het verrichten van werk of het volgen van
scholing waarvoor studiefinanciering wordt ontvangen, hetzij via een beroep op
de onderhoudsplicht van hun ouders.!"

Is de toegang tot de ABW derhalve voor bepaalde categorieen moeilijker
geworden of zelfs geheel afgesloten, het door de ABW gedekte risico is
onveranderd gebleven. Ook in de nieuwe wet heeft men recht op bijstand
indien men niet beschikt over de middelen om in de noodzakelijke kosten van
het bestaan te voorzien. Daarbij is ook het onderscheid tussen algemene en
bijzondere noodzakelijke bestaanskosten gehandhaafd. De verschuiving van
bepaalde kostensoorten'e' van de algemene bijstand naar de bijzondere bij-
stand heeft ervoor gezorgd dat de algemeen noodzakelijke bestaanskosten nog
sterker dan voorheen zijn geobjectiveerd. De introductie van de nieuwe
normensystematiek verandert niets aan dit objectieve karakter. Weliswaar vindt
de objectivering thans niet meer volledig via landelijke bijstandsnormen plaats,
doch deels via gemeentelijke toeslagen op en verlagingen van die normen, voor
de rechtszekerheid van de individuele burger is dat niet van belang: net als
voorheen kan hij via raadpleging van juridische bronnen vooraf zicht krijgen
op de voorwaarden waaronder hij recht heeft op algemene bijstand, alsmede op
de omvang van die algemene bijstand. Enkel de te raadplegen bronnen zijn
veranderd: was onder het oude recht kennisneming van de wet en het BLN
vereist, thans dient men zijn toevlucht te nemen tot de wet en de toepasselijke
gemeentelijke verordening. Beinvloedt de nieuwe normensystematiek derhalve
de rechtszekerheid van de individuele burger niet, de rechtsgelijkheid tussen
burgers onderling komt erdoor in gevaar. Iedere gemeente is immers - binnen
de gegeven wettelijke grenzen - vrij in de bepaling van haar toeslagen- en
kortingenbeleid en het recht op algemene bijstand in de ene gemeente kan dan
ook zeer wel verschillen van dat recht in een andere gemeente. In meer
algemene zin kan men de vraag stellen of de toekenning van beleidsvrijheid

123 Volgens de Onderzoekscommissie toepassing ABW, bIz. 114, vormen de WSF en de JWG een
zodanig compleet geheel, dat de functie van laatste vangnet aan de ouderlijke onderhoudspJicht
kan worden overgelaten. De commissie ziet met name als voordeel dat zo wordt voorkomen dat aI
op jonge leeftijd gewenning aan bijstandsafhankelijkheid ontstaat.
124 Het betreft de leenbijstand voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, de woonkosten-
toeslagen, het bij wijze van individualisering hoger vaststellen van de bijstandsuitkering en de
bijstandsverlening voor kosten van medische en maatschappelijke dienstverIening.
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aan gemeenten bij de verlening van algemene bijstand passend moet worden
geacht. Gelet op het sluitstukkarakter van de ABW, lijkt dit zonder meer het
geval daar waar de beleidsvrijheid het uitvoeringsorgaan de mogelijkheid biedt
om in individuele gevallen in afwijking van de wettelijke regels bijstand te
verlenen. Ik wijs op de mogelijkheden die art. 11 en art. 17, vierde lid, ABW
in dat verband bieden. Betwijfeld moet echter worden of er een zinvolle grond
bestaat voor de verlening van categoriale bevoegdheden aan gemeenten op dit
vlak; zie nader hoofdstuk 7, § 4.

Het bestaan van lokale beleidsvrijheid ten aanzien van de verlening van
bijzondere bijstand wordt algemeen onderschreven. Ook hier kan worden
gewezen op de sluitstukfunctie van de ABW: de gemeente heeft de mogelijk-
heid om bovenop de algemene bijstand kosten te vergoeden die door individue-
le omstandigheden zijn bepaald. De regering heeft in het kader van de herin-
richtingsoperatie gestreefd naar vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid
op dit punt, zulks via de zogenaamde decentralisatie van de bijzondere
bijstand. In de wettelijke vertaling van dat streven is echter een duidelijke
tegenstrijdigheid waarneembaar. Waar enerzijds via afschaffing van het BLD
de bepalingen inzake de draagkrachtberekening belangrijk werden vereenvou-
digd, yond anderzijds een nieuwe clausulering van de beleidsvrijheid plaats. Ik
doel op de verscherpte afbakening van de ABW ten opzichte van voorliggende
voorzieningen (art. 17 ABW) - een andere doelstelling van de herinrichtings-
operatie - en op de uitdrukkelijke benoeming in de wet van bepaalde kosten als
niet noodzakelijke kosten (art. 15 en 16 ABW). De vraag rijst of er per saldo
weI sprake is van een uitbreiding van de beleidsvrijheid. Een andere vraag is of
de toepassing van de aanwezige vrijheid wei tot de gewenste resultaten leidt. Ik
wijs in dat verband op de bevindingen van de Subcommissie Bijstand, die
constateert dat er tussen gemeenten grote verschillen bestaan in uitgekeerde
bedragen voor bijzondere bijstand per inwoner per jaar. Er worden evenzeer
verschillende systemen voor de draagkrachtberekening gehanteerd, die kunnen
leiden tot berekeningen die honderden guldens verschillen. De commissie pleit
weliswaar voor een verdere verruiming van de bijzondere bijstand, doch meent
dat de criteria die gemeenten hanteren voor de verlening van bijzondere
bijstand landelijk in overleg met de VNG moeten worden geharmoniseerd.l"

Het recht op bijstand is ook onder het nieuwe recht gekoppeld aan het feitelijk
ontbreken van voldoende bestaansmiddelen, een voorwaarde die wordt getoetst
aan de hand van de toepassing van een middelentoets. De middelentoets staat
als zodanig niet ter discussie; het loslaten ervan zou leiden tot een wezenlijk
andere voorziening. Daarbij dient echter onder ogen te worden gezien dat juist
in de toepassing van een toets op het inkomen en het vermogen het vanuit
uitvoeringsoogpunt meest belastende en vanuit een oogpunt van fraudegevoe-
ligheid meest bezwaarlijke element van de ABW is gelegen. De verdere

125 Subcommissie Bijstand (1993), bIz. 14-19.
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verfijning van de regelgeving die de herinrichting op dit punt heeft gebracht,
verandert daar niets aan.

Soortgelijke bezwaren als ten aanzien van de rniddelentoets bestaan jegens het
bij de herinrichting van de ABW gehandhaafde beginsel van gezinsbijstand. De
in § 2 van dit hoofdstuk behandelde jurisprudentie laat zien dat de praktische
toepassing van dit beginsel het uitvoeringsorgaan voor grote problemen stelt.
De nieuwe wettelijke defmitie en de verlichting van de gemeentelijke bewijs-
last in bepaalde situaties, zullen het probleem niet ten gronde oplossen.!"
Een fundamentele oplossing zou ook hier gelegen zijn in het loslaten van het
beginsel, doch ook voor de daaruit voortvloeiende individualisering van de
bijstandsverlening - in die zin dat de rniddelen en behoeften van het individu
bepalend zijn en die van eventuele overige gezinsleden buiten beschouwing
blijven - ontbreekt het draagvlak. In het kader van de herinrichting van de
ABW zijn door de regering weliswaar een aantal ontwikkelingen geschetst
waaruit blijkt dat het gezin in enkele opzichten heden ten dage een andere,
minder dominante plaats inneemt in de maatschappij dan ten tijde van de
invoering van de ABW - genoemd worden de maatschappelijke aanvaarding
van het ongehuwd samenwonen, de verzelfstandiging van vrouwen binnen de
maatschappij en de gezinnen en de toename van het aantal alleenstaanden
binnen de categorie bijstandsontvangers - doch de legitimiteit van het beginsel
van gezinsbijstand is hierdoor in de ogen van de regering niet aangetast.!"
Een motivering voor deze stellingname ontbreekt. Meer duidelijkheid omtrent
de motieven van de regering verschaft de stelling dat individuele uitkerings-
rechten op bijstand niet in overeenstemrning zijn te brengen met het karakter
van de ABW als regeling die beoogt in het minimaal noodzakelijke te voor-
zien. Er zou volgens de regering een te zwaar beroep op de maatschappelijke
solidariteit worden gedaan, aangezien een aanmerkelijk deel van de bijstands-
gelden terecht zou komen bij partners die, voor wat betreft het gezamenlijke
inkomen, tot de hogere inkomensgroepen behoren, daar waar de ABW zich
dient te richten naar de behoefte van de minst draagkrachtigen.!" De rege-
ring meent een pleister op de wonde te verschaffen, daar waar zij stelt dat in
de ABW de zelfstandiger wordende positie van partners ten opzichte van elkaar
leidraad is. Daartoe is getracht op verschillende onderdelen partners als
zelfstandige, gelijkwaardige individuen te benaderen. Concreet levert dat
voomamelijk formele bevoegdheden op: ieder van de partners kan bijstand
aanvragen, om gesplitste uitbetaling vragen en beroep instellen. Het meest
voelbaar is de insteek van de regeromg echter bij de verplichtingen verbonden
aan het recht op bijstand. Deze gelden namelijk voor beide partners (zie
hierover nader § 4 van hoofdstuk 8). De regering stelt enigszins eufemistisch

126 De Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten (l991a), biz. 9, spreelct van de
achilleshiel van de ABW.
127 MvT, bIz. 13.
128 MvT, biz. 15.

202



dat zelfstandigheid niet moet worden verward met wederzijdse materiele
onafhankelijkheid.!"

Een bezwaar dat ook wei tegen het beginsel van gezinsbijstand naar voren
wordt gebracht, betreft het feit dat het bijstandsrecht onderhoudsverplichtingen
creeert die er op basis van het civiele recht niet zijn. Dat geldt dan niet aileen
de ongehuwd samenwonenden, doch ook de gehuwden die de wederzijdse
onderhoudsplicht opzij hebben gezet.!" Mijns inziens mist men aldus de crux
van het beginsel van gezinsbijstand, namelijk het aansluiten bij de feitelijke
situatie binnen samenlevingsverbanden. Het gaat niet om de wens om al dan
niet financieel onafhankelijk te blijven of om de dienaangaande gemaakte
afspraken, doch om de feitelijke situatie. Indien men elkaar feitelijk onder-
houdt, dient de bijstandsverlening daarbij aan te sluiten. Hiermee zijn we weer
terug bij de kern van het probleem: onder welke omstandigheden wordt het
beginsel van gezinsbijstand toegepast? Vallen daaronder ook situaties waarin
feitelijke verzorging aanwezig wordt veronderstelcl? Hoe nauwer men wil
aansluiten bij de feitelijke situatie, hoe groter de uitvoerings- en fraudepro-
blemen. Hoe meer men abstraheert van de feitelijke situatie, hoe meer men
vanuit principieel oogpunt tegen het beginsel van gezinsbijstand kan ageren.

9. Vergelijking met het overige sociale-zekerheidsrecht

Het recht op prestaties kan worden gekarakteriseerd als het belangrijkste
onderwerp van het (objectieve) sociale-zekerheidsrecht, 131 Op dat punt ver-
schillen het bijstandsrecht en het overige sociale-zekerheidsrecht niet van
elkaar. Er is als regel sprake van een uitdrukkelijke erkenning van de prestatie-
rechten in de wet.

Een uitzondering hierop vormt de WVG: de wet spreekt van een gemeentelijke zorgplicht voor de
verlening van voorzieningen. Met een dergelijke zorgplicht correspondeert echter een aanspraak op
voorzieningen van de belanghebbenden. De verklaring voor het 'indirecte' taalgebruik van de
wetgever Jijkt te zijn gelegen in de wens om de gemeentelijke beleidsvrijheid bij de uitvoering van
de WVG te benadrukken. Een dergeJijke handelwijze verdient echter geen navolging. Over het
aanspraakkarakter van de prestatieverlening dient geen enkele twijfel te bestaan, ook niet wanneer
het uitvoeringsorgaan bij de invulling van die aanspraak over - een grote mate van - beleidsvrij-
heid beschikt. De ABW, zo zagen we in de vorige paragraaf, is op dat punt tweeslachtig: waar in
de centrale norm van de wet de uit 1963 stammende overheidspJicht tot bijstandsverlening in het
kader van de herinrichting eindeJijk is vervangen door een recht op bijstand, wordt in het kader
van de toeslagverlening toch weer gesproken van een gemeenteJijke plicht in plaats van een recht
van de belanghebbende.

129 MvT, biz. 14.
130 In die zin bijvoorbeeId Dijt, biz. 147-148.
131 Zo ook Noordam (1994), biz. 39, die wijst op de functie van de sociale zekerheid als systeem
van inkomensbescherming, preventie en rei'ntegratie. Kooijman (1989), die zijn dissertatie wijdde
aan het recht op periodieke uitkeringen in het sociale-zekerheidsrecht, besteedt vreemd genoeg
geen aandacht aan het belang of de betekenis van dit recht,
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Hoe zit het met de nadere uitwerking van de prestatierechten in het overige
sociale-zekerheidsrecht? Net als in het bijstandsrecht zijn hierbij twee zaken
van belang, namelijk de voorwaarden waaronder recht op prestatie bestaat en
de prestaties zelf. Dat laatste komt aan de orde in § 5 van hoofdstuk 7. Thans
houd ik me bezig met de voorwaarden voor het recht op sociale-zekerheids-
prestaties.

Rechten op sociale-zekerheidsprestaties buiten de ABW ontstaan vrijwel steeds
van rechtswege: men heeft recht op prestatie wanneer men voldoet aan de door
de wet gestelde voorwaarden, waarbij aan de beslissing van het uitvoeringsor-
gaan een rechtsvaststellend karakter toekomt. Die beslissing is met andere
woorden geen voorwaarde voor het recht op prestatie.'? De enige uitzonde-
ring op deze regel betreft de verstrekking van voorzieningen op grond van de
AAW. Deze ligt in de bevoegdheidssfeer van de bedrijfsverenigingen. Overwe-
ging daarbij was dat de wetgever zelf niet in staat was het voorzieningenpakket
vast te stellen. Dit zou in de uitvoeringspraktijk tot ontwikkeling moeten
komen.!" De beleidsvrijheid van de bedrijfsverenigingen is overigens gecIausu-
leerd: zowel het geschreven als het ongeschreven recht stellen grenzen aan die
vrijheid.

We hebben gezien dat ook in de ABW prestatierechten als regel van rechts-
wege ontstaan. Slechts bij uitzondering ligt prestatieverlening in de bevoegd-
heidssfeer van de gemeente. Het betreft de mogelijkheid om in afwijking van
de algemene regels in individuele gevallen toch tot bijstandsverlening over te
gaan. Vanuit het sluitstukkarakter van de ABW is deze extra beleidsruimte op
z'n plaats. Net als de bedrijfsverenigingen zijn de gemeenten bij de invulling
van de beleidsruimte gebonden aan regels van geschreven en ongeschreven
recht.

De diverse sociale-zekerheidswetlen kennen dezelfde soort prestatievoorwaar-
den als de ABW: men moet behoren tot de personele werkingssfeer van de
betreffende regeling, het door die regeling gedekte risico moet zijn ingetreden
en er mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Hiema sta ik bij de
belangrijkste vraagstukken rond die prestatievoorwaarden stil.

Uit § 3 van dit hoofdstuk kwam naar voren dat de ABW een algemeen
karakter heeft: de wet richt zich niet op een of meerdere specifieke personen-
categorieen, doch op eenieder die een tekort aan bestaansmiddelen heeft. De in
het kader van de herinrichting doorgevoerde integratie van de RWW en een
deel van het BZ in de wet, heeft dit algemene karakter versterkt. De ruime

132 Zie over het van reehtswege ontstaan van reehten op soeiale-zekerheidsprestatiesen over de rol
van de beslissing van het uitvoeringsorgaan in dat verband: Kooijman (1989), biz. 43-117.
Noordam (1994), biz. 36, noemt het een belangrijk kenmerk van de modeme sociale zekerheid dat
het niet aan het goeddunken, de willekeur, van de uitvoeringsinstantie is overgelaten of een
prestatie zal worden verstrekt en hoe hoog deze is.
133 Aldus Noordam (1994), biz. 107-108.
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persone1e werkingssfeer van de ABW spoort met de funetie van de wet als
laatste voorziening binnen het ste1sel van soeiale zekerheid. Buiten de ABW
treffen we zowel regelingen aan met een algemeen karakter als regelingen die
zieh op specifieke personencategorieen riehten. In dat verband roep ik de in
hoofdstuk 2 gesehetste historisehe ontwikkeling in herinnering. Uit die sehets
kwam onder andere naar voren dat in de tweede helft van de negentiende eeuw
een differentiatie binnen de soeiale politiek plaatsvond: uit de op dat moment
nog vrij ongedifferentieerde armenzorgpopulatie maakte zieh langzaam maar
zeker de eategorie van valide arbeiders los. In de vorm van de eerste werkne-
mersverzekeringen en de bijzondere steunverlening kwamen voor deze eatego-
rie aan het begin van deze eeuw aparte soeiale-zekerheidsinstrumenten tot
stand. Na de Tweede Wereldoorlog yond een verbreding van het soeiale-
zekerheidsbeleid plaats: de door de overheid geboden beseherming diende niet
beperkt te blijven tot de valide arbeiders, doch diende zich tot alle burgers uit
te strekken. Het hedendaagse stelsel draagt de sporen van beide ontwikkelings-
lijnen in zich: waar de werknemersverzekeringen zich specifiek richten op de
beschenning van werknemers in de zin van de wet, staan de volksverzekeringen
voor eenieder open.!" De door de werknemersverzekeringen geboden bescher-
ming is daarbij, zoals verderop nog zal blijken, aan een zekere erosie onderhe-
vig. Teneinde de gevolgen van dit proces enigszins te verzaehten is in de
tweede he1ft van de jaren tachtig een reeks van specifieke sociale voorzieningen
naast de algemeen georienteerde ABW gemtroduceerd. Ik doel op de TW, de
lOA W en IOAZ. Deze regelingen hebben tot doe1 om voor de tot de persone1e
werkingssfeer van die regelingen behorende person en afhankelijkheid van de
ABW te voorkomen. Tot slot wijs ik op de recente introduetie van een nieuwe,
algemeen georienteerde soeiale voorziening in de vorm van de WVG.

Ondanks het algemene karakter van de ABW is de personele werkingssfeer van
de wet, zo bleek uit § 3, langs twee wegen afgebakend: de belanghebbende
dient hier te lande te verblijven en de Nederlandse nationaliteit te bezitten dan
wei over een bepaalde vreemdelingrechtelijke status te beschikken.

Uit de territoriale ajbakening komt een duidelijke begrenzing van de over-
heidsverantwoordelijkheid tot uitdrukking: de overheid acht zieh enkel verant-
woordelijk voor situaties die zich op Nederlands grondgebied afspelen; situaties
die zieh buiten Nederland afspelen, dienen door de toepasselijke buitenlandse
stelse1s te worden opgevangen. Met de afschaffing van de mogelijkheid tot
bijstandsverlening aan Nederlanders in het buitenland, doorgevoerd in het
kader van de herinrichting, is de stringente toepassing van dit territorialiteitsbe-
ginsel nog eens uitdrukkelijk bevestigd. Ook in de andere sociale-zekerheids-
wetten vinden we dit beginsel terug. Heel duide1ijk is dat het geval in de sfeer
van de sociale voorzieningen: degene die buiten Nederland woont of aldaar

134 Ook de ZFW is in opzet een werknemersverzekering. Een bijzonderheid is echter dat ook de
gezinsleden van de werknemer verzekerd zijn. Daarnaast behoren allerlei categorieen uitkeringsge-
rechtigden tot de personele werkingssfeer, waaronder ook de ontvangers van bijstand.
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anders dan tijdelijk verblijf houdt, is uitgesloten van het recht op uitkering
ingevolge de lOAW en IOAZ, en de gehandicapte die aanspraak wit maken op
voorzieningen ingevolge de WVG, dient in een Nederlandse gemeente woon-
achtig te zijn. Ook de sociale verzekeringen kennen een territoriale begrenzing
van de werkingssfeer: in de werknemersverzekeringen dienen de werkzaamhe-
den die tot verzekering leiden in beginsel in Nederland te worden verricht,
terwijl men in de volksverzekeringen ingezetene moet zijn of in Nederland
dient te werken. Anders dan in de sociale voorzieningen betekent dit overigens
niet, dat men geen uitkering in het buitenland kan ontvangen. Mede onder
invloed van het internationale coordinatierecht kunnen sociale-verzekeringsuit-
keringen als regel worden geexporteerd.

Naast de beperking naar territorium kende de overheidsverantwoordelijkheid
voor de sociale zekerheid lange tijd nog een tweede beperking: enkel eigen
onderdanen konden een beroep doen op de bescherming door de staat. Dien-
aangaande heeft echter een evolutie plaatsgevonden die voor wat betreft de
ABW heeft geleid tot een gelijkstelling van vreemdelingen die rechtmatig hier
te lande verblijven met Nederlanders. Illegalen hebben daarentegen nog steeds
geen recht op bijstand. Ze kunnen evenmin aanspraak maken op een uitkering
ingevolge de IOAW of IOAZ of op een voorziening ingevolge de WVG.
Anders dan in de ABW beschikken B en W daarbij niet over de bevoegdheid
om van deze regel af te wijken, een verschil dat vanuit het sluitstukkarakter
van de ABW kan worden verklaard. In de sociale verzekeringen is de situatie
op dit moment nog fundamenteel anders. Daar is de nationaliteit van de
betrokkene voor de bepaling van de verzekeringsplicht in beginsel niet van
belang: ook de onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling is verze-
kerd en derhalve premieplichting. Als regel kan een dergelijke vreemdeling
evenzeer aanspraak maken op prestatie. De WW biedt een uitzondering op die
regel, daar waar de werknemer die op grond van de Vreemdelingenwet kan
worden uitgezet van het recht op uitkering is uitgesloten. Aan de uiteenlopende
benadering van verzekeringen en voorzieningen komt wellicht op afzienbare
termijn een einde, wanneer het reeds langere tijd bestaande voornemen wordt
gerealiseerd om het recht van vreemdelingen jegens bestuursorganen op allerlei
verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen,
afhankelijk te maken van het verblijfsrecht van die vreemdelingen.!"

In § 4 van dit hoofdstuk heb ik het door de ABW gedekte risico omschreven
als het niet beschikken over voldoende middelen van bestaan. Het gaat - anders
gezegd - om de dekking van een feitelijk bestaande behoefte aan middelen,
waarbij de oorzaak van de behoefte niet van belang is. Via de toepassing van
een middelentoets wordt de omvang van de behoefte gemeten. Behoudens
bepaalde vrijlatingen dienen aIle rniddelen waarover men beschikt ten behoeve
van het levensonderhoud te worden aangewend; de bijstand vult de eigen
rniddelen als het ware aan tot het niveau van de noodzakelijke kosten van het

135 Zie voor een kritische beschouwing van dat voornemen Minderhoud (1994).
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bestaan. Van groot belang is daarbij dat niet aileen de middelen waarover men
zelf beschikt, doch ook de middelen van een eventuele echtgenoot in de midde-
lentoets worden betrokken. De ABW voorziet met andere woorden niet in
gemdividualiseerde uitkeringsrechten.

Voor wat betreft het door de overige sociale-zekerheidsregelingen gedekte
risico kan een driedeling worden gemaakt. In de eerste plaats zijn er de
regelingen die gericht zijn op de vergoeding van specifieke kosten. Het betreft
de kosten van opvoeding van kinderen (AKW) , de kosten van medische zorg
(ZFW en AWBZ) en de kosten van bepaalde soorten voorzieningen (WVG en
AAW). Verondersteld wordt in feite dat het inkomen dat men uit arbeid of
sociale zekerheid ontvangt ontoereikend is om in de genoemde kosten te
voorzien. Het gaat met andere woorden om kosten die de 'normale' kosten van
levensonderhoud te boven gaan. De veronderstelling dat men de kosten niet
zelf kan dragen wordt als regel niet op juistheid getoetst: men heeft recbt op
prestatie onafhankelijk van de eigen inkomenssituatie. Hieraan doet niet af dat
soms als nadere voorwaarde de betaling van een eigen bijdrage wordt gesteld,
waarbij de hoogte van die bijdrage afhankelijk is van het inkomen van de
prestatiegerechtigde en diens echtgenoot.

Voor zover de sociale-zekerheidsregelingen niet zijn gericht op de vergoeding
van specifieke kosten, worden ze onderscbeiden in inkomensdervingsregelingen
en rninimumbehoefteregelingen. De ABW behoort tot laatstgenoemde categorie,
evenals een drietal andere sociale voorzieningen, de TW, de lOAW en de
IOAZ. Ook deze regelingen dekken een feitelijk tekort aan middelen en ook
hier zijn naast de eigen middelen de middelen van een eventuele echtgenoot
van belang.!" De uitkeringsrechten zijn met andere woorden niet gemdividuali-
seerd. De middelen worden aangevuld tot het niveau van het relevante sociale
minimum, betgeen in grote lijnen overeenstemt met het niveau van de noodza-
kelijke kosten van het bestaan (zie nader hoofdstuk 7, § 5). Het verschil tussen
de drie regelingen en de ABW is gelegen in de scherpte van de middelentoets:
waar in de ABW aile inkomsten ongeacht de bron van belang zijn en ook het
vermogen in aanmerking wordt meegenomen, blijft de toets in de overige
regelingen in beginsel beperkt tot inkomen uit arbeid of sociale zekerheid.
Enkel in de IOAZ wordt daarnaast nog - binnen bepaalde grenzen - rekening
gehouden met inkomsten uit vermogen. Men kan zich overigens afvragen in
hoeverre deze differentiatie in middelentoetsen in de praktijk tot uiteenlopende
uitkomsten leidt. Met de inkomsten uit of in verband met arbeid zullen immers
in de meeste gevallen de belangrijkste middelen gedekt zijn. Voor de gevallen
dat er in een huishouden daarnaast nog vermogen aanwezig is - hetgeen enkel

136 Overigens kende het begrip echtgenoot voorafgaand aan de herinrichting van de ABW een
uniforme invulling in het sociale-zekerheidsrecht, Thans is de wettelijke definitie in de ABW
enigszins afwijkend. Het is rond die wet ook dat de uitvoeringsproblemen in verband met het
partnerbegrip zich concentreren. Degene die niet als echtgenoot in de zin van de AOW of de
overige sociale voorzieningen aangemerkt wil worden en zelf over een ontoereikend inkomen
beschikt, zal immers als alleenstaande een beroep doen op de ABW.
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in de ABW wordt meegenomen - zal dit vaak zijn neergelegd in een eigen
woning. Juist met betrekking tot dit vermogensbestanddeel voorziet de ABW in
een belangrijke vrijlating. De differentiatie binnen de rniddelentoetsen in de
sociale voorzieningen - en daarmee de differentiatie binnen die voorzieningen
zelf - lijkt met andere woorden een afdoende grondslag te ontberen.

Gericht op inkomensderving en niet zozeer op de dekking van een feitelijke
behoefte aan middelen, zijn de ZW, de WAO, de AAW, de AOW en de
AWW. Een inkomensderving treedt met name op wanneer men als gevolg van
bepaalde oorzaken - arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom - niet
langer (voUedig) aan het arbeidsproces deelneemt. Daarnaast kan een inko-
mensderving optreden wanneer de kostwinner komt te overlijden. Afhankelijk
van de concrete oorzaak van de inkomensderving - men spreekt ook weI van
sociaal risico - voorzien de genoemde sociale verzekeringen in een recht op
uitkering. Het bestaan van het betreffende risico moet worden aangetoond: men
moet bijvoorbeeld ziek zijn in de zin van de ZW, arbeidsongeschikt in de zin
van de WAO of AAW. Daarmee is in beginsel het recht op uitkering gegeven.
Die uitkering is overigens enkel in de werknemersverzekeringen in het alge-
meen gerelateerd aan het gederfde inkomen; in de volksverzekeringen blijft de
vergoeding beperkt tot het relevante sociale minimum (zie nader hoofdstuk 7, §
5). Of men daadwerkelijk behoefte heeft aan een uitkering teneinde in het
eigen onderhoud te kunnen voorzien is als regel niet van belang. Met name in
de AWW ontbreekt vooralsnog elke toets op de eigen middelen. Ook in de
ZW, de WAO, de AAW en de WW is de ontvangst van middelen naast de
uitkering slechts van beperkte betekenis. Van belang zijn met name de door de
uitkeringsgerechtigde ontvangen inkomsten uit arbeid. Deze kunnen van
invloed zijn op de omvang van de arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van
de betrokkene. Soms wordt in plaats daarvan een inkomensaftrek toegepast,
bijvoorbeeld indien de duurzaamheid van de inkomstenverwerving nog niet
vaststaat. Verder is voorzien in anticumulatiebepalingen, bedoeld ter voorko-
ming van samenloop van uitkeringsrechten op basis van uiteenlopende regelin-
gen. Inkomsten van derden blijven buiten beschouwing; het gaat om gemdivi-
dualiseerde prestatierechten. Voor wat betreft de AOW ten slotte moet een
onderscheid worden gemaakt tussen het ouderdomspensioen en de toeslag. Het
recht op ouderdomspensioen is onafhankelijk van de inkomens- of vermogens-
positie van de pensioengerechtigde of diens eventuele partner. Ten aanzien van
de toes lag ligt dat anders. Aan het recht op toeslag is een toets verbonden op
het inkomen uit of in verband met arbeid van de partner van de gerechtigde.

Ter afsluiting van deze paragraaf is het van belang te wijzen op een aantal
ontwikkelingen die in de afgelopen jaren met betrekking tot het recht op presta-
ties in de sociale verzekeringen hebben plaatsgevonden.

Een eerste ontwikkeling betreft de dekking van het arbeidsongeschiktheidsri-
sica in de ZW, WAO en AAW. Er is sprake van een duidelijke afname van de
toegankelijkheid van de drie genoemde sociale verzekeringen. Het duidelijkst
komt dat tot uitdrukking in de ZW. De invoering van de Wet terugdringing
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ziekteverzuim 137 per 1 januari 1994 heeft geleid tot een zeer ingrijpende
beperking van de rol van de ZW bij de vergoeding van de inkomensschade als
gevolg van ziekte. Bij kortdurend verzuim - afhankelijk van de grootte van de
werkgever: maximaal twee of zes weken - komt deze schade thans voor
rekening van de werkgever. Hier is sprake van privatisering van een deel van
de sociale zekerheid, dat wit zeggen een verschuiving van de publieke naar de
private sector. Ten aanzien van de WAO en AAW wijs ik op de eveneens
recent doorgevoerde aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium.!"
Hier zal de verminderde toegankelijkheid van de sociale verzekeringen ertoe
leiden dat in voorkomende gevallen eerder een beroep moet worden gedaan op
de sociale voorzieningen, waaronder de ABW.

Een tweede ontwikkeling die de aandacht vraagt betreft de introductie van
het principe van middelentoetsing in de AOW. Gerefereerd wordt aan de in
1985 doorgevoerde splitsing van het ouderdomspensioen in een basispensioen
en een inkomensafhankelijke toes lag. Alhoewel de in de AOW gehanteerde
middelentoets veel minder ver gaat dan de in de sociale voorzieningen gehan-
teerde toetsen, verdient de introductie van het principe van behoeftigheid de
volle aandacht. Waar dit principe lange tijd geacht werd exclusief thuis te
horen in de sfeer van de bijstand, heeft het thans ook in de volksverzekeringen
zijn intrede gedaan. De grens tussen de ABW en de AOW is daarmee aan
vervaging onderhevig.

De hier gesignaleerde ontwikkelingen vragen mede de aandacht omdat ze
staan voor een bredere evolutie binnen de sociale zekerheid, die onder andere
ook in de regeringsplannen rond de toekomstige inrichting van het stelsel
duidelijk naar voren komt. In hoofdstuk 12 sta ik bij een en ander nader stil.

137 Wet van 22 december 1993, Stb. 750.
138 Bij Wet van 7 juli 1993, SIb. 412, tot terugdringing van het beroep op arbeidsongeschikt-
heidsregelingen (Wet TBA), in werking getreden op 1 augustus 1993.
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Hoofdstuk 7

Bijstand

1. Inieiding

Het in het vorige hoofdstuk behandelde subjectieve recht op bijstand heb ik
aangeduid als het belangrijkste onderwerp van het (objectieve) bijstandsrecht.
De ruime aandacht die in hoofstuk 6 wordt besteed aan de voorwaarden voor
het recht op bijstand, is dan ook alleszins gerechtvaardigd. Nu we weten onder
welke voorwaarden recht op bijstand bestaat, rijst de vraag wat precies de
inhoud en omvang is van de in dat verband verschuldigde prestaties. In welke
prestaties voorziet de ABW of, nog anders gezegd, wat moet worden verstaan
onder het begrip 'bijstand'? Het is deze vraag die in het voorliggende hoofd-
stuk wordt beantwoord.

De vraag naar de inhoud van de hulp kwam in de Armenwet 1854 nog nauwe-
lijks aan de orde. Het politionele karakter van de hulp, de bescherming van de
openbare orde, overheerste. Mede onder invloed van de gewijzigde visie op de
oorzaken van de armoede kwam in de loop van de negentiende eeuw de ophef-
fmg uit de toestand van armoede steeds meer centraal te staan. In de Armenwet
1912 werd dan ook bepaald dat de ondersteuning de arme in staat moest stellen
wederom zelfstandig in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien; de
zorg diende op individuele grondslag verleend te worden en op opheffmg
gericht te zijn. Daarbij diende aan armen die tot werken in staat waren, onder-
steuning zoveel mogelijk te worden gegeven in de vorm van loon voor arbeid.
Ook werd het criterium van het 'noodzakelijk levensonderhoud' geintrodu-
ceerd. Hieronder vielen zaken als woning, kleding, voedsel, huisraad, genees-
kundige hulp, verpleging en verzorging. De concrete invulling van een en
ander werd echter afbankelijk gesteld van omstandigheden als plaats, tijd en
het milieu van de behoeftige. De nieuwe inhoudelijke beginselen van de
Armenwet 1912 drongen slechts langzaam tot de armenzorgpraktijk door. Eerst
in de loop van de jaren twintig en dertig nam de kwaliteit van de zorg toe,
onder andere tot uitdrukking komend in de totstandkoming van onderstandsnor-
men in steeds meer gemeenten.

De gerichtheid van de bijstand op opheffing uit de toestand van bijstandsbe-
hoevendheid werd, evenals het daaraan gekoppelde individualiseringsbeginsel,
in de ABW van 1963 overgenomen. Niet overgenomen werd het principe dat
bijstandsverlening zoveel mogelijk diende plaats te vinden in de vorm van loon
voor arbeid. In plaats daarvan werden aan het recht op bijstand verplichtingen
tot arbeidsinschakeling verbonden. Een ander belangrijk verschil met de
Armenwet 1912 was de beperking tot de financiele hulpverlening: immateriele
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hulp diende via andere kaders te worden vergoed. De financiele hulpverlening
op basis van de ABW zelf was nauwelijks aan wettelijke nonnen gebonden.
Volstaan werd met de uitvaardiging van een amvb, waarin minimumbedragen
werden opgenomen ter dekking van de kosten van een aantal elementaire
voorzieningen, zoals kleding en voeding; wat voor het overige onder noodzake-
lijke bestaanskosten moest worden verstaan, stond ter beoordeling van de
lokale overheden. De aan de ABW gelieerde rijksgroepsregelingen kenden
weliswaar landelijke nonnbedragen, doch gelet op het lage uitkeringsniveau
speelde ook hier de lokaal geregelde bijstandsverlening een belangrijke rol.

De ontwikkeling na 1963 heeft ook op het hier aan de orde zijnde terrein in
het teken gestaan van een vergaande terugdringing van de gemeentelijke
beleidsvrijheid. Met de totstandkorning in 1974 van het BLN werd voorzien in
een stelsel van landelijke bijstandsnonnen, gekoppeld aan het minimumloon en
geldend voor de bijstandsverlening op basis van zowel de ABW als de rijks-
groepsregelingen. Het streven naar een steeds nauwkeuriger aansluiting op de
feitelijke omstandigheden van de betrokkenen en de toenemende behoefte tot
beperking van de bijstandsuitgaven, leidden vanaf het eind van de jaren
zeventig tot een steeds verdergaande differentiatie binnen het nonnenstelsel. Er
werd bijvoorbeeld een onderscheid naar de leeftijd van betrokkenen gemtrodu-
ceerd en er werden aparte nonnen ingevoerd voor woningdelers en personen
zonder woonkosten. Een en ander leidde met name in de ogen van de lokale
overheden tot een ingewikkeld, moeilijk uitvoerbaar en fraudegevoelig geheel.
Tegen die achtergrond groeide de herziening van het normenstelsel in de loop
van de herinrichtingsoperatie uit tot een van de speerpunten van het vemieuw-
de bijstandsbeleid. Aan het slot van dit hoofdstuk sta ik nader bij dit vemieu-
wingsstreven - en bij de resultaten daarvan - stil (zie § 4). Daaraan vooraf-
gaand echter, besteed ik uitgebreid aandacht aan het ter zake geldende recht.

In navolging van het in 1963 aanvaarde uitgangspunt voorziet ook de huidige
ABW vrijwel uitsluitend in uitkeringen in geld. Deze bieden de belanghebben-
de een maximum aan bestedingsvrijheid en keuzemogelijkheden. Bij verstrek-
kingen in natura - denk aan zaken als voedingsmiddelen en kleding - ontbreekt
het de ontvanger aan ruimte om op basis van eigen verantwoordelijkheid
keuzes te maken en komt het zwaartepunt bij de gever te liggen. Zou ruimte
voor verstrekkingen in natura worden geboden, dan ontstaat volgens de
regering het risico dat er vonnen van hulpverlening ontstaan die door velen als
bedeling zullen worden ervaren.'

De bijstand wordt als regel 'am niet' verstrekt. Dit betekent dat de belang-
hebbende de bijstand in beginsel niet hoeft terug te betalen. In bijzondere
gevallen hebben B en W de bevoegdheid of de plicht bijstand in de vorrn van

1 Zie de MvT, biz. 40, en de MvA, biz. 57. Vgl. voor de situatie onder het oude recht Kamerstuk-
ken I, 1962-1963, nr. 163a, biz. 7, waar de bijstandsverlening in natura bij uitzondering geoor-
loofd werd geacht, bijvoorbeeld indien als gevolg van drankrnisbruik een juiste besteding van de
bijstand niet was gewaarborgd.
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een geldlening te verstrekken. In een dergelijk geval moet de verleende
bijstand weI worden terugbetaald. De ABW voorziet daarnaast nog in de
verlening van bijstand in de vorrn van borgtocht. In § 2 van dit hoofdstuk
besteed ik aan de verschillende vormen van bijstandsverlening nader aandacht.

Naast de vorrn is ook de hoogte van de verschuldigde bijstand van belang. In
dat verb and wijs ik nog eens op het onderscheid dat de wet maakt tussen
algemene bijstand en bijzondere bijstand. Waar de algemene bijstand dient ter
dekking van de aigemeen noodzakelijke bestaanskosten, dient de bijzondere
bijstand ter dekking van kosten van het bestaan waarin de algemene bijstand
niet voorziet en die op grond van bijzondere omstandigheden in het individuele
geval worden gemaakt (zie hoofdstuk 6, § 4.1). Gelet op het individuele
karakter van laatstgenoemde 'bijzondere bestaanskosten', is over de hoogte van
de bijzondere bijstand in de wet niets bepaald. Voistaan wordt met een globale
aanduiding van de middelentoets die de gemeente bij de verlening van bijzon-
dere bijstand in acht moet nemen (zie hoofdstuk 6, § 4.2.2). De ABW geeft
daarentegen weI een uitgebreide regeling van de hoogte van de algemene
bijstand. Naast landelijke bijstandsnorrnen onderscheidt de wet daarbij een
stelsel van gemeentelijke toeslagen en aftrekregelingen. Zie voor een en ander
§ 3 van dit hoofdstuk.

Zoais steeds sta ik aan het slot van dit hoofdstuk stil bij de veranderingen
waartoe de herinrichting op het hier aan de orde zijnde terrein heeft geleid (§
4). Ook maak ik een globale vergelijking met het overige sociale-zekerheids-
recht (§ 5).

Vrijwel aile voor het onderhavige hoofdstuk relevante wettelijke bepalingen zijn samengebracht in
de hoofdstukken III en IV van de ABW, gewijd aan respectievelijk de vorm van de bijstand en de
hoogte van de bijstand. Laatstgenoemd hoofdstuk bevat een tweetal afdelingen die hier niet aan de
orde komen. Het betreft in de eerste plaats Afdeling 2, handelend over de bijzondere bijstand.
Omtrent de hoogte van de bijzondere bijstand bepaalt deze afdeling niets en kan zij ook niets
bepalen, nu de bepaling van zowel de vorm als de hoogte van de bijzondere bijstand in de
bevoegdheidssfeer van B en W is gelegen. De betreffende wetsartikelen (art. 39-41 ABW)
bevatten in feite een aantal nadere voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand. Systema-
tisch gezien zou het dan ook juister zijn geweest deze artikelen in Hoofdstuk II van de wet op te
nemen. In dit boek komen ze aan de orde in het hoofdstuk over het recht op bijstand; zie
hoofdstuk 6, § 4.2.2. Dat laatste geldt evenzeer voor de bepalingen neergelegd in Afdeling 3 van
Hoofdstuk IV (art. 42-54 ABW). Deze bepalingen geven een uitgebreide regeling van hetgeen
voor de toepassing van de middelentoets moet worden verstaan onder het begrip 'middelen'. De
middelentoets is van belang voor de bepaling van het recht op bijstand. Enkel voor wat betreft de
algemene bijstand is de middelentoets evenzeer van belang voor de bepaling van de hoogte van de
bijstand. Opname van de betreffende artikelen in Hoofdstuk IV van de ABW is vanuit dat oogpunt
begrijpelijk, doch opname in Hoofdstuk II van de wet zou juister zijn geweest. In overeenstem-
ming met die visie worden de bepalingen van Afdeling 3 in dit boek besproken in hoofdstuk 6, §
4.2.3. Dat geldt tot slot evenzeer voor art. 26, eerste lid, ABW, dat een nadere uitwerking geeft
van de middelentoets voor de algemene bijstand; zie hoofdstuk 6, § 4.2.1.

Naast de bepalingen uit de ABW zijn voor het onderhavige hoofdstuk een aantal besluiten van
lagere regelgever(s) van beJang. lk wijs in het bijzonder op het Besluit krediethypotheek bijstand
(BKE) en het Besluit bijstandverlening zeljstandigen (BBZ).

In het oude recht volstond art. \, vierde lid, ABW (oud) voor wat betreft de hoogte van de
algemene bijstand met de bepaling van het normbedrag voor een echtpaar op het bedrag van het
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netto-minimumloon. Yoor het overige werd verwezen naar bij amvb te stellen nadere regels.
Dergelijke regels waren neergelegd in het reeds vaker gememoreerde Bijstandsbesluit Landelijke
Normering (BLN). De art. 4, 4a en 7a ABW (oud) bevatten regels inzake de vorm van de
bijstandsverlening. Ook hier was nadere regelgeving getroffen in de vorm van onder andere het
oude Bijstandsbesluit krediethypotheek (Besluit van 7 december 1983, Sib. 602) en het Bijstands-
besluit zelfstandigen (Besluit van 24 oktober 1986, SIb. 544).

2. Vormen van bijstand

2.1. Bijstand om niet

De verschillende vormen waarin bijstand kan worden verleend, alsmede de
bijzondere voorwaarden die gelden voor toepassing van de verschillende
vormen, zijn neergelegd in hoofdstuk III van de ABW, getiteld 'De vorm van
de bijstand'. Het eerste artikel uit dit hoofdstuk bevat het algemene uitgangs-
punt: tenzij in de ABW anders is bepaald, wordt de bijstand verleend om niet
(art. 19 ABW). Dit betekent dat de belanghebbende de verleende bijstand in
beginsel niet hoeft terug te betalen. Het feit dat de verleende bijstand in
bepaalde situaties van de belanghebbende kan worden teruggevorderd - met
name wanneer de bijstandsverlening ten onrechte heeft plaatsgevonden (zie
hoofdstuk 10, § 2 - doet aan dit uitgangspunt niet af Afwijkingen van het
wettelijk uitgangspunt zijn wei gelegen in de situaties geregeld in de art. 20
tim 25 ABW, waarin bijstand wordt verleend of kan worden verleend in de
vorm van geldlening of borgtocht. Het betreft achtereenvolgens: bijstandsverl-
ening aan een huiseigenaar (art. 20 ABW), bijstandsverlening voor noodzakelij-
ke duurzame gebruiksgoederen (art. 21 ABW), bijstandsverlening aan een
zelfstandige (artt. 22 en 23 ABW), bijstandsverlening in een aantal nader
omschreven bijzondere gevallen (art. 24 ABW) en bijstandsverlening bij wijze
van voorschot (art. 25 ABW). In de hiema volgende paragraaf besteed ik aan
de bijzondere vormen van bijstandsverlening in deze situaties nader aandacht.

2.2. Bijstand in de vorm van geldlening of borgtocht

2.2.1. Bijstandsverlening aan een huiseigenaar

De eigenaar van een huis beschikt over vermogen. In beginsel dient dit vermo-
gen voor de voorziening in het eigen bestaan te worden ingezet, zulks conform
het in § 4.2.1 van hoofdstuk 6 geschetste interingsmodel. Hiertoe zou bezwa-
ring of verkoop van het eigen huis plaats moeten vinden. Dit wordt echter niet
onder aile omstandigheden redelijk geacht, bijvoorbeeld in verband met een
ongunstige situatie op de huizenmarkt. De wet spreekt van een situatie waarin
tegeldemaking, bezwaring of verdere bezwaring - anders dan ingevolge de
verlening van een krediethypotheek - van het in de woning met bijbehorend erf
gebonden vermogen in redelijkheid niet kan worden verlangd (art. 20, eerste
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lid, ABW). Voor zover een dergelijke situatie aanwezig is, heeft de belang-
hebbende - ondanks het in de woning aanwezige verrnogen - recht op bijstand.

Is aan de geschetste voorwaarde voldaan, dan heeft de algemene bijstand de
vorrn van een geldlening onder verband van hypotheek: (a) indien de algemene
bijstand over een periode van een jaar, te rekenen vanaf de eerste dag waarover
bijstand wordt verleend, naar verwachting meer bedraagt dan het netto mini-
mummaandloon;' en (b) voor zover het vermogen gebonden in de woning met
bijbehorend erf niet buiten beschouwing blijft (art. 20, tweede lid, ABW). Van
het verrnogen gebonden in de woning met bijbehorend erf blijft buiten be-
schouwing: (a) f 15.000 alsmede de helft van het meerdere, doch in totaal ten
hoogste f 60.000; en (b) het bedrag waarrnee het bij de aanvraag om bijstand
aanwezige overige verrnogen minder bedraagt dan de op grond van art. 54
ABW toepasselijke grens van het bescheiden vermogen (art. 20, derde lid,
ABW).

Indien uitsluitend bijzondere bijstand wordt verleend, en is voldaan aan de in
het tweede lid van art. 20 ABW gestelde voorwaarden, kunnen B en W deze
bijstand verstrekken in de vorm van een geldlening onder verband van hypo-
theek (art. 20, vierde lid, ABW). Onder het oude recht gold ook hier een
imperatieve bepaling. Gelet op de decentralisatie van de bijzondere bijstand
werd zulks niet langer juist geacht.'

Indien de bijstand naar verwachting minder bedraagt dan het netto minimum-
maandloon, kunnen B en W deze bijstand uitsluitend verstrekken in de vorrn
van een geldlening, borgtocht of een uitkering om niet (art. 20, vijfde lid,
ABW).

De wet spreekt van de eigenaar van een door hernzelf of zijn gezin bewoonde
woning met bijbehorend erf. De eigendom van de woning en het gebruiksrecht
daarvan dienen in een hand te zijn. Heeft men het gebruiksrecht via verhuur
van de woonruimte uit handen gegeven, dan is toepassing van art. 20 ABW
niet mogelijk." Er hoeft echter geen sprake te zijn van het uitsluitend gebruiks-
recht van de eigenaar. Een op de woning rustend zakelijk recht van gebruik en
bewoning vorrnt op zichzelf dan ook geen beletsel voor toepassing van de
krediethypotheek. Het zakelijk recht dient als een op de woning drukkende last,
gelijk te stellen met een op de woning drukkende schuld, in mindering te
worden gebracht op de waarde bij vrije oplevering.' Gelet op het aan de ABW
ten grondslag liggende territorialiteitsbeginsel dient de woning in Nederland

2 In het oude recht ontbrak een termijnaanduiding. Than·s wordt volgens de regering een gelijke
behandeling bereikt van degenen die eenmalig een bepaald bedrag aan bijstand ontvangen en
degenen die over de periode van een jaar in totaal een vergelijkbaar bedrag ontvangen in de vorm
van een aantal periodieke aanvullingen; MvT, biz. 127.
3 MvT, bIz. 127.
4 RvS, AG 14 juli 1993, JABW 1993/247.
5 RvS, AG IS september 1988, JABW 1989/10. Het betrof in casu een zakelijk recht van de
moeder van betrokkene. Zie ook RvS, AG 12 februari 1991, JABW \991/85.
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gelegen zijn.? Onder woning wordt mede begrepen een woonschip (art. 5,
tweede lid, ABW).7 De regeling is niet van toepassing op een woonwagen (art.
20, zesde lid, onder b, ABW). Een hypotheek kan immers enkel op register-
goederen worden gevestigd en een woonwagen is geen registergoed." De
regeling is evenmin van toepassing op de zelfstandige (art. 20, zesde lid, onder
a, ABW). Ten aanzien van de zelfstandige geldt als uitgangspunt dat aIle
beschikbare vermogensbestanddelen, inclusief het vermogen belegd in de eigen
woning, bestemd zijn voor het bedrijf of het zelfstandig beroep. Bij de bepa-
ling van de behoeftigheid blijft dit vermogen derhalve buiten beschouwing (art.
52, tweede lid, onder b, ABW).

Op basis van de delegatiebepaling van art. 20, zevende lid, ABW zijn in het
Besluit krediethypotheek bijstand (BKB/ nadere regels getroffen inzake onder
andere de taxatie van de woning, de vestiging van de hypotheek en de aflos-
sing van de schuld.

Volgens art. 2, eerste lid, BKB is het maximum bedrag van de lening gelijk
aan de waarde van de woning in het economische verkeer bij vrije oplevering,
verminderd met de daarop rustende schulden en met het vrij te laten vermogen
als bedoeld in art. 20, derde lid, ABW. Vestiging van de hypotheek neemt
enige tijd in beslag. Tot die tijd wordt de bijstand verleend onder de voorwaar-
de dat de eigenaar aan de vestiging van de hypotheek meewerkt. Weigert hij
dit, dan is de reeds verleende bijstand terstond opeisbaar (art. 110, eerste lid,
ABW). Ter vaststelling van de waarde van de woning vindt taxatie plaats door
een beedigd taxateur voor onroerende zaken die door B en W in overeenstem-
ming met B en W wordt aangewezen.'? Gelet op het feit dat B en W ingevol-
ge art. 68, eerste lid, ABW binnen een termijn van acht weken een beslissing
op een aanvraag om bijstandsverlening dienen te nemen, zal de taxatie binnen
die termijn moeten plaatsvinden. De kosten verbonden aan de taxatie, de
hypotheekakte en de inschrijving van de hypotheek, alsmede de bijkomende
kosten, komen ten laste van de belanghebbende. Eventueel kan bijstand in deze
kosten worden verleend; op dat moment tellen ze mee voor het in art. 20,
tweede lid, onder a, ABW genoemde bedrag (art. 2, derde lid, BKB). Er wordt

6 RvS, AG 10 november 1989, JABW 1990157.

7 In die zin reeds KB 4 november 1981, JABW 1982/28; AB 19821117 m.n. Van Schouwenburg.
8 De uitdrukkelijke wetsbepaling van art. 20, zesde lid, onder b, ABW is nodig omdat in art. 5,
tweede lid, ABW voor de toepassing van de wet onder een woning - naast een woonschip - mede
een woonwagen wordt verstaan.
9 Besluit van 12 april 1995, Stb. 204.

10 Zie in dat kader KB 25 april 1988, JABW 1988/228: bezwaar wordt gemaakt tegen de hoogte
van de taxatie, nu deze f 20.000 hoger ligt dan de taxatie voor de onroerendgoedbelasting. In casu
is uitgegaan van een door een beedigd makelaar opgesteld taxatierapport en heeft betrokkene geen
gebruik gemaakt van de schriftelijk geboden mogelijkheid om een voorkeur uit te spreken voor
een bepaalde taxateur. Voorts is een bereidverklaring ondertekend. Aangenomen moet worden dat
zowel betrokkene als B en W destijds met de taxatie konden instemmen, zodat deze geacht kan
worden in overeenstemming te zijn met de in het BKH (oud) gestelde eisen.
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in beginsel geen rente geheven over de geldlening; voorrang wordt gegeven
aan het aflossen van de geldlening. De aflossing van de geldlening vangt aan
op het moment van beeindiging van de bijstandsverlening. De aflossing vindt
plaats gedurende ten hoogste tien jaar, in maandelijkse termijnen; het maand-
bedrag wordt telkens voor een peri ode van een jaar vastgesteld (art. 4, eerste
tot en met derde lid, BKB). Er is voorzien in een regeling van uitstel van
betaling (art. 4, vierde tot en met zesde lid, BKB). Is de belanghebbende
schuldig nalatig in het voldoen van de vastgestelde aflossing, dan is het nog
niet afgeloste dee Ivan de geldlening terstond opeisbaar en is daarover tevens -
en in afwijking van de hoofdregel - wettelijke rente verschuldigd (art. 4,
zevende lid, BKB). Is na de aflossingsperiode van tien jaar een deel van de
geldlening nog niet afgelost, dan is vanaf dat moment over het nog niet
afgeloste deel een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente verminderd
met drie procent (art. 5, eerste en tweede lid, BKB). Bij verkoop of vererving
van de woning vindt vereffening van een eventueel resterende schuld plaats. Bij
verkoop ontvangt de belanghebbende ten minste een bedrag ter hoogte van het
bescheiden vermogen. Levert de verkoop onvoldoende op om de schuld te
voldoen, dan wordt het meerdere buiten invordering gesteld (art. 6 BKB).

De mer geschetste regeling komt in grote lijnen overeen met de onder het oude recht bestaande
situatie; zie art. 7a ABW (oud) en het oude Bijstandsbesluit krediethypotheek. Anders dan nu het
geval is was onder het oude recht wei rente verschuldigd over de geldlening. Aflossing van de
geldlening en de verschuldigde rente vond plaats over een periode van in beginsel 25 jaar.

2.2.2. Bijstandsverlening voor de kosten van noodzakelijke duurzame
gebruiksgoederen

Een inkomen op het niveau van het sociaal rmmmum, zoals de algemene
bijstand, wordt in principe toereikend geacht om te reserveren voor de aan-
schaf van duurzame gebruiksgoederen, zo bleek uit hoofdstuk 6, § 4.1. Is een
dergelijk goed echter aan vervanging toe zonder dat de noodzakelijke reserve-
ring heeft: plaatsgevonden, dan kan bijzondere bijstand worden verleend. De
bijzondere bijstand kan worden verleend in de vorm van een geldlening of
borgtocht, dan wei in de vorm van een bedrag om niet (art. 21, eerste lid,
ABW). Mede gelet op het duurzame karakter van het go ed, ligt het vol gens de
regering voor de hand dat de vorm van de geldlening wordt gekozen. II In
plaats van vooraf reserveren, kan men dan achteraf aflossen voor iets wat men
geacht wordt zelf te bekostigen.

W ordt inderdaad voor de vorm van een geldlening gekozen, dan dienen B en
W de aflossingsbedragen en de duur van de aflossing mede af te stemmen op
de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende. De
aflossingsbedragen dienen in ieder geval zodanig te worden vastgesteld dat de

II MvT, biz. 128.
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belanghebbende blijft besehikken over een inkomen gelijk aan de beslagvrije
voet bedoeld in art. 475d Rv. (art. 21, tweede lid, ABW). Het is volgens de
regering over het algemeen sleehts verantwoord gedurende een beperkte
peri ode het aflossingsbedrag zodanig vast te stellen dat de volledige ruimte tot
aan de beslagvrije voet wordt gebruikt." De wet bepaalt niets over de ver-
sehuldigdheid van rente over de geldlening; de gemeente is op dat punt
derhalve vrij. Volgens de regering eehter vloeit uit de aard van de ABW voort,
dat van de mogelijkheid tot renteheffing een terughoudend gebruik wordt ge-
maakt."

Gelet op het eomplementaire karakter van de ABW komt bijstandsverlening
overigens pas aan de orde indien vaststaat dat betrokkene de benodigde lening
met via de normale kredietverlenende instanties kan verkrijgen. Kredietverle-
ning door deze instanties geldt met andere woorden als voorliggende voorzie-
ning (vgl. voor laatstgenoemd begrip hoofdstuk 6, § 5.2). Teneinde een
optimale insehakeling van de reguliere kredietverlening mogelijk te maken, ook
voor degenen met een laag inkom en en derhalve een beperkte aflossingscapaci-
teit, be staat er de mogelijkheid van bijstandsverlening in de vorm van borg-
tocht. Hiervoor is in de ogen van de regering echter alleen aanleiding indien
vaststaat dat zonder de borgtoeht de lening niet zou worden verstrekt. Voorko-
men dient te worden dat de mogelijkheid van borgstelling Ieidt tot een onte-
reehte afwenteling van het bedrijfsrisieo van kredietverlenende instellingen op
de bijstand."

We kennen de hier beschreven regeling reeds uit het oude recht; zie art. 4 ABW (oud) en art. 18d
BLN.

2.2.3. Bijstandsverlening aan een zelfstandige

In § 6 van hoofdstuk 6 heb ik aandaeht besteed aan het feit dat het reeht op
algemene bijstand voor zelfstandigen verbonden is aan bijzondere voorwaarden,
met name betrekking hebbend op de levensvatbaarheid van het bedrijf of het
zelfstandig beroep van de zelfstandige. Ook werd opgemerkt dat de ABW voor
zelfstandigen voorziet in de mogelijkheid van bijstandsverlening in de behoefte
aan bedrijfskapitaal. In de voorliggende paragraaf komt aan de orde in welke
vorm aan zelfstandigen bijstand wordt verleend. Naast art. 22 en 23 ABW zijn
daarbij van belang de bepalingen uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen
(BBZ).

Zie voor de situatie onder het oude recht art. 4 en 4a ABW (oud) en het oude Bijstandsbesluit
Zelfstandigen.

12 MvT, bIz. 128.
13 MvT, bIz. 42.
14 MvT, bIz. 128.
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2.2.3.1. Bijstandsverlening in de behoefte aan bedrijfskapitaal

De verlening van algemene bijstand aan zelfstandigen is bedoeld voor het
opvangen van inkomensproblemen van tijdelijke aard; vandaar dat die bij-
standsverlening aan een duurbeperking is verbonden. Soms evenwel is het
verstrekken van algemene bijstand niet voldoende om de inkomensproblemen
van de zelfstandige op te lossen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om kortlo-
pende verplichtingen in langlopende verplichtingen om te zetten, of om
investeringen te doen. Er bestaat in een dergelijke situatie behoefte aan
bedrijfskapitaal. In deze behoefte kan bijstand worden verleend (art. 8, vijfde
lid, ABW). In principe vindt bijstandsverlening plaats in de vorm van een
geldlening of borgtocht (art. 22, eerste lid, ABW). De wet geeft geen prioriteit
aan een van beide mogelijke vormen. Als voordeel van borgtocht wordt voor
de gemeente gezien dat de inning van rente en atlossing door de bank gebeurt.
De zelfstandige heeft het voordeel dat de eigen bank als regel de kredietver-
strekker is, zodat er niet een nieuwe instantie bijkomt; nadelig zijn de hogere
kosten, zoals afsluitprovisie en mogelijk hogere rente, die borgstelling met zich
meebrengt." Aan de bijstandsverlening zijn nadere voorwaarden verbonden;
met name is voorzien in een maximumbedrag, een rentebeding en een maxi-
mumlooptijd.

De geldlening bedraagt voor een zelfstandige die reeds gedurende een redelijke termijn als zodanig
werkzaam is geweest maximaal f 300.000 per bedrijf of zelfstandig beroep. De rente - die in
principe het niveau van de bankrente voIgt, waarmee zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de in
het bedrijfsleven normale gang van zaken - bedraagt gedurende de gehele looptijd van de
geldlening 7% per jaar. De looptijd van de geldlening is ten hoogste tien jaar (art. 5 BBZ). WeI
voorziet art. 21 BBZ in een regeling inzake uitstel of verlaging van betaling; over de gehele
looptijd van een lening kan maximaal gedurende een periode van drie jaar uitstel worden verleend.
Wordt bijstand verleend in de vorm van een borgtocht, dan geldt voor de genoemde zelfstandige
eenzelfde maximumbedrag per bedrijf of zelfstandig beroep en eenzelfde maximale looptijd; de
borgtocht kan aileen worden aangegaan met een bank (art. 6 BBZ). Voor een beginnend zelfstan-
dige geldt een afwijkend maximumbedrag van f 40.000 (art. 12, eerste lid, BBZ), voor de oudere
zelfstandige van f 15.000 (art. 13, derde lid, BBZ). Zie voor de afbakening van de verschillende
categorieen zelfstandigen hoofdstuk 6, § 6 van dit boek.

Soms is het voor de zelfstandige niet mogelijk de rente- en atlossingsver-
plichtingen die aan een geldlening zijn verbonden op te brengen. In dergelijke
gevallen wordt in afwijking van het zojuist genoemde uitgangspunt bijstand in
de behoefte aan bedrijfskapitaal om niet verleend. Zulks is het geval indien het
inkomen van de zelfstandige duurzaam lager is dan de som van de normbij-
stand en de verleende bijzondere bijstand en diens vermogen een bepaalde
grens niet te boven gaat (art. 22, tweede lid, onder a, ABW). De bijstandsver-
lening om niet bedraagt maximaal f 15.000 per bedrijf of zelfstandig beroep
(art. 7 BBZ). De wet voorziet daarnaast in het ambtshalve geheel of gedeelte-
lijk ornzetten van een geldlening in een bedrag om niet indien het inkomen van

15 Aldus de NvT bij het BBZ, Stb. 1995/203, bIz. 29.
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de zelfstandige gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden
lager is dan de som van de normbijstand en de verleende bijzondere bijstand en
diens vermogen een bepaalde grens niet overschrijdt (art. 22, tweede lid, onder
b, ABW). Het betreft zelfstandigen met een langdurig laag inkomen en een
gering eigen vermogen die reeds in de problemen komen bij een kredietbe-
hoefte van beperkte omvang. Verbetering van de bedrijfsvoering is meestal
door in de persoon gelegen factoren (leeftijd, kennis, ervaring) niet mogelijk.
Een andere mogelijkheid in het bestaan te voorzien is veelal niet voorhanden.
Zonder bijstandsverlening kan de voortzetting van het bedrijf of beroep in
gevaar komen."

Het vennogen mag niet meer bedragen dan f 282.000. Bedraagt het eigen vermogen meer dan f
77.800 doch minder dan f 282.000, dan mag het eigen vermogen niet meer bedragen dan 30% van
het totale vermogen (art. 3 BBZ). Voor oudere zelfstandigen geldt een afwijkende vermogensgrens
van f 197.500 (art. 13, tweede lid, BBZ). Via het stellen van de genoemde grenzen wordt bereikt
dat het vennogen niet volledig buiten beschouwing blijft, dit ondanks het feit dat de zelfstandige
het vennogen voor de bedrijfsvoering nodig heeft. Ligt het vermogen van de zelfstandige boven
de aangegeven grenzen, dan wordt ook de bijstand in de noodzakelijke kosten van het bestaan
verleend in de vorm van een geldlening tegen bankrente.

2.2.3.2. Bijstandsverlening in de noodzakelijke bestaanskosten

Een moeilijkheid bij de zelfstandige is, dat diens inkomen over het lopende
boekjaar niet of nauwelijks kan worden vastgesteld; vaststelling is eerst enige
tijd na afloop van het boekjaar mogelijk. In het verlengde hiervan kan ook
eerst achteraf worden vastgesteld of de zelfstandige over een bepaalde periode
recht heeft op bijstand ter voorziening in de noodzakelijke bestaanskosten en,
zo ja, wat de omvang van dat recht is. Om nu bij inkomensproblemen van de
zelfstandige toch onmiddellijk te kunnen optreden, wordt bijstand ter voorzie-
ning in de noodzakelijke bestaanskosten voorlopig verleend in de vorm van een
renteloze geldlening die in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald (art. 23,
eerste lid, ABW). Definitieve vaststelling van de hoogte van de bijstand vindt
plaats zodra het inkomen bekend is over het boekjaar waarin de bijstand is
verleend. In dat kader verplicht art. 10, eerste lid, BBZ de zelfstandige om
binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar de administratie aan B en
W te overleggen. Is het inkomen gelijk of lager dan de toepasselijke jaarnorm,
dan wordt de geldlening omgezet in een bedrag om niet en vindt eventueel
aanvullende bijstandsverlening om niet plaats. Bedraagt het inkomen meer dan
de jaarnorm, dan wordt de te veel verleende bijstand teruggevorderd en vindt
voor het overige ornzetting van de geldlening in een bedrag om niet plaats. Ais
nadere voorwaarde voor de bijstandsverlening om niet geldt dat het vermogen
van de zelfstandige een bepaalde grens (zie het slot van de vorige paragraaf)
niet te boven mag gaan (art. 23, tweede lid, ABW jo. art. 10, tweede lid,

16 Aldus de NvT bij het 8BZ, Stb. 1995/203, biz. 30.

219



BBZ). Wordt de vennogensgrens overschreden, dan wordt de renteloze
geldlening gehandhaafd na afloop van het tijdvak waarin bijstand is verleend.
Met ingang van het jaar volgend op het laatste jaar van de bijstandsverlening
dient hierop een jaarlijkse aflossing van tenminste 10% te worden voldaan.
Voor zover de zelfstandige, naar het oordeel van B en W, een deel van de
verschuldigde aflossing niet kan voldoen, wordt uitstel van betaling verleend
(art. 11 BBZ).

Indien naar verwachting de definitieve bijstand weuug van de voorlopige
bijstand zal afwijken, wordt de bijstand meteen om niet verleend. De wet stelt
dienaangaande de volgende voorwaarden: (a) de uitkeringsduur is ten hoogste 6
maanden; (b) de inkomensvonning in het betreffende bedrijf of zelfstandig
beroep verloopt regelmatig over het jaar en het inkomen is duurzaam lager dan
de som van de nonnbijstand en de verleende bijzondere bijstand; en (c) het
vennogen van de zelfstandige gaat de meergenoemde grens niet te boven (art.
23, derde lid, ABW).

2.2.4. Bijzondere gevallen

In een aantal nader omschreven bijzondere gevallen kan, in afwijking van het
uitgangspunt van bijstandsverlening om niet, eveneens bijstand worden ver-
leend in de vonn van een geldlening of borgtocht. Zulks is mogelijk indien:
(a) redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende op korte
tennijn over voldoende rniddelen zal beschikken om over de betreffende
peri ode in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien;
(b) de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend
besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;
(c) de aanvraag een door de belanghebbende te betalen waarborgsom betreft;
(d) het bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast
betreft (art. 24 ABW).

Het betreft een bevoegdheid van B en W. Deze zijn eveneens vrij om al dan
niet tot renteheffing over een verstrekte geldlening over te gaan. Net als bij de
verstrekking van een geldlening voor de aanschaf van duurzarnen gebruiks-
goederen, vloeit volgens de regering uit de aard van de ABW voort, dat van de
mogelijkheid tot renteheffmg een terughoudend gebruik wordt gemaakt.'?

Een bepaling conform art. 24 ABW kwam in het oude recht niet voor. Interessant is dat deze
bepaling in het Voorontwerp tot herinrichting van de ABW nog open was geformuleerd: bijstands-
veriening in de vorm van een geldlening of borgtocht werd mogelijk geacht indien de belangheb-
bende in bijzondere ornstandigbeden verkeerde en de aard van de kosten daartoe naar het oordeel
van B en W aanleiding gaf. In de MvT bij het Voorontwerp werden als voorbeelden genoemd de
situaties die thans in de onderdelen a, b en c van art. 24 zijn opgenomen. Voor opname in de wet
was gepleit door de Commissie Sociale Voorzieningen. Met het oog op het gevaar van vervaging

17 MvT, biz. 42.
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van de grens tussen leenbijstand en terugvordering achtte zij een open formulering ongewenst.
Volgens de commissie eist de rechtszekerheid voor de client een goede afbakening tussen bijstand
om niet - met in bepaalde gevallen de mogelijkheid om tot terugvordering over te gaan - en
bijstand als geldlening."

Het bepaalde onder d is in de loop van de parlementaire behandeling van het herinrichtingsvoor-
stel aan art. 24 ABW toegevoegd. De regering acht het gewenst dat, wanneer de gemeente in
afwijking van de regel besluit tot bijstandsverlening ter aflossing van een schuldenlast, de
gemeente evenzeer bevoegd is te bepalen in welke vorm bijstandsverlening plaatsvindt."

2.2.5. Bijstandsverlening bij wijze van voorschot

De bijstand die bij wijze van voorschot wordt verleend, heeft de vonn van een
renteloze geldlening (art. 25 ABW). De regering hecht eraan dat de aanvrager
van bijstand aldus nadrukkelijk wordt geconfonteerd met het voorlopige
karakter van het voorschot en met het gegeven dat dit in voorkomende geval-
len moet worden terugbetaald." Zie over de verstrekking van voorschotten
nader hoofdstuk 9, § 7.

3. Hoogte van de algemene bijstand

De ABW bevat een uitgebreide regeling inzake de hoogte van de algemene
bijstand. Dienaangaande maak ik hiema eerst een aantal opmerkingen van
algemene aard (§ 3.1). Vervolgens besteed ik aandacht aan de wettelijke
norrnensystematiek. De wet kent een stelsel van landelijke bijstandsnormen (§
3.2). Belangrijkste differentiatiecriteria zijn de leefvonn en de leeftijd van
belanghebbenden. Onderscheiden wordt tussen alleenstaanden, alleenstaande
ouders en gehuwden. Daarbij is het van belang of de belanghebbenden al dan
niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt (§ 3.2.1). De wet bevat verder
specifieke nonnen voor belanghebbenden die in een inrichting verblijven (§
3.2.2). De landelijke bijstandsnonnen zijn voor alleenstaanden en alleenstaande
ouders niet in aIle gevallen toereikend om in de noodzakelijke kosten van het
bestaan te voorzien. De gemeente is in een dergelijk geval verplicht een
toeslag te verlenen. W oont de alleenstaande of de alleenstaande ouder aIleen in
een woning, dan is de maximale toes lag verschuldigd. In andere situaties is de
gemeente bevoegd zelf de hoogte van de toes lag te bepalen, zulks op basis van
een door de gemeenteraad in een verordening vastgelegd gemeentelijk toes la-
genbeleid (§ 3.3).

B en W kunnen in een aantal door de wet aangegeven gevallen tot categori-
ale verlaging van de landelijke bijstandsnonn of de gemeentelijke toeslag
overgaan. De wet biedt die mogelijkheid in situaties waarin gehuwden de

18 Zie Commissie Sociale Voorzieningen (1990), biz. 20 en (1991), biz. 51.
19 Derde NvW, biz. 6-7.
20 NvW, biz. 57.
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algemene bestaanskosten met een ander kunnen delen, in situaties waarin
woonkosten ontbreken, ten aanzien van schoolverlaters en ten aanzien van 21
en 22-jarigen. Ook het gemeentelijk beleid ten aanzien van deze categoriale
verlagingen dient in de zojuist genoemde gemeentelijke verordening te worden
neergelegd (§ 3.4).

B en W hebben daamaast de mogelijkheid om met toepassing van het indivi-
dualiseringsbeginsel in bijzondere gevallen - zowel naar boven als naar
beneden - van de wettelijke of gemeentelijke regels af te wijken (§ 3.5).

3.1. A1gemeen

De hoogte van de algemene bijstand is het verschil tussen de normbijstand en
het eigen inkomen (art. 26, tweede lid, ABW). De algemene bijstand vult - wat
anders gezegd - het eigen inkomen aan tot op het niveau van de normbijstand.
De wet gebruikt overigens de term 'normbijstand' niet, doch spreekt van 'de
bijstandsnorm bedoeld in paragraaf 2 en 3' (van hoofdstuk IV ABW). Para-
graaf 3 van hoofdstuk IV ABW bevat echter geen bijstandsnormen, doch heeft
betrekking op verhogingen of verlagingen van de in paragraaf 2 onderscheiden
normen. Met de term 'normbijstand' doel ik op de algemene bijstand die de
belanghebbende toekomt gelet op de toepasselijke landelijke bijstandsnorm en
de toepasselijke gemeentelijke verhogingen en verlagingen. Op deze normbij-
stand worden de inkomsten van de belanghebbenden in mindering gebracht.
Daarbij worden bepaalde vrijlatingen in acht genomen. Ik verwijs voor een en
ander naar hoofdstuk 6, § 4.2.1 en § 4.2.3.

In de algemene bijstand is een vakantietoeslag begrepen ter hoogte van 5,2
procent van die bijstand (art. 26, derde lid, ABW).

In het oude recht werden de bijstandsnormen vastgesteld als een maandelijkse uitkering die werd
verhoogd met een vakantietoeslag. Deze splitsing tussen maandelijkse uitkering en de aanspraak op
vakantietoeslag sloot niet aan op het - ook in de vaste jurisprudentie gevolgde - uitgangspunt dat
voor het recht op algemene bijstand het totale inkomen van de belanghebbende dient te worden
vergeleken met de totale bijstandsnorm (zie RvS, AG 5 december \988, JABW \989/75). Ook als
een inkom en de maandnorm te boven gaat, kan recht op bijstand bestaan en wei als over dat
inkomen geen aanspraak op vakantietoeslag bestaat. Andersom kan het voorkomen dat bij een
inkomen dat onder de maandnorm ligt geen recht op bijstand bestaat, namelijk als de aanspraak op
vakantietoeslag hoger is dan in de bijstand. Op dit punt wordt volgens de regering duidelijkheid
bereikt door de bijstandsnorm uit te drukken als een bedrag waarin de aanspraak op vakantietoe-
slag is begrepen."

De algemene bijstand wordt verhoogd met de loonbelasting en de premies
volksverzekeringen waarvoor de gemeente die de bijstand verleent krachtens de
Wet op de loonbelasting inhoudingsplichtige is, alsmede met de over de
bijstand verschuldigde ziekenfondspremie (art. 26, vierde lid, ABW). De uitke-

21 MvT, biz. 46.
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ringsgerechtigde dient uit zijn uitkering zelf de nominale premie voor de
ziekenfondsverzekering en de AWBZ-verzekering te voldoen.

3.2. Landelijke bijstandsnormen

De landelijk gegarandeerde bijstandsnormen zijn neergelegd in § 2 van hoofd-
stuk IV van de ABW (art. 29-32). Er wordt zoals gezegd gedifferentieerd naar
leefvorm en leeftijd van de belanghebbenden. Verder bestaan er afzonderlijke
normen voor degenen die in een inrichting verblijven.

3.2.1. Leefvorm en leeftijd

In § 5.1 van het vorige hoofdstuk is de uitkeringspositie van jongeren aan de
orde geweest. Duidelijk werd in de eerste plaats dat voor minderjarigen in
beginsel geen recht op bijstand bestaat, nu de minderjarige geacht wordt onder
de toepassing van het beginsel van gezinsbijstand te vallen. In de tweede plaats
bleek ten aanzien van jongeren van 18 tot 21 jaar dat bijstandsverlening slechts
bij uitzondering noodzakelijk wordt geacht. Bestaat recht op bijstand, dan geldt
een bijstandsnorm die - in beginsel - is afgeleid van de kinderbijslagbedragen
voor de betreffende leeftijdscategorie." Daarbij wordt gedifferentieerd naar de
leefvorm: er gelden aparte bedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders,
gehuwden zonder kinderen en gehuwden met kinderen. Ten aanzien van
gehuwden is daarbij nog van belang of be ide of slechts een van de partners
jonger is dan 21 jaar (art. 29 ABW).

Is de bijstandsgerechtigde 21 jaar of ouder dan gelden normbedragen die zijn
afgeleid van het minimum/oon. Ook hier wordt onderscheiden naar lee.fvorm: er
gelden aparte bedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden
(art. 30 ABW). Voor gehuwden is de landelijke bijstandsnorm op netto-basis
gelijk aan 100% van het wettelijk minimumloon voor volwassenen. De alleen-
staande ontvangt de helft van dit bedrag, dat wil zeggen 50% van het mini-
mumloon. De alleenstaande ouder zit daar met een normbedrag van 70% van
het minimumloon tussenin. Aan de bepaling van beide laatstgenoemde normen
ligt de veronderstelling ten grondslag dat de alleenstaande (ouder) de algemene
bestaanskosten geheel met een ander kan delen." Blijkt die veronderstelling
onjuist - en volgens de regering is dat als regel het geval - dan is er aanleiding
tot het verlenen van een gemeentelijke toes lag; zie nader § 3.3.

22 Yoor jongeren met kinderen gelden hogere bedragen. Het werd onbillijk geacht dat de
ouderlijke onderhoudsplicht waarop deze jongeren in beginsel een beroep dienen te doen, zich
mede zou uitstrekken tot eventuele kleinkinderen; zie Kamerstukken II, 1994-1995, 22545, nr. 40
(amendement Doelrnan-Pel).
23 NvW, biz. 29.
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De ABW geeft een definitie van de verschillende in de wet onderscheiden
leefvormen. Onder alleenstaande wordt verstaan de ongehuwde- die geen tot
zijn last komende kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met
een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad (art. 4, onder
a, ABW). Onder alleenstaande ouder wordt verstaan de ongehuwde die de
volledige zorg heeft voor een of meer tot zijn last komende kinderen en geen
gezamenlijke huishouding voert met een ander (art. 4, onder b, ABW). Als ten
taste komend kind geldt het kind jonger dan 18 jaar voor wie de alleenstaande
ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken (art. 4, onder e,
ABW). Onder gehuwde wordt mede verstaan de ongehuwde die met een ander
een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de
eerste graad (art. 3, eerste lid, onder a, ABW). Er is derhalve sprake van een
wettelijke gelijkstelling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Voor
een uitgebreide uiteenzetting van de strekking en reikwijdte van deze gelijk-
stelling verwijs ik naar § 2 van hoofdstuk 6. Heeft een van de gehuwden geen
recht op algemene bijstand - bijvoorbeeld omdat hij illegaal in Nederland
verblijft of omdat hij uitgesloten is van het recht op bijstand - dan is voor de
rechthebbende echtgenoot de bijstandsnorm gelijk aan de bijstandsnorm die
voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou ge\den (art. 32 ABW).
In een dergelijk geval geldt ingevolge art. 55 ABW ook een aangepaste
middelentoets.

Niet overgenomen uit het oorspronkelijke wetsvoorstel is de regeling inzake het zogenaamde co-
ouderschap. Artikel 30, derde lid, van het oorspronkelijke ontwerp luidde als voigt: "Indien de
belanghebbende gedurende een gedeelte van de kalendermaand de zorg heeft voor een of meer tot
zijn last komende kinderen, is de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder gedurende dat
gedeelte en de bijstandsnorm voor een alleenstaande gedurende het resterende gedeelte van de
kalendermaand van toepassing." Het betrof de vertaling van een in de jurisprudentie onder het
oude recht ontwikkelde oplossing voor de situatie dat gewezen echtgenoten gezamenlijk de zorg
hebben voor de kinderen, het zogeheten co-ouderschap; zie RvS, AG 16 mei 1989, JABW
1989/235. Heeft iemand slechts gedurende een deel van de tijd de zorg voor kinderen en zijn
daaraan hogere bestaanskosten verbonden waarvoor geen beroep kan worden gedaan op de ex-
echtgenoot, dan kunnen B en W de bijstandsnorm aanvullen met een toes lag of - voor zover art.
33 ABW daartoe geen mogelijkheid biedt - met bijzondere bijstand."

3.2.2. Verblijf in een inrichting

Bij verblijf in een inrichting gelden aparte landelijke bijstandsnormen, die
verschillen naar gelang het betreft alleenstaanden en alleenstaande ouders ener-
zijds of gehuwden anderzijds (art. 31, eerste lid, ABW). Het normbedrag voor

24 Aldus de NvW, bIz. 92. Onduidelijk is wat wat wordt bedoeld met de frase 'voor zover art. 33
daartoe geen mogeJijkheid biedt'. Mijns inziens is het treffen van een regeling als hier bedoeld
zonder meer op basis van art. 33 ABW mogelijk. De gemeenten zouden daarbij rekening kunnen
houden met de onder het oude recht gewezenjurisprudentie met betrekking tot het co-ouderschap;
zie over deze jurisprudentie Roelofs (1989a en 1989b).
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gehuwden is van toepassing wanneer beide echtgenoten in de inrichting verblij-
yen. Indien slechts een van de echtgenoten in een inrichting verblijft, wordt de
bijstandsnorm voor gehuwden gesteJd op de som van de bijstandsnormen die
voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden (art.
31, tweede lid, ABW). Person en in een inrichting worden niet geconfronteerd
met een aantal beJangrijke bestaanskosten, zoals voeding, huisvesting, verwar-
ming, onderhoud en dergelijke. In deze kosten wordt door de inrichting voor-
zien; deze rekent de kosten op haar beurt door in de verpleeg- of verzorgings-
prijs, een prijs die over het algemeen buiten de ABW om wordt vergoed.
Tegen deze achtergrond is de bijstandsnorm afgestemd op de beperkte uitgaven
die voor rekening van de belanghebbende blijven en die niet worden geacht in
de verpleging of verzorging te zijn begrepen." Ik wijs er nog op dat de
belanghebbende jonger dan 21 jaar die in een inrichting verblijft is uitgesloten
van het recht op algemene bijstand (art. 10, tweede lid, onder a, ABW; zie
hoofdstuk 6, § 5.1). De in art. 31 ABW genoemde bijstandsnormen zijn
derhalve aileen van toepassing op personen van 21 jaar of ouder.

De wet geeft een definitie van de term inrichting; hieronder wordt verstaan:
(1) een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaarnhe-
den richt op het bieden van verpleging of verzorging aan aldaar verblijvende
hulpbehoevenden; (2) een instelling die zich blijkens haar doelstelling en
feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van slaapgelegenheid, waarbij de
mogeJijkheid van hulpverlening of begeJeiding gedurende meer dan de heJft
van ieder etmaal aanwezig is (art. 1, onder d, ABW). De feiteJijke werkzaam-
heden kunnen volgens de regering onder meer blijken uit het door de instelling
aangeboden voorzieningenpakket. Van belang is met name of de instelling
voorziet in kost en inwoning van de beJanghebbende. Aangezien dit in de
meeste inrichtingen, zoals bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en
opvangtehuizen, het geval is, is bijstandsverlening aan personen in inrichtingen
vol gens de regering slechts in een beperkt aantal gevallen aan de orde." Het
bepaalde onder punt (2) is in de wet opgenomen in verband met het ontstaan
van een groot tussengebied - met name op het terrein van de maatschappeJijke
opvang - tussen zeJfstandig wonen enerzijds, en volledig verzorgd verblijf in
een inrichting anderzijds. De bepaling strekt er volgens de regering toe om ten
aanzien van deze voorzieningen een objectief waarneembare scheidslijn te
trekken tussen datgene dat als (begeleid) zelfstandig wonen kan worden be-
schouwd en datgene dat als verblijf in een inrichting moet worden bezien."

Het oude recht kende geen definitie van het begrip inrichting. In de jurisprudentie werd zowel de
doelstelling als het feitelijk functioneren van de betreffende organisatie in ogenschouw genomen.
Seide elementen zijn in de begripsomschrijving opgenomen.

25 Aldus de MvT, bIz. \34.
26 MvT, bIz. 106.
27 Tweede NvW, biz. 6.
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3.3. Verhoging van de bijstandsnormen: gemeentelijke toeslagen

Zoals hiervoor in § 3.2.1 reeds werd opgemerkt ligt aan de landelijke bij-
standsnormen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders de veronderstelling
ten grondslag dat de belanghebbende de algemene bestaanskosten geheel met
een ander kan delen. Blijkt die veronderstelling onjuist, en heeft de belangheb-
bende - als gevolg van het niet of niet geheel kunnen delen van deze kosten
met een ander - hogere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan dan
waarin de landelijke bijstandsnonn voorziet, dan zijn B en W verplicht een
toeslag op de bijstandsnorm te verlenen. De verplichting geldt enkel ten
opzichte van belanghebbenden van 21 jaar of ouder (art. 33, eerste lid,
ABW).28 De toeslag is bedoeld ter dekking van aIle extra algemeen noodzake-
lijke kosten die een alleenstaande kan hebben ten opzichte van degene die met
zijn partner een gezamenlijke huishouding voert. Derhalve niet aIleen woonkos-
ten, maar ook aIle andere uitgaven waarbij partners een schaalvoordeel hebben
omdat zij aIle kosten van huisvesting en huishouding gezamenlijk opbrengen.
Denk bijvoorbeeld aan duurzame gebruiksgoederen, zoals woninginrichting en
huishoudelijke apparatuur, en vaste lasten, zoals abonnementen en kijk- en
luistergeld. De verscheidenheid en aard van de kosten brengt volgens de
regering mee dat niet aIleen in landelijke regelgeving, maar ook in de gemeen-
telijke uitvoeringsprakijk een geconcretiseerde opsomming daarvan niet
mogelijk is. De in art. 38 ABW neergelegde voorwaarde van categoriale
vaststelling sluit aan bij de noodzaak om hierbij een min of meer forfaitaire
benadering te hanteren." Het verplichte karakter van de toeslagverlening
wordt door de regering sterk benadrukt: het betreft geen gunst, nu dit in
tegenspraak zou zijn met het karakter van de bijstand als een van overheidswe-
ge gegarandeerde bestaansvoorziening."

De toes lag is gebonden aan een maximum van 20% van het minimumloon
(art. 33, tweede lid, ABW). Aan de alleenstaande en de alleenstaande met zijn
kinderen in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft, wordt de
maximumtoeslag verleend (art. 38, tweede lid, ABW). Het wordt geacht tot de
verantwoordelijkheid van de wetgever te behoren, dat deze vastlegt dat de
alleenstaande (ouder) die aIleen woont en derhalve in de regel in de positie
verkeert dat hij zijn noodzakelijke bestaanskosten niet met een ander kan delen,
een toeslag van 20% wordt verstrekt." De eerste vraag die bij de concrete

28De leeftijdsgrens van 21 jaar brengt mee dat voor beneden-21-jarigen een eventuele aanvulling
als bijzondere bijstand moet worden verstrekt. Zie hiervoor nader hoofdstuk 6, § 5.1.
29 NvW, biz. 93.
30 NvW, biz. 30. Zulks roept de vraag op waarom dan niet van een recht op toeslag van de
belanghebbende wordt gesproken, doch van een verplichting tot toeslagverlening door het uitvoe-
ringsorgaan (vgl. hoofdstuk 6, § 8).
31 NvW, biz. 30. Gelet op deze overtuiging moet de gekozen constructie - een wettelijke bepaling
die de gemeenteraad verplicht een bepaalde regel in een gemeentelijke verordening neer te leggen -
als omslachtig worden betiteld. Men had ook kunnen volstaan met opname van de bedoelde regel

in art. 33, tweede lid, ABW.
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toepassing van het toesiagensysteem ter beantwoording voorligt betreft dan ook
de woonsituatie van de belanghebbende: woont hij - de tot zijn last komende
kinderen buiten beschouwing gelaten - aileen of heeft in diens woning nog
iemand anders zijn hoofdverblijf? Bij de beantwoording van die vraag lijkt in
eerste instantie raadpleging van de bevolkingsadministratie voor de hand te
liggen. Doorslaggevend is de daarin opgenomen registratie niet. Men kan zeer
wel op twee adressen ingeschreven staan en toch een woning delen, terwijl
men evenzeer op een adres ingesehreven kan staan zonder een woning te delen.
Denk bij dat laatste niet alleen aan een niet bijgewerkte administratie, doch ook
aan de mogelijkheid dat er op een adres sprake is van meerdere, zelfstandige
woningen (zie nader hoofdstuk 6, § 2). ~lli1LiLg~_ feitelijke situatie
bepalend. Teneinde zoveel mogelijk zieht te krijgen op die feitelijke situatie
mag varrdebelaiighebbende worden verlangd dat hij bewijsstukken overlegt
waaruit blijkt dat hij zelf de aan de woning verbonden kosten voor zijn
rekening neemt. Sluitend bewijzen dat hij niet met iemand anders de woning
deelt, kan de belanghebbende eehter niet. Bestaat er derhalve aanleiding tot
twijfel, dan ligt het voor de hand dat de gemeente nadere stappen ondemeemt,
bijvoorbeeld in de vorm van het afleggen van een huisbezoek. 32 De regering
is overigens van mening dat ten aanzien van LAT-relaties, gelet op de woonsi-
tuatie, zonder meer de maximumtoeslag moet worden verleend. In een LAT-
relatie worden weliswaar in zekere mate kosten gedeeld, doeh dat heeft over
het algemeen niet als gevolg dat de noodzakelijke bestaanskosten op een lager
niveau kunnen worden gesteld. Als de ander in belangrijke mate uitgaven van
de bijstandsontvanger voor zijn rekening neemt, waardoor diens bestaanskosten
wel lager zijn, biedt art. 44 ABW (giften van personen) de mogelijkheid om de
bijstand daarop af te stemmen. In andere situaties biedt volgens de regering de
algemene individualiseringsbevoegdheid de mogelijkheid om de bijstandsverle-
ning in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie van de belang-
hebbende."

Komen B en W tot de conclusie dat de belanghebbende aIleen woont, dan is
zoais gezegd de maximale toeslag versehuldigd (art. 38, tweede lid, ABW).
Heeft nog iemand anders zijn hoofdverblijf in de woning van de belanghebben-
de, dan rijst een tweede vraag, namelijk of de belanghebbende met die ander
een gezamenlijke huishouding voert. Onder welke omstandigheden zulks het
geval wordt geaeht, is reeds - ik zei het al eerder - uitgebreid aan de orde
geweest in § 2 van hoofdstuk 6. Komen B en W tot de eonclusie dat er

32 Vgl. de NEV, biz. 11-12. In de loop van de herinrichtingsoperatie heeft de zogenaamde
'aantoonlast' van de belanghebbende veel aandacht gelcregen. Via een 'aanscherping' of 'verzwa-
ring' van die aantoonlast zou het thans op de weg van de belanghebbende zijn gelegen om
aannemelijk te maken dat hij voor een toeslag in aanrnerking komt; zie bijvoorbeeld het EV, biz.
8. De mogelijkheden die de belanghebbende in dat verband heeft en derhalve ook de eisen die
men aan hem mag stellen, zijn echter beperkt. Bij twijfel omtrent de woonsituatie zal het mijns
inziens dan ook net als voorheen de gemeente zijn die aan de slag rnoet,
33 NvW, biz. 96-97.
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inderdaad sprake is van een gezamenlijke huishouding, dan gelden de belang-
hebbenden als gehuwden en is toeslagverlening niet aan de orde.

Deelt de belanghebbende zijn woning met iemand anders, doch is er geen
sprake van een gezamenlijke huishouding, dan wordt het gemeentelijk toesla-
genbeleid relevant en komt een derde vraag aan de orde. Die vraag luidt aan
de hand van welke criteria de gemeente tot toeslagverlening overgaat. De wet
volstaat in dat verband met de bepaling dat de verhoging dient plaats te vinden
voor zover de belanghebbende hogere algemeen noodzakelijke bestaanskosten
heeft dan waarin de landelijke bijstandsnorm voorziet, als gevolg van het niet
of niet geheel kunnen delen van deze kosten met een ander (art. 33, eerste lid,
ABW). Volgens de regering vloeit uit de wettelijke omschrijving voort dat de
gemeente voor de toeslagverlening geen andere overwegingen kan laten gelden
dan de aan- of afwezigheid van bepaalde algemeen noodzakelijke bestaanskos-
ten ten gevolge van het kunnen delen daarvan met een ander. De zekerheid van
een toereikende bijstandsverlening zou volgens de regering te zeer in het
geding komen als de verlening van een toeslag bijvoorbeeld afhankelijk zou
worden gesteld van de inspanningen die de belanghebbende levert om zelfstan-
dig in het bestaan te voorzien; daarvoor worden de uitstroompremie en de
sanctietoepassing de aangewezen instrumenten geacht." Van belang is verder
de opvatting van de regering dat bij de beoordeling of de belanghebbende
inderdaad hogere bestaanskosten heeft in voorkomende gevallen niet bepalend
is of deze ookfeitelijk kosten met een ander deelt, maar of het - gegeven diens
omstandigheden - redelijk is ervan uit te gaan dat deze kosten kunnen worden
gedeeld. Als voorbeeld wordt genoemd de situatie van een hoofdbewoner die
de woning met een ander bewoont. Volgens de regering zou er een ongewenste
gebruikersruimte ontstaan als de hoogte van de toeslag ervan afhankelijk is of
de medebewoner, hoewel deze daartoe financieel in staat is, ook feitelijk een
bijdrage levert in de woonkosten. Vandaar dat wordt gesproken van het kunnen
delen van de kosten. De regering stelt echter uitdrukkelijk dat hij niet heeft
gestreefd naar een situatie waarin van de belanghebbende kan worden gevergd
dat deze zijn woonsituatie aanpast om zo met een lagere bijstandsuitkering te
kunnen volstaan."

Al met al beschikt de gemeente over de nodige ruimte voor het ontwikkelen
van een eigen toeslagenbeleid. Dit beleid zal met name betrekking hebben op
situaties die onder het oude recht landelijk waren geregeld, zoals de situatie
van de woningdelers, kostgangers en onderhuurders." Het gemeentelijk
toeslagenbeleid dient in een gemeentelijke verordening te worden vastgelegd.
Daarbij moet worden aangegeven voor welke categorieen de bijstandsnorm
wordt verhoogd en op grond van welke criteria die verhoging wordt bepaald
(art. 38, eerste lid, ABW). Ik wijs er op dat, buiten de toeslagregeling op de
voet van art. 33 ABW, verhogingen op categoriale basis niet zijn toegestaan

34 NvW, biz. 93 en NEV, biz. 16. Zie over deze instrumenten hoofdstuk 8, § 3 en § 4.
35 NvW, biz. 93-94.
36 Zie art. 4, eerste en derde lid en art. 10, eerste en tweede lid, BLN.
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(art. 38, derde lid, ABW).37 Ik wijs er verder op dat de gemeente, wanneer ze
dat wil, in aile gevallen kan besluiten tot veriening van de maximale toeslag;
een differentiatie naar verschillen in bestaanskosten is niet verplicht. 38 De
vraag is echter of de gemeente hiertoe niet - gelet op de voorgenomen budget-
tering van de via de toeslagveriening uitgekeerde bijstand - wordt gedwongen.
Zie nader § 4 van dit hoofdstuk.

3.4. Verlaging van de bijstand

B en W hebben de bevoegdheid om ten aanzien van bepaalde categorieen
bijstandsgerechtigden over te gaan tot veriaging van de bijstand op categoriale
basis/" Onder het oude recht voorzag de wet zelf in lagere uitkeringsniveau's
voor de betreffende categorieen. Thans acht de regering het wenselijk een
eventuele veriaging aan de gemeenten over te laten."

De bevoegdheid bestaat in de eerste plaats ten aanzien van een echtpaar, voor
zover de belanghebbenden lagere algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan hebben dan waarin de bijstandsnorm voorziet, als gevolg van het
geheel of gedeeltelijk kunnen delen van deze kosten met een ander (art. 34
ABW). Gedacht is bijvoorbeeld aan de situatie van een inwonend verdienend
kind, dat kan worden geacht bij te dragen in de bestaanskosten. De regeling
vormt in feite het complement van de toeslagregeling voor alleenstaanden en
alleenstaande ouders. Bij de vaststelling van de toeslag kan rekening worden
gehouden met eventueel lagere bestaanskosten. Bij echtgenoten geldt echter een
landelijke norm van 100% van het minimumloon."

De bevoegdheid tot veriaging bestaat evenzeer voor zover de belanghebbende
lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de
bijstandsnorm of de toeslag voorziet, als gevolg van de bewoning van een
woning waaraan geen woonkosten zijn verbonden (art. 35, eerste lid, ABW).
De regering heeft hierbij met name het oog op krakersP Volgens de toelich-
ting op het artikel kan bij de vaststelling van de omvang van de veriaging

37 In feite zegt art. 38, derde lid, ABW, niet meer dan dat in de gemeentelijke verordening
uitsluitend dergelijke verhogingen mogen worden vastgesteld. Oat is uiteraard geen sluitende
garantie voor het tegengaan van categoriaal beleid. Koppel je het derde lid en het eerste lid van
art. 38 aan elkaar, dan moet de conclusie luiden dat als categorieen hier enkel de alleenstaanden en
alleenstaande ouders in aanmerking komen, maar deze dan ook imperatief.
38 Aldus ook expliciet de NvW, biz. 94.
39 In de titel van § 3 van hoofdstuk IV ABW wordt abusievelijk gesproken van verlaging van de
bijstandsnorm. De verlaging ziet in een geval op de bijstandsnorm, in twee gevallen op de
bijstandsnorm en de toeslag en in een geval op de toeslag.
40 NvW, biz. 31.
41 NvW, biz. 31. Vgl. art. lOa BLN.
42 NvW, biz. 31. Vgl. art. IOc BLN.
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rekening worden gehouden met kosten die voor rekening van de belanghebben-
de blijven, bijvoorbeeld om de woning weer bewoonbaar te maken." Ik meen
dat B en W gelet op de tekst van de wet ('voor zover') verplicht zijn met
dergelijke kosten rekening te houden." WeI zal het bestaan ervan door de
belanghebbende genoegzaam aannemelijk moeten worden gemaakt.

De verlaging vindt bij voorrang plaats op de gemeentelijke toeslag (art. 35, tweede lid, ABW). In
verband met de rijksvergoeding dient er volgens de regering geen enkel misverstand over te
bestaan waar het eerst op wordt gekort ..s

Ook ten aanzien van de belanghebbende die recent de deelname heeft beein-
digd aan onderwijs of beroepsopleiding op grond waarvan aanspraak bestond
op studiefinanciering op grond van hoofdstuk II van de Wet op de studiefinan-
ciering dan weI op kinderbijslag, bestaat de bevoegdheid tot verlaging van de
landelijke bijstandsnorm of de gemeentelijke toeslag (art. 36, eerste lid, ABW).
Van een recente beeindiging van de deelname aan onderwijs of beroepsoplei-
ding is sprake zolang nog geen periode van een half jaar is verstreken, gere-
kend vanaf het tijdstip van die beeindiging. B en W zijn bevoegd deze periode
met ten hoogste twee kalenderkwartalen te verlengen voor de belanghebbende
voor wie op grond van art. 2, tweede lid, van de JWG de werkloosheidsduur
wordt verlengd (art. 36, tweede lid, ABW). De verlaging vindt bij voorrang op
de gemeentelijke toes lag plaats (art. 36, derde lid, ABW). De hier aan de orde
zijnde bepaling maakt het mogelijk de onder het oude recht bestaande school-
verlatersmaatregel voort te zetten; vgl. art. la BLN. Voor degenen die gezien
hun arbeidsmarktperspectieven een verlenging van de zoekperiode krijgen,
leidde de onder het oude recht bestaande beperking tot een half jaar ertoe dat
gedurende de bijstandsperiode een inkomensverbetering ontstond. Dit doet
volgens de regering afbreuk aan het beginsel dat jongeren die daartoe in staat
zijn, hun financiele zelfstandigheid moeten verwerven door deel te nemen aan
het arbeidsproces. Via het tweede lid van art. 36 ABW kan dit ongewenste
effect thans worden voorkomen. Niet overgenomen uit de oude regeling zijn de
bepalingen met betrekking tot de onderbreking van de bijstandsverlening of de
hervatting van de studie; het wordt een gemeentelijke verantwoordelijkheid
geacht hieraan zonodig nader invulling te geven."

B en W zijn tot slot bevoegd voor een alleenstaande van 21 of 22 jaar de
toes lag afwijkend vast te stellen voor zover zij van oordeel zijn dat, gezien de
hoogte van het minimumjeugdloon, de hoogte van deze toeslag een belemme-
ring kan vormen voor de aanvaarding van arbeid (art. 37, eerste lid, ABW). In

43 NEV, biz. 12.

44 Vgl. art. 36, tweede lid, van het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat evenzeer verplichtte tot het
rekening houden met de ten laste van de belanghebbende blijvende noodzakelijke kosten voor het
onderhoud van de woning.
45 NvW, biz. 94.
46 NvW, biz. 95.
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het oude recht voorzag art. 4 BLN in lagere bijstandsnonnen voor 21- en 22-
jarigen, zulks in verband met het toepasselijke minimumjeugdloon. Thans ligt
er een gemeentelijke bevoegdheid, doch ik wijs expliciet op de wettelijke
clausule, volgens welke een verlaging ingegeven dient te zijn door het oordeel
dat de hoogte van de toeslag een belemmering kan vonnen voor de aanvaar-
ding van arbeid.

Buiten de in de wet aangegeven gevallen is een gemeentelijk categoriaal beleid
als hier bedoeld niet toegestaan (art. 38, derde lid, ABW). Gelet op de verant-
woordelijkheid om de kaders te bieden voor een toereikende bijstandsverlening,
dient volgens de regering in de wet zelf een limitatieve opsomming te worden
gegeven van de groepen voor wie kan worden besloten om de uitkering op een
lager niveau vast te stellen."

3.5. Individualisering

Naast de mogelijkheid om op categoriale basis tot verhoging of verlaging van
de algemene bijstand over te gaan, bezitten B en W op basis van art. 13, eerste
lid, ABW de bevoegdheid in het individuele geval van de hierv66r beschreven
regels - zowel de wettelijke regels als de regels uit de gemeentelijke verorde-
ning - af te wijken. In art. 38, vierde lid, ABW wordt zulks nog eens ten
overvloede venneld. Als voorbeeld voor toepassing van het individualiserings-
beginsel wordt door de regering genoemd de verhoging van de bijstand in
verband met hoge woonkosten en de verlaging van bijstand bij woonkosten die
aanmerkelijk onder de gebruikelijk verschuldigde huur liggen." Leidt toepas-
sing van het individualiseringsbeginsel tot de verlening van meer bijstand dan
op basis van de algemene (landelijke en gemeentelijke) regels vereist is, dan is
er sprake van de verlening van bijzondere bijstand.

Onder het oude recht bestond voor de situatie dat de belanghebbende werd geconfronteerd met
extra hoge woonkosten een wettelijke regeling inzake woonkostentoeslagen; zie art. 6b, 6c en 6d
BLN. Volgens de regering is het, gelet op de nieuwe uitkeringssystematiek, niet passend om ten
aanzien van kostensoorten als deze een landelijke normering te handhaven. Vanuit die gedachte
zijn ook de onder het oude recht bestaande wettelijke vergoeding van een particuliere ziektekos-
tenverzekering voor degene die niet voor het ziekenfonds in aanmerking komt, de vergoeding voor
een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en de toeslag voor alleenstaanden met
een inwonend, niet meer ten laste komend kind, afgeschaft. Zie respectievelijk het vierde lid van
art. 3, 4 en 5 BLN, art. 18, tweede lid, BZ en de voormalige Beschikking toeslagen voormalige
een-oudergezinnen (Stcrt. 1986, 170). In het oorspronkelijke wetsvoorstel tot herinrichting van de
ABW waren de hier bedoelde landelijke regelingen nog overgenomen; zie art. 37, 38 en 40 van
dat ontwerp. Artikel 39 bevatte een regeling voor de woonkostentoeslag. Het karakter van de
genoemde vergoedingen en toeslagen is naar de mening van de regering zodanig dat de gerneente-
lijke beleidsverantwoordelijkheid het best gestalte kan krijgen in het kader van de bijzondere

47 NvW, biz. 31.
48 NvW, biz. 32.
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bijstand. Slechts in specifieke omstandigheden behoeven immers deze toeslagen te worden
verleend. Daarbij wordt overigens terecht benadrukt dat het feit dat de bijstand voor de hier aan de
orde zijnde kosten niet ianger is genormeerd niet afdoet aan de aanspraak die de belanghebbende
kan maken op bijstand voor deze kosten. Het gaat immers om noodzakelijke bestaanskosten waarin
moet worden voorzien."

4. Ontwikkeling

In de loop van de herinrichtingsoperatie, zo stelde ik in de inleidende paragraaf
bij dit hoofdstuk, is de herziening van het normenstelsel uitgegroeid tot een
van de speerpunten van het vemieuwde bijstandsbeleid. In de aanvankelijke
regeringsplannen bleef dit stelsel buiten schot. Het waren de onderzoeken naar
bijstandsfraude die de aanzet gaven tot de herziening. Uit een oogpunt van
zowel uitvoerbaarheid als fraudegevoeligheid werden vraagtekens gezet bij de
bestaande, zeer gedifferentieerde norrnensystematiek. De vraag rees hoe men
tot een beter uitvoerbaar en minder fraudegevoelig systeem kon komen. De
wetgever heeft uiteindelijk geopteerd voor een splitsing tussen landelijke
bijstandsnormen en gemeentelijke toeslagen en aftrekbepalingen. Hij heeft de
oplossing met andere woorden gezocht in een vergroting van de gemeentelijke
verantwoordelijkheid." Men ontkomt echter niet aan de indruk dat er sprake
is van een verplaatsing van de problemen.

Volgens de regering werden de problemen met het oude normenstelsel voor
een groot deeI veroorzaakt door de differentiatie naar woonsituatie. Die
differentiatie wil men echter niet loslaten, nu de behoefte aan bijstand in
belangrijke mate door de woonsituatie wordt bepaald. De oplossing wordt
gezocht in een verschuiving van de afstemming op de woonsituatie van
landelijk naar gemeentelijk niveau. Hiermee wordt een vereenvoudiging
gerealiseerd van landelijke regelgeving. Daar thans echter op gemeentelijk
niveau regels moeten worden gesteld, wordt die vereenvoudiging weer teniet
gedaan. Nu iedere gemeente in beginsel haar eigen regels stelt, is er per saldo
zelfs sprake van een potentiele vergroting van de differentiatie in regelge-
ving." Bovenal echter is onduidelijk op welke wijze de afstemming op
gemeentelijk niveau de fraudegevoeligheid terugdringt; de differentiatie blijft
op zichzelf immers overeind. De door de regering geopperde mogelijkheid dat
bepaalde differentiaties niet in alle gemeenten even noodzakelijk zijn en dat
een deel daarvan derhalve achterwege zou kunnen worden gelaten - de bij-
standsveriening zou aldus mede afgestemd kunnen worden op de lokale uitvoerings-
en handhavingsmogelijkhedenf - Iijkt niet erg reeel. Een dergelijke handel-

wijze zou immers al vrij snel kunnen leiden tot een verhoging van de bij-

49 NvW, biz. 44.
50 NvW, biz. 28.
51 Potentieel, omdat deze voor een belangrijk deei zou kunnen worden voorkomen via de
totstandkoming en navoiging van uniforme normen op initiatief van de VNG.
52 NvW, biz. 33.
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standsuitgaven. Tegen de achtergrond van de in het Bijstandsakkoord tussen
Rijk en VNG overeengekomen zeer aanzienlijke besparingsdoelstelling, lijkt dit
een weinig reele optie: differentiatie is binnen die doelstelling veeleer een
noodzaak.

Los van de vraag of de nieuwe normensystematiek vanuit een oogpunt van
eenvoud en fraudebestendigheid van regelgeving een vooruitgang betekent,
bestaan er meer fundamentele bedenkingen jegens de door de wetgever ingesla-
gen weg. Ik doeI op het feit dat er bij de verlening van algemene bijstand
sprake is van gemeentelijke beleidsvrijheid, en dat in het verlengde daarvan de
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in het gedrang kunnen komen. Ook de
wetgever is van mening dat de overheveling van verantwoordelijkheden voor
de hoogte van de bijstand van het Rijk naar de gemeenten niet ten koste mag
gaan van de rechtszekerheid van degenen die van bijstand afbankelijk zijn:
over het deel van de bijstand dat voor gemeentelijke verantwoordelijkheid
komt, moet dezelfde duidelijkheid bestaan als over de bijstand die landelijk
geregeld is. Vandaar dat het gemeentebestuur de verplichting heeft het beleid
neer te leggen in een gemeentelijke verordening." Over de rechtsgelijkheid
wordt echter niet meer gerept.

Raadpleging van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot herin-
richting van de ABW laat zien dat de opstelling van de regering in de loop van
die behandeling is bijgesteld. Reeds in een vroeg stadium werd vanuit de
Kamer gepleit voor sterk vereenvoudigde (en verlaagde) landelijke normen,
met daar bovenop door de gemeente te verstrekken modules. 54 Volgens de
toenmalige staatssecretaris Ter Veld konden nadere invullingen en verfijningen
op lokaal niveau van gemeente tot gemeente uiteenlopen, hetgeen - waar het
ging om het voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan -
uit een oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid ongewenst werd
geacht. Omdat de op lokaal niveau aan te brengen verfijning ook betrekking
zou moeten hebben op niet-individueel bepaalde factoren, zouden de gemeen-
ten daarvoor richtlijnen moeten opstellen om in ieder geval op lokaal niveau
tot een gelijke behandeling van gelijke gevallen te komen. Daarmee zou
volgens Ter Veld dus slechts een verschuiving van regelgeving worden bereikt
en niet een vermindering." Met het verdwijnen van Ter Veld zijn blijkbaar
ook de meeste van de door haar geschetste bezwaren verdwenen. Haar opvol-
ger Wallage heeft met geen woord over de argumenten van zijn voorgangster
gerept. Integendeel, hij was het die via het afsluiten van een convenant met de
VNG de aanzet gaf tot het thans geldende normenstelsel. Hij was het evenzeer,
die daarbij de gemeenten wist te committeren aan een forse besparingsdoelstel-
ling.

53 NvW, bIz. 32-33.
54 VV, bIz. 56.
55 MvA, blz, 109.
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5. Vergelijking met bet overige sociale-zekerbeidsrecbt

Net als de ABW voorzien ook de overige sociale-zekerheidsregelingen in
prestaties die tot doel hebben in bepaalde situaties een derving van inkomsten
of een tekort aan inkomsten op te vangen. Als regel gaat het daarbij om
uitkeringen in geld. Aldus blijft de bestedingsvrijheid van de uitkeringsgerech-
tigde behouden. In de inleidende paragraaf bij dit hoofdstuk zagen we dat voor
de regering juist in het behoud van die bestedingsvrijheid het motief was
gelegen om naturaprestaties in de ABW te verbieden. In de overige sociale-
zekerheidsregelingen komen we ook prestaties in natura tegen. Nu het daarbij
steeds gaat om de voorziening in specifieke bestaanskosten, beperken deze de
bestedingsvrijheid van de uitkeringsgerechtigde niet. Natura-prestaties treffen
we in de eerste plaats aan in de wettelijke ziektekostenverzekeringen, de ZFW
en de AWBZ. Beide wetten voorzien in een uitgebreid verstrekkingenpakket
ten behoeve van de geneeskundige verzorging van de verzekerden. Beide
wetten ook voorzien bij wijze van uitzondering in de mogelijkheid van vergoe-
ding van de gemaakte kosten in plaats van de veriening van verstrekkingen.
Naturaprestaties komen we in de tweede plaats tegen in de AAW en WVG.
Het betreft de verstrekking van voorzieningen voor arbeidsongeschikten
respectievelijk gehandicapten. Richt de WVG zich op woonvoorzieningen,
vervoersvoorzieningen en rolstoelen, in de AAW gaat het om werkvoorzie-
ningen, eventueel in combinatie met leefvoorzieningen. Beide regelingen laten
het uitvoeringsorgaan relatief veel beleidsruimte bij de concrete invulling van
het voorzieningenpakket. Daarbij kunnen uiteraard verschillen tussen de
uitvoeringsorganen onderling ontstaan. Met name bij de gemeenteljke uitvoe-
ring van de WVG kan, gelet op het bestaan van bijna 650 uitvoeringsorganen,
de mate van differentiatie zeer groot zijn. Ik merk tot slot nog op dat zowel de
WVG als de AAWhet mogelijk maken naast naturaprestaties (goederen of
diensten) vergoedingen in de gemaakte kosten te verlenen.

Uit het voorafgaande komt nog eens duidelijk de inkomensbeschermende
functie van de sociale zekerheid naar voren. In het verlengde daarvan vervullen
de overige sociale-zekerheidsregelingen evenmin als de ABW een rol op het
terrein van de immateriele hulpverlening aan de uitkeringsgerechtigden.

Anders dan in de ABW worden de prestaties elders in de sociale zekerheid
zonder uitzondering om niet verleend. Het feit dat het uitvoeringsorgaan onder
bepaalde omstandigheden kan overgaan tot terugvordering van ten onrechte
verleende prestaties, doet hieraan niet af. In de ABW is prestatieverlening om
niet weliswaar uitgangspunt, doch in bepaalde situaties vindt de verlening van
bijstand in beginsel plaats in de vorm van een geldlening of borgtocht. Het
betreft de bijstandsverlening voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen
en in de behoefte aan bedrijfskapitaal, evenals de bijstandsverlening aan een
huiseigenaar of zelfstandige. De aard van de kosten waarvoor bijstand wordt
gevraagd, respectievelijk de bijzondere positie van de persoon door wie
bijstand wordt gevraagd, rechtvaardigen de afwijkingen van de regel. Ik merk
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daarbij nog op dat de genoemde bijzondere kosten alsmede het tekort aan
algemene bestaanskosten van een werkende zelfstandige enkel op basis van de
ABW voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor wat betreft de uitkeringen in geld moet een onderscheid worden gemaakt
tussen loongerelateerde uitkeringen en uitkeringen gerelateerd aan het mini-
mumloon.

Loongerelateerde uitkeringen treffen we enkel aan in de werknemersverzeke-
ringen WW, ZW en WAO. Het betreft het ziekengeld in de ZW, de loongere-
lateerde uitkering in de WW en de loondervingsuitkering en de vervolguitke-
ring in de WAO. Als uitkeringsgrondslag geldt het dagloon of - voor de
vervolguitkering in de WAO - het vervolgdagloon. Het dagloon is grofweg
gelijk aan het laatstverdiende loon, zij het dat dit loon slechts tot een bepaalde
grens voor vergoeding in aanmerking komt. Ook het vervolgdagloon in de
WAO is gekoppeld aan het laatstverdiende loon. De koppeling is echter minder
sterk dan bij het dagloon: hoe jonger men op de datum van ingang van de
uitkering is, hoe zwakker de koppeling. De uitkeringen bedragen steeds een
bepaald percentage van het dagloon respectievelijk het vervolgdagloon. In de
ZW is dat als regel 70%, in de WW steeds; in de WAO kan het, afhankelijk
van de mate van arbeidsongeschiktheid, om een lager percentage gaan.

De uitkeringen in de ZW, WAO en WW kennen als regel een maximumduur.
Zo wordt in beginsel over maximaal 52 weken ziekengeld verstrekt. Duurt de
arbeidsongeschiktheid na afloop van die periode voort, dan neemt de WAO
en/of AA W de inkomensbeschermende functie van de ZW over. Ook de op
basis van de WAO verstrekte loondervingsuitkering is beperkt in duur; afhan-
kelijk van de leeftijd van betrokkene op de datum van ingang van de uitkering,
varieert deze van een half tot 6 jaar. Daarna valt men terug op de doorgaans
lagere vervolguitkering. Om in aanmerking te komen voor een loongerelateerde
uitkering ingevolge de WW dient men over een vrij stevige band met het
arbeidsproces te beschikken: er geldt zowel een wekeneis als een jareneis.
Afhankelijk van de omvang van het arbeidsverleden varieert de duur van de
loongerelateerde uitkering van 6 maanden tot 5 jaar. De WW kent naast
loongerelateerde uitkeringen ook een tweetal uitkeringen die gekoppeld zijn
aan het minimumloon. Het betreft in de eerste plaats de vervolguitkering, die
toekomt aan degene die de maximumduur van de loongerelateerde uitkering
heeft bereikt. De uitkering bedraagt 70% van het minimumloon en de uitke-
ringsduur is in beginsel 2 jaar. Heeft men echter op de eerste dag van werk-
loosheid de leeftijd van 57,5 jaar bereikt, dan beloopt de uitkeringsduur 3,5
jaar. Oudere werknemers behouden aldus hun recht op WW tot aan het
bereiken van de 65-jarige leeftijd en vallen zodoende niet terug op de - gelet
op de hierin neergelegde inkomenstoets - ongunstiger IOAW. De tweede WW-
uitkering op minimurnniveau is de kortdurende uitkering. Deze bedraagt
evenals de vervolguitkering 70% van het minimumloon, terwijl de uitkerings-
duur 6 maanden beloopt. De kortdurende uitkering komt toe aan de werknemer
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die een minder sterke band heeft met het arbeidsproces, in die zin dat hij wei
aan de wekeneis, doch niet aan de jareneis voldoet.

Buiten de werknemersverzekeringen voorzien aile uitkeringsregelingen in een
bescherming die - als regel - is gerelateerd aan het minimumloon. Dit geldt
zowe! voor de volksverzekeringen AAW, AOW en AWW, als voor de sociale
voorzieningen TW, lOAW en IOAZ. De AAW voorziet daarbij in een gei'ndi-
vidualiseerde uitkering; afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid
bedraagt deze maximaal 70% van het minimumloon. In de AOW en 'AWW
bedraagt de uitkering een naar leefvorm varierend percentage van het mini-
mumloon, terwijl in de TW, lOAW en IOAZ het aanwezige inkomen tot aan
het betreffende percentage wordt aangevuld. Onderscheid wordt gemaakt tussen
gehuwden (100%), ongehuwden (70%) en ongehuwden met kinderen (90%;
100% in de AWW). Men spreekt we! van het voor elke leefvorm 'relevante
sociale minimum '. AI de genoemde regelingen voorzien in beginsel in deze!fde
minimumgarantie. De bestaansgrond van de differentiatie in regelingen is met
name gelegen in de uiteenlopende wijze waarop rekening wordt gehouden met
de overige in het huishouden aanwezige midde!en; ik verwijs dienaangaande
naar de slotparagraaf van het vorige hoofdstuk. Op die plaats bleek dat ook de
ABW zich in scherpte van de middelentoets van de andere minimumbehoefte-
regelingen onderscheidt. Daarnaast, zo blijkt uit het onderhavige hoofdstuk,
kent de ABW een afwijkende normensystematiek: anders dan in de overige
regelingen is de bescherming van het relevante sociale minimum voor alleen-
staanden en alleenstaande ouders niet volledig landelijk geregeld, doch is zij
mede afhankelijk van gemeente!ijk beleid.

Ik wijs er aan het slot van deze paragraaf nog op dat het principiele onder-
scheid tussen loonrelatering en minimumbescherming in de pub Iieke sociale
zekerheid op het niveau van de feitelijk verstrekte uitkeringen een zekere
relativering behoeft. De op basis van de werknemersverzekeringen verstrekte
uitkeringen bevinden zich namelijk in het overgrote dee! van de gevallen op of
onder het niveau van het minimumloon. Ais gevolg hiervan is er binnen de
sociale zekerheid als geheel over vrijwel de gehele linie sprake van een
bescherming op minimumniveau. Hieraan is niet aIleen debet de reeds eerder
gesignaleerde verschuiving van verzekeringen naar voorzieningen. Daarnaast
moet worden geconstateerd dat binnen de werknemersverzekeringen een
terugdringing van het principe van loonrelatering heeft plaatsgevonden. In dat
verband wijs ik bijvoorbeeld op de in de tweede helft van de jaren tachtig
gerealiseerde verlaging van het uitkeringspercentage van 80 naar 70%. Een
tweetal meer recente iIIustraties van deze ontwikkeling kan worden gevonden
in enerzijds de Wet TBA, waarbij zowel de duur als de omvang van de
loonrelatering in de WAO werd beperkt, en anderzijds de wijziging van de
WW, waarbij voor werklozen met een gering arbeidsverleden het recht op een
loongerelateerde uitkering werd vervangen door een recht op een uitkering,
gekoppeld aan het minimumloon.
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Hoofdstuk 8

Verplichtingen en sancties

1. Inleiding

Bestudering van de hoofdstukken 6 en 7 van dit boek geeft een beeld van de
aanspraken die de burger aan het geldende bijstandsrecht ontleent. Bij het
verlenen van aanspraken blijft het echter niet. Het bijstandsrecht verbindt aan
het subjectieve recht op bijstand een hele reeks van verplichtingen voor de
belanghebbende. Ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen betracht
de wetgever geen vrijblijvendheid: voorzien is in een uitgebreid stelsel van
administratieve sancties en strafsancties dat bij niet-nakoming moet worden
ingezet. Het geldende bijstandsrecht met betrekking tot de verplichtingen en
sancties vormt het onderwerp van dit hoofdstuk.

Verplichtingen en sancties zoals die in het geldende recht worden onderschei-
den, treffen we in de Armenwet van 1854 niet aan. In een armenzorgpraktijk
die was gericht op het geven van aalmoezen en op handhaving van de openba-
re orde, was er noch voor een recht op onderstand, noch voor een daarmee
verbonden stelsel van wettelijke verplichtingen, plaats. Eerst met de aanvaar-
ding van het principe dat de armenzorg op opheffing uit de toestand der
armoede gericht diende te zijn, drong ook het besef door dat de arme op diens
eigen verantwoordelijkheid moest worden aangesproken. Beide zaken vonden
een vertaling in de Armenwet 1912. Aan armen die tot werken in staat waren,
diende ondersteuning zoveel mogelijk te worden gegeven in de vorm van loon
voor arbeid. Gesteld werd dat verlening van onderstand aan val ide personen
zonder de gelegenheid te hebben hen te dwingen tot het verrichten van arbeid,
luiheid en demoralisatie zou bevorderen. De nadere uitwerking van het principe
van 'loon voor arbeid' werd aan de gemeenten overgelaten.

Met de totstandkoming van de ABW in 1963 werd de verlening van bijstand
waarlijk een zaak van recht. De introductie van een recht op bijstand vormde
het beste bewijs hiervoor. Hoewel het principe van 'loon voor arbeid' niet uit
het oude recht werd overgenomen, kende ook het nieuwe recht als uitgangspunt
dat de eigen verantwoordelijkheid van betrokkene voor moest gaan op de
gemeenschapsplicht tot bijstandsverlening. In het verlengde daarvan werd in de
wet bepaald dat aan het recht op bijstand verplichtingen gericht op arbeidsin-
schakeling dienden te worden verbonden. De persoonlijke verantwoordelijkheid
van de burger werd daarnaast tot uitdrukking gebracht via de wettelijke plicht
tot het betonen van voldoende verantwoordelijkheidsbesef. Van personen die
hiertoe in staat waren mocht volgens de wetgever worden geeist dat zij op
eigen kracht in hun bestaan trachtten te voorzien, en voorts dat zij op behoor-
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lijke wijze hun zaken behartigden, bijvoorbeeld door hetgeen hun door derden
verschuldigd was, te innen. Bij niet-nakoming van de verplichtingen eiste de
wet afstemming van de bijstand op het ontoereikende verantwoordelijkheidsbe-
sef en verleende zij B en W de bevoegdheid tot het lager vaststellen of
beeindigen van de bijstand bij wijze van sanctie.

Met de introductie van een wettelijk stelsel van verplichtingen en sancties
werd het recht op prestatie van een keerzijde voorzien: het principe van weder-
kerigheid van de rechtsrelatie tussen overheid en burger werd duidelijk in de
wet neergelegd. Diezelfde wet echter liet B en Ween grote mate van vrijheid
bij de concrete invulling van de verplichtingen en sancties, en net als ten
aanzien van zoveel andere onderdelen van het bijstandsrecht zou de wetgever
zich ook op dit terrein - zij het ook eerst een twintigtal jaren later - genood-
zaakt zien tot het beperken van die vrijheid. Die beperking kwam met name tot
uitdrukking in de ontwikkeling van centrale norrnen met betrekking tot de
sanctietoepassing in de tweede heJft van de jaren tachtig. Het regelgevend
optreden van de wetgever werd ingegeven door de opvatting dat de gemeenten
een te beperkte invulling gaven aan het sanctiebeleid. De introductie van
sanctienormen kan daarnaast worden gezien als uiting van een vanaf het eind
van de jaren zeventig sterk toegenomen streven naar terugdringing van mis-
bruik en oneigenlijk gebruik in de sociale zekerheid. In dat verband werden in
1986 bijvoorbeeld ook een tweetal strafbepalingen in de ABW opgenomen, een
ontwikkeling waar men vijftien jaar voordien in de Tweede Kamer nog niet
van wilde horen.

De bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik nam ook in de discussie
rond de herinrichting van de ABW een prominente plaats in. Ik kom daar in
het volgende hoofdstuk nog uitgebreid op terug. Ook vanuit een ander oogpunt
echter, bestond er aandacht voor de verplichtingen en sancties in het bijstands-
recht. De regering wilde met name een einde maken aan de gemeentelijke
praktijk om ten aanzien van bepaalde categorieen bijstandsgerechtigden af te
zien van het opleggen van verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling. Het
strikter toepassen van deze verplichtingen zou een bijdrage moeten leveren aan
een van de centrale doelstellingen van de herinrichtingsoperatie, namelijk het
vergroten van de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. De
door de regering gekozen benadering is van verschillende kanten bekritiseerd.
Zo zou het evenwicht tussen rechten en plichten zoek zijn en zou er onvol-
doende rekening worden gehouden met het geringe aantal beschikbare arbeids-
plaatsen. Aan het eind van dit hoofdstuk schenk ik nader aandacht aan zowel
de beweegredenen van de regering als de naar aanleiding hiervan geuite kritiek
(§ 4). Allereerst echter is het zaak een uiteenzetting te geven van de verplich-
tingen en sancties in het geldende bijstandsrecht.

Ook in het geldende recht staat tegenover het recht op bijstand een hele reeks
van verplichtingen waaraan de belanghebbende moet voldoen. Er kunnen twee
categorieen verplichtingen worden onderscheiden. De ene categorie heeft
betrekking op het verschaffen van de benodigde inlichtingen en het verlenen
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van de vereiste medewerking aan het uitvoeringsorgaan, terwijl de andere
categorie ziet op het zo beperkt mogelijk houden van het beroep op de ABW.
Enkel laatstgenoemde verplichtingen komen in § 2 van dit hoofdstuk aan de
orde. De inlichtingen- en medewerkingsverpJichting speelt een centrale rol in
het kader van de procedure die moet leiden tot het realiseren van het recht op
bijstand. Deze procedure vormt het onderwerp van hoofdstuk 9 van dit boek;
aldaar wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de precieze inhoud van de
inlichtingen- en medewerkingsverplichting (zie hoofdstuk 9, § 4).

Ook op het uitvoeringsorgaan rusten verplichtingen. Het meest belangrijk is de plicht om na vast-
stelling of toekenning van het recht op bijstand van de belanghebbende tot betaling van de bijstand
over te gaan. Daarnaast heeft het uitvoeringsorgaan bijvoorbeeld de plicht zorg te dragen voor een
doeltreffende voorlichting aangaande de verlening van bijstand (art. 119 ABW), de plicht te bevor-
deren dat de belanghebbende gebruik maakt van voorzieningen die bijdragen tot diens zelfstandige
bestaansvoorziening (art. 1I I, eerste lid, ABW) en de plicht tot het onderzoeken van de relevante
gegevens in het kader van de vaststelling van de aanspraken van de belanghebbende (art. 66, derde
lid, ABW). Verder vloeien ook uit de Awb en het ongeschreven recht allerlei verplichtingen voor
het uitvoeringsorgaan voort. AI deze verplichtingen komen elders in dit boek aan de orde; ik
verwijs met name naar hoofdstuk 5, § 2.1 en hoofdstuk 9, § 3. De rechten en verplichtingen die
over en weer tussen uitvoeringsorgaan en belanghebbende bestaan vormen de inhoud van een
tussen beide partijen bestaande en door het administratieve recht beheerste rechtsverhouding.

De ABW legt naast de belanghebbende en het uitvoeringsorgaan ook bepaalde verplichtingen op
aan derden. Het betreft personen en instanties die in bepaalde situaties tot het geven van bepaalde
inlichtingen aan B en W verplicht zijn; zie nader hoofdstuk 9, § 5.

Het niet nakomen van de verplichtingen door de belanghebbende dient volgens
de wet te leiden tot een reactie van het uitvoeringsorgaan. Er dient een admini-
stratieve sane tie te worden toegepast. Daamaast kan het onrechtmatige gedrag
van de belanghebbende leiden tot oplegging van een strafsanctie. Ik verwijs
respectievelijk naar § 3.1 en § 3.2 van dit hoofdstuk.

Aan het eind van dit hoofdstuk, in § 4, besteed ik aandacht aan de verande-
ringen waartoe de herinrichting van de ABW op het terrein van de verplichtin-
gen en sancties heeft geleid. Daarbij komt ook het in de loop van de herinrich-
ting gemtroduceerde experimenteerartikel aan de orde. Een globale vergelijking
met het relevante overige sociale-zekerheidsrecht sluit het hoofdstuk af (§ 5).

De relevante regelgeving is her en der over de wet verspreid. Zo bevat hoofdstuk VIII van de
ABW, getiteld 'Aan de bijstand verbonden verplichtingen', naast een aantal verplichtingen van
bijzondere aard met name name de verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling of, zoals de wet
het noernt, ter 'bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening'. Hoofdstuk VIII ABW bevat
verder een aantal bepalingen die in feite elders in de wet thuishoren. Het betreft enerzijds art. I I I
ABW dat, naast een bepaling inzake het doeI van de bijstand, verplichtingen van B en W bevat
(zie hoofdstuk 5, § 2.1), en anderzijds art. 112, tweede lid, en art. I IS ABW, houdende respectie-
velijk een verplichting voor de zelfstandige tot het naar behoren voeren van een administratie en
een specifieke inlichtingenverplichting ter zake van het verrichten van onbeloonde werkzaarnheden
(zie hoofdstuk 9, § 3). Ook buiten hoofdstuk VIII treffen we relevante bepalingen aan. Zo is de
zeer be\angrijke inlichtingen- en rnedewerkingsverplichting van de belanghebbende (art. 65 ABW)
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neergelegd in het hoofdstuk over het geldend maken van het recht op bijstand;' zoals gezegd
behandel ik deze verplichting in hoofdstuk 9, § 4. Daarnaast zijn ook de sanctiebepalingen elders
in de wet ondergebracht, namelijk voor wat betreft de administratieve sancties in het hoofdstuk
over het recht op bijstand (zie art. 14 ABW) en voor wat betreft de strafsancties in een apart
hoofdstuk XII.

Onder het oude recht waren de verplichtingen en sanctiebepalingen verdeeld over de ABW
enerzijds en de RWW en het BZ anderzijds. Inhoudelijk is er op dat punt niet veel veranderd.
Hierna, bij de behandeling van de verschillende verplichtingen en sanctiebepalingen, wordt steeds
een vergelijking met het oude recht gemaakt.

2. Verplichtingen

2.1. Aigemeen

In de inleidende paragraaf werd reeds opgemerkt dat de ABW voorziet in twee
soorten verplichtingen voor de belanghebbende. Het betreft in de eerste plaats
verplichtingen met het oog op de procedure tot het realiseren van het recht op
bijstand: de belanghebbende dient niet aileen op verzoek, doch ook uit eigen
beweging onverwijld mededeling te doen van al hetgeen van belang is voor de
verlening van bijstand of de voortzetting van bijstandsverlening (art. 65, eerste
lid, ABW); hij is daarnaast verplicht desgevraagd de medewerking te verlenen
die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de wet (art. 65, derde lid,
ABW). Deze inlichtingen- en medewerkingsverplichting komt, zoals reeds
eerder werd opgemerkt, uitgebreid aan de orde in § 4 van hoofdstuk 9. In het
onderhavige hoofdstuk beperk ik mij tot de tweede categorie van op de
belanghebbende rustende verplichtingen. Deze hebben als gemeenschappelijk
doel het zo beperkt mogelijk houden van het beroep op de ABW. In zeer
algemene zin wordt dit tot uitdrukking gebracht in de verplichting tot het tonen
van voldoende verantwoordelijkheidsbesef voor de voorziening in het bestaan
(art. 14, eerste lid, ABW; zie hiema § 2.2). Vervolgens, en meer specifiek, zijn
van belang de verplichtingen tot bevordering van de zelfstandige bestaansvoor-
ziening (art. 112 en 113 ABW; zie hiema § 2.3). Tot slot hebben B en W de
bevoegdheid aanvullende verplichtingen op te leggen (art. 106 ABW); voor een
aantal specifieke situaties is die bevoegdheid nader geclausuleerd (art. 108-110
ABW; zie hiema § 2.4).

De verplichtingen die B en W aan de betrokkene kunnen opleggen worden
ook wei facultatieve verplichtingen genoemd. De overige verplichtingen zijn
imperatief van aard: ze gelden voor iedere belanghebbende, behoudens de
bevoegdheid van B en W (art. 114, eerste lid, ABW) respectievelijk de

1 Volgens de regering zijn de verplichtingen die voor de belanghebbende aan het recht op bijstand
zijn verbonden zoveel mogelijk in hoofdstuk VIII van de wet samengebracht. Enkele specifieke
verplichtingen hebben elders in de wet een plaats gekregen omdat dit, gelet op de samenhang met
andere bepalingen, de voorkeur verdiende; MvT, biz. 63.
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minister (art. 120, vierde lid, ABW) om ontheffing te verlenen (zie nader §
2.5).

De wet onderscheidt de imperatieve verplichtingen nader in verplichtingen die krachtens wetsbepa-
ling rechtstreeks aan belanghebbende worden opgelegd? en verplichtingen waarvan de wet voor-
schrijft dat B en W ze aan de bijstandsverlening verbinden.' Volgens de toelichting op de wet
gelden eerstgenoemde verplichtingen onverkort, terwijl laatstgenoemde verplichtingen fijnafstem-
ming toe laten, zulks doordat B en W kunnen besluiten een dergelijke verplichting niet op te
leggen of daarvan tijdelijk ontheffing te verlenen." Dit standpunt strookt echter niet met de tekst
en het systeem van de wet. De mogelijkheid van het niet opleggen of het verlenen van ontheffing
van verplichtingen, neergelegd in art. 107, eerste lid, ABW, geldt immers ook voor een aantal van
de verplichtingen die de wet rechtstreeks aan de belanghebbende oplegt, namelijk voor zover deze
verplichtingen in hoofdstuk VIII van de wet zijn opgenomen. Enkel de verplichtingen neergelegd
in art. 14 en art. 65 ABW zijn uitgezonderd van de afstemmingsbepaling van art. 107, eerste lid,
ABW. Er is dan ook geen reden voor handhaving van de afwijkende formulering van de verplich-
tingen neergelegd in art. 110, eerste lid en art. 112, eerste lid, ABW.

Ik wijs erop dat in het oude recht in plaats van het begrip 'verplichtingen' het begrip 'voorwaar-
den' werd gebruikt; zie bijvoorbeeld art. 3 ABW (oud). Thans is aan de term 'verplichtingen', als
duidelijke pendant van de rechten die de wet toekent, de voorkeur gegeven.' Van groter belang
Iijkt mij het gegeven dat aldus wordt aangesloten bij de in het overige sociale-zekerheidsrecht
gangbare terminologie (vgl. § 5). Ook uit systematisch oogpunt verdient het aanbeveling te
onderscheiden tussen de voorwaarden voor het recht op bijstand en de verplichtingen die aan dat
recht zijn verbonden. Wanneer hierna melding wordt gemaakt van onder het oude recht gewezen
jurisprudentie, wordt steeds de term 'verplichtingen' gebruikt, zulks ondanks het feit dat in de
betreffende uitspraken, in navolging van de oude wettekst, steeds de term 'voorwaarden' wordt
gebezigd.

Het wordt van belang geacht dat de belanghebbende op de hoogte is van de
aan het recht op bijstand verbonden verplichtingen. Aldus zou de directe
samenhang tussen rechten en plichten duidelijk tot uitdrukking worden ge-
bracht en zou de belanghebbende zich in sterkere mate van die samenhang
bewust zijn." B en W zijn met het oog hierop verplicht bij een besluit tot
toekenning of voortzetting van bijstand mededeling te doen van de inlichtin-
gen- en medewerkingsverplichting bedoeld in art. 65 ABW, alsmede van de
verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk VIII ABW die in het betrokken geval
aan de bijstand zijn verbonden (art. 70, eerste lid, ABW).

Onduidelijk is waarom mer een verwijzing naar de verplichting tot het tonen van voldoende
verantwoordelijkheidsbesef ontbreekt. Juist ten aanzien van deze verplichting is een expliciete
mededeling op zijn plaats, nu de verplichting 'schuilgaat' in de sanctiebepaling van art. 14, eerste
lid, ABW en dus voor de beJanghebbende minder goed kenbaar is als de wel in art. 70, eerste lid,

2 Zie art. 14, eerste lid en tweede lid, onder a, art. 65, eerste, tweede, derde en vijfde lid, art. 112,
tweede en derde lid, art. 113 en art. 115 ABW.
3 Zie art. 110, eerste lid, en art. 112, eerste lid, ABW.
4 MvT, biz. 63. Bij facultatieve verplichtingen gaat het volgens de toelichting per definitie om
fijnafstemming.
5 MvT, bIz. 63.
6 MvT, biz. 65.
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ABW genoemde verplichtingen. Wellicht heeft ook de wetgever een en ander 'over het hoofd
gezien'.

2.2. Tonen van voldoende verantwoordelijkheidsbesef

Aan de ABW ligt het principe ten grondslag dat een ieder primair zelf verant-
woordelijk is voor de voorziening in het bestaan. In het verlengde hiervan
bepaalt de wet onder andere dat het recht op en de hoogte van de bijstand
worden afgestemd op het blijk geven door beianghebbende van een tekortschie-
tend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan (art.
14, eerste lid, ABW). Uit deze sanctiebepaling kan worden afgeieid dat men
verplicht is blijk te geven van voldoende verantwoordelijkheidsbesef.

De verplichting zit als het ware 'verstopt' in de sanctiebepaling. Kritisch hierover Verheul (1989),
biz. 86, die stelt dat als gevolg van een dergelijke 'impliciete normering' de burger de voor hem
geldende gedragsvoorschriften uit de sanctiebepalingen moet zien te destilleren. Aan dit bezwaar
kan tegemoet worden gekomen door in de vaststellings- of toekenningsbeslissing een uitdrukkelij-
ke verwijzing naar de verplichting op te nemen, zulks in navolging van art. 70, eerste lid, ABW;
vgl. de vorige paragraaf.

We treffen de verplichting ook in het oude recht aan, hier eveneens verstopt in een sanctie-
bepaling; zie respectievelijk art. I, tweede lid, ABW (oud) en art. 14, eerste lid, onder a, RWW.
De verplichting ingevolge laatstgenoemde bepaling zag uitdrukkelijk op de periode voorafgaand
aan de bijstandsverlening.

De wettekst is dermate ruim geformuleerd dat moeilijk is aan te geven waar de
grenzen van de verplichting zijn gelegen. Uit de ruimschoots voorhanden
zijnde jurisprudentie blijkt in ieder geval dat die grenzen vrij ruim moeten
worden getrokken. Onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef wordt in een
veelheid van gevallen aanwezig geacht; het betreft daarbij steeds situaties
waarin men zelf verantwoordelijk is of verantwoordelijk wordt gehouden voor
het feit dat men - op een vroeger tijdstip of in grotere mate dan bij voldoende
verantwoordelijkheidsbesef het geval zou zijn geweest - een beroep moet doen
op de ABW.7 Aan de rechtspraak kunnen drie categorieen situaties worden
ontleend. Een eerste categorie betreft gevallen waarin men door eigen toedoen -
hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige - arbeid als inkomstenbron

verliest.

Zie bijvoorbeeld KB 31 januari 1980, JABW 1980/146: betrokkene was na hersteldverklaring in
het kader van de ZW niet gaan werken. Volgens de Kroon heeft betrokkene zichzelf in een positie
gebracht waarin hem, nu hij noch aanspraak op loon, noch aanspraak op ziekengeld kan maken, de
noodzakelijke bestaanskosten ontbreken. Vgl. met betrekking tot een ze1fstandige RvS, AG 28

7 De behoeftigheid zelf staat in die gevallen overigens niet ter discussie. Vgl. Noordam (1994),
biz. 287, die spreekt van het 'onnodig' een beroep op de ABW doen. Die term Iijkt me hier
minder goed op z'n plaats. Het beroep op de ABW is weliswaar nodig, men is immers behoeftig,
doch men had het beroep - op het gegeven moment of in de gegeven omvang - moeten voorko-
men.
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november 1989, JABW 1990/70: door zijn restaurant te verkopen aan zijn dochter en schoonzoon
zonder de zekerheid te hebben dat hij uit andere hoofde over inkomsten kon beschikken, heeft
betrokkene bewust het risico genomen een beroep te moeten doen op de ABW.

Betreft het arbeid in dienstbetrekking, dan kan ook toepassing worden gegeven
aan art. 14, tweede lid, onder a, ABW. Op basis van deze bepaling is de
belanghebbende verplicht in de periode voorafgaand aan de bijstandsaanvraag
of nadien voldoende mee te werken aan het verkrijgen of behouden van arbeid
in dienstbetrekking.

Net als de verplichting tot het tonen van voldoende verantwoordelijkheidsbesefgaat de hier aan de
orde zijnde verplichting schuil in een sanctiebepaling. Men kan de verplichting zien als een species
van de algemene verplichting tot het tonen van voldoende verantwoordelijkheidsbesef. In feite
geldt dit voor aile in dit hoofdstuk behandelde specifieke verplichtingen." Consequentie hiervan is
dat overlapping kan optreden. Uit een oogpunt van kenbaarheid van de verplichtingen voor de
belanghebbende verdient het de voorkeur waar mogelijk een specifieke verplichting toe te passen.

Een tweede categorie van rechterlijke uitspraken ziet op gevallen waarin
iemand zich ontdoet van midde!en, bijvoorbeeld via het doen van aankopen,
het betalen van schulden of het afstand doen van een aandee! in een boede!,
zonder hiertoe genoodzaakt te zijn.

Zie KB I april 1987, JABW 1987/258: het staat een ieder vrij zijn vermogen naar eigen goeddun-
ken te besteden, mits de voorziening in de bestaanskosten daarbij gewaarborgd is en, zo dit niet
mogeJijk is en op het vermogen moet worden ingeteerd, daarbij wordt voorkomen dat het tijdstip
waarop betrokkene voor de voorziening in het bestaan afhankelijk wordt van bijstandsverlening
wordt vervroegd. Vgl. KB II december 1987, JABW 1988/175: mede gelet op diens Ieeftijd (40
jaar) en huisvestingssituatie (inwonend bij de ouders), kan aan betrokkene geen ongenoegzaam
besef van verantwoordelijkheid worden verweten ter zake van de aankoop van een woonschip voor
een bedrag van f 15.000. In dezelfde zin met betrekking tot de aankoop van een woning RvS, AG
3 april 1990, JABW 1990/174; van belang was onder andere dat de woning te koop werd
aangeboden door de gemeente en dat betrokkene het pand reeds jarenlang huurde.

Zie met betrekking tot tot de betaling van schulden RvS, AG 3 mei 1989, JABW 19891203: door
te voldoen aan een schuld aan zijn ouders, waarvan de noodzaak tot betaling op dat moment
geenszins is gebleken, heeft betrokkene het tijdstip waarop hij op bijstandsverlening zou zijn
aangewezen vervroegd. Vgl. echter KB 4 februari 1988, JABW 19881192: gelet op de omstandig-
heden is het begrijpelijk dat betrokkene bij het vrijkomen van middelen uit de verkoop van een
woning in het buitenland in eerste instantie voor zoveel mogelijk aan de schuldverplichtingen, die
naar moet worden aangenomen een veelvoud van de opbrengst bedragen en aan de realiteitswaarde
waarvan niet hoeft te worden getwijfeld, heeft voldaan.

Zie voor een geval waarin afstand werd gedaan van een aandeel in een boedel KB 11 december
1987, JABW 1988/177: betrokkene heeft bij de boedelscheiding wegens echtscheiding vrijwillig
afstand gedaan van f 23.150. Onvoldoende verantwoordelijkheidsbesefnu betrokkene door afstand
te doen van middelen ter voorziening in de bestaanskosten zonder dat daartegenover middelen van
gelijke waarde stonden eerder afhankelijk is geworden van bijstandsverlening.

Een derde en laatste categorie rechterlijke uitspraken ziet op gevallen waarin
men zich niet tegen het optreden van bepaalde kosten heeft verzekerd.

8 Zo ook Noordam (1994), bIz. 287.
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Zo werd afgewezen een aanvraag om bijstand in de kosten van woninginrichting, ontstaan door
brand, nu betrokkene had nagelaten zich deugdelijk tegen de gevolgen van brand te verzekeren
(KB 12 juli 1986, JABW 1986/342). Men dient evenzeer zorg te dragen voor een ziektekostenver-
zekering (KB 23 augustus 1982, JABW 1982/267), evenals voor het vervuld zijn van de daaraan
verbonden forrnaliteiten, zoals bijvoorbeeld een overschrijving naar een nieuw ziekenfonds na
verhuizing (KB 22 januari 1980, AB 1989/453).9 Ook wanneer men wordt geroyeerd als zieken-
fondsverzekerde wegens wanbetaling is er sprake van een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef
(KB 10 januari 1986, JABW 1986/162). Vgl. echter KB 10 juli 1986, JABW 1986/312: betrokkene
is vanwege het ziekenfonds ten onrechte medegedeeld dat ze vanwege het ontbreken van een
verblijfsvergunning niet als verzekerde kon worden geaccepteerd; ook pogingen om een particulie-
re ziektekostenverzekering te sluiten zijn niet gelukt. Het ontstaan van de kosten van opname in
het ziekenhuis is niet aan eigen nalatigheid te wijten, zodat betrokkene geen gebrek aan verant-
woordelijkheidsbesef kan worden verweten. In dezelfde zin RvS, AG 14 maart 1989, JABW
1989/170. Zie ook KB 10 juli 1986, JABW 1986/319: de fysieke en psychische omstandigheden
van betrokkene waren zodanig dat haar niet kan worden verweten, dat de ziekenfondspremie niet
tijdig werd betaald en dat zij als gevolg daarvan voor de onderwerpelijke kosten is komen te staan.

2.3. Bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening

De bijstand is erop gericht de belanghebbende in staat te stellen zelfstandig in
het bestaan te voorzien (act. 111, eerste lid, eerste volzin, ABW). In dat kader
worden van de belanghebbende de nodige inspanningen gevergd. Het maakt
daarbij verschil of het gaat om een zelfstandige, dat wil zeggen iemand die
voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf
of zelfstandig beroep, of om iemand die voor de zelfstandige voorziening in
het bestaan is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking. Aan beide situaties
besteed ik hierna afzonderlijk aandacht (§ 2.3.1 en 2.3.2).

Onder het oude recht kon een driedeling worden gemaakt. Onderscheiden werden allereerst de
werkloze werknemers: de personen van 18 tot 65 jaar die voor de voorziening in het bestaan
aangewezen waren op arbeid in dienstbetrekking en aan wie voorwaarden werden gesteld welke
strekken tot inschakeling in de arbeid in een dienstbetrekking van ten minste de helft van de
geldende volledige arbeidstijd per week; art. 1, onder a, RWW. Deze personen vielen onder de
RWW.IO Daamaast werden onderscheiden de zelfstandigen: de personen van 18 tot 65 jaar die
voor de voorziening in het bestaan geheel of voor een aanmerkelijk deel aangewezen waren op
arbeid in het eigen bedrijf of beroep; art. 1, eerste lid, onder a, BZ; zij vielen onder het BZ.
Behoorde men tot de personenkring van noch de RWW, noch het BZ, dan vie1 men terug op de
ABW-sec.

2.3.1. Zelfstandigen

B en W leggen aan de zelfstandige aan wie zij algemene bijstand of bijstand
ter voorziening in bedrijfskapitaal verlenen de verplichtingen op die zij nodig

9 Het zich Diet verzekeren tegen ziektekosten werd reeds in de MvT bij de ABW 1963 genoemd
als voorbeeld van een situatie waarin er sprake is van onvoldoende verantwoordelijkheidsbesef; zie
KamerstukkenII, 1961-1962,6796, nr. 3, biz. 13.
10 Merk op dat de huidige wet het begrip werknemer niet meer gebruikt.
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achten voor een doelmatige bedrijfs- of beroepsuitoefening (art. 112, eerste lid,
ABW). Het stellen van dergelijke verplichtingen is volgens de regering aan de
orde wanneer er sprake is van gebreken in de bedrijfsvoering en wanneer,
zonder aanpassing hiervan, de voortzetting van het bedrijf of beroep in gevaar
komt." Het betreft een bevoegdheid van B en W.

Eenzelfde bevoegheid was neergelegd in art. 7, tweede lid, BZ.12 Uit de zeer schaarse jurispru-
dentie wijs ik op KB 3 oktober 1987, JABW 19881100, waar toelaatbaar werd geacht oplegging
van de verplichting de jaarlijkse prive-onttrekking aan een maximum (j 30.000) te binden.

Ten aanzien van de zelfstandige die zijn bedrijf of zelfstandig beroep geduren-
de ten minste een half jaar niet of nagenoeg niet uitoefent, gelden dezelfde
verplichtingen als voor degene die voor de zelfstandige bestaansvoorziening is
aangewezen op arbeid in dienstbetrekking (art. 112, derde lid, ABW). Het zal
daarbij niet eenvoudig zijn aan te geven op welk moment de situatie van het
niet of nagenoeg niet uitoefenen een aanvang neemt en de termijn van een half
jaar begint te lopen. In dat verband wijs ik ook op het feit dat de wettelijke
definitie van het begrip zelfstandige onder andere een urencriterium bevat (art.
5, eerste lid, onder b, ABW). Oefent men een bedrijf of zelfstandig beroep uit
doch voldoet men niet (langer) aan dit urencriterium, dan dient men te worden
aangemerkt als een persoon die op arbeid in dienstbetrekking is aangewezen.'?

Ook het bepaalde in art. 112, derde lid, ABW kennen we uit het oude recht; zie art. 22 BZ.

2.3.2. Zij die zijn aangewezen op arbeid in dienstbetrekking

De belanghebbende die voor de zelfstandige voorziening in het bestaan is
aangewezen op arbeid in dienstbetrekking is verplicht:
(a) naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen;
(b) ervoor zorg te dragen dat hij als werkzoekende ingeschreven is bij de
Arbvo en ingeschreven blijft;
(c) passende arbeid te aanvaarden;
(d) na te laten hetgeen inschakeling in de arbeid belemmert;
(e) te voldoen aan een oproep om in verband met de inschakeling in de arbeid
op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen;
(f) mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot inschakeling in
de arbeid, alsmede aan een onderzoek naar de geschiktheid voor scholing of
opleiding;

11 MvT, biz. 183.

12 De Commissie Sociale Voorzieningen (1991), biz. 48, sprak in navolging van genoemd artikel
ook in de nieuwe wet liever van het kunnen opleggen van verplichtingen; de tekst van art. 112,
eerste lid, achtte zij te dwingend. Mijns inziens laat die tekst B en W evenveel ruimte als onder
het oude recht.
13 Aldus ook de MvT, biz. 65. Gesproken wordt aldaar van een 'marginale zelfstandige'.
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(g) mee te werken aan een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt geacht
voor de inschakeling in de arbeid, dan weI aan andere aangewezen activiteiten
die de zelfstandige bestaansvoorziening bevorderen (art. 113, eerste lid,
ABW).14

De bepaling komt in grote lijnen overeen met het uit het oude recht stam-
mende art. 9, eerste lid, RWW. De invulling van deze verplichtingen levert in
de jurisprudentie over het algemeen geen problemen op; ik geef een aantal
voorbeelden.

Volgens RvS, AG 28 januari 1992, JABW 1992/88, is van het naar vermogen trachten arbeid in
dienstbetrekking te verkrijgen geen sprake, wanneer betrokkene zich bij het zoeken naar werk
beperkt tot slechts twee bedrijven. De hier aan de orde zijnde verplichting ziet overigens niet
aileen op het voldoende solliciteren, doch ook op andere gedragingen waaruit blijkt of de belang-
hebbende zich voldoende inspanningen wil getroosten tot arbeidsinschakeling, zoals het raadplegen
van vacaturebanken en periodieken met advertenties, het zich laten opnemen in een sollicitatiebank
of op een aanbodlijst ten behoeve van werkgevers en het reageren op ontvangen inforrnatie en
attenderingen inzake vacatures. In bepaalde gevallen kan ook inschrijving bij een uitzendbureau
worden verlangd."

Gelet op het bepaalde onder c van art. 120, eerste lid, ABW is de belanghebbende verplicht
passende arbeid te aanvaarden. Volgens KB I maart 1983, JABW 1983/142, ontslaat het feit dat
belanghebbende in een nog lopende civielrechtelijke procedure het standpunt inneemt dat zijn
dienstbetrekking nog voortduurt, hem voor de toepassing van de ABW niet van deze verplichting.

De verplichting tot het nalaten van hetgeen inschakeling in de arbeid belemmert verbiedt de
belanghebbende tot het stellen van niet verantwoorde beperkingen met betrekking tot bijvoorbeeld
de aard van de beroepsuitoefening, de aard van het werk en de werktijden, en verbiedt evenzeer
gedragingen die de kansen op arbeidsinschakeling verrninderen, zoals bijvoorbeeld een onverant-
woorde opstelling bij een sollicitatie." Zie in dat kader RvS, AG 15 januari 1990, JABW
1990/90: betrokkene heeft zijn deelname aan het tweede sollicitatiegesprek feitelijk afhankelijk
gesteld van het vooraf onverkort inwilligen van zijn wensen op het punt van de arbeidsvoorwaar-
den, terwijl hij wist dat deze nog in dit gesprek aan de orde zouden komen. Hij had moeten
begrijpen dat de door hem als pakket geforrnuleerde wensen kennelijk niet voor inwilliging
vatbaar zouden zijn. Vgl. KB 3 december 1984, JABW 1985177: aangenomen kan worden dat
betrokkene zodanige eisen stelt ten aanzien van de werkruimte - hij zou niet kunnen werken in
ruimten waar gerookt werd of was - dat daaraan niet tegemoet kan worden gekomen. Van
lichamelijke beperkingen is niet gebleken; deze zijn door betrokkene ook niet aangetoond.

Zie met betrekking tot de onder (f) genoemde verplichting KB 20 oktober 1986, JABW 1987178:
betrokkene heeft zich aan de arbeidsbemiddeling in zoverre onttrokken, dat hij heeft geweigerd
een beroepskeuzetest af te leggen. De omstandigheid dat betrokkene de zin hiervan niet duidelijk
was, terwijl hem bovendien geen mededeling was gedaan van het feit dat een eventuele weigering
de hoogte van zijn uitkering kon bemvloeden. alsmede het overige aangevoerde (betrokkene
voelde zich onheus bejegend door het GAB), levert onvoldoende grond op om aan het feit dat

14Er is sprake van een overlapping tussen de hier genoemde verplichtingen, en de meer algemeen
geformuleerde en in art. 14, tweede lid, onder a, ABW schuilgaande verplichting volgens welke de
belanghebbende in de periode voorafgaand aan de bijstandsaanvraag of nadien voldoende dient
mee te werken aan het verkrijgen of behouden van arbeid in dienstbetrekking. Teneinde een zo
groot mogelijke mate van kenbaarheid van de verplichtingen voor de belanghebbende te realiseren,
verdient toepassing van de nader gespecificeerde verplichtingen de voorkeur.
15 Aldus de NvT bij de RWW (Stb. 1984,626, biz. 22).
16 Aldus de NvT bij de RWW, Stb. 1984/626, biz. 22.
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betrokkene heeft geweigerd medewerking te verlenen aan handelingen, die aan de arbeidsin-
schakeling vooraf gaan, voorbij te zien.

Voor wat betreft de onder (g) genoemde verplichting betekent medewerking niet aileen de
bereidheid tot deelname doch ook de bereidheid tot het bereiken van voldoende resultaat. Met het
oog op dit laatste wordt het arbeidsbureau verondersteld de vorderingen van de belanghebbende
tijdens scholing of opleiding te volgen." In KB 25 april 1988, JABW 19881230, was door B en
Ween sanctie opge1egd vanwege het voortijdig beeindigen van een opleiding. Volgens de Kroon
was onvoldoende aannemelijk geworden dat de beeindiging nodig was om gezondheidsredenen.

Nadere aandacht vraagt de in onderdeel (g) van art. 113, eerste lid, ABW
neergelegde verplichting dat de belanghebbende moet meewerken aan andere
aangewezen activiteiten (dan scholing of opleiding) die de zelfstandige be-
staansvoorziening bevorderen. Deze verplichting is nieuw. De regering heeft
hierbij een zeer uitgebreid scala van activiteiten voor ogen, die aIle als tussen-
stap naar reguliere arbeid moeten worden gezien. Genoemd worden onder
andere de tijdelijke deelname aan WSW-werkzaamheden (dit ondanks het feit
dat WSW-arbeid niet als passende arbeid wordt beschouwd; zie hiema § 2.3.3),
de deelname aan een werkervaringsproject of het volgen van een noodzakelijke
stage, de deelname aan sollicitatietrainingen, de deelname aan leerarbeidsplaat-
sen in het kader van het leerlingwezen, en het verrichten van onbeloonde
arbeid." Mochten B en W de hier geboden mogelijkbeden niet toereikend
achten, dan kunnen ze de minister verzoeken hen de bevoegdheid te verlenen
bij wijze van experiment naar andere wegen te zoeken om te komen tot een
meer doelmatige bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening. Hiertoe
biedt art. 144 ABW, het zogenaamde experimenteerartikel, de ruimte. Verder-
op, in § 4 van dit hoofdstuk, sta ik nader bij de achtergrond en inhoud van het
experimenteerartikel stil.

Indien bijstand wordt verleend aan gehuwden gelden de verplichtingen gericht
op arbeidsinschakeling voor ieder van hen (art. 113, derde lid, ABW). Van
deze regel kan worden afgeweken via toepassing van de ontheffingsbevoegd-
heid waarover B en W beschikken (art. 107, eerste lid, ABW). De ontheffings-
bevoegdheid is echter niet bedoeld voor categoriale toepassing: slechts in
individuele gevallen kan de toepassing ervan leiden tot afwijking van de regel
dat beide partners zich op arbeidsinschakeling dienen te richten. De regering

17 Aldus de NvT bij de RWW, Stb. 1984/626, biz. 23.
18 MvT, biz. 69 en biz. 184. Naar aanleiding van een vraag uit de Tweede Kamer is door de
regering nog eens uitdrukkelijk herhaald, dat haars inziens de be1anghebbende kan worden
verplicht tot het verrichten van onbetaald werk, bijvoorbeeld als eerste fase van een trajectplan om
werkervaring op te doen; zie de Nadere MvA, bIz. 23. Op bIz. 76 van diezelfde MvA wordt dan
echter weer gesteld dat het opleggen van verplichtingen om onbetaalde arbeid te gaan verrichten
zonder arbeidsmarktrelevantie de doelstelling van de ABW te buiten gaat en, in termen van
bevordering van de arbeidsmarktkansen en de daarvoor noodzakelijke inspanningen van de
uitvoerende instanties, ondoelmatig is. Dit laat onverlet, zo wordt vervolgd, dat de deelname aan
onbetaalde arbeid door de belanghebbende op zich positief kan worden gewaardeerd, ervan
uitgaande dat inspanningen gericht op uitstroom niet worden gefrustreerd en er evenmin sprake is
van concurrentievervalsing.
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heeft een duidelijke wijziging beoogd ten opzichte van de onder het oude recht
gevolgde uitvoeringspraktijk, waarin de arbeidsverplichting als regel slechts
aan een van beide partners werd opgelegd. Daarbij wordt gewezen op de
tendens naar een grotere deelnarne van gehuwde vrouwen aan de betaalde
arbeid, een tendens die zich de afgelopen jaren heeft doorgezet. Volgens de
regering is het in de huidige sarnenleving steeds meer gebruikelijk, zeker bij
jongere generaties, dat beide partners bijdragen in het gezinsinkomen. Het
wordt aangewezen geacht in de ABW bij de veranderde opvattingen over de
rolverdeling tussen mannen en vrouwen aan te sluiten. De regering meent
verder dat partners een gezarnenlijke verantwoordelijkheid voor de bestaans-
voorziening hebben. Hiermee wordt in overeenstemming geacht dat bij de
verlening van bijstand aan gehuwden of samenwonenden de arbeidsmogelijkhe-
den van beide partners worden benut. 19

Ook onder het oude recht was het mogelijk de arbeidsverplichting aan beide partners op te leggen;
zie art. 3, eerste lid, ABW (oud) jo. art. 10 RWW. Laatstgenoemd artikel voorzag daarbij in de
mogelijkheid dat beide partners zich gedurende bepaalde tijd in deeltijd beschikbaar stelden. In de
uitvoeringspraktijk echter werd zoals gezegd lange tijd als regel volstaan met het opleggen van de
arbeidsverplichting aan een van beide partners. Juridisch betekende dit in feite dat een categoriale
toepassing werd gegeven aan de ook toen reeds bestaande uitzonderingsclausule op de arbeidsver-
plichting. Gelet op de tekst en het systeem van de wet is een wijziging van deze uitvoeringsprak-
tijk vereist." Zie over de ontheffingsbevoegdheid van B en W nader § 2.5.

In afwijking van de regel worden de verplichtingen gericht op arbeidsinschake-
ling niet opgelegd aan de ouder met een volledige verzorgende taak voor een
of meer ten laste komende (pleeg)kinderen, jonger dan vijf jaar (art. 107,
tweede lid, ABW). De vrijstelling geldt zowel voor alleenstaande ouders als
voor gehuwden of samenwonenden met kinderen. In laatstgenoemd geval dient
een van beide partners uitdrukkelijk als verzorgende ouder te worden aange-
merkt. Voor de andere partner blijft de arbeidsverplichting onverkort gelden.
Beide partners kunnen er echter ook voor kiezen de zorgtaak gezamenlijk uit te
oefenen. Ook bij co-ouderschap of gescheiden levende ouders is dat mogelijk.
In een dergelijk geval zijn de verplichtingen tot arbeidsinschakeling wei van
toepassing, doch kunnen de betreffende ouder(s) volstaan met een deeltijdse
beschikbaarstelling voor de helft van de geldende volledige arbeidstijd per
week (art. 107, derde lid, ABW).

19 MvT, biz. 70.
20 Anders Wielders (1992), biz. 1018, die stelt dat de wet niets nieuws brengt. Dat stand punt lijkt
mij niet houdbaar, nu de wet in art. 113, derde lid, voor het eerst een duidelijke regel ten aanzien
van deze kwestie formuleert. Ik zie evenmin hoe, zoals Wielders stelt, de gemeentelijke afstem-
mingsplicht ten aanzien van de verplichtingen zou leiden tot voortzetting van de onder het oude
recht gevoerde uitvoeringspraktijk. De afstemmingsplicht doet immers geen afbreuk aan het reeds
genoemde wettelijk uitgangspunt en laat enkel een afwijking van dit uitgangspunt op individuele
basis toe. Overigens kan wei worden opgemerkt dat de verhouding tussen regel (arbeidsver-
plichting voor beide partners) en uitzondering beter tot uitdrukking zou zijn gekomen indien
hoofdstuk VITI van de ABW was afgesloten met de ontheffingsmogelijkheid, in plaats van ennee
te beginnen.
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De beschikbaarstelling in deeltijd vloeit automatisch voort uit de keuze van belanghebbenden en
niet, zoals de toelichting op het derde lid van art. 107 wil doen geloven, uit een bevoegdheidstoe-
passing van B en W. De wettekst laat evenmin ruirnte voor de in die toelichting verwoorde
stelling dat zonodig - bij het uitblijven van uitstroom naar werk - de onderlinge taakverdeling
moet worden aangepast. Ook stelt de wet - buiten het bereiken van de leeftijd van vijf jaar door
her betreffende kind - geen termijn aan de door belanghebbende(n) zelf 'afgedwongen' beperkte
beschikbaarstelling."

Overigens was in het oorspronkelijke wetsvoorstel tot herinrichting van de ABW enkel voorzien
in een plicht van B en W om de arbeidsverplichtingen mede af te stemmen op de verzorgende
taak. Net als bij de toepassing van de verplichtingen tot arbeidsinschakeling ten aanzien van
gehuwden had de regering een wijziging van de uitvoeringspraktijk op het oog. Onder het oude
recht werd de verzorgende taak van met name alleenstaande ouders met kinderen tot een bepaalde
leeftijd veelal aangemerkt als reden van sociale aard die zich verzette tegen het verbinden van
arbeidsverplichtingen aan de bijstand. Volgens de regering had dit tot gevolg dat met name
alleenstaande ouders als regel langdurig bijstandsafhankelijk waren, en dat toeleiding naar de
arbeidsmarkt na 'afronding' van de verzorging zeer moeilijk was; de onderbreking van de
deelname aan de arbeid bleek dan te lang te zijn geweest." In de loop van de herinrichtingsopera-
tie kwam de regering met het voorstel de bijzondere afstemmingsplicht te laten vervallen en te
volstaan met de algemene afstemmingsplicht van art. 13 ABW, zulks vanuit de overweging dat bij
de afstemming van de verplichtingen op het individuele geval het hanteren van algemene
onderscheidingscriteria - zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de aanwezige kinderen - in feite niet op
zijn plaats was." In de Kamer bestonden grote bezwaren tegen het voomemen van de regering,
hetgeen tot uitdrukking werd gebracht via de aanvaarding van een motie, waarin meer aandacht
werd gevraagd voor de verantwoordelijkheid gelegen in de opvoeding en verzorging van kinderen;
die verantwoordelijkheid zou aanleiding moeten zijn voor een ontheffing van de arbeidsver-
plichting van de ouder." De regering dacht met het handhaven van de bijzondere afstemmings-
plicht uitvoering te geven aan de wens van de Kamer, doch deze hield vast aan de categoriale
ontheffing. Met de opname van het huidige tweede en derde lid van art. 107 ABW, werd door de
inmiddels nieuw aangetreden regering aan die wens voldaan.

Voor de belanghebbende die een scholing of opleiding gaat volgen die noodza-
kelijk wordt geacht voor de inschakeling in de arbeid, gelden voor de duur van
die scholing of opleiding niet de verplichtingen genoemd in art. 113, eerste lid,
onder a en c (art. 114, eerste lid, ABW). De minister kan regels stellen met
betrekking tot het aanmerken van scholing of opleidingen als noodzakelijk voor
de inschakeling in de arbeid (art. 114, tweede lid, ABW).

Ik wijs tot slot op het feit dat de minister de bevoegdheid heeft tot het vaststel-
len van nadere regels aangaande het toepassen dan wel niet toepassen van een
of meer verplichtingen genoemd in art. 113, eerste lid, ten aanzien van een of
meer categorieen belanghebbenden (art. 113, vierde lid, ABW). De regering

21 KamerstukkenII, 1994-1995,22545, nr. 24, biz. 9. Dat het bij Derde NvW toegevoegde tweede
en derde lid van art. 107 ABW een slordig stukje wetgeving betreft, blijkt niet aIleen uit de
discrepantie tussen de tekst van en de toelichting op het derde lid. Daamaast is ook de plaatsing
van het tweede lid onzorgvuldig. Gelet op die plaatsing geldt de vrijstelling immers niet enkel de
verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling, doch alle in hoofdstuk VIII van de ABW genoemde
verplichtingen.
22 MvT, bIz. 70.
23 Beleidsbrief, biz. 25.
24 KamerstukkenIl, 1993-1994,22545, nr. 16 (motie-Schutte).
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heeft daarbij bijvoorbeeld gedacht aan de ook onder het oude recht bestaande
categoriale ontheffing voor werkloze werknemers van 57,5 jaar en ouder. Het
ligt in het voornemen deze vrijstelling te continueren."

Merk op dat de bepaling in vergelijk tot art. 9, derde lid, RWW is verbreed, zulks op advies van
de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten. De minister kon onder het oude recht
bepalen, zo nodig onder het stellen van voorschriften en beperkingen, dat een of meer van de
verplichtigen gericht op arbeidsinschakeling ten aanzien van een groep van werkloze werknemers
Diet van toepassing was.

2.3.3. Passende arbeid

De verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling hebben betrekking op voor de
belanghebbende passende arbeid." Onder passende arbeid wordt verstaan aile
arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de belanghebbende is
berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of
sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Niet als passende arbeid wordt
aangemerkt arbeid in een dienstbetrekking op grond van de WSW (art. 113,
tweede lid, ABW). Volgens de regering moet voor de invulling van het begrip
passende arbeid aansluiting worden gezocht bij de jurisprudentie gewezen
onder het oude recht." Veel jurisprudentie met betrekking tot het begrip
passende arbeid is er echter niet. Uit de beschikbare jurisprudentie kan worden
afgeleid dat in het kader van de toepassing van de ABW arbeid vrij snel
passend zal worden geacht. Dit hangt samen met het feit dat bijstandsgerechtig-
den vaak reeds langere tijd werkloos zijn, nog geen arbeidservaring hebben
en/of een relatief lage opleiding hebben genoten.

Zie KB 31 augustus 1983, JABW 1984/3: mede gelet op zijn leeftijd en langdurige werkloosheid
mag van betrokkene in redelijkheid worden verwacht, dat hij zich mede beschikbaar stelt voor het
verrichten van ongeschoolde arbeid, met uitzondering van in ploegendienst te verrichten arbeid; dit
laatste hangt samen met het feit dat betrokkene op medische indicatie geen wisseldiensten mag
verrichten. Zie ook KB 6 april 1984, JABW 1984/171: de tijdelijkheid van het dienstverband (zes
maanden) staat aan de passendheid ervan niet in de weg. Het feit dat betrokkene druk doende is
activiteiten als zelfstandige te ontplooien laat onverlet de verplichting de aangeboden arbeid te
aanvaarden. Zie verder KB 14 april 1986, JABW 1986/293: betrokkene weigerde tijdelijk werk als

25 MvT, biz. 185.
26 Zulks wordt overigens enkel in onderdeel c van art. 113, eerste lid, ABW expliciet tot
uitdrukking gebracht.
27 MvT, bIz. 68-69. In bet oude recht was de definitie van het begrip passende arbeid neergelegd
in art. 1, onder h, RWW. In deze definitie ontbrak de zinsnede 'tenzij aanvaarding om redenen
van Iicbamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd'. Bij opname van
de definitie in de RWW (bij KB van 4 juli 1988, Sib. 309) achtte men een dergelijke toevoeging
niet nodig nu een overeenkomstige beperking reeds zou worden gesteld door art. 3, eerste lid,
ABW (oud). Laatstgenoemde beperking zag echter op de arbeidsverplichting als zodanig, Diet op
de inhoud ervan. Als gevolg van een en ander voorzag het oude recht feitelijk in een veel ruimer
begrip passende arbeid dan door de regering was beoogd.
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electromonteur te aanvaarden, aangezien hij het voor deze werkzaamheden te ontvangen wettelijk
minimumloon te laag achtte; betrokkene meende gekwalificeerd te zijn voor het hogere CAO-loon.
De onvrede van betrokkene met de hoogte van het loon kan, mede gezien de duur van de werk-
loosheid (3,5 jaar), volgens de Kroon niet als geldige reden voor deze weigering worden
aangemerkt. Hetgeen betrokkene ter verdediging aanvoert duidt volgens de Kroon overigens op
een arbeidsrechtelijke kwestie, waarvan de beoordeling niet aan de Kroon maar aan de burgerlijke
rechter is. Volgens RvS, AG 16 december 1991, JABW 1992/65, is de vraag of de werkloze
werknemer als passend te beschouwen werkzaamheden ambieert op zich niet van belang. Zie tot
slot RvS, AG 4 augustus 1992, JABW 1992/238: gelet op het uitgangspunt van de ABW en de
RWW (oud) dat een ieder primair zelf verantwoordelijk is voor de voorziening in het bestaan, kan
van de werkloze werknemer verwacht worden dat ook arbeid, welke niet (exact) aansluit op de
gevolgde opleiding, als passend aanvaard wordt.

In dit verband wijs ik ook op het bestaan van de zogenaamde Richtlijn passen-
de arbeid.28 De richtlijn is afkomstig van de staatssecretaris van SZW en
bevat een aantal uit de jurisprudentie afgeleide criteria, aan de hand waarvan
volgens de staatssecretaris kan worden bepaald welke arbeid voor de belang-
hebbende als passend moet worden beschouwd. Het betreft achtereenvolgens de
aard van het werk, het loonniveau en de reisduur.

Voor wat betreft de aard van het werk geldt volgens de richtlijn als algemene regel dat men
gedurende het eerste half jaar van de werkloosheid de mogelijkheid heeft naar arbeid te zoeken die
aansluit op opleiding en/of werkervaring. Na afloop van die periode en naarmate de werkloosheid
langer duurt, dient men zich steeds ruimer op te stellen. Er worden een vijftal niveau's onderschei-
den: academisch -, HBO-, MBO-, LBO- en basisniveau, Na afloop van elk half jaar werkloosheid
dient men werk op een lager niveau te accepteren, tot men uiteindelijk op het niveau van de
ongeschoolde arbeid belandt. Overigens wordt men in het eerste half jaar van werkloosheid in
beginsel geacht ook arbeid van tijdelijke aard of arbeid die in afwachting van arbeid in het eigen
beroep tijdelijk kan worden verricht te aanvaarden.

Met betrekking tot het loonniveau dient volgens de richtlijn als algemene regel te worden
aangehouden dat gedurende het eerste half jaar na aanvang van de werkloosheid de belangheb-
bende geacht wordt werk te aanvaarden waarvoor de beloning niet of niet in belangrijke mate
lager is dan hetgeen betrokkene voorheen verdiende, voor zover dit laatste niet afwijkt van hetgeen
door werknemers als belanghebbende in zijn oude beroep in de regel wordt verdiend, of verkregen
is door het verrichten van seizoenarbeid of arbeid op uitzendbasis. Ook hier geldt, dat na het eerste
half jaar en naarmate de werkloosheid langer duurt concessies moeten worden gedaan. Die
concessies ten aanzien van het loon corresponderen met het verschil in niveau van te aanvaarden
werkzaarnheden zoals hiervoor aangegeven. De beloning dient steeds in overeenstemming te zijn
met de geldende CAO, of overeenkomstig het voor werknemers als belanghebbende gebruikelijke
loon, doch ten minste overeenkomstig het voor hem geldende wettelijk minimumloon. Voorts dient
rekening te worden gehouden met te maken reiskosten, voor zover deze substantieel van aard zijn.

Voor wat betreft de reisduur wordt tijdens het eerste half jaar van de werkloosheid een reisduur
van maximaal twee uur per dag acceptabel geacht, tenzij in het oude beroep langere reistijden voor
belanghebbende gebruikelijk waren. Nadien wordt een reistijd van maximaal drie uur per dag
aanvaardbaar geacht. Bij voortdurende werkloosheid wordt het feit dat voor het aanvaarden van
een baan zou moeten worden verhuisd als zodanig geen argument geacht om een baan als niet
passend te beschouwen.

Op individuele gronden kan worden afgeweken van de in de richtlijnen gegeven regels; het kan
daarbij bijvoorbeeld gaan om de zorg voor gezinsleden, gewetensbezwaren en gezondheidsbezwa-
ren.

28 Opgenomen in Kamerstukken Il, 1991-1992,22300 XV, nr. 90, bIz. 4-10 en in PS 1992/340.
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De richtlijn is bedoeld voor toepassing in het kader van zowel de WW, de
ABW als de arbeidsbemiddeling door de Arbvo. Het is niet helemaal duidelijk
om welke reden tot aanbieding van de richtlijn aan de uitvoeringsorganen is
besloten. Een aanscherping van de criteria voor passende arbeid middels
wetgeving achtte men niet nodig, nu de bestaande jurisprudentiele regels reeds
streng genoeg werden geacht. Wei zou er aanleiding bestaan om middels een
algemene richtlijn te komen tot een voor de uitvoeringsorganisatie beter
hanteerbaar kader. Hiermee zou een intensievere toepassing (curs. IS) van de
criteria voor passende arbeid kunnen worden bevorderd." Onduidelijk is wat
men bij een dergelijke 'intensievere toepassing' precies voor ogen heeft.
Onduidelijk is overigens evenzeer wat de precieze juridische betekenis van de
richtlijn is; ik verwijs dienaangaande naar de algemene beschouwingen in
hoofdstuk 4, § 7 van dit boek.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de regering in het kader van de herin-
richting van de ABW wei degelijk streeft naar een aanscherping van het begrip
passende arbeid. Met name voor academici en andere schoolverlaters zou een
breder begrip passende arbeid moeten gelden dan, gelet op de jurisprudentie,
de oude wetgeving toeliet. Ten aanzien van eerstgenoemde categorie is de
regering van oordeel dat reeds bij aanvang van werkloosheid arbeid op HBO-
niveau passend moet worden geacht. Ten aanzien van andere schoolverlaters
zou dat zelfs voor aile arbeid moeten gelden. Ter motivering van deze voorge-
nomen verruiming van het begrip passende arbeid wijst de regering met name
op het ontbreken van een arbeidsverleden bij de betrokken categorieen, AIleen
aan het relevante arbeidsverleden dat men eventueel naast de studie heeft
opgebouwd, behoort men rechten te kunnen ontlenen." Het is de bedoeling
dat de nieuwe regels worden opgenomen in de op basis van art. 113, vijfde lid,
ABW vast te stellen amvb met betrekking tot het begrip passende arbeid. Het
ligt voor de hand dat op dat moment de richtlijn passende arbeid komt te
vervallen.

2.4. Facultatieve verplichtingen

Naast de hiervoor besproken imperatieve verplichtingen voorziet de wet in een
bevoegdheid van B en W om bepaalde verplichtingen op te leggen. In art. 106
ABW wordt deze bevoegdheid in zeer algemene termen afgebakend (§ 2.4.1).
In art. 108, 109 en 110, tweede lid, ABW wordt de oplegging van een aantal
specifieke facultatieve verplichtingen aan nadere regels gebonden (§ 2.4.2 tim
2.4.4).

29 Aldus KamerstukkenII, 1991-1992,22300 XV, nr. 90, biz. 7.
30 NEV, biz. 34-35.

252



2.4.1. Aigemeen

B en W kunnen aan de bijstand verplichtingen verbinden die strekken tot
inschakeling in de arbeid in dienstbetrekking of in eigen bedrijf of zelfstandig
beroep, dan wei verband houden met aard en doe! van een bepaalde vorm van
bijstand of strekken tot zijn vermindering of beeindiging. Een verplichting kan,
op advies van een arts, inhouden het zich onderwerpen aan een noodzakelijke
behandeling van medische aard (art. 106 ABW). De wettelijke formule laat B
en W zeer veel ruimte.

Ook in het oude recht treffen we een dergelijke ruime bevoegdheid aan; ingevolge art. 3, tweede
lid, ABW (oud) konden naast de verpliehtingen, strekkende tot insehakeling in de arbeid, aan de
bijstand verpliehtingen worden verbonden die verband hielden met aard en doel van een bepaalde
vorm van bijstand, dan wei strekten tot zijn vermindering of beeindiging." Gelet op de vrijwel
identieke wettelijke formulering biedt een analyse van de onder het oude reeht gewezen jurispru-
dentie een goed inzieht in de reikwijdte van de bevoegdheid van B en W.

In art. 106 ABW worden een drietal categorieen verplichtingen onderscheiden.
Een eerste categorie betreft verplichtingen gericht op het, direct of indirect,
bevorderen van de zeljstandige bestaansvoorziening. Een dergelijke verplich-
ting kan worden gezien als een nadere uitwerking van of aanvulling op de
verplichtingen neergelegd in art. 112 en 113 ABW (zie hiervoor, § 2.3). Denk
bijvoorbeeld aan de plicht tot het volgen van een alfabetiseringscursus of het
zich inschrijven bij een aantal uitzendbureaus.

Zie met betrekking tot de alfabetiseringseursus KB 21 oktober 1985, JABW 1986/72. Afgewezen
werd het betoog van de advoeaat van betrokkene dat, mede gelet op de zeer geringe kansen van
betrokkene op de arbeidsmarkt, bij de oplegging van deze verpliehting voorop stond de inpassing
van betrokkene in het Nederlandse waarden- en normenpatroon; er zou sprake zijn van detourne-
ment de pouvoir. De plieht tot het zieh inschrijven bij een aantal uitzendbureaus werd toelaatbaar
geaeht in KB 26 april 1980, JABW 1980/199, zulks nu noeh de verpliehte insehrijving bij het
GAB noeh eigen sollieitaties tot enig resultaat hadden geleid. Zie ook RvS, AG II maart 1991,
JABW 19911108: aangezien de wijze van opstellen van sollieitatiebrieven en de inhoud van deze
brieven kunnen leiden tot de eonelusie dat betrokkene zieh niet inspant om arbeid in dienstbetrek-
king te verkrijgen, kan hem ter nadere uitwerking van de ingevolge art. 9 RWW gestelde verplich-
tingen, de verpliehting worden opgelegd dat hij zijn sollieitatiebrieven op een zodanige wijze
inrieht, dat hij de (herjinschakeling in het arbeidsproees niet belemmert.

In dit verband worden ook toelaatbaar geacht verplichtingen die erop gericht
zijn duidelijkheid te brengen in de status van betrokkene voor de arbeidsmarkt,
zoals bijvoorbeeld de verplichting tot bedrijfsbeeindiging over te gaan.

Aldus KB 21 april 1987, JABW 1987/323. Vgl. RvS, AG I augustus 1989, JABW 19891278:
betrokkene dient voor een bepaalde datum te kiezen voor de status van werkloze werknemer of
van zelfstandig ondernemer. Gelet op de omstandigheden kon gerede twijfel bestaan over de vraag

31 Ook door de wetgever wordt gewezen op de zeer ruime en open formulering van art. 3 ABW
(oud); vreemd genoeg wordt niettemin de stelling verdedigd dat een bevoegdheid als thans is
neergelegd in art. 113 ABW onder het oude reeht ontbrak; MvT, biz. 65.
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of betrokkene nog wei kon worden aangemerkt als werkloze werknemer in de zin van de RWW. B
en W mochten, alvorens een definitieve beslissing te nemen omtrent eventuele beeindiging van de
RWW-uitkering, duidelijkheid verlangen omtrent betrokkene's intenties. Vgl. ook RvS, AG 22
oktober 1991, JABW 1992/11, waarin werd toegestaan de verplichting tot het zich laten uitschrij-
yen bij het handelsregister en de belastingdienst, nu er onduidelijkheid bestond over de status van
betrokkene als werkloze werknemer.

Een tweede categorie verplichtingen houdt verband met aard en doel van een
bepaalde vonn van bijstand. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van bijstand
met een bepaalde bestemming, waarbij de verplichting wordt opgelegd dat de
belanghebbende bewijzen overlegt waaruit blijkt dat de bijstand inderdaad
overeenkornstig de besternming wordt besteed. Uit de jurisprudentie blijkt
overigens dat er voor rnoet worden gewaakt dat B en W de bevoegdheid tot
het opleggen van verplichtingen als hier bedoeld niet gebruiken voor een ander
doel dan waarvoor deze is gegeven (detournement de pouvoir)."

Zo achtte de Kroon onjuist de verplichting verbonden aan de bijstand in kosten van huishoudelijke
hulp aan de ouders, dat de hulp niet mocht worden verleend door de oudste dochter. Deze
verplichting had als doeI te voorkomen, dat via bijstandsverlening de door culturele achtergronden
bepaalde gezinsverhoudingen, die een aanpassing van de oudste dochter aan de Nederlandse
sarnenleving in de weg zouden staan, zouden worden bevestigd. De Kroon is van mening dat het
vorenstaande niet kan worden verwezenlijkt in het kader van de toepassing van de ABW (KB 13
februari 1981, JABW 19811149). Vgl. KB 21 juni 1978, JABW 1978/158: aan de bijstandsverl-
ening in de aanschaf van een woonwagen wordt de verplichting verbonden, dat de woonwa-
genbewoner dient te beschikken over een legale standplaats. Volgens de Kroon kan de situatie als
bedoeld in art. 8 Woonwagenwet niet worden verwezenlijkt door het toepassen van de ABW.
Daargelaten of voor een verplichting als hier in geding binnen de omschrijving van art. 3 ABW
(oud) plaats is, hebben B en W de hun in de wet gegeven bevoegdheid tot een ander doel gebruikt
dan waartoe deze is gegeven. Zie ook nog KB 16 september 1976, AB 1977/183: de door B en W
gestelde verplichting dat zolang de leenbijstand niet volledig is terugbetaald betrokkene geen
andere schulden mag maken tenzij met toestemming van B en W, hoezeer ook deze verplichting
onder de gegeven omstandigheden begrijpelijk is, verdraagt zich niet met art. 3 ABW (oud).

Wei aanvaardbaar is de aan de bijstandsverlening ter zake van extra taxikosten verbonden
verplichting dat per kwartaal vervoersbewijzen worden overgelegd, waaruit globaal blijkt dat
bedoelde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Aan de aanvaardbaarheid van de verplichting doet
volgens de Kroon niet af, dat betrokkene moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van
ondertekende kwitanties of nota's ter zake van voor hem door particulieren verreden kilometers,
nu betrokkene door B en W in dit bezwaar is tegemoet getreden door hem toe te staan de
desbetreffende vervoersbewijzen, na deze getoond te hebben aan de dienstdoende medewerker van
de GSD, terstond weer mee naar huis te nemen zonder dat een afschrift wordt behouden (KB 28
oktober 1983, JABW 1984/38).

Een derde categorie verplichtingen die B en W op grond van art. 106 ABW
aan de bijstand kunnen verbinden, strekt tot vermindering of beeindiging van
de bijstandsverlening. In de jurisprudentie wordt onder deze noerner een breed
scala van verplichtingen toelaatbaar geacht, zoals bijvoorbeeld de verplichting
uit te zien naar huisvesting die past bij de economische en persoonlijke

32 Zie thans ook art. 3:3 Awb.
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omstandigheden van de belanghebbende." De verplichtingen brengen regelma-
tig een forse ingreep in de prive-sfeer van de belanghebbende met zich mee.

Zeer ver gaat bijvoorbeeld KB 9 januari 1981, JABW 1981/121: in verband met de psychische
gesteldheid van de echtgenote van betrokkene (ze had moeite zich in Nederland aan te passen en
had geen enkel contact met de buitenwereld), was laatstgenoemde genoodzaakt zijn werk neer te
leggen en de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich te nemen. Aan de bijstandsverle-
ning wordt de verplichting verbonden dat betrokkene en diens echtgenote zich binnen een termijn
van drie maanden bereid verklaren tot het aanvaarden van medische of sociale begeleiding. Met
deze verplichting wordt beoogd de situatie in het gezin zodanig te veranderen, dat betrokkene of
diens echtgenote na enige tijd weer beschikbaar kan zijn voor de arbeidsmarkt en daarmee de te
verlenen bijstand te verminderen of te beeindigen. Zie ook KB 20 december 1983, JABW 1984/90:
aan bijstandsverlening aan een minderjarige wegloper wordt de verplichting verbonden dat wordt
gewerkt aan herstel van de verstoorde gezinsrelatie, eventueel met behulp van een begeleidende
instantie. Zie verder KB 9 mei 1986, JABW 19861300: aan bijstandsverlening wordt de verplich-
ting verbonden dat betrokkene binnen drie maanden kan aantonen dat hij stappen heeft onderno-
men te komen tot de verkoop van het pand, dat op naam staat van zijn minderjarige kinderen, dit
nu het pand behoort tot het in aanmerking te nemen vermogen. Vgl. KB 7 mei 1982, JABW
1982/191: aan de bijstandsverlening wordt de verplichting verbonden dat betrokkene aile pogingen
dient aan te wenden om binnen drie maanden tot boedelscheiding te komen, zulks met het oog op
het vermogen in de woning, behorend tot de onverdeelde boedel van betrokkene en zijn ex-
echtgenote.

Tot de derde categorie kan ook worden gerekend de verplichting zich, op
advies van een arts, te onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van
medische aard (art. 106, tweede volzin, ABW). Gedacht is aan de situatie
waarin in de persoon gelegen problemen aan herstel van de zelfstandige
bestaansvoorziening in de weg staan. Een actieve, zonodig bemiddelende,
opstelling van de gemeente om dergelijke factoren, indien mogelijk, door
inschakeling van professionele hulp weg te nemen, wordt zeer gewenst geacht.
Onder een medische behandeling moet volgens de regering in dit verband
mede worden verstaan enigerlei vorm van professionele hulp die naar zijn aard
met een medische behandeling kan worden vergeleken; ik merk op dat zulks
niet in de wettekst is neergelegd. De regering is overigens van mening dat de
zorgvuldigheid eist dat B en W, alvorens een verplichting als hier bedoeld op
te leggen, het deskundig advies inwinnen van een arts."

2.4.2. InsteUen alimentatievordering

Een belangrijk uitgangspunt van het verhaalsrecht is dat een rechterlijke uit-
spraak betreffende levensonderhoud voor het verhaal bindend is (art. 96, eerste

33 Zie KB 28 oktober 1983, JABW 1984/36.

34 MvT, biz. 180. Men kan zich afvragen of niet reeds de eerste volzin van art. 113 ABW de
mogelijkheid biedt tot het opleggen van de bedoelde verplichting. Volgens de Commissie voor de
toetsing van wetgevingsprojecten(l99Ia), biz. II, dient hiervoor echter, gelet op de geest van art.
10 Grondwet, een uitdrukkelijke wettelijke grondslag te worden geboden.
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lid, ABW; zie nader hoofdstuk 10, § 3.2.1.1). In het verlengde hiervan acht de
regering het van belang dat de rechter in de echtscheidingsprocedure inderdaad
een uitspraak doet over de alimentatieplicht. Dit voorkomt dat eerst een echt-
scheidingsprocedure wordt gevoerd en vervolgens bij deze!fde rechter een
afzonderIijke verhaalsprocedure door de gemeente moet worden ingesteld."
Tegen die achtergrond zijn B en W bevoegd de belanghebbende te verplichten
tot het instellen van een vordering tot toekenning van een uitkering tot levens-
onderhoud ten laste van de echtgenoot, de gewezen echtgenoot of de ouder,
voor zover althans die vordering kan worden ingesteld samen met een vorde-
ring tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het
huwelijk na scheiding van tafe! en bed (art. 108 ABW). Een derge!ijke
verplichting kan dus niet los van een echtscheidingsprocedure worden opge-
legd. Het betreft een bevoegdheid van de gemeente. Ze kan bijvoorbeeld van
oplegging van de verplichting afzien indien een eerdere mishande!ing of andere
omstandigheden het ongewenst maken dat de ene echtgenoot nog langer met de
andere echtgenoot wordt geconfronteerd."

De bevoegdheid dateert van de recente wijziging van het verhaalsrecht, en was neergelegd in art.
3, derde lid, ABW (oud)."

2.4.3. Budgetbeheer

Indien en zolang er, vanwege het bestaan of dreigen van schulden, gegronde
redenen zijn om aan te nemen dat de belanghebbende zonder hulp niet in staat
is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen, kunnen B en W
aan het recht op bijstand de verplichting verbinden dat de be!anghebbende er
aan meewerkt dat zij in diens naam noodzake!ijke betalingen uit de toegekende
bijstand verrichten (art. 109 ABW). Uit de clausulering blijkt dat de bevoegd-
heid terughoudend moet worden toegepast; er wordt immers inbreuk gemaakt
op de bestedingsvrijheid van de be!anghebbende. Bij 'noodzakelijke betalingen'
moet worden gedacht aan zaken als huur, energiekosten en aflossingen. De

35 In die zin Kamerstukken II, 1987-1988, 20598, nr. 3, biz. 23. In dat kader is ook nog van
belang art. 824b Rv: 'indien aan de rechter blijkt dat een vordering tot toekenning van een
uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding aan een echtgenoot ten laste van een andere
echtgenoot als verplichting is verbonden aan de verlening van bijstand, stelt de rechter de
gemeente die de verplichting heeft gesteld in de gelegenheid schriftelijk of ter zitting haar mening
omtrent de vordering kenbaar te maken'. Vaak heeft noch de verzoeker, noch de verweerder
belang bij een onderzoek van de gegevens op hun realiteitsgehaite. Om nu te voorkomen dat de
gemeente aangewezen raakt op de mogelijkheid van art. 98, tweede lid, ABW, is art. 824b Rv
ingevoerd.
36 Kamerstukken II, 1987-1988, 20598, nr. 9, biz. 8.
37 Wijziging yond plaats bij Wet van 15 april 1992, Stb. 93. Voorafgaand aan die wijziging was
het opleggen van een verplichting tot het instellen van een alimentatievordering uitdrukkelijk
verboden; zie de toenmalige versie van art. 3, tweede lid, ABW (oud). Zie over de bezwaren tegen
de verp1ichting Dijt (1993), biz. 245-249, en de a1daar genoemde literatuur.
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verplichting is gericht op het verkrijgen van de medewerking van betrokkene;
die medewerking is vereist om betalingen aan derden te kunnen doen (zie
nader hoofdstuk 9, § 7). De medewerking zal met name kunnen bestaan in het
verlenen van een machtiging aan B en W.

Afgewezen werd de door de Commissie Sociale Voorzieningen (1991), bIz. 49-50, gesuggereerde
opname van de clausule dat een problematische schuld dreigt en reeds eerder sprake is geweest
van een problematische schuld. Een dergelijke clausule doet volgens de regering te zeer afbreuk
aan het preventieve karakter van de bepaling." Vanuit de Kamer is kritiek geuit op de bepaling;
er zou sprake zijn van het aantasten van de eigen verantwoordelijkheid en van het feitelijk onder
curatele stellen van handelingsbekwame mensen. De regering beaamt dat er sprake is van een
inbreuk op de eigen verantwoordelijkheid; het belang van een effectieve bestrijding en preventie
van problematische schuldsituaties wordt echter, gezien aile ellende die daaraan verbonden is -
vaak ook voor familieleden van betrokkene - groter geacht. Ook wordt gewezen op het feit dat
betrokkene de oplegging van de verplichting ter toetsing aan de rechter kan voorleggen."

2.4.4. Zekerheidsstelling

B en W kunnen aan het verlenen van bijstand in de vorm van een geldlening
verplichtingen verbinden die zijn gericht op meerdere zekerheid voor de nako-
ming van de aan deze bijstand verbonden rente- en afiossingsverplichtingen
(art. 110, tweede lid, ABW). Is er sprake van bijstandsverlening onder verband
van hypotheek dan verbinden B en W hieraan de verplichting dat de belang-
hebbende aan de vestiging van de hypotheek meewerkt." Indien de belang-
hebbende deze verplichting niet nakomt is de verleende bijstand terstond
opeisbaar (art. 117, eerste lid, ABW).

Volgens de regering is het bij bijstandsverlening van beperkte omvang
mogelijk dat de kosten in verband met het vestigen van zekerheden onevenre-
dig hoog zijn ten opzichte van het reele belang dat door zekerheidsstelling
wordt gediend. In dat geval ligt het voor de hand van het stellen van zekerhe-
den af te zien. De kosten in verband met het stellen van zekerheden komen
voor rekening van de belanghebbende; zo nodig kunnen ze in de bijstand
worden verwerkt."

De verplichting uit he! eerste lid komt overeen met art. 3 BKH (oud), de verplichtingen uit het
tweede lid met art. 13, tweede lid, BZ. Het BZ bevatte daarnaast andere verplichtingen verbonden
aan bijstandsverlening in de vorm van een geldlening. Zo was de zelfstandige op basis van art. 13,

38 MvT, bIz. 66. Holtmaat (1992b), bIz. 158-159, vindt dit een intigrerende opmerking: doeI van
de bepaling is blijkbaar niet aileen bij gebleken problemen corrigerend op te treden, doch ook om
aile bijstandsgerechtigden voor te houden dat, indien zij hun geld niet verantwoord besteden, de
gemeente de bestedingsvrijheid uit hun handen kannemen. Het verstrekken van een uitkering in
geld, zo stelt Holtmaat, wordt ingezet bij een duidelijk (her)opvoedingsdoel.
39 MvA, bIz. 74-75.
40 Het betreft een imperatieve verplichting. Vanwege de samenhang met art. 117, tweede lid,
ABW, wordt deze verplichting niettemin in de onderhavige paragraaf genoemd.
41 MvT, bIz. 182.
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derde lid, BZ verplicht de jaarrekeningen van het lopende jaar en de twee daaropvolgende jaren
aan B en W te overleggen, zulks zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na
afloop van het betreffende boekjaar. Verder bepaalde het vierde lid van art. 13 BZ dat bijstand in
de vorrn van een geldlening slechts werd verleend tegen de afgifte van een schuldbekentenis;
hierin dienden de voorwaarden en verplichtingen vermeld te worden waaronder de bijstand werd
toegekend.

2.5. Niet opleggen, tijdelijk ontheffing verlenen en afstemmen van ver-
plichtingen

B en W kunnen besluiten verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk VIII van de
ABW niet op te leggen, dan wei van zodanige verplichtingen tijdelijk onthef-
fing te verlenen, in gevallen waarin daartoe naar hun oordeel aanleiding bestaat
om redenen van medische of sociale aard, dan wei om redenen gelegen in de
aard en het doeI van de bijstand (art. 107, eerste lid, ABW). Nadere beschou-
wing leert dat de bevoegdheid van B en W enkel van belang is met het oog op
de imperatieve verplichtingen, meer in het bijzonder de verplichtingen in
verband met de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening. Opleg-
ging van de andere in hoofdstuk VIII van de ABW genoemde verplichtingen
ligt immers in de bevoegdheidssfeer van B en W; ten aanzien van dergelijke
verplichtingen is art. 107, eerste lid, ABW overbodig. De bepaling van de duur
van de ontheffing is aan B en W overgelaten. De ontheffing moet tijdelijk zijn.
Teneinde de gedachten te bepalen wijs ik op het feit dat op basis van art. 9,
tweede lid, RWW een tijdelijke onthefflng voor ten hoogste een jaar kon
worden verleend. Door de regering wordt benadrukt dat er geen sprake mag
zijn van categoriale ontheffingen; er dient maatwerk te worden geleverd."

Zie in dat kader RvS, Vz, AG 30 juni 1986, JABW 1986/310; de aan de GSD gegeven instructie
heeft het effect van een categoriale ontheffing van de verplichting naar vermogen trachten arbeid
in dienstbetrekking te verkrijgen met betrekking tot een aanzienlijke groep werkloze werknemers,
B en W zijn hiermee verder gegaan dan de door de staatssecretaris bij circulaire geboden
mogelijkheid om nuancering bij de controle op de naleving van de verplichtingen aan te brengen.
Aanhet voeren van een beleid ter zake zijn aspecten verbonden, welke in die mate het algemeen
belang raken, dat de initiering ervan bij voorbaat aan de centrale overheid behoort toe te komen.
Het staat de centrale overheid vrij door middel van richtlijnen vervat in circulaires hieraan vorm te
geven. De gevraagde schorsing van een ingevolge art. 8ld ABW (oud) gegeven aanwijzing wordt
daarom afgewezen. B en W hadden erop gewezen dat het onevenredig nadeel hierin zou zijn
gelegen dat, indien niet tot schorsing zou worden overgegaan, zij het controlebeleid zouden
moeten corrigeren, hetgeen ten koste zou gaan van de beschikbare mankracht, welke zich thans
kon inzetten voor huns inziens zinvollere activiteiten. Aan de belangen van de staatssecretaris om
een richtige uitvoering van de wet na te streven, werd echter door de Voorzitter van de AG een
zwaarder gewicht toegekend.

Wanneer is er sprake van redenen van medische of sociale aard, dan wel van
redenen gelegen in de aard en het doeI van de bijstand? Volgens de regering

42 MvA, biz. 74.
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moet bij aard en doel van de bijstand bijvoorbeeld worden gedacht aan
eenmalige bijzondere bijstand of borgstelling. Als voorbeeld van een reden van
sociale aard noemt de regering het geval van de al wat oudere partner die,
vanwege het langdurig verrichten van verzorgende huishoudelijke taken, niet of
nauwelijks over enige arbeidservaring beschikt en, als gevolg van die rolverde-
ling, in het geheel niet op de arbeidsmarkt is georienteerd." Yoor wat betreft
de redenen van medische aard blijkt ten slotte uit de jurisprudentie zowel B en
W en de belanghebbende ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben ten
aanzien van het aannemelijk maken van de (on)geschiktheid tot werken.

Zie RvS, AG 6 mei 1988, JABW 1988/256: betrokkene heeft weliswaar de juistheid van een
medisch advies betwist en zich bereid verklaard door een psychiater te worden onderzocht, doch
hij heeft van zijn kant nagelaten een rapport van een medisch tegenonderzoek te overleggen om
zijn visie aannemelijk te maken, hetgeen naar het oordeel van de AG in het licht van het
voorafgaande van betrokkene mocht worden verlangd (op basis van een medisch advies was reeds
in 1981 door GS beslist dat de arbeidsvoorwaarde aan betrokkene kon worden opgelegd; de AG
was niet gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden, die tot een heroverweging hadden moeten
nopen). Zie ook RvS, AG \0 november 1989, JABW 1990/56: gelet op het beginsel dat een ieder
primair zelf verantwoordelijk is voor de voorziening in het bestaan, had het op de weg van
betrokkene gelegen om aannemelijk te maken dat hij nog steeds niet kon werken (betrokkene had
geen doktersverklaring overgelegd waaruit zijn arbeidsongeschiktheid kon blijken, noch enige
andere stap genomen om zijn vermeende arbeidsongeschiktheid aannemelijk te maken). Weliswaar
hebben B en W in het kader van de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van een aanvrager een
eigen verantwoordelijkheid, zoals in casu overigens is erkend door het gevraagde advies aan de
GG en GO. Ge1et evenwel op de passieve houding van betrokkene in relatie tot zijn eigen verant-
woordelijkheid kan de gemeente niet verweten worden reeds een beslissing op de aanvraag te
hebben genomen voordat het advies van de GG en GO was uitgebracht. Zie verder RvS, AG 2
mei 1990, JABW 1990/190: B en W hebben met betrekking tot de vraag of een werkloze
werknemer op medische gronden tijdelijke ontheffing kan worden verleend als bedoeld in art. 9,
tweede lid, RWW een geheel eigen bevoegdheid. Bij het geven van een oordeel dienaangaande is
de directeur vail de GSD evenwel aangewezen op het advies van een of meer medische deskundi-
gen. Uit hoofde van de genoemde eigen verantwoordelijkheid acht de AG het echter geboden, dat
de directeur zich ervan vergewist dat het ingewonnen medisch advies, dat aan de beslissing ten
gronds1ag wordt gelegd, op voldoende zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. In casu is bij het
nemen van het bestreden besluit niet de vereiste zorgvuldigheid betracht.

Merk op dat het in art. 107 ABW gaat om een bevoegdheid van B en W. Ook onder het oude
recht bestond een uitzonderingsclausule op de verplichting tot arbeidsinschakeling bij de aanwezig-
heid van redenen van medische, sociale of andere aard. De uitzonderingen hadden echter een
imperatief karakter: was er sprake van aanwezigheid van de genoemde redenen, dan konden geen
verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling worden opgelegd, respectievelijk waren B en W
verplicht tot tijdelijke ontheffing over te gaan; zie art. 3, eerste lid, ABW (oud), art. 22 BZ en art.
9, tweede lid, RWW. De tekst van art. 107, eerste lid, ABW laat de situatie toe dat weliswaar
sprake is van redenen van medische of sociale aard, dan weI van redenen gelegen in de aard en het

43 Zie de MvT, biz. 64 en bIz. 185. In de MvA, bIz. 48, wordt nog de situatie genoemd van
verzorging van een farnilielid, waar anders intramurale zorg nodig zou zijn. Hierv66r, in § 2.3.2,
is reeds betoogd dat op basis van art. 107, eerste lid, ABW geen min of rneer categoriale
ontheffing kan worden verleend van de in art. 113, derde lid, ABW neergelegde regel dat bij
gehuwden de verplichtingen tot arbeidsinschakeling als regel voor beide partners gelden.
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doel van de bijstand, doch dat B en W niettemin besluiten tot handhaving van de imperatieve
verplichtingen.

Ik wijs tot slot nog op het bestaan van de algemene afstemmingsplicht neerge-
legd in art. 13, eerste en tweede lid, ABW. Niet aIleen de bijstand, doch ook
de daaraan verbonden verplichtingen dienen volgens de genoemde bepaling
door B en W te worden afgestemd op de omstandigheden, mogelijkheden en
middelen van de betrokken persoon of het gezin. De vraag is wat deze bepa-
ling toevoegt aan het hiervoor uiteengezette uitgebreide stelsel van irnperatieve
en facultatieve verplichtingen en de daaraan gekoppelde mogelijkheden van het
niet opleggen of tijdelijk ontheffmg verlenen van die verplichtingen. De
regering heeft het oog gehad op een uitvoeringspraktijk waarin bij iedere
belanghebbende op individuele basis wordt onderzocht op welke wijze de
zelfstandige bestaansvoorziening kan worden bevorderd en welke verplich-
tingen hiertoe aan de bijstand dienen te worden verbonden. Naar gelang de
concrete omstandigheden en mogelijkheden in het afzonderlijke geval, zouden
steeds de noodzakelijke schakeringen in de feitelijk op te leggen verplichtingen
moeten worden aangebracht. Dienaangaande zou evenzeer een periodieke
heroverweging dienen plaats te vinden." Vertaald naar het wettelijk stelsel
zou dit betekenen dat art. 13, eerste en tweede lid, ABW aan B en W de
verplichting oplegt om in elk individueel geval uitdrukkelijk te (her)onderzoe-
ken of er reden is voor toepassing van art. 107 ABW.

3. Sancties

Het niet nakomen van de in de vorige paragraaf geschetste verplichtingen
wordt met sancties bedreigd. Onderscheid moet worden gemaakt tussen
administratieve sancties en strafsancties; eerstgenoemde sancties worden
opgelegd door het uitvoeringsorgaan (§ 3.1), laatstgenoemde sancties door de
strafrechter (§ 3.2).

Merk op dat de term 'sanctie' niet in de wet voorkomt. In art. 14, derde lid, ABW wordt wei de
term 'maatregel' gebruikt.

3.1. Administratieve sancties

De regeling inzake administratieve sancties is neergelegd in art. 14 ABW. In
dit artikel worden de volgende sancties onderscheiden:
1) het afstemmen van het recht op en de hoogte van de bijstand op onvol-
doende verantwoordelijkheidsbesef (art. 14, eerste lid, ABW);
2) het lager vaststellen van de bijstand, indien:

44 MvT, biz. 63-64.
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a) de belanghebbende in de periode voorafgaand aan de bijstandsaanvraag of
nadien onvoldoende heeft meegewerkt aan het verkrijgen of behouden van
arbeid in dienstbetrekking;
b) gedragingen van de belanghebbende in strijd met de op grond van art. 65,
art. 70, vierde lid, en hoofdstuk VIII van de ABW aan de bijstand verbonden
verplichtingen daartoe aanleiding geven;
c) de door de belanghebbende op grond van art. 65 ABW verstrekte gegevens
onjuist blijken te zijn (art. 14, tweede lid, ABW);
3) het weigeren van de bijstand, bij herhaalde of zeer ernstige gedragingen als
hiervoor onder 1 en 2 genoemd, en indien een belanghebbende geen dienstbe-
trekking heeft als bedoeld in hoofdstuk V JWG omdat hij het aanbod daartoe
niet heeft aanvaard of omdat hem een aanbod daartoe onder toepassing van art.
11, derde, vierde of vijfde lid, JWG niet wordt gedaan (art. 14, vierde en
vijfde lid, ABW).

Een nadere beschouwing van de verschillende onderdelen van art. 14 ABW
in hun onderlinge samenhang laat zien dat een belangrijke vereenvoudiging in
de gebruikte terminologie mogelijk is. Voistaan zou kunnen worden met een
basisbepaling die onderscheidt tussen het gedeeltelijk weigeren van bijstand
(art. 14, eerste, tweede en vierde lid, ABW) en het geheel weigeren van
bijstand (art. 14, vierde en vijfde lid, ABW). Ook ten aanzien van de onder-
scheiden weigeringsgronden zou een vereenvoudiging kunnen plaatsvinden.

Voor wat betreft de gebruikte terminologie blijkt allereerst uit de verhouding tussen het eerste lid
en de eerste volzin van het vierde lid van art. 14 ABW dat onder 'afstemmen' in het eerste lid in
feite 'lager vaststellen' moet worden verstaan. Handhaving van een afzonderlijke bepaling conform
het huidige eerste lid is gegeven dat feit niet nodig: de situatie van het onvoldoende verantwoorde-
lijkheidsbesef zou heel goed kunnen worden opgenomen in het huidige tweede lid van art. 14
ABW; daar gaat het immers om situaties van het 'lager vaststellen' van de bijstand. Een verdere
vereenvoudiging zou kunnen worden bereikt door in plaats van de term 'lager vaststellen' de term
'gedeeltelijk weigeren' te gebruiken; ook de MvT bij art. 14 ABW bedient zich van die term."
De sanctie neergelegd in het vierde en vijfde lid van art. 14 ABW kan dan, ten behoeve van de
duidelijkheid, nader worden gespecificeerd als ' geheel weigeren'. Aldus wordt ook aangesloten bij
de terminologie die wordt gebruikt in alle overige 'moderne' sociale zekerheidswetten, dat wi!
zeggen de wetten die bij gelegenheid van de stelselherziening of nadien tot stand zijn gekomen
(zie nader § 5).

Naast de gebruikte terminologie wekt ook de differentiatie in weigeringsgronden in art. 14 ABW
verwarring. Het meest eenvoudig zou zijn een bepaling volgens welke de bijstand geheel of
gedeeltelijk kan of moet worden geweigerd bij het niet nakomen van de aan de bijstand verbonden
verplichtingen. Hiertoe biedt art. 14, tweede lid, onder b, ABW, een aanzet." Niet duidelijk is
wat art. 14, tweede lid, onder c, ABW aan de zojuist genoemde weigeringsgrond toevoegt:
wanneer de belanghebbende onjuiste gegevens verstrekt, is immers sprake van het niet nakomen

45 MvT, bIz. 121. Ook in eerdere beleidsstukken rond de toepassing van sancties in de ABW
komen we de term 'weigeren' tegen; zie bijvoorbeeld Kamerstukken Il, 1985-1986, 19444, nrs. 1-
2, biz. 5.
46 Het artikelonderdeel is onduidelijk geformuleerd. Het wekt de suggestie als zouden B en W bij
het niet nakomen van de verplichtingen door de belanghebbende 'slecbts' moeten onderzoeken of
zulks aanleiding geeft tot bet toepassen van een sanctie; ik neem echter niet aan dat dit de bedoe-
ling is van het artikelonderdeel.
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van de in art. 65 ABW neergelegde verplichting. Verder zou de in het eerste lid van art. 14 ABW
genoemde weigeringsgrond kunnen komen te vervallen indien het tonen van voldoende verant-
woordelijkheidsbesef als uitdrukkelijke verplichting in hoofdstuk VIII van de ABW zou worden
opgenomen. In § 2.2 is reeds opgemerkt dat een dergelijke opzet vanuit een oogpunt van
kenbaarheid van de verplichtingen de voorkeur verdient boven het 'verstoppen' van de verplich-
ling in een (afzonderlijke) sanctiebepaling. Eenzelfde kanttekening kan worden gemaakt ten
aanzien van de in art. 14, tweede lid, onder a, en vijfde lid, ABW neergelegde weigeringsgronden.

De wet geeft slechts in een geval uitsluitsel over de duur van de weigering: het
vijfde lid van art. 14 ABW voorziet in de daar geregelde situatie in een gehele
weigering voor de (maximum)duur van 13 weken, waarbij die duur kan
worden bekort indien daartoe, gelet op de omstandigheden van belangheb-
bende, dringende redenen aanwezig zijn. Omtrent de duur van een gehele
weigering ingevolge het vierde lid van art. 14 ABW bevat de wet geen
uitdrukkelijke bepaling. Wei lijkt uit de tweede volzin van dit artikelonderdeel
te mogen worden afgeleid dat wordt uitgegaan van het treffen van een tijdelij-
ke maatregel. Ten aanzien van de duur van een gedeeltelijke weigering eist de
wet een afstemming op de ernst van het feit, de omstandigheden van de
belanghebbende en de mate van verwijtbaarheid; de duur kan worden herzien
indien een wijziging van de omstandigheden van de be\anghebbende daartoe
aanleiding geeft (art. 14, derde lid, ABW). Een blijvende gedeeltelijke weige-
ring wordt hierdoor niet uitgesloten.

Onder het oude recht bevatten de sanctiebepalingen in de ABW zelf (art. I, tweede lid en art. 3,
vierde lid) evenmin een duurbeperking. In de RWW en het BZ was dit anders. Beide regelingen
voorzagen enkel in maatregelen van tijdelijke aard; zie respectievelijk art. 14, eerste en tweede lid,
RWW en art. 23, eerste en tweede lid, BZ. In de NvT bij de RWW werd opgemerkt dat, gezien de
noodzaak om de werkloze bestaansmogelijkheden te blijven verschaffen, de gehele weigering van
bijstand Cuitsluiting' in de toenmalige terrninologie) aileen als uiterste redmiddel gedurende korte
tijd zou kunnen worden aangewend." In de uitvoeringspraktijk leek dienovereenkomstig te
worden gehandeld."

Indien er redenen aanwezig zijn om tot een gedeeltelijke weigering over te
gaan, zijn B en W hiertoe verplicht (art. 14, eerste en tweede lid, ABW). Het
al dan niet toepassen van een dergelijke sanctie ligt met andere woorden niet in
de bevoegdheidssfeer van het uitvoeringsorgaan. Anders is dat als regel ten
aanzien van de toepassing van een volledige weigering van bijstand; hiertoe
zijn B en W in voorkomende gevallen bevoegd en niet verplicht (art. 14,
vierde lid, ABW). Deze regel leidt echter uitzondering ten aanzien van de
bijzondere weigeringsgrond van art. 14, vijfde lid, ABW; tot toepassing
hiervan zijn B en W in voorkomende gevallen wei verplicht.

47 Stb. 1984, 626, biz. 10-11.

48 Zo blijkt uit Kamerstukken 1/, 1985-1986, 19444, nrs. 1-2, biz. 8. Aldaar wordt de gehele
weigering een uiterste sanctie genoemd die bijvoorbeeld kan worden toegepast in geval iemand
uitdrukkelijk weigert om aan de aan de uitkering - bedoeld is het recht op uitkering - verbonden
verplichtingen te voldoen.
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Hiermee is het systeem overgenomen zoals dat was neergelegd in de RWW en het BZ: een
verplichting tot (tijdelijke) gedeeltelijke weigering en een bevoegdheid tot (tijdelijke) volledige
weigering." De ABW zelf kende enkel voor de situatie van onvoldoende verantwoordelijkheids-
besef een sanctieplicht; voor het overige lag de sanctie-oplegging geheel in de bevoegdheidssfeer
van het uitvoeringsorgaan.

Gelet op de wettelijke systematiek hebben de sanctiebeslissingen van het
uitvoeringsorgaan over het algemeen een sterk gebonden karakter. Dit wordt
versterkt door het feit dat ook de bepaling van de omvang en de duur van een
'verplichte' sanctie tot op zekere hoogte aan regels is gebonden. In art. 14,
vijfde lid, ABW is zowel de omvang als de duur vastgesteld (gehele weigering
gedurende 13 weken). Er bestaat een streng geclausuleerde ontsnappings-
mogelijkheid: B en W hebben de bevoegdheid de duur (en niet de omvang!)
van de wei gering te bekorten indien daartoe, gelet op de omstandigheden van
belanghebbende, dringende redenen aanwezig zijn. In art. 14, derde lid, eerste
volzin, ABW is ten aanzien van de gedeeltelijke weigering bepaald dat
afstemming plaatsvindt op de ernst van het feit, de omstandigheden van de
belanghebbende en de mate van verwijtbaarheid. Deze regel biedt het uitvoe-
ringsorgaan de nodige beleidsruimte. Een deel van die ruimte zal echter
worden ingevuld via een op basis van art. 14, zesde lid, ABW tot stand te
brengen amvb. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de regeling neerge-
legd in art. 14a en 14b RWW.50

Artikel 14a en 14b RWW bevatten nadere regels voor de sanctie-oplegging bij het niet nakomen
van de verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling en de verplichting tot het tonen van
voldoende verantwoordelijkheidsbesef in de periode voorafgaand aan de bijstandsverlening." De
situaties van het niet nakomen van de genoemde verplichtingen waren in een viertal categorieen
ondergebracht. Bepalend voor de indeling was de mate waarin het niet nakomen van de verplich-
ting werd verondersteld gevolgen te hebben voor het verkrijgen van betaalde arbeid. In dat licht
werd bijvoorbeeld het weigeren van passende arbeid zwaarder aangerekend dan het zich niet als
werkzoekende inschrijven bij het arbeidsbureau. Anders gezegd: de ernst van het feit bepaalde de
indeling in categorieen, Voorzien was in een standaardsanctie die varieerde naar gelang de cate-
gorie waartoe de gedraging behoorde. De standaardsancties bedroegen 5% gedurende een maand
(eerste categorie), \0% gedurende een maand (tweede categorie), 20% gedurende een maand
(derde categorie) en 20% gedurende twee maanden (vierde categorie). De periode van verlaging
werd verdubbeld, in geval van het opnieuw optreden van verwijtbare gedragingen binnen 12

49 Ondanks de duidelijke wettelijke bepalingen werd in de praktijk steeds uitgegaan van een
bevoegdheid tot het opleggen van een sanctie. Vgl. ook Commissie Sociale Voorzieningen
(1991a), biz. 3, waar wordt gesteld dat B en W ingevolge art. 14, eerste lid, RWW de uitkering
tijdelijk kunnen (curs. JS) verlagen, terwijl ze op grond van art. 14, tweede lid, RWW de bevoegd-
heid (curs. JS) hebben tot tijde1ijke uitsluiting over te gaan. Het betreft een onjuiste lezing van de
wettelijke bepalingen.
50Aldus de MvA, bIz. 74. In KamerstukkenI, 1994-1995,22545 en 22614, nr. 75c, biz. 28, wordt
opgemerkt dat het onder het oude recht geldende stelsel van sanctietoepassing zal worden
voortgezet totdat het wetsvoorstel boeten en maatregelen (23909) in werking treedt.
51 In art. '14a, vierde lid, onder b, RWW werd gesproken van het door eigen toedoen niet
behouden van arbeid in dienstbetrekking.
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maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte gedraging." Ook de duur van de gehele
weigering van bijstand was genormeerd; besloten B en W tot toepassing van een dergelijke sanctie
over te gaan, dan diende zulks te geschieden voor de duur van drie maanden.

De nadere regelgeving laat onverlet de plicht van het uitvoeringsorgaan tot het
afstemmen van de sanctie op de omstandigheden van de belanghebbende en de
mate van verwijtbaarheid (art. 14, derde lid, ABW). Dit kan ertoe leiden dat
tot oplegging van een sanctie wordt overgegaan die afwijkt van de in een amvb
neergelegde standaardsanctie.

Aan de orde zijn de toepassing van het individualiseringsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. In
de onder het oude recht gewezenjurisprudentie werd regelmatig op het belang van het individuali-
seringsbeginsel gewezen. Zie bijvoorbeeld KB 21 oktober 1985, JABW 1986172: B en W hadden
een kortingsregeling in het vooruitzicht gesteld, inhoudende dat al naar gelang de mate van
verzuim van deelname aan een alfabetiseringscursus, een kortingspercentage - oplopend van 5 tot
100 - werd toegepast. Volgens de Kroon verdraagt een algemene, op voorhand vastgestelde
sanctieregeling die is vastgesteld voor een gehele categorie bijstandsontvangers, zich niet met een
individualiserende wetstoepassing als bedoeld in art. I, tweede lid, ABW (oud). Zie ook RvS, AO
24 november 1989, JABW 1990/69: hetgeen door B en W is aangevoerd met betrekking tot het
preventieve karakter van de sanctie en de onwenselijkheid van een nuancering al naar gelang de
mate van verwijtbaarheid, houdt een miskenning in van het in art. I, tweede lid, ABW (oud)
neergelegde individualiseringsbeginsel.

Het geheel afzien van het opleggen van een sanctie lijkt, gelet op het duidelijke
wettelijke uitgangspunt dat sanctionering in voorkomende gevallen verplicht is,
niet tot de mogeJijkbeden te behoren." Zulks betekent met name dat niet kan
worden volstaan met het geven van een waarschuwing, nu deze niet als sanctie
in de door de wet bedoelde zin kan worden gekwalificeerd.

Een deel van de Commissie Sociale Voorzieningen" had voor de opname van de mogelijkheid
tot het geven van een waarschuwing gepleit, doch de regering achtte zulks geen adequate eerste
reactie op verwijtbaar gedrag. Wei stelt de regering dat, waar het niet nakomen van de uitke-
ringsverplichtingen eenvoudig hersteld kan worden en er twijfels bestaan over de verwijtbaarheid,
betrokkene een kans kan worden geboden om op zo kort mogelijke termijn - gedacht wordt aan

52 Zie in dat kader RvS, AO 24 april 1992, JABW 1992/169: de 'Handleiding sanctietoepassing
RWW' voorzag bij herhaling van verwijtbaar gedrag in de mogelijkheid van verzwaring van een
maatregel. Van herhaling werd uitgegaan indien binnen een jaar na de constatering van een
verwijtbare gedraging opnieuw verwijtbaar gedrag werd geconstateerd. Wat is nu bepalend: het
tijdstip van het verwijtbaar gedrag (B en W) of het onderzoeksmoment waarop de herhaling wordt
geconstateerd (OS)? Volgens de AO kan voor laatstgenoemd stand punt weliswaar steun worden
gevonden in de tekst van de Handleiding, doch een redelijke uitleg van de desbetreffende passage
brengt, gelet op de ontwikkelingen in de rechtspraktijk, met zich dat deze passage dient te worden
toegepast op de door B en W bedoelde wijze.
53 Zie ook de NvT bij de invoering van de artt. 14a en 14b RWW, Stb. 1992/377, biz. 10. De
afstemmingseis kan volgens de toelichting leiden tot toepassing van een zwaardere sanctie dan de
normsanctie, dan wei tot een sanctie die lager uitvalt of gedurende een kortere periode wordt
toegepast dan de normsanctie. Over het geheel afzien van een sanctie rept de toelichting niet.
54 Commissie Sociale Voorzieningen(1991a), biz. 18-19.
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ten hoogste een week - de gestelde verplichting alsnog na te komen." Ik kan de regering in die
stelling niet volgen. Zolang niet vaststaat dat er van verwijtbaarheid sprake is, ontbreekt immers
de mogelijkheid tot toepassing van een sanctie. Zodra de verwijtbaarheid is vastgesteld, dient een
sanctie te worden toegepast. Met het geven van een waarschuwing kan dan niet worden volstaan.

Ik wijs erop dat de regeling van art. 14a en 14b RWW niet van toepassing was
op de sanctieoplegging naar aanleiding van het tonen van onvoldoende verant-
woordelijkheidsbesef, het niet nakomen van de inIichtingen- en medewerkings-
verplichting van art. 65 ABW en het niet nakomen van de op grond van hoofd-
stuk VIII van de ABW aan de bijstand verbonden verplichtingen, niet zijnde
verplichtingen tot arbeidsinschakeling. Onduidelijk is vooralsnog of de op basis
van art. 14, zesde lid, ABW te treffen amvb een zelfde beperkte werkingssfeer
zal kennen. Blijkt zulks inderdaad het geval te zijn, dan behoort analoge
toepassing van de amvb tot de mogelijkheden; het uitvoeringsorgaan kan
hiertoe echter niet worden verplicht. Uit de onder het oude recht gewezen
jurisprudentie blijkt dat met name ten aanzien van de twee eerstgenoemde
verplichtingen zwaardere sancties werden toegepast dan de sancties waarin art.
14b RWW voorzag. Ook hier dienen het individualiseringsbeginsel en het
evenredigheidsbeginsel in acht te worden genomen (art. 14, derde lid, ABW).

Zie RvS, AG 13 augustus 1990, JABW 1990/251: met betrekking tot de hoogte en duur van de
sanctie dient volgens betrokkene aansluiting gezocht te worden bij de voorstellen van de
staatssecretaris en de Divosa-richtlijn in het kader van art. 14 RWW. Beide documenten hebben
echter betrekking op sancties in het kader van art. 14 RWW. De sanctie wordt in casu echter
toegepast op grond van art. 1, tweede lid, ABW (oud). In casu is aansluiting bij de genoemde
documenten dan ook niet op zijn plaats; de sanctie van 20% gedurende een jaar werd niet
onevenredig geacht. In dezelfde zin RvS, AG 30 oktober 1990, JABW 1991/26: de in art. 9, eerste
lid, RWW en in art. 30, tweede lid, ABW (oud) neergelegde plichten hebben een eigen karakter,
hetgeen ook geldt voor de daarbij behorende mogelijkheden voor het bijstandverlenend orgaan om
over te gaan tot verlaging van de uitkering. Nu GS de evenredigheid van de sanctie hebben beoor-
deeld aan de hand van de richtlijnen, zoals die zijn gegeven voor het toepassen van sancties in het
kader van de RWW, gaan GS voorbij aan het bijzondere karakter van de in art. 30, tweede lid,
ABW (oud) neergelegde algemene rechtsplicht van de ontvanger van bijstand (GS hadden, gelet op
de richtlijnen, besloten dat kon worden volstaan met een waarschuwing, daar waar B en W hadden
besloten tot een korting van 10% gedurende 13 weken). Vgl. echter RvS, AG 29 december 1991,
JABW 1992/125: hoewei de Handleiding is bedoeld voor sancties, als bedoeld in art. 14 jo. 9
RWW, hebben Ben W die handleiding ook in dit geval, waarin sprake is van schending van de in
art. 30 ABW (oud) bedoelde rechtsplicht, toegepast. Hiertegen heeft de AG geen bezwaar, gelet op
de vrijheid die de gemeente toekomt bij het opleggen van sancties. Daar in dit geval sprake is van
een schending van art. 30, tweede lid, ABW (oud), waren B en W volgens de AG niet gehouden
betrokkene eerst een schriftelijke waarschuwing te geven, die in de handleiding in de gevallen
waarvoor deze is bedoeld is opgenomen.

Uit de genoemde uitspraken kan worden afgeleid dat toepassing van de RWW-Handleiding op
sancties getroffen in het kader van de ABW-sec weliswaar geoorloofd was, doch dat het uitvoe-
ringsorgaan hiertoe niet kon worden verplicht. En als de Handleiding werd gevolgd, was afwijking
toegestaan; zie RvS, AG 16 april 1992, JABW 1992/231: betrokkene voert met verwijzing naar de
Handleiding aan dat de sanctie aile proporties te buiten gaat. Volgens de AG is de Handleiding

SS Stb. 1992/377, biz. 8.
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slechts te beschouwen als een handvat c.q. richtlijn waar het bijstandverlenend orgaan zich naar
lean richten - waarbij een afwijking ten gunste of ten nadele een discretionaire bevoegdheid is.

De omvang en duur van een gedeeltelijke weigering kunnen worden herzien
indien een wijziging van de omstandigheden van de belanghebbende daartoe
aanleiding geeft (art. 14, derde lid, tweede volzin, ABW). De duur van de
gehele weigering ingevolge art. 14, vijfde lid, ABW kan, ingevolge de tweede
volzin van dit artikelonderdeel, worden bekort indien daartoe, gelet op de
ornstandigheden van belanghebbende, dringende redenen aanwezig zijn. Ten
aanzien van de gehele weigering van bijstand conform het vierde lid van art.
14 ABW is geen uitdrukkelijke bepaling gegeven voor de situatie van een
wijziging van omstandigheden. WeI wordt gesteld dat bij een na de weigering
ingediende aanvraag de bijstand lean worden geweigerd of lager vastgesteld.
Uit deze bepaling blijkt dat tussentijdse herziening van de sanctie mogelijk is.
Een herziening kan zowel in het voordeel als in het nadeel van betrokkene
werken; een beschouwing van de onder het oude recht gewezen jurisprudentie
maakt dit duidelijk. Uit die jurisprudentie blijkt evenzeer dat de vrijspraak in
een strafzaak naar aanleiding van uitkeringsfraude op zichzelf geen reden
vormt om tot herziening van een administratieve sanctie over te gaan.

Het oude recht kende dezelfde mogelijkheden tot herziening van een sanctie als het nieuwe recht.
Zie in dat verband KB 19 mei 1983, JABW 1983/177; AB 1983/573: betrokkene was zich actiever
gaan opstellen, hetgeen onder andere had geleid tot intrekking door het GAB van de indeling van
betrokkene in de categorie 'niet-reeel-aanbod'. B en W hebben dan ook terecht aanleiding gezien
om de toe te passen korting in hun beslissing op het bezwaar in voor betrokkene gunstige zin te
wijzigen. Interessant in deze zaak zijn met name de overwegingen van GS. Zij achtten het niet
juist dat een verlaging tussentijds wordt verminderd of ongedaan gemaakt op grond van een
inmiddels gewijzigde houding van betrokkene. De verlaging zou moeten worden gehandhaafd op
het aanvankelijk vaststelde bedrag, zolang betrokkene gedurende de periode van veri aging bijstand
behoeft. De Kroon gaat niet expliciet op deze overwegingen in." Vgl. KB 27 januari 1984,
JABW 1984/115: het feit dat de termijn van een nog geldende kortingsmaatregel nog niet is
verstreken, staat niet in de weg aan het opleggen van een nieuwe maatregel indien zich tussentijds
een nieuwe verzwarende omstandigheid voordoet. Het feit dat betrokkene geen enkele sollicitatie
heeft verricht levert voldoende grond om opnieuw een sanctie te treffen. Zie ook KB 22 februari
1983, JABW 1983/114: uitgaande van de eerder toegepaste verlagingen is betrokkene terecht voor
een bepaalde periode van het recht op uitkering uitgesloten (voor de duur van een jaar). Tijdens de
periode van uitsluiting wordt betrokkene in het ziekenhuis opgenomen; uit medisch advies blijkt
dat betrokkene ook nadien geruime tijd volledig ongeschikt was tot het verrichten van arbeid.
Gelet hierop komt het de Kroon redelijk voor om de uitsluiting niet langer te doen voortduren dan
tot de datum waarop betrokkene de wijziging in zijn omstandigheden aan de gemeente kenbaar
heeft gemaakt (in verband met de ziekenhuisopname had betrokkene B en W verzocht om zijn
aanspraak op bijstand opnieuw te bezien).

Zie over de betekenis van een vrijspraak door de politierechter KB 15 april 1980, JABW
1980/216: betrokkene verzocht om herziening van een door de gemeente getroffen administratieve
sanctie, nu hij door de politierechter was vrijgesproken van de hem ten laste gelegde steunfraude;

56 Vgl. de NvT bij de RWW, Stb. 1984/626, biz. 28, waar wordt gesteld dat een gedragsverande-
ring in positieve zin op zich geen reden behoeft te vormen voor een nieuwe beslissing, aangezien
de sanctiemaatregel beoogt een dergelijk effect te bereiken en betrekking heeft op het gedrag
voorafgaande aan de sanctietoepassing.
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hiermee zou de grond aan de sanctiebeschikking zijn komen te vervallen. Volgens de Kroon is
herziening slechts rnogelijk, indien zou blijken van enige omstandigheid die, ware zij ten tijde van
het nemen van de bestreden beslissing bekend geweest, zou hebben geleid tot een andere
beslissing. Bedoelde vrijspraak kan niet als een zodanige omstandigheid worden aangemerkt. Het
staat de administratie immers vrij, ongeacht of strafvervolging wordt gevraagd en ingesteld, de
bijstand af te stemmen op gronden aan de ABW ontleend. In dezelfde zin KB 13 december 1983,
AB 1984/518, m.n. v. S.: in casu was betrokkene niet aileen vrijgesproken van valsheid in
geschrifte, doch was daamaast de door de gemeente ingestelde verhaalsvordering afgewezen. Het
mocht betrokkene echter niet baten.

Besluit het uitvoeringsorgaan tot gehele weigering bij de aanvraag van de
bijstand, dan ontstaat het recht op bijstand niet. Wordt bijstand geheel gewei-
gerd tijdens de loop van de uitkering, dan komt daarmee een einde aan het
recht op bijstand. Is de gehele weigering tijdelijk van aard, dan herleeft het
recht op bijstand na afloop van de termijn waarop de weigering betrekking
heeft." Betreft het een blijvende gehele weigering, dan is een uitdrukkelijke
beslissing van het uitvoeringsorgaan - tot herziening van de blijvende gehele
weigering - vereist om opnieuw een recht op bijstand te doen ontstaan. Een
gedeeltelijke weigering van de bijstand tast het recht op bijstand niet aan. Het
leidt enkel tot een - tijdelijke of blijvende - verlaging van de aanspraken die
uit dat recht voortvloeien."

Oat het geheel weigeren van de bijstand het recht op bijstand aantast kan worden afgeleid uit de
plaatsing van art. 14 ABW in hoofdstuk II van de ABW, handelend over het recht op bijstand. In
andere wetten van recente datum zoals de WW, de TW, de lOAWen de IOAZ, zijn de sanctiebe-
palingen steeds uitdrukkelijk gescheiden van de bepalingen handelend over het recht op prestatie
en ondergebracht in aparte paragrafen handelend over het geldend maken van het recht. Aldus
wilde de wetgever bereiken dat de toepassing van een sanctie het recht op prestatie niet zou
aantasten. Aantasting van dat recht opent immers de mogelijkheid dat, via het na atloop van een
sanctie alsnog genieten van de nog niet verbruikte uitkeringsduur, de sanctie maximaal effect mist.
Uit dit laatste blijkt overigens dat het beoogde effect enkel kan worden bereikt bij uitkeringsrege-
lingen die een beperkte uitkeringsduur kennen. In de ABW is dit, behoudens ten aanzien van
zelfstandigen, niet het geval. De genoemde systematiek in de ABW heeft voor laatstgenoemde
categorie tot gevolg dat een tijdelijke gehele weigering van bijstand niet ten koste gaat van de
periode waarover ingevolge art. 9 ABW aan een zelfstandige maximaal bijstand kan worden
verstrekt.

57 Zie KB 30 juli 1982, JABW 1982/257: aangezien in beginsel het recht op uitkering herleeft na
afloop van een uitsluitingsperiode, had de directeur van de GSO uit eigen beweging, dus ook
zonder een daartoe strekkend verzoek, behoren te onderzoeken of bijstandsverlening aan betrokke-
ne hervat diende te worden. Gelet op het algemene beginsel dat bijstand in de regel op aanvraag
wordt verleend, kan betrokkene volgens de Kroon overigens niet de mogelijkheid worden
onthouden bij gelegenheid van het atlopen van een sanctie zelf aanstonds zijn situatie ter kennis
van de GSO te brengen.
58 Noordam (1984), biz. 83-84, en (1994), biz. 283, komt tot eenzelfde oordeel ten aanzien van de
(vergeJijkbare) sanctiebepalingen uit het oude recht. Kooijman (1989), biz. 221-224, houdt zich
niet met de ABW bezig; niettemin lijkt de hier gegeven opvatting in overeenstemming met zijn
conclusies ten aanzien van de door hem wei onderzochte regelingen. lk wijs tot slot op het feit dat
de MvT bij het wetsvoorstel tot herinrichting van de ABW over deze kwestie een aantal zeer
warrige passages bevat; zie MvT, biz. 34-35, biz. 63 en biz. 122.
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Weigering van bijstand kan in beginsel niet met terugwerkende kracht plaats-
vinden; het rechtszekerheidsbeginsel verbiedt dit. Dit betekent dat de sanctie
als regel is niet eerder kan ingaan dan op de dag dat de belanghebbende van de
sanctiebeslissing kennis heeft kunnen nemen." Deze regel leidt uitzondering
wanneer de belanghebbende reeds op een eerdere datum van het voomemen tot
oplegging van een sanctie op de hoogte was; op dat moment is sanctie-opleg-
ging per die eerdere datum mogelijk. Aan de sanctiebeslissing kan evenzeer
terugwerkende kracht worden verleend indien de belanghebbende de inlichtin-
genverplichting van art. 65 ABW heeft geschonden."

Zie voor wat betreft de eerstgenoemde uitzonderingsmogelijkheid KB 20 maart 1985, JABW
19851143: de directeur van de GSO heeft aan betrokkene schriftelijk mededeling gedaan van de
blokkering van de RWW-uitkering. Onder deze omstandigheden ontmoet het volgens de Kroon
geen bezwaar, dat de beeindiging van de uitkering heeft plaatsgevonden op de dag, volgend op de
dag van die schriftelijke mededeling. Vgl. KB 12 september 1984, JABW 1985/31: in het
algemeen behoort beeindiging van bijstandsverlening niet eerder in te gaan dan op de datum van
de daartoe strekkende beschikking of zoveel eerder als de beeindiging aan betrokkene ter kennis is
gebracht; in casu wordt als beeindigingsmornent gekozen de dag waarop betrokkene in een gesprek
met een bijstandsambtenaar van de te verwachten stopzetting op de boogte is gesteld en zij er
derhalve vanaf dat moment rekening mee kon houden. B en W hadden verwezen naar een eerder
gehouden gesprek tussen betrokkene en een sociaal rechercheur, doch uit het verslag van dit
gesprek bleek niet dat betrokkene was medegedeeld dat haar uitkering zou worden beeindigd,

Zie voor wat betreft de situatie waarin betrokkene de inlichtingenverplichting heeft geschonden
RvS, AG 14 juli 1988, JABW 1988/341: gelet op het beginsel der rechtszekerheid is het stand punt
dat een beeindiging van een periodieke bijstandsuitkering aileen onder zeer bijzondere ornstandig-
heden met terugwerkende kracht kan geschieden, juist. Oit beginsel wordt echter niet geschonden,
indien op grond van de zich voordoende omstandigheden kan worden gesteld, dat niet een in
rechte te honoreren verwachting op doorbetaling van de bijstand bestond. Dit kan zich met name
voordoen, indien in strijd met de op de bijstand ontvangende rustende rechtsplicht op grond van
art. 30, tweede lid, ABW (oud), aan het bijstandverlenend orgaan relevante informatie wordt
onthouden, waarvan betrokkene wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat deze op de doorbeta-
ling van invloed was."

Van de weigering van bijstand bij wijze van sanctie dient te worden onder-
scheiden het niet in behandeling nemen van de aanvraag, de afwijzing van de
aanvraag of de beeindiging van de bijstand om reden dat het uitvoeringsorgaan
als gevolg van het niet nakomen van de informatieverplichting door de belang-
hebbende niet (langer) in staat is om te beoordelen of deze voor bijstandsverle-
ning in aanmerking komt. Zie dienaangaande hoofdstuk 9, § 3.

59 Zulks geldt evenzeer indien na afloop van een sanctie tot verlenging daarvan wordt besloten
(KE 30 juli 1982, JABW 19821257.
60 Voor zover reeds uitbetaling van de bijstand heeft plaatsgevonden heeft het verlenen van terug-
werkende kracht aan de sanctiebeslissing voor de belanghebbende eerst dan reele betekenis, indien
terugvordering van de bijstand mogelijk is; zie over de terugvordering hoofdstuk 10, § 2 van dit
boek.
61 In dezelfde zin by. RvS, AG 15 september 1988, JABW 1989/8; RvS, AG 11 januari 1991,
JABW 1991/66; RvS, AG 25 januari 1991, JABW 1991182; RvS, AG 29 mei 1991, JABW
1991/213.
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3.2. Strafsancties

Indien de belanghebbende de inlichtingenverpJichting van art. 65, eerste- lid,
ABW niet of niet behoorlijk nakomt, waardoor bijstand ten onrechte of tot een
te hoog bedrag is verleend, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste
zes maanden of een geldboete van de derde categorie (ten hoogste f lO.OOO);
het betreft een overtreding (art. 142 ABW). Doet de belanghebbende in strijd
met de waarheid een opgave of verzwijgt hij enig gegeven, met het oogmerk
om aldus voor zichzelf of voor degene voor wie hij optreedt bijstand of hogere
bijstand te verkrijgen dan wei te behouden, dan wordt hij gestraft met een
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde
categorie (ten hoogste f 25.000); het betreft een misdrijf (art. 141 ABW).

Beide strafbepalingen kennen we uit het oude recht; zie respectievelijk art. 84m en 84n ABW
(oud).

Voor de strafrechtelijke handhaving van het bijstandsrecht is naast de beide
stratbepalingen van belang de Richtlijn voor het doen van aangifte of het
opmaken van proces-verbaal ter zake van fraude met sociale uitkeringen, ook
wei genoemd de Richtlijn uitkeringsfraude" De richtlijn is bindend voor de
gemeentebesturen en de (bij de gemeente werkzame) bijzondere opsporings-
ambtenaren." Uitgangspunt van de richtlijn is dat in beginsel eerst wanneer
de fraude een bepaalde omvang heeft, wordt overgegaan tot het doen van
aangifte of het opmaken van proces-verbaal. Of in voorkomende gevallen
wordt overgegaan tot vervolging is volgens de richtlijn evenzeer afhankelijk
van nadere voorwaarden.

Aanknopingspunt in de Richtlijn is de omvang van de benadeling die door de fraude is veroor-
zaakt; onder 'benadeling' wordt verstaan het bedrag van de ten onrechte verstrekte uitkering,
vermeerderd met de afgedragen respectievelijk ingehouden loonbelasting en premies. Bedraagt de
benadeling meer dan f 12.000, dan dient steeds aangifte/proces-verbaal plaats te vinden en dient in
beginsel evenzeer steeds een strafrechtelijke reactie te volgen. Is de benadeling minder dan f
6.000, dan dient in beginsel geen aangifte of proces-verbaal plaats te vinden. Deze regel leidt
uitzondering indien het een derde administratieve overtreding binnen vijf jaar betreft of er sprake
is van eerdere strafrechtelijke interventie. Bij een benadeling tussen de f 6.000 en f 12.000 vindt
weI aangifte/proces-verbaal plaats, doch vindt enkel vervolging plaats indien de zaak voldoende
prioriteit heeft. Prioriteit wordt toegekend op basis van de hoogte van het schadebedrag, bij
recidive, bij samenloop van fraudes met meer dan een uitkering en/of subsidie of samenloop van
uitkeringsfraude met fiscale fraude, en bij fraude in georganiseerd verband dan weI met een zekere
mate van listigheid. Wordt van strafrechtelijke afdoening afgezien, dan is het de bedoeling dat

62 Stert. 1993, 31. De richtlijn geldt ook voor het overige sociale-zekerheidsrecht. Zie daarnaast de
Richtlijn voor het strafvorderingsbeleid inzake fraude met sociale uitkeringen, Stert. 1993, 63.
Deze richtlijn geeft de uitgangspunten voor transactie c.q. de eis ter terechtzitting bij socia le-
zekerheidsfraude.
63 Een en ander op basis van art. 162, zesde lid, en art. 148, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering.
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alsnog een administratieve sanctie voigt. Het is in een dergelijk geval uiteraard van belang dat het
uitvoeringsorgaan zo spoedig mogelijk van de beslissing van het OM op de hoogte is.

Cumulatie van sancties wordt niet wenselijk geacht. De Richtlijn uitkerings-
fraude beoogt dan ook een situatie te creeren waarin gekozen wordt voor een
handhavingsactie vanuit Of het bestuursrecht Of het strafrecht. Ret strafrecht
wordt daarbij gezien als het sluitstuk in de handhavingsketen." Geconstateerd
moet echter worden dat de ABW niet aan de cumulatie van sancties in de weg
staat." Naar de mening van zowel de strafrechter als de Afdeling geschillen
van bestuur is ook naar intemationaal recht gemeten een dergelijke cumulatie
mogelijk."

Zie HR 5 februari 1991, JABW 1991/163; NJ 1991/402: de beslissing van de directeur van de
GSD is niet een gewijsde van de Nederlandse reehter of een andere rechter als bedoeld in art. 68
van het Wetboek van Strafrecht (Sr); een tijdelijke verlaging van de bijstand kan niet worden
aangemerkt als een geldboete als bedoeld in art. 9 Sr. In dezelfde zin HR 21 mei 1991, NJ
19911728, m.n. ThWvV. Volgens de annotator betekent een en ander dat door andere instanties
opgelegde sancties geen strafvervolging verhinderen wegens strafbare feiten, die mede aanleiding
zijn geweest voor het opleggen van die sancties. Daaraan doet niet af dat sommige administratieve
saneties naar de vorm geen straffen zijn, maar naar de inhoud en strekking weI. Oat is van belang
voor de eisen, waaraan de procedure bij de oplegging volgens de mensenrechtenverdragen moet
voldoen. Maar dat betekent niet dat uitspraken van tuchtrechters en beslissingen van de adrninistra-
tie de status van vonnissen hebben (gekregen) die een vervolging kunnen blokkeren. Het zijn geen
strafvonnissen als bedoeld in art. 68 Sr. WeI ligt het voor de hand dat de laatste instantie die een
sanctie oplegt, rekening houdt met de door een andere instantie reeds toegepaste sanetie (hetgeen
in casu ook was gebeurd). Vgl. RvS, AG IS mei 1992, JABW 19921163: B en W hebben als
bijstandverlenend orgaan bij toepassing van de ABW een eigen, niet van de strafrechter afhanke-
lijke, verantwoordelijkheid. Het in art. 14, zevende lid, IVBPR neergelegde verbod op dubbele
berechting of bestraffing kan hieraan niet afdoen, nu Nederland deze bepaling aileen heeft
aanvaard voor zover daaruit geen verdere verplichtingen voortvloeien dan zijn neergelegd in - het
tot de strafrechter gerichte - art. 68 Sr. De door de strafrechter op te leggen straf (3 maanden
voorwaardelijke hechtenis) staat er niet aan in de weg om de uitkering van betrokkene te verlagen
(10% gedurdende 6 maanden; niet-nakoming van art. 30, tweede lid, ABW [oud)). In aanmerking
nemende dat op grond van de richtlijnen van het OM bij de vervolging rekening wordt gehouden
met het bestaan van een reeds opgelegde administratieve sanctie is de Afdeling voorts van mening

64 Zie over de keuze tussen beide handhavingsinstrumenten Verheul (1989), bIz. 87-92. Hij stelt
vast dat de sturende rol van de wetgever in het keuzeprobleem minimaal is, waardoor het
probleem vrijwel voUedig in handen ligt van de actoren in het veld. Die actoren blijken in de
praktijk te kiezen voor een duidelijk primaat van het bestuurlijk systeem.
65 In het kader van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot de opname
van strafbepalingen in de ABW werd vanuit de Kamer een amendement ingediend strekkend tot
opname van een artikel dat cumulatie uitdrukkelijk zou uitsluiten. Ook werd een motie ingediend
waarin de regering werd gevraagd voor zover nodig in andere wetten een vergelijkbare bepaling
op te nemen; zie Kamerstukken II, 1985-1986, 19237, nrs. 7-9. Zowel het amendement als de
motie werden verworpen.
66 Ook de CRvB is die mening toegedaan; zie CRvB 21 december 1993, RSV 1994/132, m.n. H.A.
Demeersseman. In het kader van de herinrichting werd evenzeer geconstateerd dat er geen
jurisprudentie is die zich tegen cumulatie verzet. Niettemin zou cumulatie voorkomen moeten
worden; aldus de MvT, bIz. 96-97.
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dat GS de inmiddels door de strafrechter opgelegde strafsanctie bij hun oordeelsvorming omtrent
de zwaarte van de toegepaste sanctie buiten beschouwing heeft kunnen laten."

4. Ontwikkeling

De bijstand is erop gericht de belanghebbende in staat te stellen zelfstandig in
het bestaan te voorzien, zo is in het eerste lid van art. III ABW uitdrukkelijk
bepaald. Binnen de bestaande maatschappelijke verhoudingen bestaat er voor
de meeste burgers slechts een weg waarlangs men zelfstandig in het bestaan
kan voorzien; die weg is gelegen in het verrichten van betaalde arbeid. De
(reiintegratie van de bijstandsgerechtigde in de betaalde arbeid geldt dan ook
als een centrale doelstelling van het bijstandsbeleid. Een blik op de maatschap-
pelijke werkelijkheid maakt evenwel aanstonds duidelijk dat de geschetste
doelstelling in volstrekt ontoereikende mate wordt gerealiseerd. Een van de
belangrijkste problemen die zich in de sfeer van de bijstand voordoen, betreft
immers de langdurige of zelfs blijvende bijstandsafhankelijkheid van grote
groepen burgers. Het was dan ook een uitdrukkelijke doelstelling van de
herinrichting van de ABW om tot een verbetering van de effectiviteit van de
bijstandsveriening te komen, in die zin dat de mogelijkheden tot uitstroom uit
de bijstand dienden te worden vergroot. De regering heeft deze doelstelling
langs een tweetal lijnen trachten te bevorderen.

De eerste lijn ziet op de positie van de burger. Deze dient - gelet op de eigen
verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening - volgens de regering al het
mogelijke te doen om uit de situatie van bijstandsbehoevendheid te geraken.
Daarbij spelen de verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling een centrale
ro!. Zo heeft de regering met de integratie van de RWW in de ABW een einde
willen maken aan de gewoonte om aan niet-RWW-ers - het zogenaamde
ABW -sec-bestand - niet of nauwelijks verplichtingen tot arbeidsinschakeling op
te leggen. Thans dienen bijvoorbeeld ook alleenstaande ouders met oudere
kinderen met de arbeidsverplichting te worden geconfronteerd. De regering
heeft er daarnaast voor gekozen de arbeidsverplichting in het vervolg aan beide
partners in een samenlevingsverband op te leggen (zie § 2.3.2). Er is van
verschillende zijden kritisch gereageerd op het uitgangspunt dat de arbeidsver-
plichting in principe aan eenieder wordt opgelegd. Ik wees reeds op de
aandacht die vanuit de Kamer werd gevraagd voor de verantwoordelijkheid
gelegen in de opvoeding en verzorging van kinderen. Het opleggen van een
arbeidsplicht zou tekort doen aan die verantwoordelijkheid, in ieder geval aan

67 Verheul (1989), biz. 225-232, wijst de mogelijkheid van cumulatie af. Gelet op het feit dat de
wetgever hier in gebreke blijft, dient cumulatie volgens Verheul te worden voorkomen middels een
goede beleidsafstemming tussen uitvoeringsorgaan en Openbaar Ministerie. Een dergelijke beleids-
afstemming acht hij evenzeer van belang om te kunnen komen tot een evenwichtig aangifte- en
vervolgingsbeleid. Tot dusver ontbreekt het volgens Verheul echter aan een goede afstemming.
Voor wat betreft de gemeentelijke sector wordt die stelling bevestigd door een rapport van de
VNG uit 1987.
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de keuzevrijheid die ouders hebben am te bepalen of zij zelf hun kinderen
thuis willen verzorgen." De kritiek vanuit de Kamer leidde uiteindelijk tot
een beperkte vrijstelling van de arbeidsverplichting voor ouders met jonge
kinderen (zie § 2.3.2). Ook door de Commissie Sociale Voorzieningen werd
aandacht gevraagd voor de keuzevrijheid van betrokkenen. Deze zou niet aIleen
ten aanzien van de zorg voor kinderen, doch ook ten aanzien van de rolverde-
ling tussen de partners voorop moeten staan. Interessant is daarbij de stelling
van de commissie dat zij het niet voor onmogelijk hield dat, ondanks het
principiele verschil in uitgangspunt tussen de visie van de regering en die van
de comrnissie, de verschillen in de praktijk vrij klein zouden kunnen zijn, dit
nu B en W verondersteld werden bij de oplegging van verplichtingen maatwerk
te leveren. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid wees de
commissie echter afhankelijkheid van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op
dit belangrijke punt af. De commissie was van mening dat de essentialia
aangaande bijstandsverlening op een uniforme wijze dienden te zijn geregeld
en zij rekende tot deze essentialia ook het al dan niet opleggen aan bijstandsge-
rechtigden van de verplichting tot arbeidsinschakeling."

De tweede door de regering gekozen invalshoek betreft de rol van de uitvoe-
ringsorganisatie. Hier is de hoop met name gevestigd op de inspanningsver-
plichting van B en W tot bevordering van de uitstroom en op de samenwer-
kingsplicht van B en W met de Arbvo. In § 5 van hoofdstuk 5 bleek reeds dat
er ten aanzien van de samenwerkingsplicht de nodige scepsis bestaat. Daamaast
is van verschillende zijde de vraag opgeworpen of B en W wei over een
toereikend instrumentarium beschikken om hun inspanningsverplichting waar te
maken. Aan het aantal voorhanden zijnde instrumenten zal het niet liggen:
naast de reeds bestaande instrumenten zoals de JWG en de banenpools zijn
door de regering in het kader van de herinrichting een aantal nieuwe instru-
menten aan het inmiddels bijzonder kleurrijke palet toegevoegd. Ik noem het
individuele trajectplan, de uitstroompremies en de ontwikkeling van een
functioneel antwerp arbeidstoeleiding en een clientvolgsysteem. De vraag is
veeleer of de betreffende instrumenten voldoende effectief zullen blijken te zijn
om een meer dan marginale terugdringing van de bijstandsafhankelijkheid te
kunnen bewerkstelligen.

Kunnen derhalve bij de door de regering gekozen benadering om te komen tot
een doeltreffender bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening de
nodige kanttekeningen worden geplaatst, de achilleshiel van dit beleidsvoome-

68 VV, biz. 44-45.
69 Commissie Sociale Voorzieningen (1991), biz. 21-22. Door de commissie werd overigens ook
nog gewezen op de wenselijkheid van een principiele discussie over de onderlinge samenhang
tussen uitkeringsrechten en (arbeids)verplichtingen (biz. 23-24). In § 8 van hoofdstuk 6 kwam
reeds aan de orde dat de wetgever het veri enen van individuele uitkeringsrechten in de sfeer van
de bijstand afwijst. Tegen die achtergrond rijst de vraag of het opleggen van arbeidsverplichtingen
aan beide partners binnen een samenlevingsverband niet aan grenzen gebonden dient te zijn.
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men komt daarmee nog onvoldoende in beeld. Uiteindelijk irnmers staat of valt
het streven van de regering met de beschikbaarheid van voldoende arbeids-
plaatsen. In dat verband is zowel vanuit de Kamer als door bijvoorbeeld de
VNG en de Raad van State gewezen op het gebrek aan passende werkgelegen-
heid. Dit zou betekenen dat voor een belangrijk deel van de bijstandsgerechtig-
den een verplichting tot het verrichten van betaalde arbeid geen realiteitswaar-
de heeft en dat de activerende werking van de heringerichte ABW in zoverre
dus slechts een betrekkelijke betekenis zal hebben (zie hoofdstuk 3, § 3, § 5 en
§ 10). Onderschrijft men deze stelling, dan rijst onmiddellijk de vraag op
welke wijze vanuit het bijstandsbeleid op dit gegeven moet worden gereageerd.
Reeds vroeg in de herinrichtingsoperatie werd vanuit de Kamer betoogd dat het
bijstandsbeleid deels het karakter zou moeten hebben van een welzijnsbeleid,
dat niet aileen gericht is op de arbeidsmarkt. In deze visie dient een verruiming
van ontplooiingsmogelijkheden plaats te vinden, bijvoorbeeld via een ruimhar-
tiger goedkeuringsbeleid ten aanzien van vrijwilligerswerk en niet arbeids-
marktrelevante scholing. Lange tijd werd echter van regeringswege gewaar-
schuwd tegen het 'afschrijven' van bepaalde categorieen bijstandsgerechtigden
voor de arbeidsmarkt (zie hoofdstuk 3, § 4). Uiteindelijk echter werd het
formuleren van een altematief voor de toeleiding naar de arbeid onontkoom-
baar geacht. Dit leidde tot de invoering in de wet van een zogenaamd experi-
menteerartikel (art. 144 ABW). Gelet op het grote belang van dit artikel, sta ik
hiema enige tijd stil bij de achtergrond en inhoud ervan.

Hoewel de deelname aan betaald werk nog steeds als beste oplossing wordt
gezien tegen sociale uitsluiting en isolement, wordt ook door de regering
onderkend dat er een tekort aan werkgelegenheid is. Er is een groep voor wie
het perspectief op betaalde arbeid - hetzij via inschakeling in het reguliere
arbeidsproces, hetzij via de inzet van instrumenten als banenpool of JWG - op
afzienbare termijn ontbreekt. Voor die groep wordt specifiek beleid noodzake-
lijk geacht, nu er een tweedeling in de maatschappij dreigt tussen werkenden
en diegenen die langdurig aan de kant staan. De regering denkt daarbij con-
creet aan experimenten met het ondememen van 'maatschappelijk nuttige
activiteiten' met behoud van uitkering - sociale activering genoemd - waardoor
groepen die niet of nauwelijks kansen hebben op de arbeidsmarkt toch voor
enigerlei vorm van activering in aanmerking kunnen komen. Het doel van deze
sociale activering is volgens de regering tweeledig: enerzijds dient het tot het
behoud van, en het voorkomen van verdere achteruitgang van, de arbeidscapa-
citeit en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds tot het
voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting, isolement en maatschappelijke
tweedeling. Op lokaal en regionaal niveau bestaan op dat vlak velerlei initiatie-
ven. De regering wil hierop positief reageren, door voor een beperkt aantal
experimenten, waarvoor zonder wetsaanpassing geen plaats zou kunnen zijn,
toch de noodzakelijke voorwaarden te treffen. Op basis van de resultaten van

273



die experimenten kunnen dan vervolgens voorstellen worden ontwikkeld voor
permanente wijzigingen."

Het experirnenteerartikel heeft een centrale plaats ingenomen in de afronden-
de debatten in de Tweede Kamer rond de herinrichting van de ABW. Daarbij
stond centraal de vraag of in het kader van de experimenten het verrichten van
'maatschappelijk nuttige activiteiten' als verplichting aan het recht op bijstand
kon worden verbonden. Zou er op zo'n manier niet sprake zijn van 'verplicht
vrijwilligerswerk', zo werd gevraagd. Alhoewel het ook de regering niet te
doen was om het afdwingen van vrijwilligerswerk, moest worden toegegeven
dat het niet altijd eenvoudig zou zijn de grens te bepalen tussen vrijwilligers-
werk enerzijds en maatschappelijk nuttige activiteiten anderzijds. De van
regeringswege gegeven voorbeelden mogen dit illustreren: als maatschappelijk
nuttige activiteiten werden onder andere genoemd buurthuisactiviteiten,
ondersteuning van bibliotheek of museum, onderhoud van de leefomgeving en
groenvoorziening, het geven van ondersteuning bij taallessen aan migran-
tenvrouwen thuis en het betrekken van bijstandsvrouwen bij voorlichting aan
en activiteiten van andere bijstandsvrouwen." Door sommigen werd het
verplicht stellen van dergelijke activiteiten onder aile omstandigheden afgewe-
zen, anderen hadden hiertegen geen bezwaar, zolang de activiteiten maar
onderdeel uitmaken van een traject richting betaalde arbeid. Het enkele streven
naar doorbreking van het maatschappeiijk isolement van belanghebbende werd
in die visie een onvoldoende basis voor verplichtstelling geacht." In de ogen
van de regering echter, is verplichtstelling in beide situaties mogelijk." Gelet
op de tekst van de wet lijkt dit een juist standpunt. Op basis van het eerste lid
van art. 144 ABW kan de minister immers op hun verzoek gemeenten aanwij-
zen waarvan B en W bevoegd zijn om bij wijze van experiment, in verb and
met het onderzoeken van zowel een meer doelmatige bevordering van de
zelfstandige bestaansvoorziening als een sociale activering van bijstandsgerech-
tigden, bij de uitvoering van de ABW af te wijken van bepaalde wetsartikelen.
De wet geeft een limitatieve opsomming van artikelen waarvan afwijking kan
worden toegestaan. Het betreft het bepaalde bij of krachtens art. 8, tweede,
vijfde en zesde lid, 43, tweede lid, onderdeien h en i, en vierde lid, 72, 73,
106, 111, 113 en 115 ABW. In de bevoegdheid tot afwijking is de crux van het

70 Derde NvW, bIz. 11-12.
71 Wetgevingsoverleg, bIz. 65 en Mondelinge behandeling II, bIz. 1022.
72 Het zou in de ogen van de betrokken Kamerleden niet zo moeten zijn dat een goedwillende
ambtenaar zegt: die mevrouw zit te verkommeren, die moeten wij uit haar huis halen; Wetgevings-
overleg, bIz. 12-13.
73 Zie het Wetgevingsoverleg, bIz. 43. De minister onderscheidde twee sporen bij het via de ABW
realiseren van activering. Het eerste spoor heeft betrekking op (her)intreding van werklozen op de
reguliere of additionele arbeidsmarkt. Het tweede spoor bestaat uit het streven om werklozen die
niet via het eerste spoor aan het werk kunnen komen via andere vormen van arbeid te activeren en
bij de samenleving betrokken te houden, zodat een gevoel van afgeschreven zijn wordt voorko-
men. Bij de experimenten gaat het volgens de minister om dat laatste spoor; Mondelinge
behandeling II, bIz. 1021.
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experimenteerartikel gelegen. Bij een aanwijzing van de minister wordt bepaald
van welke van de genoemde bepalingen B en W precies mogen afwijken, op
welke wijze en in hoeverre afwijkingen zijn toegestaan en de periode geduren-
de welke de bevoegdheid tot afwijking bestaat (art. 144, vierde lid, ABW).
Volgens de regering zou afwijking van art. 106 ABW het mogelijk maken de
deelname aan activiteiten anders dan die rechtstreeks tot doel hebben inschake-
ling in de arbeid verplicht te stellen. Tegelijkertijd zou dan een tijdelijke
ontheffing van de sollicitatieverplichting kunnen worden verleend. Een derge-
lijke ontheffing wordt overigens niet op zijn plaats geacht indien voor de
sollicitatieverplichting geen andere verplichtingen in de plaats treden." Aldus
wordt nog eens benadrukt hoezeer de regering belang hecht aan het verbinden
van verplichtingen aan het recht op bijstand." Een andere ilIustratie hiervan
vormt de bepaling volgens welke B en W tot sanctietoepassing dienen over te
gaan, indien de belanghebbende een verplichting die met toepassing van het
experimenteerartikel aan het recht op bijstand is verbonden, niet of niet
behoorlijk nakomt (art. 144, achtste lid, ABW).

Aan een aanwijzing van de minister kunnen voorschriften worden verbonden
met het oog op een goede uitoefening van de daarbij betrokken bevoegdheden
en de beoordeling van de doeltreffendheid en de effecten daarvan in de praktijk
(art. 144, derde lid, ABW). In verband met de voor experimenten noodzakelij-
ke flexibiliteit acht de regering het niet mogelijk bij voorbaat gedetailleerde
voorschriften te verbinden aan de inhoud van de experiinenten; dat zal per
geval moeten gebeuren. De voorschriften waaraan hierbij wordt gedacht
kunnen ertoe strekken begeleiding en evaluatie goed mogelijk te maken.
Tevens kunnen verplichtingen met betrekking tot de aan de minister te ver-
strekken informatie over het experiment worden opgelegd."

Bij amvb zullen regels worden gesteld met betrekking tot de criteria aan de
hand waarvan de minister beslist op een verzoek om aanwijzing van een
gemeente (art. 144, tweede lid, ABW). Daarbij kan worden gedacht aan zaken
als de argumenten voor afwijking van wetsartikelen en de gewenste wijze van
afwijking, een goede doelgroepomschrijving, een omschrijving van de aard en
soort van activerende maatregelen, waarborgen tegen zaken als onaanvaardbare
verdringing van reguliere arbeid, concurrentie-vervalsing en budget-vervalsing,
de concurrentie met instrumenten van activerend arbeidsmarktbeleid (JWG,

74 Derde NvW, biz. 15-16. In meer algemene zin wordt opgemerkt dat afwijking van bepaalde
artikelen slechts kan worden toegestaan in combinatie met afwijking van andere, daarmee
samenhangende artikelen.
75 In de discussie rond het experirnenteerartikel werd het verlangen van een 'tegenprestatie' van de
bijstandsgerechtigde door de bevoegde minister een kernpunt van de gekozen benadering genoemd;
Wetgevingsoverleg, biz. 45.
76 Derde NvW, biz. 13.
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banenpool)", alsmede de verplichtingen die in het kader van activeringsvoor-
stellen voor de client gelden."

De minister kan een maximum stellen aan het aantal experimenteergemeenten
(art. 144, zevende lid, onder c, ABW). Zulks wordt nodig geacht met het oog
op de beheersbaarheid van de experimenten en de benodigde capaciteit om ze
te begeleiden en beoordelen. Als mogelijke selectiecriteria worden de regionale
spreiding, de diversiteit en de doorlooptijd van de experimenten genoemd."

Tussentijdse intrekking van een aanwijzing is mogelijk op verzoek van B en
W, doch ook indien in strijd met het bepaalde bij en krachtens het experimen-
teerartikel wordt gehandeld of de toepassing van de aanwijzing niet, niet langer
of in onvoldoende mate aan de beoogde doelstellingen blijkt te beantwoorden
(art. 144, vijfde lid, ABW). Met het oog op een behoorlijke overgangsregeling
van de rechten en plichten van belanghebbenden bij terugkeer van het experi-
mentele naar het normale regime, kan het nodig zijn aan de intrekking van een
aanwijzing voorschriften te verbinden (art. 144, zesde lid, ABW).

Bij ministeriele regeling kunnen voorzieningen worden getroffen voor
onvoorziene gevallen (art. 144, elfde lid, ABW). Deze algemene 'vangnet-
bepaling' wordt nodig geacht gelet op de onzekerheden met betrekking tot de
aard en inhoud van de door de gemeenten in te dienen voorstellen." Het
experimenteerartikel vervalt 4 jaar na de inwerkingtreding van de ABW. Deze
periode kan bij amvb eenmaal worden verlengd met ten hoogste twee jaar (art.
147 ABW). Zolang toepassing wordt gegeven aan het experimenteerartikel
zendt de minister telkens na twee jaar een verslag dienaangaande aan de
Staten-Generaal (art. 144, twaalfde lid, ABW).

Door de regering is benadrukt dat het bij het experimenteerartikel in eerste
instantie gaat om het aanboren van het potentieel dat er is bij zeer vee!
bijstandsgerechtigden die zich in de afgelopen jaren hebben geergerd aan het
gebrek aan mogelijkheden door de veelheid aan regels en restricties. Als dit
potentieel is aangeboord, zo wordt gesteld, zou men zich altijd nog bezig
kunnen houden met de vragen die verband houden met bijvoorbeeld mensen
die minder gemakkelijk te motiveren zijn." Deze stellingname staat in schri!
contrast met de reeds eerder aangehaalde opvattingen, waarbij het verplichtende
karakter van de sociale activering van bijstandsgerechtigden voorop werd

77 In de Kamer werd de verwachting uitgesproken dat er geen banenpoolplaatsen en werkerva-
ringsplaatsen meer zouden komen op het moment dat mensen verplicht konden worden in de
betreffende sectoren vrijwilligerswerk te doen; Wetgevingsoverleg, biz. 14.
78 Derde NvW, biz. 13. De minister heeft overigens toegezegd over de exacte inhoud van de amvb
nader met de Kamer in overleg te treden.
79 Derde NvW, biz. 13. Gesuggereerd is dat de vier grote gemeenten, als cumulatiegebieden van
achterstands- en werkloosheidsproblemen, bij voorrang voor experimenten in aanmerking zouden
moeten komen. Hierop is vanuit de Kamer kritisch gereageerd: gemeenten als Groningen en
Deventer zouden al jaren staan te trappelen om experimenten te beginnen; Wetgevingsoverleg, biz.
12.
80 Derde NvW, biz. 14.
81 Mondelinge behandeling II, biz. 1022.

276



gesteld. Het is dit verplichtende karakter ook, dat in de wetgeving tot uitdruk-
king is gebracht: het experimenteerartikel verschaft de basis voor een verdere
uitbreiding van de toch al vrij ruime verplichtingen die aan het recht op
bijstand kunnen worden verbonden.

5. Vergelijking met het overige sociale-zekerheidsrecht

Ook elders in het sociale-zekerheidsrecht zijn aan het recht op prestatie een
reeks van verplichtingen voor de prestatiegerechtigde verbonden. Net als in de
ABW gaat het daarbij enerzijds om inlichtingen- en medewerkingsverplich-
tingen, van belang in het kader van de procedure tot het realiseren van het
recht op sociale-zekerheidsprestaties (zie nader hoofdstuk 9, § 8), en anderzijds
om verplichtingen die er met name op gericht zijn het beroep op de betreffen-
de sociale-zekerheidsregelingen zo beperkt mogelijk te houden. Gelet op hun
functie treffen we laatstgenoemde verplichtingen vooral aan in de arbeidsonge-
schiktheids- (ZW, WAO en AAW) en werkloosheidsregelingen (WW, lOAW
en IOAZ). Uit vergelijkend oogpunt zijn met name de verplichtingen in de
werkloosheidsregelingen interessant. 82 Deze zijn gericht op het voorkomen of
beeindigen van de werkloosheid en komen in grote lijnen overeen met de
betreffende bepalingen uit de ABW. Een belangrijk verschilpunt is gelegen in
de arbeidsverplichting van de partner. In de WW ontbreekt deze; gelet op het
strikt individuele karakter van deze regeling is aileen de uitkeringsgerechtigde
zelf tot arbeidsinschakeling verplicht. 83 Waar het recht op uitkering in de
lOA W en IOAZ aan beide partners gezamenlijk toekomt, gelden ook de
verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling voor beiden van hen. De ver-
plichtingen voor de partner zijn daarbij wei van een nadere clausulering
voorzien: ze kunnen enkel worden opgelegd indien vanwege een recent
arbeidsverleden inschakeling in de arbeid in redelijkbeid kan worden verlangd;
de verplichtingen worden niet opgelegd indien de arbeid langer dan twee jaar
geleden werd beeindigd; de verplichtingen gelden evenmin indien redenen van
medische, sociale of andere aard zich hiertegen verzetten. In het bijstandsrecht
treffen we een dergelijke clausulering van de arbeidsverplichting van de partner
niet aan. De motieven voor dit onderscheid zijn niet duidelijk.

82 Zie hierover Noordam (1994), biz. 138-142 en biz. 266-267.
83 De partner kan overigens langs 'indirecte weg' toch met de arbeidsverplichting worden
geconfronteerd, namelijk wanneer de WW-uitkering beneden het relevante sociale minimum ligt en
art. 3 TW in de weg staat aan de verlening van een toes lag op grond van die wet. Zulks is het
geval indien de partner is geboren na 31 december 1971; hij wordt dan namelijk verondersteld in
zijn eigen onderhoud te voorzien, met name door het verrichten van betaalde arbeid. In afwijking
van dit uitgangspunt bestaat toch recht op toes lag indien tot het huishouden van de belanghebben-
de een eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind behoort dat jonger is dan 12 jaar. Verondersteld
wordt dat in een dergelijk geval een van de partners is belast met de verzorging van het kind,
terwijl de ander zich richt op arbeidsinschakeling.
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De verplichtingen die erop gericht zijn het beroep op de sociale zekerheid zo
beperkt mogelijk te houden, zien, daar waar het betreft het overige sociale-
zekerheidsrecht, steeds op de relatie van de uitkeringsgerechtigde tot de
betaalde arbeid: belanghebbende dient mee te werken aan het eventuele herstel
en het te gelde maken van zijn arbeidsverrnogen. De ABW gaat veel verder.
Hier zien de wettelijke verplichtingen niet aIleen op het gedrag van de bij-
standsgerechtigde met betrekking tot het behouden of verkrijgen van betaalde
arbeid, doch, meer in het algemeen, op diens gehele financiele handel en
wandel: belanghebbende mag niet te duur wonen, hij dient op verantwoorde
wijze om te springen met zijn verrnogensbestanddelen, hij dient mee te werken
aan het herstellen van een verstoorde gezinsrelatie, hij dient zich in voorko-
mende gevallen te onderwerpen aan budgetbeheer, etc. Het zeer ruime karakter
van deze verplichtingen vindt zijn verklaring in het al even ruime karalcter van
het door de ABW gedekte risico. Het recht op prestatie is immers gekoppeld
aan de toestand van behoeftigheid, waarbij het in beginsel niet van belang is
wat de oorzaak van die behoeftigheid is (zie hoofdstuk 6, § 4). Anders gezegd:
het doet er in principe niet toe langs welke weg men de ABW binnenkomt. In
het verlengde daarvan, zo zou men kunnen stellen, doet het er evenmin toe
langs welke weg men de ABW weer verlaat respectievelijk het beroep op de
ABW verrnindert. Illustratief in dat kader zijn de zeer ruime verplichting tot
het tonen van voldoende verantwoordelijkheidsbesef en, meer in het algemeen,
de enkel in het bijstandsrecht voorkomende facultatieve verplichtingen.

Het brede scala aan verplichtingen in het bijstandsrecht gaat vergezeld van
een plicht aan de zijde van het uitvoeringsorgaan tot afstemming van de
verplichtingen op het individuele geval. Ook de lOAW en IOAZ bevatten - in
de vorrn van de ontheffing om redenen van medische, sociale of andere aard -
sporen van dit afstemmingsbeginsel. Elders in het sociale-zekerheidsrecht
gelden de verplichtingen als rege\ eategoriaal en is van het leveren van
maatwerk geen sprake.

Het niet nakomen van verplichtingen wordt ook elders in het sociale-zeker-
heidsrecht met sane ties bedreigd." De introductie van strafbepalingen in de
ABW (1987) heeft deze wet voor wat betreft de strafreehtelijke handhaving op
een lijn gebracht met de overige sociale-zekerheidsregelingen. Op het terrein
van de administratiefrechtelijke handhaving is er op dit moment echter nog
sprake van een belangrijk verschil. Het toepassen van administratieve sancties
is in het bijstandsrecht in voorkomende gevallen verplicht. In het verlengde
daarvan zijn er door de regering regels getroffen bevattende standaardsancties.
Buiten de ABW treffen we deze constructie enkel aan in de lOA W en IOAZ;
ook hier is voorzien in nadere regelgeving aangaande de invulling van de
sanctieverplichting.f Voor het overige is het uitvoeringsorgaan steeds be-

84 Zie hierover Noordam (1994), bIz. 77-78 en bIz. 142-144.
8S Zie het Besluit van de staatssecretaris van SZW van 13 juli 1991, Stert. 135 (Regeling
sanctiebepalingen IDA Wen IOAZ).
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voegd en niet verplicht tot het opleggen van een sanctie. Daarbij is vrijwel
zonder uitzondering voorzien in een bevoegdheid van een lagere regelgever,
zoals de minister van SZW of de SVr, tot het stellen van nadere regels inzake
de sanctietoepassing. Enkel ten aanzien van de WW is - vrij recent - van die
bevoegdheid gebruik gemaakt: per 1 juli 1994 is in werking getreden het
Besluit sanctietoepassing WW, afkomstig van de SVr.86 Het besluit geeft
regels omtrent de toe te passen sancties bij overtreding van de in het kader van
de WW gestelde verplichtingen. Net als in het bijstandsrecht vormen daarbij de
ernst van de gedraging en de mate van verwijtbaarheid de voornaamste
aanknopingspunten. De sanctiebevoegdheid van de bedrijfsverenigingen wordt
op zichzelf beschouwd door het besluit niet aangetast: Of tot toepassing van een
sanctie wordt overgegaan, is aan het uitvoeringsorgaan zelf overgelaten. Besluit
een bedrijfsvereniging echter tot toepassing van een sanctie over te gaan, dan is
ze verplicht de in het besluit gestelde regels te volgen. De vraag is of met dit
systeem het doel van het besluit, namelijk de bevordering van de rechtszeker-
heid en rechtsgelijkheid bij de toepassing van sancties, in voldoende mate zal
worden gerealiseerd. De bedrijfsverenigingen blijven immers ten aanzien van
het initiele besluit om al dan niet tot sanctietoepassing over te gaan, volledig
vrij." In die zin bestaat nog steeds een verschil tussen de WW enerzijds en
de andere werkloosheidsregelingen - de IOAW, IOAZ en ABW - anderzijds.
Dit verschil zal echter tot het verleden behoren wanneer het wetsvoorstel
boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid" wordt
aangenomen en in werking treedt. Het wetsvoorstel voorziet onder andere in
een ornzetting van de sanctiebevoegdheid van bedrijfsverenigingen en de SVB
in een sanctieverplichting.

86Besluit van 17 maart 1994, Stert. 61. Tot die tijd werd bij de toepassing van sane ties in de WW
gebruik gemaakt van een circulaire, afkomstig van de FBV (Circulaire C93.02, PS 1993/126). Uit
onderzoek kwam naar voren dat er niettemin sprake was van aanzienlijke verschillen in sanctietoe-
passing tussen bedrijfsverenigingen onderling. Op grond hiervan aehtte de staatssecretaris het
aangewezen over te gaan tot het stellen van wettelijke regels. Een vergelijking met het lot van de
'Handleiding sanetietoepassing RWW' dringt zich op. Deze eirculaire werd evenzeer geacht
onvoldoende uniformerende werking te hebben, waarna de staatssecretaris besloot tot het stellen
van wettelijke regels over te gaan (zie hoofdstuk 2, § 8).
87 Door Kronenburg-Willems (1994), blz, 1047, wordt daarnaast terecht gewezen op het feit dat
het besluit een begrippenkader hanteert dat vee I ruimte laat voor (versehillen in) interpretatie.
Denk bijvoorbeeld aan het begrip verwijtbaarheid.
88Kamerstukken II, 1994-1995, 23909.
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Hoofdstuk 9

Realiseren van het recht op bijstand

1. Inleiding

Het recht op bijstand, zo zagen we in hoofstuk 6, ontstaat in beginsel van
rechtswege: wanneer de belanghebbende voldoet aan de wettelijke voorwaarden
heeft hij recht op bijstand. De beslissing van het uitvoeringsorgaan is in zo 'n
geval rechtsvaststellend van aard: B en W stellen vast dat de belanghebbende
aan de voorwaarden voldoet. Hiertoe dienen B en Ween onderzoek te verrich-
ten. Het initiatief voor het verrichten van een dergelijk onderzoek dient uit te
gaan van de belanghebbende: middels de indiening van een aanvraag laat hij de
gemeente weten van mening te zijn recht op bijstand te hebben. Hebben B en
W vastgesteld dat zulks inderdaad het geval is, dan wordt overgegaan tot
betaling van de bijstand. Betreft het een eenmalige uitkering, dan is daarmee
de kous af. Ais regel echter is er sprake van een recht op periodieke bijstand.
Dit betekent dat voortdurend in het oog moet worden gehouden of er geen
voor het recht op bijstand relevante veranderingen in de omstandigheden
optreden. Zowel de belanghebbende als het uitvoeringsorgaan hebben op dit
punt een verantwoordelijkheid: eerstgenoemde dient van relevante wijzigingen
melding te maken, laatstgenoemde dient periodiek heronderzoek te verrichten
en op signalen van derden te reageren. Een en ander kan leiden tot een nieuwe
beslissing van B en Wen, in het verlengde daarvan, tot een wijziging in de
betaling. Dit voortdurende proces van informeren, onderzoeken, beslissen en
uitbetalen, leidt ertoe dat het recht op bijstand van belanghebbenden inderdaad
wordt gerealiseerd. Het is de regelgeving rond het realiseren van het recht op
bijstand die in dit hoofdstuk aan de orde komt.

Ik ontleen de titel van het hoofdstuk aan Noordam (1988), biz. 99. Volgens Noordam - hij spreekt
over de WW - valt het geheel van feitelijke handelingen en rechtshandelingen dat resulteert in het
ontvangen van de uitkering, vanuit de belanghebbende gezien, onder de noemer van het geldend
maken van het recht op uitkering; die term komen we ook in de wet tegen (zie de titel van
hoofdstuk V van de ABW). Van de kant van het uitvoeringsorgaan bekeken, is sprake van het
nakomen van een tegenover de beJanghebbende bestaande verplichting. Geldend maken en
nakomen zijn volgens Noordam de twee zijden van het realiseren van het recht op uitkering. Tk
verwijs dienaangaande ook naar de Awb, waar de rechtsbetrekking tussen bestuur en burger een
belangrijk uitgangspunt vormt: tussen bestuursorgaan en burger bestaan over en weer rechten en
plichten.

In de Armenwet 1854 was de procedure van onderstandsverlening nog in het
geheel niet met wettelijke waarborgen omgeven. Gegeven het feit dat de wet
evenmin voorzag in een recht op onderstand en omtrent doel en inhoud van de
verleende hulp niets was bepaald, behoeft zulks niet te verbazen. De kritiek die
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in de tweede helft van de negentiende eeuw op de armenzorg werd geleverd,
betrof ook de procedure. Gesteld werd niet aIleen dat de verlening van onder-
stand op opheffing van de toestand van armoede gericht diende te zijn en dat
de betrokkene een tegenprestatie diende te verienen voor de ontvangen hulp,
doch tevens - en in het verlengde daarvan - dat er sprake moest zijn van
voldoende controle op de ontvangers van onderstand. Een en ander vond een
vertaling in de Armenwet 1912. Naast een eerste inhoudelijke normering van de
hulp en de introductie van het principe van 'loon voor arbeid', bevatte de wet
een verplichting voor de gemeenteraad tot vaststelling van een reglement,
waarin onder andere moest worden geregeld het onderzoek dat aan de toeken-
ning van ondersteuning vooraf diende te gaan. Verder bepaalde de wet dat ten
minste een maal in de drie maanden moest worden onderzocht of verdere
ondersteuning noodzakelijk was. Het periodiek beoordelen van de noodzaak tot
ondersteuning werd gezien als een van de grondslagen van een individualise-
rende armenzorg.

Bij de totstandkoming van de ABW in 1963 werd de procedure tot het
realiseren van het - thans wettelijk erkende - recht op bijstand slechts karig met
regelgeving bedeeld. De wetgever was van mening dat betreffende de methode
van onderzoek en de verdere behandeling van ingekomen aanvragen moeilijk
in het algemeen voorschriften konden worden gegeven. Bovendien zouden deze
punten nauw samenhangen met de organisatie van de gemeentelijke dienst.
Daar de regeling van deze organisatie aan de gemeente toekwam, zou het in de
lijn liggen ook het regelen van de procedure zoveel mogelijk aan de gemeente
toe te vertrouwen.

Eerst in 1972, bij gelegenheid van de meergenoemde structurele wijziging
van het bijstandsrecht, werd in de ABW een expliciete verplichting van de
belanghebbende opgenomen om de in het kader van de bijstandsverlening
vereiste inlichtingen te verschaffen. De wetswijziging voorzag daarnaast in een
informatieverplichting voor de (ex-)werkgever en de (ex-)opdrachtgever van de
belanghebbende, evenals voor de uitvoeringsorganen van de sociale-verzeke-
ringswetten.

Een wetswijziging van kort v66r de herinrichting leidde tot de invoering van
een sofi-nummer in de administratie van de gemeenten. Ook werd voorzien in
een uitbreiding van de mogelijkheden tot gegevensuitwisseling tussen gemeen-
ten en derden. De wetgever streefde naar een vergroting van de intensiteit van
het door de gemeenten te verrichten onderzoek, waardoor meer zekerheid kon
worden verkregen over de juiste vaststelling van de uitkeringen. Het achterwe-
ge laten van voldoende onderzoek werd gezien als een belangrijke oorzaak van
misbruik en oneigenlijk gebruik van de bijstand. De bestrijding daarvan was
inmiddels uitgegroeid tot een van de speerpunten van het sociale-zekerheidsbe-
leid.

Ook in de herinrichtingsoperatie heeft het tegengaan van misbruik en oneigen-
lijk gebruik een prominente rol gespeeld. Dit heeft onder andere geleid tot een
verdere uitbreiding van de hier aan de orde zijnde regelgeving. Ik verwijs
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dienaangaande naar het slot van dit hoofdstuk (§ 8). Hiema geef ik eerst een
uiteenzetting van het geldende recht.

Wil men voor de verlening van bijstand in aanmerking komen, dan zal men
als regel een aanvraag moeten indienen. Met de indiening van de aanvraag
neemt de procedure een aanvang (§ 2). Teneinde B en W in staat te stellen tot
een juiste beoordeling van de aanvraag te komen, rust op de aanvrager de
plicht de vereiste inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen (§ 3).
B en W zijn op hun beurt verplicht de juistheid en volledigheid van de
verkregen gegevens te onderzoeken. Op het uitvoeringsorgaan rusten daamaast
nog andere onderzoeksverplichtingen (§ 4). Ter ondersteuning van hun onder-
zoeksactiviteiten kunnen B en W gebruik maken van de gegevensuitwisseling
met derden. Een groot aantal personen en instanties heeft in dat kader de plicht
tot gegevensverstrekking over te gaan. Daarbij is voorzien in een zekere
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van belanghebbenden (§ 5). Het
onderzoek wordt door B en W afgesloten met een besluit op de aanvraag (§ 6).
Dit besluit vormt de basis voor de betaling van de uitkering (§ 7). Voor zover
het een eenmalige uitkering betreft, is met de betaling het recht van de
betrokkene gerealiseerd. Als regel echter strekt het besluit van B en W tot
verlening van een periodieke uitkering. De onderzoeksverplichtingen van de B
en W en de inlichtingenverplichtingen van de belanghebbende en eventuele
derden blijven bestaan zolang de aanspraak op bijstandsverlening beoordeeld
moet worden. Aldus kunnen eventuele wijzigingen van de omstandigheden
worden gesignaleerd, waama B en W kunnen overgaan tot herziening van het
eerder genomen besluit en, in het verlengde daarvan, tot herziening van de
betaling.

De voor het realiseren van het recht op bijstand relevante regelgeving ligt over verschillende
hoofdstukken van de ABW verspreid. Het betreft achtereenvolgens:
- hoofdstuk V van de ABW (art. 63-71), getiteld 'Het geldend maken van het recht op bijstand'.
Het hoofdstuk bevat naast een regeling van de gemeente van bijstand belangrijke bepalingen ter
zake van de aanvraag, de inlichtingenverplichting van de belanghebbende, het (her)onderzoek door
de gemeente en de door de gemeente te nemen besluiten;
- hoofdstuk VI van de ABW (art. 72-91), getiteld 'De betaling van de uitkering'. Het hoofdstuk
bevat naast een aantal algemene bepalingen een uitgebreide regeling met betrekking tot de
terugvordering (zie voor dat laatste hoofdstuk 10 van dit boek). De paragraaf houdende algemene
bepalingen van hoofdstuk VI bevat overigens een tweetal artikelen die er in feite niet thuishoren.
Het betreft art. 76 ABW, handelend over de overlijdensuitkering, alsmede art. 77 ABW, bevatten-
de een regeling inzake vervreemding, verpanding en beslag;
- paragraaf2 van hoofdstuk IX CUitvoering, advisering en toezicht') van de ABW (art. 121-128),
getiteld 'Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling'.

Van belang zijn verder een aantal bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het
bijzonder uit hoofdstuk 3 CAlgemene bepalingen over besluiten') en titel 4.1 CBeschikkingen')
van die wet.

In het oude recht vinden we een groot deel van de bepalingen terug in hoofdstuk 11van de ABW
(oud), getiteld 'De verlening van bijstand'. De derde paragraafvan dat hoofdstuk handelde over de
aanvraag; zie art. 22-28 ABW (oud). Paragraaf 4 was getiteld 'De procedure' en bevatte onder
andere bepalingen inzake de vaststelling van voorschriften door de gemeenteraad, de onder-
zoeksplicht van het uitvoeringsorgaan en de inlichtingenverplichting van de betrokkene en de
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beschikking op de aanvraag; zie art. 29, 30 en 33 ABW (oud). Het vijfde lid van art. 5 ABW
(oud) voorzag daarnaast in een regel voor de aanvraag en uitbetaling van gezinsbijstand. Kort voor
de herinrichting werden de art. 84e-841, handelend over de gegevensuitwisseling en privacybe-
scherming, in het slothoofdstuk van de ABW (oud) opgenomen. Ze volgden op het uit 1972
daterende art. 84d ABW (oud), bevattende de inlichtingenverplichting van de (ex- )werkgever. Tot
slot moet nog worden gewezen op art. 3 tim 5 van het Bvvu (oud), waarin onder andere een
regeling van het heronderzoek was opgenomen.

2. Aanvraag

De procedure tot het realiseren van het recht op bijstand wordt als regel in
gang gezet via de indiening van een aanvraag door de belanghebbende. Slechts
indien een aanvraag niet mogelijk is, treedt het uitvoeringsorgaan ambtshalve
op (art. 67, eerste lid, ABW). De toelichting geeft het voorbeeld van een
spoedgeval waarin de wil van de belanghebbende niet kenbaar kan worden
gemaakt. I Ambtshalve vaststelling dient in ieder geval plaats te vinden indien
een van de echtgenoten niet met de aanvraag instemt, doch bijstandsveriening,
gezien de belangen van de overige gezinsleden, niettemin geboden is (art. 67,
derde lid, ABW). Aan deze bepaling bestaat behoefte nu gezinsbijstand door de
echtgenoten gezamenlijk dient te worden aangevraagd, dan wei door een van
hen met schriftelijke toestemming van de ander (art. 67, tweede lid, ABW).

In art. 22, eerste lid, ABW (oud) was nog sprake van een nevenschikking van bijstandsverlening
op aanvraag en ambtshalve bijstandsverlening. In de jurisprudentie echter werd ambtshalve
vaststelling als uitzondering gezien; zie in dat verband KB 25 oktober 1984, JABW 1985/55.
Thans is in art. 67 ABW het uitzonderingskarakter van de ambtshalve vaststelling bevestigd.

Ten aanzien van de aanvraag van gezinsbijstand bepaalde art. 5, vijfde lid, ABW (oud) dat de
bijstand door elk van de echtgenoten kon worden aangevraagd. Geschiedde de aanvraag door de
ene echtgenoot, dan werd de andere echtgenoot in feite verondersteld met de aanvraag in te
stemmen. Volgens de regering verdient het de voorkeur de aanvraag door beide echtgenoten te
laten ondertekenen, zodat zeker is dat beiden op de hoogte zijn van de aanvraag.'

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, zo blijkt uit het eerste lid van art. 75
ABW.3 Hiervoor wordt in de uitvoeringspraktijk een speciaal formulier ge-
bruikt." Voor het overige gelden nauwelijks vormvereisten. In de Awb is
slechts bepaald dat de aanvraag wordt ondertekend en ten minste de naam en
het adres van de aanvrager, de dagtekening en een aanduiding van de beschik-
king die wordt gevraagd dient te bevatten (art. 4:2, eerste lid, Awb).

I MvT, biz. 161.
2 MvT, biz. 161.
3 Ook art. 4:1 Awb gaat uit van een schriftelijke aanvraag.
4 Artike1 4:4 Awb verleent het uitvoeringsorgaan de bevoegdheid tot het vaststellen van een
dergelijk formulier. Gelet op deze bepaling kan het uitvoeringsorgaan de belanghebbende
verplichten van het formulier gebruik te maken; zie Handboek Awb, artikelsgewijs commentaar,
art. 4:4.
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In art. 22, tweede lid, ABW (oud) was voorzien in de mogelijkheid van een mondelinge aanvraag.
Deze diende door het uitvoeringsorgaan ten behoeve van de aanvrager op schrift te worden
gesteld. Voor handhaving van deze bepaling in het nieuwe recht wordt door de regering geen
aanleiding gezien, nu het in de uitvoeringspraktijk algemeen gebruikelijk is dat met vaste
aanvraagformulieren wordt gewerkt en dat invulling daarvan veelal geschiedt door de aanvrager en
een medewerker van de gemeente gezamenlijk.' Zulks roept de vraag op wat de positie is van
iemand die weliswaar kenbaar maakt voor bijstand in aanmerking te willen komen, doch dit niet
op de voorgeschreven, schriftelijke wijze doet. In een dergelijk geval dient de aanvrager, gelet op
het bepaalde in art. 4:5, eerste lid, Awb, in de gelegenheid te worden gesteld de aanvraag alsnog
in de schriftelijke vorm te gieten. De moeilijkheid voor het uitvoeringsorgaan ligt in het onder-
scheiden van enerzijds verzoeken om informatie en anderzijds verzoeken om bijstandsverlening.
Zie in dat verband KB 21 april 1987, JABW 1987/270: betrokkene informeerde bij de inlevering
van haar inkomstenbriefjes steevast naar de mogelijkheden van bijstandsverlening voor bij haar
voorkomende kosten. Nu B en W niet hebben aangetoond dat de contacten van betrokkene met de
GSD slechts een informatief karakter hadden, moet worden aangenomen dat de mondelinge
aanvraag van betrokkene ten onreehte niet als zodanig is opgevat en in strijd met art. 22, tweede
lid, ABW (oud) niet op schrift is gesteld. Gelet op het feit dat in voorkomende gevallen vroeger of
later toeh wei een aanvraag zal worden ingediend, lijkt het praktische be1ang van de kwestie te
zijn gelegen in de bepaling van de beslistermijn en de ingangsdatum van de uitkering. Zie KB 21
maart 1986, JABW 1986/210: betrokkene had na datum beeindiging WWV-uitkering in verband
met het bereiken van de maximum-uitkeringsterrnijn inkomstenbriefjes van de RWW ingestuurd en
eerst een maand later een aanvraag om bijstand ingediend. Volgens de Kroon had hij aldus in feite
te kennen gegeven aanspraak op een bijstandsuitkering te willen maken en diende in redelijkheid
vanaf de datum beeindiging WWV bijstand te worden ver1eend (zie verder het slot van deze
paragraaf).

Door wie kan of moet de aanvraag worden ingediend? De wet geeft dienaan-
gaande enkel een regeling voor de situatie van gezinsbijstand (zie hierboven).
In andere situaties zal de aanvraag in beginsel worden ingediend door de
belanghebbende zelf. De aanvraag kan ook namens de belanghebbende door
een gemachtigde worden ingediend; zie art. 2:1, eerste lid, Awb. De gemeente
kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging veriangen, waaruit de
instemming van de belanghebbende blijkt (art. 2:1, tweede lid, Awb). Uit de
jurisprudentie kan verder worden afgeleid dat het onder omstandigheden
aanvaardbaar en redelijk wordt geacht dat een derde ten behoeve van een
belanghebbende bijstand aanvraagt, zonder dat van de instemming van de
belanghebbende blijkt. Denk met name aan de situatie waarin vanwege een
instelling bijstand wordt aangevraagd voor iemand die in die insteIIing ver-
blijft.

Zie RvS, AG 22 maart 1989, JABW 1989117, waar aanvaardbaar werd geacht de indiening van een
aanvraag door het hoofd van de patientenadministratie van het ziekenhuis waarin de betrokkene
verbleef. Laatstgenoemde was handelingsonbekwaam, in zijn ondercuratelestelling was niet voor-
zien, terwijl anderzijds zijn opname met het oog op het be1ang van de openbare orde was geboden.
De AG bepaalde overigens ook dat bij indiening van een aanvraag namens een persoon de
instemming van die persoon bij voorkeur uit een schrifteJijke machtiging moet blijken. Vgl. KB I
oktober 1986, JABW 19871110: betreft het een aanvraag ten behoeve van een minderjarige, dan
dient in het algemeen van de instemming daarmee van de ouders of voogd te blijken. Het valt
echter te billijken dat, wanneer de ouders hun kind doen verblijven in een inriehting en deze

5 MvT, biz. 160.
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inrichting de niet in de verzorgingsprijs begrepen kosten in eerste instantie, echter tevergeefs, aan
hen in rekening heeft gebracht, vanwege de inrichting vervolgens ten behoeve van dat kind een
aanvraag om bijstand wordt ingediend.

De aanvraag moet worden gerieht aan de bevoegde gemeente. Welke gemeente
als zodanig geldt is geregeld in art. 63 en 64 ABW. Wordt de aanvraag aan de
verkeerde gemeente gerieht, dan dient deze de aanvraag naar de bevoegde
gemeente door te zenden (art. 2:3 Awb). Zie voor een en ander nader § 2.2
van hoofdstuk 5.

De wet bepaalt niet op welk tijdstip de aanvraag moet worden ingediend. In de
jurisprudentie wordt tot dusver aangenomen dat in beginsel geen bijstand kan
worden verleend over een tijdvak dat voorafgaat of voor kosten die gemaakt
worden voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag, zulks in
verband met de beoordeling van de bijstandsbehoevendheid van de aanvrager.
Mijns inziens verdraagt deze opvatting zich niet met het feit dat het recht op
bijstand van rechtswege ontstaat. Uit de jurisprudentie blijkt verder dat
bijzondere omstandigheden een afwijking van de geschetste regel kunnen
reehtvaardigen. Bij de beoordeling van de vraag of zich bijzondere omstandig-
heden voordoen wordt het bijstandsverlenend orgaan een zekere vrijheid
toegedacht. De reehter aeht dergelijke omstandigheden niet snel aanwezig.

Een voorbeeld biedt RvS, AG 10 april 1989, JABW 1989/186: betrokkene had zich reeds tweemaal
bij de GSD vervoegd, doch hem was eerst bij zijn derde verzoek hulp geboden bij het invullen
van het aanvraagformulier. Door hieraan voorbij te gaan handelde het college voor de veriening
van bijstand volgens de AG in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Vgl. RvS, AG 14 december
1990, JABW 1991131: betrokkene had op grond van informatie door haar ontvangen van het GAB,
dat in verband met de schoolverlatersregeling voor haar een wachttijd zou gelden, aanvankelijk ge-
wacht met het indienen van een aanvraag. De bestuurscommissie beroepszaken van GS heeft dit
niet in haar oordeelsvorming met betrekking tot de vraag of zich hier bijzondere omstandigheden
voordeden betrokken. Het bes1uit is dan ook genomen in strijd met het beginsel dat een besluit
met de nodige zorgvuldigheid dient te worden voorbereid. Zie ook RvS, AG 24 juni 1991, JABW
19911219, waarin wordt gewezen op de in de betreffende gemeente gevolgde praktijk dat bij het
eerste gesprek dat vanwege de GSD met betrokkene plaatsvindt een aanvraagformulier wordt
overhandigd. Indien het formulier binnen korte tijd (10 dagen) ingevuld wordt ingeleverd, geldt de
datum van het eerste gesprek als ingangsdatum voor bijstandsverlening.

Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe
aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of
veranderde omstandigheden te vermelden. Laat de aanvrager zulks na, dan
kunnen B en W de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar de eerdere
afwijzende beschikking (art. 4:6 Awb).
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3. Inlichtingen- en medewerkingsverplichting van de belang-
hebbende

Teneinde het uitvoeringsorgaan in staat te stellen een beslissing op de aanvraag
te nemen, is de belanghebbende verplicht de daartoe benodigde inlichtingen te
verschaffen, zo mogelijk onder overlegging van bewijsstukken. De zelfstandige
dient bovendien desgevraagd inzage in zijn administratie te verlenen (art. 65,
eerste lid, ABW). De inlichtingenverplichting geldt niet alleen bij de aanvraag
om bijstand, doch evenzeer met het oog op de voortzetting van de bijstandsver-
lening.

We kennen de algemene inlichtingenverplichting uit het oude recht; zie art. 30, tweede lid, ABW
(oud). Oat geldt evenzeer voor de bijzondere verplichting van de zelfstandige tot het geven van
inzage in zijn administratie; zie art. 7, eerste lid, BZ. Laatstgenoemd artikel bevatte voor de
zelfstandige evenzeer de plicht tot het naar behoren voeren van een administratie. In de huidige
ABW is deze plicht opgenomen in art. 112, tweede lid. Vgl. ook art. 4:2, tweede lid, Awb: de
aanvrager verschaft de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en
waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

B en W bepalen welke gegevens ten behoeve van de verlening van bijstand
dan weI de voortzetting daarvan door de belanghebbende in ieder geval dienen
te worden verstrekt en welke bewijsstukken dienen te worden overgelegd (art.
66, eerste lid, ABW). Ze bepalen evenzeer de wijze en het tijdstip waarop de
verstrekking van gegevens dient plaats te vinden (art. 66, tweede lid, ABW).
De belanghebbende is verplicht voor de verstrekking van inlichtingen gebruik
te maken van een door B en W verstrekt formulier (art. 65, tweede lid,
ABW).6 Voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de
ABW, is de belanghebbende voorts verplicht desgevraagd een document als
bedoeld in art. I van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te
verstrekken (art. 65, vijfde lid, ABW).

De op de belanghebbende rustende inlichtingenverplichting strekt zich niet
verder uit dan tot hetgeen van belang is voor de verlening van bijstand of de
voortzetting daarvan. Uit de onder het oude recht gewezen jurisprudentie blijkt
dat het om een vrij ruime verplichting gaat.

De verplichting omvat bijvoorbeeld het mededeling doen van werkzaamheden, ongeacht of deze
inkomsten opleveren (RvS, AG 30 oktober 1990, JABW 1991126) en ongeacht of de activiteiten
gedurende de avonduren of op andere tijdstippen plaatsvinden (RvS, AG 28 mei 1991, JABW

6 B en W zijn verplicht in een beleidsplan neer te leggen op welke wijze toepassing wordt
gegeven aan het eerste en tweede lid van art. 66 ABW (art. 118, derde lid, onder a, ABW).
Oaarnaast is de minister van SZW bevoegd ten aanzien van die toepassing nadere regels te stellen
(art. 71, tweede lid, onder a, ABW). Ik wijs in dit verband op de in het kader van de herinrichting
van de ABW gevoerde discussie over het maandelijks inleveren van een inlichtingenformulier. Het
invoeren van een automatisme op dit punt werd nodeloos belastend voor de uitvoeringspraktijk
geacht. Het zou mogelijk moeten zijn in individuele gevallen te volstaan met een minder frequente
controle; VV, biz. 60 en Nader VV, biz. 20.
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19911205), alsmede het verschaffen van inlichtingen ter zake van de besteding van vermogen,
ontvangen uit een boedelscheiding en een erfenis (RvS, AG 25 juli 1991, JABW 19911268). Vrij
ver gaat KB 11 juli 1983, JABW 1983/205: betrokkene stelt gedurende enige jaren geleefd te
hebben van hetgeen zij van vrienden en kennissen heeft ontvangen. Omtrent de huidige financiele
positie van betrokkene bestaat geen enkel inzicht. Betrokkene heeft nagelaten aan een verzoek om
overlegging van stukken inzake haar financiele positie of van een lijst van personen, die haar geld
zouden hebben geleend, te voldoen. Het feit dat vrienden en kennissen anoniem willen blijven,
ontslaat betrokkene niet van de algemene rechtsplicht van art. 30, tweede lid, ABW (oud). Vgl.
echter KB 31 augustus 1983, JABW 19831225: de vraag, wat de juiste leeftijd van betrokkene is,
kan niet van zodanig belang voor de voortzetting van de hem toegekende bijstandsuitkering
worden geacht, dat hem wegens het verstrekken van onjuiste informatie hieromtrent schending van
de rechtsplicht neergelegd in art. 30, tweede lid, ABW (oud), kan worden verweten. Zie tot slot
GS Noord-Holland 24 april 1991, JABW 1991/157: in verband met de periodieke hercontrole
vroeg de GSD aan aile bijstandsclienten binnen de gemeente inzage in aile bank- en giro-
afschriften over de periode van 8 maanden voorafgaand aan het heronderzoek. GS achtten dit
beleid in het Iicht van art. 30 ABW (oud) niet aanvaardbaar, nu het in de doorwerking te
categorisch en absoluut was en vanuit een oogpunt van doelmatige controle onnodig. Het stellen
van de eis aan betrokkene ging, zonder concrete aanleiding c.q. vermoeden van misbruik of
fraude, de grenzen van een redelijke toepassing van art. 30 ABW (oud) te buiten.

De belanghebbende is verder verplicht aan B en W desgevraagd de medewer-
king te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de wet (art.
65, derde lid, ABW). Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het verlenen van
medewerking aan een huisbezoek ter verificatie van door de belanghebbende
verstrekte gegevens. Een dergelijk huisbezoek kan eventueel onaangekondigd
plaatsvinden."

In de onder het oude recht gewezen jurisprudentie werd de medewerkingsverplichting geacht in
art. 30, tweede lid, ABW (oud) opgesloten te liggen. Zie bijvoorbeeld RvS, AG 21 december
1990, JABW 1991163: betrokkene is verplicht een huisbezoek mogelijk te maken teneinde te
beoordelen in hoeverre de aanwezigheid van een andere persoon op het adres van betrokkene van
belang is voor de bijstandsverlening). Vgl. RvS, AG 15 november 1988, JABW 1989/68:
betrokkene is verplicht medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de vraag of er in de
gegeven situatie sprake is van een commerciele huurprijs.

De belanghebbende kan zich niet disculperen door te wijzen op het feit dat de
gedragingen die een schending van de verplichtingen opleveren door een derde
zijn verricht. 8 Ook een beroep op onvoldoende taal- of wetskennis zal niet snel
succes hebben", evenmin als een beroep op de privacy van de belanghebbende.

7 NvW, bIz. 101 en NEV, bIz. 40-41. Tijdens de mondelinge behandeling is benadrukt dat er een
concrete aanleiding moet zijn voor het afleggen van een huisbezoek; het is met andere woorden
niet standaard. Het is van de andere kant ook weer niet zo dat een huisbezoek slechts is toegestaan
bij het vermoeden van een stratbaar feit (WO, biz. 63).
8 Zie RvS, AG 15 september 1988, JABW 1989/33.

9 Zie Ktg. Amsterdam 13 maar! 1986, JABW 1987121: met behulp van zijn dochter, die goed
Nederlands spreekt en leest, had betrokkene het formulier juist kunnen invullen. Vgl. KB 27 juni
1988, AB 1988/552, m.n. B.1. van der Net: handelen in strijd met de informatieplicht kan niet kan
worden gerechtvaardigd door de aangevoerde omstandigheid dat betrokkene als buitenlander de
vraagstelling niet altijd begrijpt.
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Het maken van inbreuk op de privacy van de belanghebbende is vaak inherent
aan het onderzoek dat nodig is om te beoordelen of recht op bijstand bestaat;
een dergelijke inbreuk wordt dan ook geoorloofd geacht, zo blijkt uit de
jurisprudentie.

Zie KB 7 mei 1987, JABW 1987/331, waar het ging om de medewerking aan een onderzoek naar
de noodzaak van vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Vgl. KB 26 mei 1987, JABW
1987/339: betrokkene heeft geen inzage willen geven in de boekhouding van zijn bedrijf, omdat
hij er geen vertrouwen in had, dat de gegevens vertrouwelijk zouden worden behandeld. Wat hier
ook van zij, gelet hierop kon niet worden beoordeeld of betrokkene verkeerde in omstandigheden
als bedoeld in art. I ABW (oud). Zie ook art. 4:3, eerst lid, Awb: de aanvrager kan weigeren
gegevens en bescheiden te verschaffen voor zover het belang daarvan voor de beslissing van het
bestuursorgaan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer,
met inbegrip van de bescherming van medische en psychologische onderzoeksresultaten, of tegen
het be lang van de bescherming van bedrijfs- en fabricagegegevens. Volgens het tweede lid echter,
is het eerste lid niet van toepassing op bij wettelijk voorschrift aangewezen gegevens en beschei-
den waarvan is bepaald dat deze dienen te worden overgelegd.

Het niet voldoen door de belanghebbende aan de hiervoor vermelde verplich-
tingen kan tot uiteenlopende reacties van het uitvoeringsorgaan aanleiding
geven. Betreft het een situatie waarin bijstand is aangevraagd, dan besluit het
uitvoeringsorgaan de aanvraag niet te behandelen. Voorwaarde is weI dat de
belanghebbende de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een daartoe
door B en W gestelde termijn aan te vullen (art. 68, vierde lid, ABW). De
regeling komt in grote lijnen overeen met het bepaalde in art. 4:5, eerste lid,
Awb, zij het dat de Awb uitgaat van een bevoegdheid van het bestuursorgaan,
daar waar de ABW het niet behandelen van de aanvraag verplicht stelt.
Vol gens het vierde lid van art. 4:5 Awb wordt een besluit om de aanvraag niet
te behandelen aan de aanvrager medegedeeld binnen vier weken nadat de
aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is
verstreken.

Betreft het een lopend uitkeringsgeval, dan wordt tot opschorting of schor-
sing van de bijstandsverlening overgegaan. Ik neem althans aan dat dit is wat
de wetgever heeft beoogd met het bepaalde in art. 69, eerste lid, ABW. In
genoemd artikellid wordt gesproken van de opschorting van het recht op
bijstand. Het recht op bijstand kiln echter niet worden opgeschort; het vloeit
immers van rechtswege uit de wet voort.'? Voldoet de belanghebbende niet
aan de inlichtingen- en medewerkingsverplichting dan kunnen B en W -
vooralsnog - niet vaststellen of het recht op bijstand (voort)bestaat. Het is in
een dergelijke situatie ongewenst dat - zolang er onzekerheid bestaat - op basis
van een eerder genomen toekenningsbesluit betalingen worden verricht. Dient
de eerste betaling op basis van dat toekenningsbesluit nog plaats te vinden, dan
wordt die betaling opgeschort; hebben reeds eerder betalingen plaatsgevonden,
dan worden verdere betalingen geschorst. B en W doen van de opschorting of
schorsing mededeling aan de belanghebbende en nodigen hem uit binnen een

10 Ik wijs erop dat § 4 van hoofdstuk V van de ABW getiteld is 'Opschorting van de bijstand'.
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door hen te stellen termijn het verzuim te herstellen (art. 69, tweede lid,
ABW). Volgens de regering mag de termijn niet zo lang zijn, dat de rechtsze-
kerheid van de belanghebbende er in emstige mate door wordt geschaad. I I De
minister van SZW stelt nadere regels met betrekking tot de periode die de
opschorting of schorsing ten hoogste mag duren (art. 71, eerste lid, onder a,
ABW).

Indien de belanghebbende het verzuim niet binnen de daarvoor gestelde
termijn herstelt, wordt de bijstandsverlening beeindigd (art. 69, derde lid,
ABW). De eventueel reeds betaalde bijstand kan worden teruggevorderd (zie
hoofdstuk 10, § 2.2.3).

Ook onder het oude recht werd regelmatig tot beeindiging van de uitkering overgegaan, om reden
dat niet langer kon worden beoordeeld of en in welke mate bijstand diende te worden verIeend.
Daarbij werd weI de eis gesteld dat het uitvoeringsorgaan zelf voldoende onderzoeksactiviteiten
had ontplooid. Zie RvS, AG 27 augustus 1990, JABW 1990/267: indien het bijstandsverlenend
orgaan meende dat de door betrokkene verstrekte informatie ontoereikend was om zich een oordeel
te kunnen vormen omtrent het bestaan van een gezamenlijke huishouding, had zij zelfstandig een
onderzoek naar betrokkene's situatie moeten instellen. Zie ook RvS, AG 9 november 1988, JABW
1989/112: een nader onderzoek naar de vermeende (prostitutie)activiteiten van betrokkene had in
de rede gelegen. Het beeindigingsbesluit is dan ook niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid
en genomen.

In een situatie waarin bijstand werd aangevraagd werd bij het niet nakomen van de inlichtingen-
verplichting door de belanghebbende afwijzing van de aanvraag gebillijkt; zie bijvoorbeeld RvS,
AS 13 oktober 1994, JABW 1995/44. Thans kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

De niet nakoming van de inlichtingen- en medewerkingsverplichting kan tot
slot nog leiden tot toepassing van een administratieve sanctie (art. 14, tweede
lid, onder a en b, ABW) en/of een strafsanctie (art. 151, eerste lid, ABW). B
en W zijn verplicht in een beleidsplan aan te geven op welke wijze zij zorg-
dragen voor de strafrechtelijke of bestuursrechtelijke afdoening in geval van
een dergelijke niet nakoming (art. 118, derde lid, onder b, ABW). Zie nader
hoofdstuk 8, § 3 van dit boek.

4. Onderzoeksverplicbtingen van bet uitvoeringsorgaan

Op het uitvoeringsorgaan rusten een hele reeks van onderzoeksverplichtingen.
De wet onderscheidt in de eerste plaats een algemene onderzoeksverplieh-
ting", op basis waarvan B en W de juistheid en volledigheid van de verkregen
gegevens dienen te onderzoeken en zo nodig een onderzoek in dienen te stell en
naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wei de
voortzetting van bijstand (art. 66, derde lid, ABW). Een onderzoek als bier
bedoeld kan plaatsvinden naar aanleiding van de indiening van een aanvraag
door de belanghebbende. Betreft het een lopend uitkeringsgeval, dan kan de

II NvW, bIz. 105.
12 Die term wordt gebruikt in de toelichting bij de NvW, biz. 102.
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aanleiding tot het onderzoek bijvoorbeeld zijn gelegen in het door de belang-
hebbende ingeleverde inkomstenfonnulier of in een signaal van buitenaf.

Ook wanneer hiertoe geen directe aanleiding bestaat in de vonn van door de
belanghebbende of door derden verstrekte gegevens, zijn B en W verplicht tot
het regelmatig verrichten van een heronderzoek naar de voor het recht op
bijstand van belang zijnde gegevens (art. 66, vierde lid, ABW).

De wet is niet erg duidelijk in het aangeven van de precieze reikwijdte van
het onderzoek." Die reikwijdte lijkt mij afhankelijk te zijn van de aanleiding
voor het onderzoek. Zowel het onderzoek naar aanleiding van een aanvraag om
bijstand als het heronderzoek dienen zich uit te strekken tot alle voor de
verlening van bijstand van belang zijnde gegevens. In dat licht is de aparte
vennelding van 'de identiteit van de belanghebbende' (art. 65, vierde lid,
ABW) , 'de naleving van de aan de bijstand verbonden verplichtingen' (art. 66,
vierde lid, ABW) en 'de mogelijkheden van de belanghebbende om door
arbeid zelfstandig in het bestaan te voorzien' (art. 66, vijfde lid, ABW),
overbodig. Is de aanleiding van het onderzoek gelegen in door de belangheb-
bende of door een derde verstrekte gegevens, dan kan het onderzoek beperkt
blijven tot die gegevens en de eventueel daarmee verband houdende omstandig-
heden."

Wanneer het (her)onderzoek daartoe aanleiding geeft, besluiten B en W tot
wijziging van de bijstand (art. 66, derde lid, ABW). Die wijziging kan een
beeindiging van de bijstandsverlening inhouden. Is zulks het geval, dan nemen
B en W, na onderzoek, tijdig een besluit met betrekking tot de wederzijds
tussen de gemeente en de belanghebbende resterende verplichtingen en de
afwikkeling daarvan (art. 66, zesde lid, ABW). Het betreft een zogenaamd
beeindigingsonderzoek.

Tot slot onderscheidt de wet het zogenaamde debiteurenonderzoek. In dat
kader onderzoeken B en W regelmatig de financiele omstandigheden van
degene aan wie zij betalings- en aflossingsverplichtingen hebben opgelegd met
betrekking tot de verleende bijstand. Indien het onderzoek daartoe aanleiding
geeft, besluiten B en W tot wijziging van de opgelegde betalings- en aflos-
singsverplichtingen (art. 66, zevende lid, ABW).15 De minister kan regels

\3 Merk op dat de in het derde en vierde lid van art. 66 ABW gebruikte terminologie niet
consistent is. Waar in het derde lid wordt gesproken van 'gegevens' die 'noodzakelijk' zijn, gaat
het in het vierde lid om 'gegevens' die 'van belang' zijn voor het recht op bijstand. Laatstgenoem-
de term is wellicht ontleend aan art. 30, eerste lid, ABW (oud) dat bepaalde dat het onderzoek dat
aan een beslissing inzake de verlening van bijstand vooraf diende te gaan, zich niet verder
uitstrekte dan tot datgene, wat van belang was voor de verlening van bijstand.
14 Aldus ook de NvW, biz. 102.
15De onderzoeksverplichting geldt aileen voor vorderingen die betrekking hebben op dec1arabele
kosten van bijstand, zo blijkt uit de verwijzing naar art. 134, eerste lid, onder a, ABW. De
regering vindt het niet in de rede liggen om aan de gemeente verpJichtingen op te leggen ten
aanzien van uitvoeringsaspecten die - ook financieel - volledig voor rekening van de gemeenten
komen; NvW, biz. 103.
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stellen met betrekking tot de gevallen waarin van het debiteurenonderzoek kan
worden afgezien (art. 71, tweede lid, onder d, ABW).

De minister van SZW stelt nadere regels met betrekking tot de termijn
waarbinnen B en Whet heronderzoek, het beeindigingsonderzoek en het
debiteurenonderzoek verrichten (art. 71, eerste lid, onder b, ABW).16 De
minister is daarnaast bevoegd regels te stellen met betrekking tot de voorwaar-
den waaronder van de door hem gestelde termijnen voor het heronderzoek en
debiteurenonderzoek kan worden afgeweken (art. 71, tweede lid, onder c,
ABW). Ook kan de minister nadere regels stellen met betrekking tot de inhoud
van de diverse onderzoeken (art. 71, tweede lid, onder b, ABW).

B en W dienen in een beleidsplan aan te geven op welke wijze zij toepassing
geven aan de algemene onderzoeksverplichting en de verplichting tot het
verrichten van een heronderzoek (art. 118, derde lid, onder a, ABW). Zij
dienen hierin evenzeer aan te geven op welke wijze zij zorg dragen voor een
toereikende controle op het nakomen van de in de vorige paragraaf behandelde
inlichtingenverplichting van de belanghebbende (art. 118, derde lid, onder b,
ABW).

5. Gegevensuitwisseling en privacy-bescherming

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de uitkeringssituatie zijn B en W
niet enkel afhankelijk van de door belanghebbende aangedragen of de in de
eigen administratie beschikbare informatie. Daarnaast kan gebruik worden
gemaakt van de uitwisseling van gegevens tussen B en W en andere personen
en instanties. In veel gevallen is er sprake van een verplichting van die
personen en instanties om tot informatieverschaffmg over te gaan. Ter be scher-
ming van de persoonlijke levenssfeer van belanghebbenden is de gegeven-
suitwisseling met enkele waarborgen omgeven.

De hier aan de orde zijnde regeling werd bij Wet van 21 mei 1992, Stb. 224 in de ABW
opgenomen; zie art. 84d-841 ABW (oud). In het kader van de herinrichting van de ABW is de
regeling verder uitgebreid. Voor een toelichting op de regeling in het verdere verloop van deze
paragraaf, werd voor een deel geput uit de parlementaire behandeling van wetswijziging in
1992.'7

Een eerste informatieverplichting richt zich tot de (ex-)werkgever, -opdracht-
gever of -aanbesteder; deze is verplicht desgevraagd - en bevoegd uit eigen
beweging - aan B en W kosteloos opgaven en inlichtingen te verstrekken
omtrent feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van

16In het oude recht was de termijn waarbinnen heronderzoek diende plaats te vinden, bepaald op
in beginsel acht maanden; zie art. 3 Bvvu (oud).
17 Het schriftelijke deel van de parlementaire behandeling is neergelegd in de Kamerstukken I en
II, onder nummer 22148, vergaderjaar 1990-1991 en 1991-1992.
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de ABW ten opzichte van een persoon te wiens behoeve bijstand is gevraagd
of wordt verleend en die in zijn dienst dan wei te zijnen behoeve werkt of
heeft gewerkt. De verplichting strekt zich mede uit tot de inkomsten van een
persoon van wie kosten van bijstand worden of kunnen worden teruggevorderd
of op wie kosten van bijstand worden of kunnen worden verhaald (art. 121,
eerste lid, ABW). De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk,
of in een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verJangd, binnen een door
B en W schriftelijk te steUen termijn worden verstrekt (art. 121, tweede lid,
ABW). Om onduidelijkheid over wei of geen betaling voor het verstrekken van
informatie te voorkomen, is in de wet opgenomen dat dit kosteloos dient te
geschieden." Het niet nakomen van de verplichting wordt in art. 143 ABW
met straf bedreigd.

De verplichting is ruim geformuleerd; anders dan art. 84d, eerste lid, ABW
(oud) betreft ze niet aileen de inkomsten van de betrokkene, doch aile feiten en
omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ABW.
Volgens de regering kunnen als zodanig gelden inlichtingen met betrekking tot
bijvoorbeeld de persoon, de gezinssituatie en de woonsituatie van betrokke-
ne."

Anders dan de client van de GSD, zal een ex-partner vaak niet op de hoogte
zijn van het feit dat verstrekte gegevens worden gecontroleerd bij derden. Het
wordt daarom uit een oogpunt van behoorlijk bestuur en vanuit de plicht tot
bescherming van het recht op de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk geacht
dat ex-partners op de hoogte worden gesteld, indien informatie bij hun werkge-
ver wordt opgevraagd." Een wettelijke plicht daartoe ontbreekt echter.

Een aantal met name genoemde personen en instellingen zijn eveneens ver-
plicht aan B en W desgevraagd en kosteloos de opgaven en inlichtingen te
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ABW. Het betreft
achtereenvol gens:
a. B en W van andere gemeenten;
b. de rijksbelastingdiensf I, de zorgverzekeraars en de Ziekenfondsraad;
c. het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de bedrijfspensioenfondsen, onder-
nemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot uitvoering van een
regeling inzake vervroegd uittreden en andere organen belast met het doen van
uitkeringen of verstrekkingen die bij of krachtens art. 7 van de lOA W als
inkomen worden aangemerkt;
d. de Kamers van Koophandel en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

18 Aldus KamerstukkenII, 1990-1991,22148, nr. 3, biz. 22. Volgens de regering zal het in het
algemeen gaan om de verstrekking van incidentele informatie. Oit wordt geacht geen inspanning
van de werkgevers te vereisen die het in rekening brengen van kosten rechtvaardigt.
19 KamerstukkenII, 1991-1992,22545, nr. 3, biz. 188.
20 Aldus KamerstukkenII, 1991-1992,22148, nr. 6, bIz. 11.
21 De informatieverstrekking door de belastingdienst is nader geregeld in de zogenaamde Instructie
Informatieverstrekking (PS 1983/217).
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e. de korpschef in de zin van de Vreemdelingenwet;
f. de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
betreffende de toepassing van de Wet individuele huursubsidie;
g. de Informatie Beheer Groep betreffende de toepassing van de Wet op de
studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs;
h. de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betreffende de omvang
van de productiebeperkende maatregelen voor het bedrijf van de ondememer in
de agrarische sector;
i. de Minister van Justitie voor zover het betreft de person en die rechtmatig
hun vrijheid is ontnomen;
j. de instanties en personen die woonruimte verhuren;
k. de instanties die in het kader van de openbare nutsvoorziening energie en
water leveren (art. 122, eerste lid, ABW).

Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast, zijn ver-
plicht desgevraagd aan B en W kosteloos aile gegevens en uittreksels of
afschriften van uitspraken, registers en andere stukken te verstrekken die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ABW (art. 122, tweede lid, ABW).

Ten opzichte van de in 1992 ingevoerde regeling heeft de herinrichting van
de ABW geleid tot een verdere uitbreiding van het aantal personen en instan-
ties dat tot informatieverstrekking verplicht is. Ik wijs daarbij met name op het
bepaalde in de onderdelen j en k van art. 122, eerste lid, ABW. Gebleken was
dat gegevens omtrent woon- en gezinssituaties niet in voldoende mate bij de
voorheen tot informatieverstrekking verplichte instanties op juistheid en
volledigheid kon worden geverifieerd. Juist water- en energiebedrijven,
woningbouwverenigingen en andere huiseigenaren, dragen volgens de regering
kennis van de bewoning van een pand en van het feit door wie de kosten van
de bewoning worden gedragen." Ik wijs in dit verband ook nog op het feit
dat bij amvb andere ins tan ties dan de tot dusver genoemde kunnen worden
aangewezen voor wie de mer aan de orde zijnde verplichting evenzeer geldt,
voor zover het betreft de verstrekking van nader bij amvb aan te wijzen
inlichtingen en opgaven met betrekking tot inkomen en vermogen (art. 122,
zevende lid, ABW). Hierbij kan tevens worden bepaald dat de verplichting
aileen geldt jegens ambtenaren met opsporingsbevoegdheid (art. 122, achtste
lid, ABW). De regering denkt concreet aan het creeren van een beperkte
inlichtingenverplichting voor banken en verzekeringsinstellingen.i'

Merk op dat in de opsomming de uitvoeringsorganen van de werknemers- en volksverzekeringen
ontbreken. Deze zijn reeds tot informatieverstrekking verplicht op basis van art. 103 OSV. Voor
de gemeentelijke uitvoeringspraktijk is verder van belang de informatie-uitwisseling met de Raad
voor de Kinderbescherming. Hiervoor bestaat reeds een basis in respectievelijk art. I :243 van het
Burgerlijk Wetboek (van B en W naar Raad) en art. 33 van het Organisatiebesluit Raden voor de
Kinderbescherming 1982 (van Raad naar Ben W).

22 NvW, biz. Ill.
23 NvW, biz. 61.
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De informatieverplichtingen van de genoemde instanties hebben zowel betrek-
king op degene te wiens behoeve bijstand is gevraagd of wordt verleend, als op
degene van wie kosten van bijstand worden of kunnen worden teruggevorderd
of verhaald. Ze strekken zich daamaast uit tot degenen die hun hoofdverblijf
hebben in dezelfde woning als de zojuist genoemde personen, of ten aanzien
van wie dat redelijkerwijs kan worden vermoed (art. 122, derde lid, ABW).

De opgaven en inlichtingen worden door de instanties desgevraagd schrifte-
lijk, of in een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, verstrekt.
Verstrekking vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch in elk geval binnen vier
weken na ontvangst van het verzoek hiertoe (art. 122, vierde lid, ABW).

Desgevraagd treffen de hiervoor onder a tot en met i genoemde instanties
met B en Ween regeling met betrekking tot de mededeling van wijzigingen in
de eerder aan hen gevraagde opgaven en inlichtingen (art. 122, vijfde lid,
ABW). De minister kan nadere regels stellen omtrent de inhoud van de hier
bedoelde regelingen en de wijze waarop deze vorm worden gegeven (art. 122,
zesde lid, ABW).

Onder andere ten aanzien van de informatie ontvangen op basis van de
hiervoor genoemde informatieverplichtingen, geldt een geclausuleerde geheim-
houdingsplicht: het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met
enige werkzaamheid bij de uitvoering van de ABW over de persoon of zaken
van een ander blijkt of wordt medegedeeld, verder bekend te maken dan voor
de uitvoering van de ABW noodzakelijk is dan weI op grond van de ABW is
voorgeschreven of toegestaan (art. 123, eerste lid, ABW). De geheimhoudings-
plicht geldt met indien: (a) enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking
verplicht; (b) degene op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft
verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te hebben; (c)
de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen (art. 123,
tweede lid, ABW). Toestemming van de betrokkene zal nodig zijn bij de
uitwisseling van gegevens tussen B en W en instanties als volkskredietbanken,
woningbouwcorporaties, instellingen van maatschappelijk werk en energiebe-
drijven, nu in die gevallen geen wettelijke informatieverplichting bestaat. De
uitwisseling zal volgens de regering zelden dienen ter beoordeling van de
rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking; als regel zal er sprake zijn van
maatschappelijke steunverlening en bemiddeling. Om die reden is niet gekozen
voor een ontheffing van de geheimhoudingsplicht op basis van een wettelijke
titel." Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen
desgevraagd gegevens aan derden worden verstrekt voor zover de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkenen daardoor niet onevenredig wordt geschaad (art.
123, derde lid, ABW)?5

24 KamerstukkenII, 1990-1991,22148, nr. 3, biz. 16.
25 Gegevensverzameling en -verstrekking ten behoeve van de statistiek aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek heeft een wettelijke basis in het Besluit van 16 juli 1971, Sib. 514, regelende het
verzame1en van gegevens betreffende de uitvoering van de ABW. Het besluit is gebaseerd op art.
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Overtreding van de geheimhoudingsplicht is in art. 272 Sr. met straf bedreigd.
Daarnaast voorziet de Wet persoonsregistraties in art. 9 in een schadevergoe-
dingsactie en in art. lOin een vordering tot herstel van fouten.

De geheimhoudingsplicht wordt doorbroken wanneer B en W bij de uitvoe-
ring van de wet het gegronde verrnoeden krijgen van een misdrijf dat is
gepleegd ten nadele van een uitvoeringsorgaan van de sociale-verzekerings-
wetten of van een overheidsorgaan, voorzover dit is belast met het verrichten
van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wei het heffen van bijdragen.
In een dergelijk geval zijn B en W verplicht het betrokken orgaan hiervan in
kennis te stellen (art. 124 ABW).26

Degene die op grond van de art. 121 tot en met 125 ABW gegevens verstrekt
dient na te gaan of degene aan wie de gegevens worden verstrekt redelijkerwijs
bevoegd is te achten om die gegevens te verkrijgen (art. 123, vierde lid,
ABW). Deze bepaling is in de wet opgenomen naar aanleiding van een in de
Kamer ingediend amendement. Volgens de indieners van dit amendement was
in de praktijk gebleken dat soms door onbevoegden informatie wordt gevraagd.
De verstrekker van informatie dient zich in redelijke mate te vergewissen van
de bevoegdheid van de geadresseerde om inforrnatie te ontvangen. Het ver-
strekken van informatie per teJefoon - hetgeen volgens de betrokken Kamerle-
den in het algemeen al niet de voorkeur verdient - wordt hierrnee volgens de
indieners niet onmogelijk, maar pas na zorgvuldige toetsing van de bevoegd-
heid van de aanvrager."

Gegevensverstrekking vindt overigens niet aileen plaats door andere personen
en instanties aan B en W, doch ook in omgekeerde richting. B en W zijn
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd uit de administratie
terzake van de uitvoering van de ABW aan nader genoemde organen en
personen kosteloos de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van een aantal nader genoemde regelingen (art. 125, eerste lid,
ABW). V66r invoering van deze bepaling waren B en W reeds op basis van
verschillende wetteJijke regeJingen verplicht in voorkomende gevallen tot
inforrnatieverstrekking over te gaan; thans kunnen zij hiertoe ook uit eigen
beweging overgaan.

84a ABW (oud). Vooralsnog is onbekend of dit besluit wordt vervangen. De wettefijke basis voor
een nieuw besluit is art. 132 ABW.
26Aanvankelijk stond de regering een bevoegdheid van B en W voor ogen. Dit werd omgezet in
een verplichting naar aanleiding van een amendement van het lid Van Hoof c.s. (Kamerstukken II,
1991-1992,22148, nr. 11). De staatssecretaris zag als een probleem verbonden aan het opnemen
van een verplichting in de wet het ontbreken van een mogelijkheid tot sanctionering van een
gemeente. Immers, zo stelde zij, een gemeente die haar verplichting in deze onvoldoende nakomt,
kan toch moeilijk op haar declaratie van de bijstand worden gekort (Handelingen II, 1991-1992,
biz. 3343). Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen.
27 KamerstukkenII, 1991-1992,22148, nr. 12, biz. 2.
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De gegevensverstrekking door B en W vindt niet plaats indien de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkenen daardoor onevenredig wordt geschaad (art. 125,
tweede lid, ABW). Het gaat om een belangenafweging. Afgewogen moet
worden of een bepaald soort informatie in een bepaald geval relevant is om
inbreuk te maken op de geheirnhoudingsplicht. De wijze waarop die belangen-
afweging meer structureel is geregeld, zou moeten blijken uit de privacyre-
glementen van de gemeenten, gebaseerd op de Wet persoonsregistraties."

Bij amvb kunnen regels worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de
wijze waarop in ieder geval gegevens dienen te worden verstrekt (art. 125,
derde lid, ABW). Bezien wordt of ongewenste ontwikkelingen binnen het
gegevensverkeer door middel van nadere regelgeving moeten worden tegenge-
gaan. Vooralsnog vertrouwt de regering op de door de gemeenten op basis van
de Wet persoonsregistraties verplicht vast te stellen privacyreglementen/" De
wet geeft een algemeen kader voor de vastlegging, het gebruik en de verstrek-
king van persoonsgegevens opgenomen in een persoonsregistratie, en geeft
aldus uitvoering aan het bepaalde in art. 10, tweede en derde lid, van de
Grondwet. De regeling in de ABW geeft in feite een nadere uitwerking van
een aantal uitgangspunten van de Wet persoonsregistraties. Laatstgenoemde wet
blijft daarnaast van belang voor zaken als het bijhouden van de persoonsregis-
traties, het intern gebruik, het toezicht van de Registratiekamer, het opstellen
van privacyreglementen en het recht op kennisneming en op verbetering van
gegevens.

6. Besluit van bet uitvoeringsorgaan

Het door B en W verrichte onderzoek zal als regel worden afgerond met het
nemen van een besluit. Betreft het een onderzoek naar aanleiding van de
indiening van een aanvraag door een belanghebbende, dan dient het besluit
binnen een bepaalde termijn te worden genomen. De beslistermijn is in
beginsel acht weken. Indien het een aanvraag betreft om als zelfstandige
bijstand te ontvangen, bedraagt deze termijn dertien weken (art. 68, eerste lid,
ABW). Laatstgenoemde termijn kan zonodig met ten hoogste dertien weken
worden verlengd. B en W doen van de verlenging mededeling aan de belang-
hebbende, onder vermelding van het tijdstip waarop de termijn voor het nemen
van een besluit zal verstrijken (art. 68, tweede lid, ABW). De langere termijn
ten aanzien van zelfstandigen is volgens de regering nodig vanwege het ten
aanzien van deze categorie te verrichten bedrijfskundig onderzoek.'?

De beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop B en W de
aanvrager uitnodigen de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag

28 Aldus KamerstukkenII, 1990-1991,22148, nr. 3, biz. 25-26.
29 Kamerstukken II, 1990-1991, 22148, nr. 3, bIz. 11 en bIz. 19. Er bestaat een door de VNG
opgesteld model-privacy-reglement.
30 MvT, biz. 163.
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is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Vande
opschorting van de termijn doen B en W mededeling aan de belanghebbende,
onder vermelding van het tijdstip waarop de termijn voor het nemen van een
besluit zal verstrijken (art. 68, derde lid, ABW). De regeling inzake de
opschorting van de beslistermijn komt overeen met het bepaalde in art. 4:15
Awb. Volgens de regering is niettemin gekozen voor opname in art. 68 ABW,
omdat dit de regeling van de beslistermijnen inzichtelijker en begrijpelijker zou
maken en omdat aan het verstrijken van de beslistermijn in de ABW belangrij-
ke consequenties zijn verbonden, waardoor het noodzakelijk wordt geacht de
duur daarvan rechtstreeks uit de ABW te kunnen afleiden." In § 3 van dit
hoofdstuk zagen we reeds dat B en W besluiten de aanvraag niet te behande-
len, indien de belanghebbende de aanvraag niet binnen de gestelde termijn
aanvult.

De beslistermijnen nemen een aanvang op de dag van ontvangst van de
aanvraag. Is er sprake van doorzending van de aanvraag of van een beslissing
op een domiciliegeschil, dan beginnen de termijnen te lopen vanaf de mede-
deling van de doorzending of beslissing (art. 64, derde lid, ABW).

Indien B en W verzuimen binnen de wettelijk gestelde termijn een besluit op
de aanvraag te nemen, kan de aanvrager een bezwaarschrift indienen tegen het
niet tijdig nemen van een besluit; zie nader hoofdstuk 11, § 2. Het is om die
reden dat B en W verplicht zijn van een eventuele verlenging of opschorting
van de beslistermijn mededeling te doen aan de belanghebbende en aan te
geven op welk tijdstip die termijn is verstreken.

De regering heeft willen benadrukken dat het toekennen van bijstand pas aan
de orde kan zijn nadat een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden naar de
door de belanghebbende verstrekte gegevens (art. 68, vijfde lid, ABW).
Tegelijkertijd eist het beginsel van rechtszekerheid dat de belanghebbende die
aan zijn verplichtingen jegens de gemeente heeft voldaan, binnen een redelijke
periode een besluit op de aanvraag tegemoet kan zien. Om die reden is de
mogelijkheid het nemen van een besluit uit te stellen, begrensd tot het moment
waarop de beslistermijn verstrijkt (art. 68, zesde lid, ABW).32

De ABW stelt niet als eis dat B en W, alvorens een voor de belanghebbende
ongunstige beslissing te nemen, de belanghebbende (aanvrager of rechtheb-
bende) dienen te horen. WeI bevat de Awb een regeling ter zake (art. 4:7-4:12
Awb). De regeling voorziet in een aantal nader omschreven gevallen in een
hoorplicht. Een dergelijke plicht bestaat echter niet ten aanzien van beschikkin-
gen die, zoals in casu, strekken tot het vaststellen van een financiele ver-
plichting of aanspraak, indien tegen die beschikkingen bezwaar kan worden ge-
maakt, waarbij de nadelige gevolgen van de beschikking volledig ongedaan
kunnen worden gemaakt (art. 4:12 Awb). Het feit dat het uitvoeringsorgaan de
bevoegdheid heeft van het horen af te zien, neemt niet weg dat het horen van

31 NvW, bIz. 103-104.
32 Zie ook de NvW, bIz. 104.

297



belanghebbende in sommige situaties aanbeveling kan verdienen en dat in de
uitvoeringspraktijk, bij de inrichting van de procedure door een gemeente, toch
voor het in beginsel horen van belanghebbende wordt gekozen. Bij het treffen
van een dergelijke regeling zou de gemeente uitzonderingen kunnen toelaten op
het uitgangspunt dat belanghebbende wordt gehoord. Daarbij kan aansluiting
worden gezocht bij de dienaangaande bestaande regeling in de Awb. In art.
4:11 Awb is onder andere bepaald dat het horen van de belanghebbende
achterwege kan blijven voor zover de vereiste spoed zich daartegen verzet of
de belanghebbende reeds in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze bij een
eerdere beschikking of bij een ander bestuursorgaan naar voren te brengen en
zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan.

Voor wat betreft de inhoud van het besluit bepaalt de wet dat mededeling
moet worden gedaan van de inlichtingen- en medewerkingsverplichting en van
de overige verplichtingen die in het betrokken geval aan het recht op bijstand
zijn verbonden. Zulks geldt niet aIleen voor het besluit op de aanvraag, doch
ook voor een besluit tot voortzetting van de bijstandsverlening (art. 70, eerste
lid, ABW). Bij een besluit tot wijziging van de bijstandsverlening wordt ten
minste mededeling gedaan van de wijziging en de op die wijziging betrekking
hebbende verplichtingen. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt voorts
mededeling gedaan van de eerder aan de bijstand verbonden verplichtingen
(art. 70, tweede lid, ABW). Indien ten behoeve van de belanghebbende een
plan is opgesteld gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsin-
schakeling, het zogenaamde individuele trajectplan, wordt dit opgenomen in
een bijlage bij het besluit tot toekenning of voortzetting van de bijstand (art.
70, derde lid, ABW). De belanghebbende tekent een exemplaar van de bijlage
voor gezien en verstrekt dit aan B en W. De bijlage wordt tevens getekend
door B en Wen, voor zover het betreft de onderdelen van het plan die door de
Arbvo worden uitgevoerd, door die organisatie (art. 70, vierde lid, ABW).33

Met het oog op de inhoud van de door B en W te nemen besluiten is verder
nog relevant de in Afdeling 4.1.4 van de Awb neergelegde regeling inzake de
motivering van beschikkingen. Een beschikking dient te berusten op een
deugdelijke motivering (art. 4:16 Awb). In principe dient de motivering bij de
bekendmaking van de beschikking te worden vermeld (art. 4:17 Awb). Vermel-
ding kan achterwege blijven indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
daaraan geen behoefte bestaat; denk met name aan de situatie waarin de
beschikking conform de aanvraag is. Verzoekt een belanghebbende binnen een
redelijke termijn echter om de motivering, dan dient deze zo spoedig mogelijk
te worden verstrekt (art. 4:18 Awb).

33Trajectplannen kunnen bestaan uit een toerustings- en een activeringsonderdeeJ. In het eerste
wordt aangegeven welke voorzieningen moeten worden ingezet om de algemene kwalificaties van
betrokkene te vergroten. Het activeringsdeel is gericht op de directe bevordering van de mogelijk-
heden van betrokkene tot het verkrijgen van betaalde arbeid, hetzij door bemiddeling, hetzij door
direct op de arbeidsmarkt gerichte scholing. Voor het eerste zijn de gemeenten verantwoordelijk,
voor het laatste de Arbvo; NvW, bIz. 49.
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Tot slot wijs ik op enkele bepalingen van Afdeling 3.6 van de Awb inzake de
bekendmaking en mededeling van besluiten. Een besluit treedt niet in werking
voordat het is bekendgemaakt (art. 3:40 Awb). De bekendmaking van besluiten
die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of
uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager (art. 3:41 Awb). Indien de
mogelijkheid openstaat tegen een besluit bezwaar te maken of beroep in te
stellen, wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het
besluit melding gemaakt. Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke
termijn en bij welke instantie de mogelijkheid van bezwaar of beroep openstaat
(art. 3:45 Awb).

In het oude recht was ten aanzien van de beschikking bepaald dat deze schriftelijk moest worden
medegedeeld. Motivering was enkel verplicht indien de beschikking afweek van de aanvraag.
Daamaast diende mededeling te worden gedaan van de mogelijkheid tot indiening van een
bezwaarschrift. Zie voor een en ander art. 33 ABW (oud).

7. Betaling van de bijstand

Heeft het uitvoeringsorgaan een besluit op de aanvraag genomen of een
bestaand besluit gewijzigd, dan dient betaling van de bijstand respectievelijk
een aanpassing van de betaling plaats te vinden. Betaling van de bijstand
geschiedt in beginsel aan de rechthebbende. In aansluiting op het wettelijk
uitgangspunt dat het recht op gezinsbijstand de echtgenoten gezamenlijk
toekomt, wordt de algemene bijstand uitbetaald aan ieder van de rechthebbende
echtgenoten voor de helft, dan wei op hun gezamenlijk verzoek aan een van
hen voor het geheel (art. 72 ABW).

Gesplitste betaling aan echtgenoten is thans dus regel; men hoeft er met andere woorden niet meer
expliciet om te vragen. Onder het oude recht was gesplitste betaling uitzondering; zie de laatste
volzin van art. 5, vijfde lid, ABW (oud). Zie ook RvS, AG 28 maart 1991, JABW 19911143: de
belangen die B en W aanvoeren met het oog op een doelmatige administratief-technische
inrichting van de bijstandsuitkeringen zijn ondergeschikt te achten aan de terzake aan betrokkenen
toekomende rechten op ongesplitste betaling van de hun toekomende bijstand. Voor dit oordeel
vindt de AG steun in de geschiedenis van totstandkoming van art. Sa ABW (oud), waaruit blijkt
dat de regering zich de benodigde extra administratieve inspanningen van het bijstandsverlenend
orgaan realiserend, er bewust voor heeft gekozen de gesplitste uitbetaling van bijstand niet voor te
schrijven.

De wetgever heeft geen aanleiding gezien de hoofdregel van gesplitste uitbetaling mede
betrekking te doen hebben op bijzondere bijstand. Gezien het karakter van de bijzondere bijstand
als voorziening in bepaalde specifieke kosten, ligt het volgens de regering voor de hand dat deze
wordt uitbetaald aan de persoon voor wie hij is bestemd, dat wil zeggen de persoon op wie de
betreffende bijzondere kosten betrekking hebben." Afgezien van het feit dat de bijzondere kosten
vaak betrekking zullen hebben op het gezin als geheel, verzet het feit dat ook ten aanzien van de
bijzondere bijstand het gezin en niet de persoon als rechthebbende geldt zich tegen dit standpunt.
Uit praktisch oogpunt zou men in deze situatie de onder het oude recht geldende regel van

34 MvT, bIz. 166.
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ongesplitste uitbetaling kunnen hanteren, met de mogelijkbeid dat op verzoek van de echtgenoten
of een van hen de bijstand aan ieder voor de he1ftwordt uitbetaald.

Bij wijze van uitzondering kan de bijstand zonder machtiging van de belang-
hebbende aan een derde worden betaald. Zulks is mogelijk aan de bedrijfs-
vereniging, indien deze een op grond van de WW, eventueel in combinatie met
de TW, verleend voorschot terugvordert over een periode waarover nadien
bijstand wordt verleend (art. 75, eerste lid, ABW). Aldus kan de verschuldigde
bijstand worden verrekend met het door de bedrijfsvereniging betaalde voor-
schot.

In verb and met het betalen van de bijstand aan een derde wijs ik ook nog op
de bevoegdheid van B en W om - in het kader van de schuldpreventie - aan
het recht op bijstand de verplichting te verbinden dat de belanghebbende er aan
meewerkt dat zij in diens naam noodzakelijke betalingen uit de toegekende
bijstand verrichten (art. 109 ABW). Via het stellen van deze verplichting kan
de vereiste instemming van de belanghebbende worden afgedwongen. Ik merk
wei op dat de verplichting terughoudend moet worden toegepast; zie dienaan-
gaande hoofdstuk 8, § 2.4.3. Daarnaast is van belang dat een door de belang-
hebbende verleende machtiging steeds herroepeJijk is (art. 77, vierde lid,
ABW).

B en W betalen de algemene bijstand maandelijks achteraf (art. 73, eerste lid,
ABW). Het exacte tijdstip van uitbetaling is aan de gemeente overgelaten. Het
is met name mogelijk dat tijdstip zodanig te kiezen, dat een eventuele verreke-
ning met de door belanghebbende ontvangen inkomsten heeft kunnen plaats-
vinden."

B en W zijn bevoegd de algemene bijstand over een kortere of langere
periode te betalen, indien dit gelet op de omstandigheden van de belangheb-
bende wenselijk is (art. 73, tweede lid, ABW). Afwijking van de achterafbeta-
ling per maand wordt bijvoorbeeld mogelijk geacht indien de belanghebbende
gewend is aan een wekelijks ontvangen inkomen en het bestedingspatroon
daarop is afgestemd. Ook kan, ter voorkoming dat iemand in financiele
moeilijkheden geraakt, bijvoorbeeld wekelijks een bedrag voor de dagelijkse
levensbehoeften worden uitbetaald en eens per maand voor de vaste lasten."

De vakantietoeslag wordt, voor zover niet reeds eerder betaald, jaarlijks
betaald in de maand juni over de aan die maand voorafgaande 12 maanden,
dan wei in de maand waarin de algemene bijstand eindigt (art. 73, derde lid,
ABW). De tussenvoeging 'voor zover niet reeds eerder betaald' ziet op bijzon-
dere gevallen waarin, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, is
besloten de opgebouwde vakantie-uitkering eerder dan in de maand juni geheel
of gedeeltelijk uit te betalen. Op die wijze kan zonodig aan een uitdrukkelijk

35 Tweede NvW, biz. 9.
36 MvT, biz. 166-167.
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verzoek van de belanghebbende voor een eerdere uitbetaling, bijvoorbeeld in
verband met een bepaalde aanschaffing, worden voldaan."

In art. 144 ABW, het zogenaamde experimenteerartikel, worden art. 72 en 73 ABW genoemd als
bepalingen waarvan B en W, na een daartoe strekkende aanwijzing van de minister, bij wijze van
experiment af zouden mogen wijken. De regering acht het denkbaar dat gemeenten willen
experimenteren met afwijkende wijzen van uitbetaling van de bijstand, bijvoorbeeld aan of door
tussenkomst van een instantie door wie activerende maatregelen worden georganiseerd en door wie
eveneens een onkostenvergoeding aan belanghebbenden wordt uitbetaald."

B en W zijn bevoegd, indien de noodzaak daartoe aannemelijk is, zonder
voorafgaand onderzoek bij wijze van voorschot bijstand te verlenen (art. 74,
eerste lid, ABW). De bijstand wordt in een dergelijk geval verleend in de vorm
van een renteloze geldlening (art. 25 ABW). Over de hoogte van het voorschot
is in de wet niets bepaald. Het lijkt voor de hand te liggen dat het voorschot zo
dicht mogelijk de hoogte van de uiteindelijk verschuldigde bijstand benadert.
Vol gens de regering voIgt uit het karakter van de voorschotverlening dat deze
tot een zo kort mogelijke peri ode beperkt dient te blijven. Over het recht op
bijstand bestaat immers geen zekerheid. De voorschotverlening is dan ook aan
een duurbeperking onderworpen, waarbij aansluiting is gezocht bij de in de
vorige paragraaf behandelde beslistermijnen (art. 74, tweede lid, ABW). Het
voorschot kan geen betrekking hebben op bijstand ter voorziening in de
behoefte aan bedrijfskapitaal (art. 74, derde lid, ABW).

Volgens de regering dient van de voorschotmogelijkheid slechts gebruik te
worden gemaakt wanneer aannemelijk is dat de financiele nood zodanig is dat
de beslissing op de aanvraag in redelijkheid niet kan worden afgewacht. 39

Na afronding van het onderzoek door B en W dienen zich een tweetal opties
aan. Besluiten B en W tot bijstandsverlening over te gaan over een peri ode
waarover eerder een voorschot is verleend, dan kunnen zij deze bijstand zonder
machtiging van de belanghebbende met dit voorschot verrekenen (art. 75, derde
lid, ABW). Voor zover na onderzoek wordt vastgesteld dat over de betrokken
peri ode geen recht op bijstand bestaat, gaan B en W over tot terugvordering
van het verleende voorschot (art. 80 ABW; zie nader hoofdstuk 10, § 2.2.2).

Ook onder het oude recht yond voorschotverlening plaats, zij het dat hiervoor een uitdrukkelijke
wettelijke regeling ontbrak. De verleende voorschotten konden dan ook niet bij het Rijk worden
gedeclareerd."

37 MvT, biz. 167.
38 Derde NvW, biz. 15. Zie voor een nadere uiteenzetting van de achtergrond en inhoud van het
experimenteerartikel hoofdstuk 8, § 4.
39 MvT, biz. 167. De regering meent overigens dat in veel geval1en met het oog op de - blijkbaar
aanwezig veronderstelde - reserves voorschotverlening achterwege kan blijven; NvW, biz. 106.
40 MvT, biz. 61.
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8. Ontwikkeling

In de loop van de herinrichtingsoperatie is de intensivering van de fraudebe-
strijding uitgegroeid tot een van de speerpunten van het vemieuwde bijstands-
beleid. In de inleiding bij dit hoofdstuk wees ik reeds op het feit dat de
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik al enige tijd fungeerde als bron
voor nieuwe regelgeving op het terrein van het bijstandsrecht, ook voor wat
betreft de procedure tot het realiseren van het recht op bijstand. Ret was echter
met name het rapport van de Onderzoekscommissie toepassing ABW, dat de
fraudebestrijding in het middelpunt van de beiangstelling plaatste.

De procedure tot het realiseren van het recht op bijstand speelt bij het
tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van de ABW een belangrijke
rol. Men mag er immers van uitgaan dat een intensieve, goed georganiseerde
en periodiek uitgevoerde controle van de voor het recht op bijstand relevante
gegevens een bijdrage levert aan het voorkomen van onterecht gebruik van de
bijstand. Men dient zich echter evenzeer te realiseren dat er grenzen zijn aan
de mogelijkheden om de fraude met de bijstand via een goed uitgevoerde
procedure terug te dringen. Ook andere wegen dienen te worden bewandeld,
zoals bijvoorbeeld de terugdringing van de fraudegevoeligdheid van de
regelgeving. Zolang zaken als de middelentoets en de partnertoets onlosmake-
Jijk aan het recht op bijstand verbonden blijven, blijft de ABW op dit punt
bijzonder kwetsbaar (vgl. hoofdstuk 6, § 8). Van groot belang is verder de
ontwikkeling van inzicht in de oorzaken van fraude met de bijstand. Blijkt
bijvoorbeeld het (ontoereikende) niveau van de uitkeringen in combinatie met
de geringe mogelijkheden om naast de bijstandsuitkering iets bij te verdienen
voor velen een reden om het inkomen via het zwarte circuit aan te vuIlen, dan
kan een verscherpte controle wellicht leiden tot een zekere terugdringing van
dit verschijnsel, doch in geen geval tot een oplossing van het eigenlijke
probleem.

Hoe heeft men nu de intensivering van de fraudebestrijding via de procedure
tot het realiseren van het recht op bijstand vorm willen geven? Uit het rapport
van de Onderzoekscommissie toepassing ABW was gebleken dat de uitvoe-
ringspraktijk met name aan de toegangspoort tot de bijstand emstige gebreken
vertoonde: de door de belanghebbende aangedragen bewijsstukken en inlichtin-
gen werden volgens de commissie niet of in onvoldoende mate geverifieerd op
juistheid en volledigheid. Volgens de regering dienden dan ook hogere eisen te
worden gesteld aan de toegang tot het recht op bijstand." In de uitvoering

41 NvW, bIz. 52. Die terminologie is verwarrend en verdient dan ook geen navolging. Men krijgt
immers de indruk dat de regering strengere voorwaarden voor het recht op bijstand heeft willen
introduceren, daar waar zij stelt dat in de wet strengere criteria en voorwaarden zijn neergelegd
om voor bijstand in aanmerking te komen. Daarvan is echter geen sprake. Het gaat om een
aanscherping van de procedure waarin wordt gecontroleerd of aan de gestelde voorwaarden wordt
voldaan.
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moet volgens de regering zorg worden gedragen voor een grondig en gesyste-
matiseerd 'entree-onderzoek', waarbij de aanvrager aantoont dat zijn omstan-
digheden zodanig zijn dat de gevraagde bijstandsverlening gerechtvaardigd is
en waarbij een beslissing tot bijstandsverlening aIleen kan worden genomen
indien de gemeente over de juiste en volledige gegevens beschikt. Onderdeel
van het entree-onderzoek dient volgens de regering te zijn een uitvoerig intake-
gesprek, alsmede een goede voorlichting over de vereisten en voorwaarden die
aan de (continuering van) de bijstand zijn verbonden."

De vraag is waarin nu eigenlijk de vernieuwing is gelegen. Het betreft
immers eisen die ook onder het oude recht aan de gemeenten werden gesteld.
Gelet op de ronduit vemietigende bevindingen van de Onderzoekscommissie
toepassing ABW had men hier wellicht anders verwacht. Het rapport van de
commissie stelde immers juist met betrekking tot de inrichting van de uitke-
ringsprocedure de in het bijstandsrecht steeds terugkerende vraag naar de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen centrale en lokale overheid in een
bijzonder daglicht. Strakkere regels en/of een verscherpt toezicht leken onont-
koombaar. De regering verklaarde zich echter bereid af te zien van het geven
van gedetailleerde voorschriften over hoe de gemeente de uitvoering van de
bijstandsverlening moet inrichten. Daarbij werd onder andere verwezen naar
het op dit punt met de gemeenten gevoerde overleg." Inderdaad betrof een
van de afspraken in het Bijstandsakkoord Rijk-VNG de intensivering van de
fraudebestrijding, een maatregel die volgens partijen zou moeten leiden tot een
vermindering van het beroep op de bijstand en tot een belangrijke besparing op
de uitgaven. Ais concrete maatregelen werden - naast de inrichting van een
entree-onderzoek langs de reeds aangegeven lijnen - genoemd het opzetten van
regionale en interdisciplinaire fraudeteams, de bevordering van een goed
gestructureerd gegevensverkeer tussen gemeenten en andere instanties, de
invoering van een gemeentelijke verplichting tot het opstellen van beleids-
plannen en -verslagen, intensivering van de terugvordering van ten onrechte
genoten uitkering en invoering van een wet administratieve boetes. Al met al
een betrekkelijk vrijblijvend geheel. Ik wijs in dat verband op de reactie van de
Raad van State naar aanleiding van de stelling van de regering dat de wettelij-
ke verplichting tot het opstellen van een beleidsplan de garantie geeft dat de
gemeenten inderdaad die aandacht en intensiteit aan het fraudebestrijdingsbe-
leid zullen geven, die nodig zijn voor een verbetering van de kwaliteit van de
uitvoering en de beheersing van het volume bijstandsontvangers. De Raad
meent dat dit laatste als een wat al te optimistische verwachting moet worden
beschouwd, omdat gewijzigde wettelijke regels op zichzelf nooit een garantie
kunnen bieden voor een gewijzigde werkwijze bij de uitvoerende instanties."

42 Beleidsbrief, biz. 14-15.
43 Nadere MvA, biz. 26. De wetgever houdt overigens een slag om de arm, getuige de mogelijk-
heid tot het treffen van nadere regelgeving op basis van art. 71 ABW.
44 KamerstukkenII, 1993-1994,22545, C, biz. 13.
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9. Vergelijking met bet overige sociale-zekerbeidsrecht

In alle sociale-zekerheidswetten treffen we bepalingen aan inzake de procedure
tot het realiseren van het recht op prestatie. We kunnen daarbij dezelfde
ijkpunten onderscheiden als in het bijstandsrecht, te weten de aanvraag van de
prestatie, de inlichtingen- en medewerkingsverplichting van de belanghebbende,
de onderzoeksplicht van het uitvoeringsorgaan, de gegevensuitwisseling met
derden en de privacy-bescherming van de belanghebbende, de beslissing van
het uitvoeringsorgaan en de betaling van de prestatie." Inhoudelijk gezien
bestaat er een grote mate van overeenstemming, waarbij ik nadrukkelijk wijs
op de uniformerende invloed van de op alle sociale-zekerheidsverhoudingen
van toepassing zijnde Algemene wet bestuursrecht. Er zijn echter ook verschil-
punten. De meest in het oog springende licht ik hiema kort toe.

Net als in het bijstandsrecht neemt ook elders in het sociale-zekerheidsrecht
de procedure tot het realiseren van het recht op prestatie als regel een aanvang
met de indiening van een aanvraag door de belanghebbende. Ambtshalve
toekenning van prestaties komt slechts bij uitzondering voor. In een aantal
wetten is bepaald dat de aanvraag schriflelijk moet geschieden. Op basis van
art. 4: 1 Awb geldt dat ook voor de andere wetten. Over het tijdstip van
indiening van de aanvraag is als regel niets bepaald. In dat verb and herinner ik
aan het feit dat in de onder het oude bijstandsrecht gewezen jurisprudentie de
regel wordt gehanteerd dat, behoudens bijzondere omstandigheden, geen
bijstand wordt verleend over een periode gelegen voor het tijdstip van indie-
ning van de aanvraag (zie § 2). De meeste andere sociale-zekerheidswetten
kennen op dat punt een mildere regeling: de ingangsdatum van de uitkering
kan hier wel zijn gelegen v66r het tijdstip van indiening van de aanvraag. De
terugwerkende kracht is als regel aan een maximum van een jaar gebonden. In
bijzondere gevallen kan het uitvoeringsorgaan ten gunste van betrokkene van
deze regel afwijken. De ABW is niet de enige wet waarin een dergelijke
regeling ontbreekt: noch in de ZW, noch in de lOA W en IOAZ, komt zij voor.
Voigt dit voor de ZW en de IOAZ uit het systeem van de betreffende wetten,
voor wat betreft de lOA W wekt dit verbazing. In de praktijk wordt gehandeld
conform de uitvoeringspraktijk van de ABW.46

De meeste wetten zijn zeer karig daar waar het betreft de regulering van het
naar aanleiding van de aanvraag door het uitvoeringsorgaan te verrichten
onderzoek. Enkel de lOA W en IOAZ kennen op dat punt een zelfde uitgebrei-
de regeling als de ABW. In dit verband verdient echter ook de recente wijzi-

45 Zie Noordam (1994), die in elk van de wetsgebonden hoofdstukken van zijn boek een paragraaf
wijdt aan de hier bedoelde procedure. In de ZFW en AWBZ kent de procedure overigens een
afwijkende vorm. Ter realisering van het recht op verstrekkingen krachtens deze regelingen dient
men zich in beginsel rechtstreeks te wenden tot de medewerker of instelling waarmee de
ziektekostenverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. De betreffende procedure blijft hier
verder buiten beschouwing; ik verwijs naar Noordam (1994). biz. 233-235.
46 Aldus Noordam (1994), biz. 268.
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ging van de WAO en AAW de aandacht. Die wijziging illustreert namelijk de
toegenomen aandacht van de wetgever voor een regelmatige (her)beoordeling
van de uitkeringssituatie. De beslissing tot toekenning van een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering is thans gebonden aan een duurbeperking van 5 jaar. De
uitkering kan weliswaar op aanvraag worden voortgezet, doch hiertoe dient een
herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid plaats te vinden. De bedrijfsver-
eniging is daamaast verplicht om een jaar na ingang van de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering een heronderzoek te verrichten." Een andere bijzonder-
heid die de aandacht vraagt betreft de eveneens recent doorgevoerde wijziging
van de ZW, waarbij de verantwoordelijkheid voor de inkomensbescherming bij
kortdurend verzuim werd overgeheveld naar de werkgever." De verant-
woordelijkheid van de werkgever omvat de beoordeling en controle van de
arbeidsongeschiktheid van de werknemer; eventueel kan hij daarbij de onder-
steuning van een zogenaamde arbodienst inschakelen.

Ten aanzien van de meeste sociale-zekerheidsregelingen geldt een langere
beslistermijn dan in het bijstandsrecht: dertien in plaats van acht weken. In
verband met de spoedeisendheid of het ingewikkelde karakter van het te
verrichten onderzoek geldt soms een kortere (ZW), soms een langere termijn
(AAW-voorzieningen en IOAZ). Ten aanzien van de motivering en de bekend-
making van de beslissingen gelden, net als in het bijstandsrecht, de regels van
de Awb.

Betaling van sociale-zekerheidsprestaties geschiedt ook buiten het bijstands-
recht als regel per maand. Anders dan in de ABW is ten aanzien van de meeste
prestaties betaling in het buitenland mogelijk, hetzij op basis van de betreffen-
de uitkeringsregelingen, hetzij op basis van het Europese coordinatierecht.
Enkel de op lokaal niveau uitgevoerde lOAW, IOAZ en WVG sluiten aan bij
het in het bijstandsrecht gehanteerde territorialiteitsbeginsel.

De procedure tot het realiseren van het recht op prestaties speeJt een belangrij-
ke rol bij het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik, zo stelde ik in de
vorige paragraaf. Zulks geldt niet aileen voor de ABW, doch voor de sociale
zekerheid als geheel. Toch neemt de ABW op dit punt een bijzondere positie
in. In geen enkele andere wet is de aandacht voor de fraudebestrijding en - in
het verlengde daarvan - voor de inrichting van de uitkeringsprocedure zo groot.
De verklaring hiervoor is simpel: nergens anders immers, zo constateerden we
reeds aan het slot van hoofdstuk 6, is de regelgeving zo fraudegevoelig als in
de ABW.

47 De wijzigingen zijn doorgevoerd bij de reeds meergenoemde Wet TBA (Wet van 7 juli 1993,
Sib. 412). De nieuwe regels gelden in eerste instantie voor nieuwe gevallen. Cohortsgewijs zullen
echter ook de oude gevallen aan een herbeoordeling worden onderworpen. Ook wijs ik op het feit
dat de duurbeperking van het recht op uitkering op termijn zal worden gewijzigd van 5 naar 3
jaar.
48 Gedoeld wordt op de eveneens meergenoemde Wet TZ (Wet van 22 december 1993, 8tb. 750).
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H oofdstuk 10

Terugvordering en verhaal

1. Inleiding

In het vorige hoofstuk hebben we gezien dat de procedure tot het realiseren
van het recht op bijstand uiteindelijk leidt tot betaling van de bijstand. We
zagen evenzeer dat aan die betaling een uitgebreide reeks van feitelijke
handelingen en rechtshandelingen voorafgaat: de belanghebbende dient een
aanvraag in en verschaft aan B en W de benodigde inlichtingen; B en W
verrichten zelfstandig een onderzoek waarbij aanvulling en/of verificatie van de
beschikbare gegevens plaatsvindt, met name op basis van gegevensuitwisseling
met derden; B en W stellen op basis van het verrichte onderzoek vast dat
belanghebbende recht heeft op bijstand of dat voor toekenning van recht op
bijstand aanleiding bestaat; die vaststelling of toekenning wordt door B en W
in een besluit vastgelegd; op basis van dit besluit vindt betaling van de bijstand
plaats. De uitgebreide procedure dient ertoe de juistheid van de betaling te
garanderen. Dit is niet aileen van belang voor de gemeente, die moet instaan
voor de rechtmatigheid van de gedane betalingen, doch evenzeer voor de
belanghebbende, die er in beginsel op moet kunnen vertrouwen dat hij de
bijstand terecht heeft ontvangen en dat hij deze kan besteden zonder dat hij
rekening hoeft te houden met de mogelijkheid van terugvordering van bijstand.
Er zijn echter situaties denkbaar, waarin dit uitgangspunt uitzondering lijdt. Het
meest duidelijk is in dat verband de situatie waarin de belanghebbende onjuiste
of onvolledige informatie heeft verstrekt en de gemeente daardoor ten onrechte
of tevee! bijstand heeft betaald. De fout kan echter ook bij de gemeente liggen.
Op basis van een administratieve vergissing kan bijvoorbeeld twee keer een
bijstandsuitkering worden uitbetaald, daar waar deze slechts eenmaal is
verschuldigd. Is een dergelijke fout voor de be!anghebbende kenbaar, dan is er
ook in die situatie grond voor terugvordering van de verleende bijstand.
Hetzelfde geldt in de situatie waarin de bijstand bij wijze van voorschot is
verleend en achteraf blijkt dat van een recht op bijstand geen sprake is. Gelet
op het voorwaardelijke karakter van de bijstandsverlening bij wijze van
voorschot, diende van meet af aan met de mogelijkheid van terugvordering
rekening te worden gehouden. Ook wanneer men, nadat bijstand is verleend
over een bepaalde periode of met betrekking tot een bepaalde bestemming,
alsnog de beschikking krijgt over middelen over die periode of met het oog op
die bestemming, is er grond voor terugvordering van de verleende bijstand. Ter
zake van de terugvordering in de hiervoor geschetste situaties gelden niet de
'normale' civielrechtelijke voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek (art.
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6:203), doch bijzondere terugvorderingsbepalingen die de mogelijkheid tot
terugvordering beperken. Deze bepalingen komen in dit hoofdstuk aan de orde.

Een tweede onderwerp dat ik in dit hoofdstuk behandel betreft de mogelijkheid
tot verhaal van verleende bijstand. De wet onderscheidt namelijk niet aileen
situaties waarin de belanghebbende tot terugbetaling van verleende bijstand
verplicht is, doch ook gevallen waarin de met de bijstandsverlening gemoeide
kosten op een derde kunnen worden verhaald. De in de praktijk meest voorko-
mende situatie betreft het verhaal op de ex-partner van de belanghebbende.
Diens civielrechtelijke alimentatieplicht gaat in het systeem van de ABW voor
de overheidsplicht tot bijstandsverlening. Men spreekt in dat verband wei van
het complementaire karakter van de ABW.

De geschetste achtergrond van beide rechtsfiguren maakt duidelijk dat terug-
vordering en verhaal in feite twee nogal van elkaar verschillende onderwerpen
zijn. Dat hier niettemin is gekozen voor behandeling in een hoofdstuk, vindt
zijn verklaring in de historische verbondenheid van beide onderwerpen. Tot
voor kort kende de ABW enkel het verhaal van verleende bijstand; onderscheid
werd gemaakt tussen verhaal op de belanghebbende zelf en verhaal op derden.
Zulks was ook in de beide Armenwetten het geval.

De Armenwet van 1854 kende een zeer ruime mogelijkheid tot verhaal van
de verleende onderstand op de ondersteunde zelf, diens bloed- of aanverwanten
en diens nalatenschap. Verhaal op de ondersteunde zelf was mogelijk indien
deze achteraf tot teruggaaf van de verleende onderstand in staat bleek. Het
ontbreken van een recht op onderstand kwam in deze regel duidelijk tot
uitdrukking. Verhaal op bloed- of aanverwanten was mogelijk indien deze
volgens het burgerlijk recht tot onderhoud verplicht waren. De kring van
onderhoudsplichtigen werd zeer ruim genomen en omvatte onder andere kinde-
ren, ouders en grootouders, schoonzoons en schoondochters en schoonouders.

Bracht de Armenwet 1912 enkele belangrijke wijzigingen in de regulering
van de armenzorg, van een recht op onderstand was nog steeds geen sprake. In
het verlengde daarvan werden ook de zeer ruime verhaalsmogelijkheden
onverkort uit de oude wet overgenomen. Via de introductie van een bijzondere
verhaalsprocedure werd de effectuering van de verhaalsmogelijkheden belang-
rijk vereenvoudigd.

De ontwikkeling van armenzorg naar bijstandsrecht, een ontwikkeling die
met name na de Tweede Wereldoorlog relief kreeg, had ook voor het verhaals-
recht duidelijke repercussies: in de ABW van 1963 was sprake van een belang-
rijke inperking van de verhaalsmogelijkheden. Behoudens in enkele specifieke
situaties, werd het verhaal op de belanghebbende zelf afgeschaft. Het verhaal
op de onderhoudsplichtigen strekte zich niet langer uit tot alle leden van een
familie - een familie die drie of meer generaties kon omvatten - doch enkel
nog tot de leden van het gezin, bestaande uit de ouders en hun minderjarige
kinderen.
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In de afgelopen jaren hebben een tweetal belangrijke wijzigmgen in het
verhaalsrecht plaatsgevonden. De eerste starnt uit 1985 en strekte ertoe een
einde te maken aan de mogelijkheid van (ex-)partners om via een zogenaamd
nihilbeding de verhaalsbevoegdheid van de gemeente te blokkeren. De tweede
en meest ingrijpende wijziging dateert van kort voor de herinrichtingsoperatie.
Centraal in deze veel bekritiseerde wijziging stond de ornzetting van de tot dan
bestaande bevoegdheid tot verhaal in een verhaalsverplichting: de gemeente is,
behoudens uitzonderingen, in voorkomende gevallen verplicht tot verhaal over
te gaan. De wetswijziging leidde verder tot een onderscheid tussen het verhaal
op derden en het verhaal op de belanghebbende; dit laatste werd voortaan
terugvordering genoemd. Ook ten aanzien van de terugvordering is er sprake
van een plicht van de lokale overbeid. In § 4 van dit boofdstuk ga ik nader in
op de achtergronden van en de kritiek op deze wetswijziging. Daaraan vooraf-
gaand geef ik een analyse van het geldende recht met betrekking tot de
terugvordering en het verhaal van kosten van bijstand.

Ten aanzien van zowel de terugvordering als het verhaal wordt hiema begon-
nen met de weergave van een aantal algemene uitgangspunten. Denk aan het
bestaan van een wettelijke terugvorderings- en verhaalsplicht, aan de mogelijk-
beid om bij dringende redenen gebeel of gedeeltelijk van terugvordering of
verhaal af te zien, en aan de gebondenheid aan wettelijke termijnen. Ik verwijs
voor een en ander naar respectievelijk § 2.1 en § 3.1 van dit hoofdstuk.

De wet geeft een limitatieve opsomming van de terugvorderings- en ver-
haalsgronden. Buiten de in de wet aangegeven gevallen is terugvordering en
verhaal met andere woorden niet mogelijk, ook niet op basis van het burgerlijk
recht. De terugvorderingsgronden komen hiema in § 2.2 aan de orde, de
verhaalsgronden in § 3.2.

De beschouwingen over terugvordering worden afgesloten met een uiteenzet-
ting van de terugvorderingsprocedure (zie § 2.3), de beschouwingen over
verhaal met een uiteenzetting van de verhaalsprocedure (§ 3.3).

Aan het slot van dit hoofdstuk ga ik zoals gezegd nader in op de recente
wijziging van het terugvorderings- en verhaalsrecht, een wijziging die nog voor
afronding van de herinrichting van de ABW werd gerealiseerd (§ 4). Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een globale vergelijking tussen het bijstands-
recht en het overige sociale-zekerheidsrecht met betrekking tot terugvordering
en verhaal (§ 5).

De terugvordering van bijstand is geregeld in hoofdstuk VI van de ABW. Dit hoofdstuk bevat aan
de ene kant bepalingen inzake de betaling van de bijstand (art. 72 tim 77 ABW) en aan de andere
kant bepalingen inzake de terugvordering (art. 78 tim 91 ABW). De bepalingen inzake het verhaal
van bijstand zijn in een apart hoofdstuk ondergebracht. Het betreft hoofdstuk VII van de ABW,
kortweg 'Verhaal' genoemd (art. 92 tim 105 ABW).

Voor wat betreft het verhaal van bijstand zijn naast de bepalingen uit de ABW ook nog het
alimentatierecht en het burgerlijk procesrecht van belang.

In de oude wet waren de regelingen inzake terugvordering en verhaal nog in een hoofdstuk
ondergebracht; zie hoofdstuk IVA ABW (oud). De regeling in het nieuwe recht stemt in grote
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lijnen met de oude regeling overeen. Gelet op het feit dat laatstgenoemde kort veer de herinrich-
ting aan een ingrijpende wijziging werd onderworpen, zal zulks niet verbazen.

In verband met de meergenoemde wijziging zijn ook voor het huidige recht nog enkele
bepalingen van overgangsrecht, neergelegd in art. VIII van de Wet van 15 april 1992, Stb. 193,
van belang. Volgens deze bepalingen strekt de terugvorderings- en verhaalsplicht zich niet uit tot
kosten van bijstand gemaakt veer de datum van inwerkingtreding van de wetswijziging (art. VIII,
eerste lid, eerste volzin, Wet van 15 april 1992, Stb. 193). Ten aanzien van dergelijke kosten blijft
de bevoegdheid tot terugvordering of verhaal gehandhaafd, zulks uiteraard met inachtneming van
de normale verjaringstermijn van vijf jaar. Wordt ten aanzien van de bedoelde kosten eerst na de
genoemde datum tot terugvordering of verhaal besloten, dan gelden daarvoor de nieuwe regels
(art. VIII, eerste lid, tweede volzin, Wet van 15 april 1992, Stb. 193). Ten aanzien van verhaal in
verband met onderhoudsverplichtingen met betrekking tot na de datum van inwerkingtreding
gemaakte kosten van bijstand, is de gemeente verplicht binnen een jaar een nadere beslissing te
nemen (art. VIII, tweede lid, Wet van 15 april 1992, Stb. 193). Een dergelijke beslissing zal als
regel strekken tot het alsnog uitoefenen van verhaal of, in voorkomende gevallen, tot het
aanpassen van het verhaalsbedrag aan de nieuwe regels. Indien veer de datum van inwerkingtre-
ding verhaal in rechte is gevorderd wordt de zaak afgehandeld aan de hand van het oude recht
(art. VIII, derde lid, Wet van 15 april 1992, Stb. 193).

2. Terugvordering

2.1. Algemeen

Terugvordering vindt aileen plaats indien een wettelijke terugvorderingsgrond
aanwezig is (art. 78, vierde lid, ABW). Is zulks het geval, dan is de gemeente
in beginsel verplicht tot terugvordering over te gaan (art. 78, eerste lid, ABW).
Slechts indien, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, daarvoor
dringende redenen aanwezig zijn, kan van terugvordering geheel of gedeeltelijk
worden afgezien (art. 78, derde lid, ABW). Hoe moet laatstgenoemde uitzonde-
ringsbepaling worden geYnterpreteerd? In de parlementaire behande1ing van het
wetsontwerp dat leidde tot ornzetting van de voorheen bestaande terugvorde-
rings- en verhaalsbevoegdheid in een verplichting, is daaromtrent het een en
ander opgemerkt. Hieruit blijkt dat de regering het oog heeft gehad op een
strikte toepassing van de uitzonderingsbepaling: slechts indien terugvordering
te emstige gevolgen voor de belanghebbende of de gezinssituatie zou kunnen
hebben, dient toepassing van die bepaling te worden overwogen. I Daarbij
kunnen zowel financiele als niet-financiele omstandigheden een rol spelen. Niet
als dringende reden wordt gezien het enkele tijdsverloop. Het door belangheb-
bende verschuldigde bedrag moet in beginsel volledig worden terugbetaald.'

I KamerstukkenIl, 1987-1988,20598, nr. 3, biz. 12. Elders in de parlementaire stukken wordt in
dit verband gesproken over 'gevallen van bijzondere hardheid'; zie KamerstukkenII, 1988-1989,
20598, nr. 5, biz. 2.
2 Aldus KamerstukkenI, 1990-1991,20598, nr. 79a, biz. 6. De regering wijst dan ook af de in
bepaalde gemeenten gevolgde praktijk waarin terugvordering wordt beperkt tot een termijn van
drie jaar, zulks in navolging van de handelwijze bij leenbijstand ex art. 7d BLN (oud). Een
dergelijke praktijk vindt ook in de jurisprudentie geen navolging; zie Rb. Arnhem 2 maart 1989,
JABW 1989/215, Rb. Groningen 16 maart 1990, JABW 19901146 en Ktg. Enschede 21 maart
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Benadrukt wordt verder dat de uitzonderingsbepaling niet bedoeld is voor
categoriale toepassing; steeds zal in het individuele geval moeten worden
bezien of er redenen zijn om van terugvordering af te zien.'

Teruggevorderd worden de kosten van bijstand. Hieronder wordt verstaan de
door de gemeente betaalde bijstand verhoogd met de loonbelasting en de
prernies volksverzekeringen waarvoor de gemeente die bijstand verstrekt
krachtens de Wet op de loonbelasting inhoudingspJichtige is, alsmede met de
ziekenfondsprernie, voor zover deze belasting en premies niet kunnen worden
verrekend met de belastingdienst en de bedrijfsvereniging (art. 90 ABW). Als
regel zal de belanghebbende derhalve zelf moeten zorgen voor teruggave van
te veeI betaalde belastingen en prernies.

In beginsel is de terugvordering aan een termijn gebonden. Kosten van bijstand
die meer dan vijf jaar voor de datum van verzending van het besluit tot
terugvordering zijn gemaakt, worden niet teruggevorderd (art. 87, eerste lid,
ABW). Is te veel of ten onrechte bijstand uitgekeerd als gevolg van een fout
van het uitvoeringsorgaan, dan bedraagt de termijn twee jaar (art. 87, tweede
lid, ABW). De genoemde termijnen gelden niet bij terugvordering op grond
van art. 82 ABW, omdat met het realiseren van aanspraken op rniddelen in een
dergelijk geval - bijvoorbeeld het deelgerechtigd zijn in een onverdeelde boedel
- soms lange tijd gemoeid kan zijn. In dat geval wordt er onvoldoende reden
aanwezig geacht een specifieke termijn te hanteren. Ook de terugvordering ex
art. 83 ABW van bijstand die is verleend in de vorm van een geldlening of
borgtocht is, gelet op de veelal lange looptijd van leningen, niet aan een
specifieke termijn gebonden. Ten aanzien van de terugvordering op basis van
art. 82 en 83 ABW geldt, bij gebreke van een specifieke termijn, de algemene
verjaringstermijn van 20 jaar als bedoeld in art. 3:306 BW.

De kosten van bijstand worden teruggevorderd van de belanghebbende. Hieron-
der wordt in principe verstaan degene aan wie op diens aanvraag de bijstand is
uitgekeerd." Indien de bijstand als gezinsbijstand is verleend, worden als

1990, JABW 19901151. Volgens Ktg. Utrecht 9 september 1986, JABW 1987/32, gaat van een
dergelijke handelwijze eerder een stimulerende dan een preventieve werking met betrekking tot
bijstandsfraude uit.
3 Kamerstukken II, 1987-1988, 20598, nr. 3, biz. 12. In dat verband verdient vermelding de
opvatting van de regering dat terugvordering of verhaal ook plaats dient te vinden, indien daar in
individuele gevalJen een relatief groot bedrag aan uitvoeringskosten mee is gemoeid. Niet aileen
de directe verhaalsopbrengst wordt van belang geacht, maar evenzeer de preventieve werking die
van het consequent instellen van verhaal wordt geacht uit te gaan. Overigens acht de regering het
uit praktisch oogpunt niet bezwaarlijk wanneer van terugvordering of verhaal wordt afgezien op
grond van de overweging dat daarmee slechts een zeer gering bedrag is gemoeid.
4 Aldus HR 21 juni 1991, JABW 19911197;NJ 1991/724. Volgens de HR stond, mede in aanmer-
king genomen dat de ontstaansgeschiedenis van de ABW geen aanknopingspunten voor het
tegendeel bood, het in de ABW neergelegde stelsel van verhaal van kosten van bijstand eraan in
de weg onder 'de betrokkene zelf' ook andere personen te begrijpen dan degene aan wie op diens
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belanghebbenden aangemerkt de personen die tezamen het gezin vormen (art.
84, eerste lid, ABW). Ook als de bijstand als gezinsbijstand had moeten
worden verleend, maar zulks achterwege is gebleven, omdat de belanghebbende
de inlichtingen- en medewerkingsverplichting niet of niet behoorlijk is nageko-
men, worden de ten onrechte gemaakte kosten van bijstand mede teruggevor-
derd van de persoon met wiens middelen bij de verlening van bijstand rekening
had moeten worden gehouden (art. 84, tweede lid, ABW). Terugvordering van
de persoon die de bijstand heeft ontvangen geschiedt in het hier aan de orde
zijnde geval ingevolge art. 81 ABW. Ingevolge art. 84, tweede lid, ABW strekt
de terugvordering zich mede uit tot de (ex-)partner van de belanghebbende of
tot de huwelijkspartner bij schijnverlating of bij een hersteld gezinsverband.

De uitbreiding van de terugvorderingsmogelijkheid tot de (ex-)partner van de
belanghebbende dateert van de recente wijziging van het verhaalsrecht. In dat
verband is expliciet aandacht besteedt aan de bewijslastverdeling tussen de
gemeente en de vermeende (ex-)partner. Volgens de regering kan de gemeente
volstaan met het aantonen van een gemeenschappelijke huishouding over de
periode waarop de terugvordering betrekking heeft, iets wat overigens verre
van eenvoudig is. De persoon met wiens middelen bij de bijstandsverlening
geen rekening is gehouden, zou dan aannemelijk moeten maken dat hij van de
bijstandsverlening geen weet had.'

De in art. 84 ABW bedoelde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
terugbetaling van de ten onrechte gemaakte kosten van bijstand (art. 84, derde
lid, ABW).

2.2. Terugvorderingsgronden

2.2.1. Terugvordering bij afwijking beginsel van gezinsbijstand

In hoofdstuk 6, § 2 heb ik aandacht besteed aan het beginsel van gezins-
bijstand. Dit beginsel houdt onder andere in dat bij de bepaling van het recht
op bijstand rekening wordt gehouden met de middelen en de behoeften van aIle
gezinsleden gezamenlijk (art. 13, tweede lid, ABW). De wet opent de moge-
lijkheid om bij wijze van uitzondering van het principe van gezinsbijstand af te
wijken (art. 13, vierde lid, ABW). Meestal zal er in een dergelijke situatie
sprake zijn van een verbroken gezinsverband; denk aan de van huis weggelo-
pen minderjarige. Het gezinsverband kan echter ook in stand blijven, bijvoor-
beeld indien een minderjarig gezinslid tijdelijk in een tehuis moet worden

aanvraag de bijstand was uitgekeerd. De lagere rechtspraak was verdeeld; vgl. Ktg. Amsterdam 12
december 1988, JABW 1989/94 en Rb. Rotterdam 9 juli 1990, JABW 1990/238.
5 Kamerstukken II, 1988-1989, 20598, nr. 6, biz. 29-32 en nr. 9, biz. 15-18. Het gaat hier om de
'meeprofiterende partner'; in de uitvoeringspraktijk onder het oude recht bleef deze, gelet op de in
de vorige noot genoemde uitspraak van de HR, als regel buiten schot.
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verzorgd." In beide situaties wordt aan het betreffende gezinslid afzonderlijk
bijstand verleend; het totaal aan verleende bijstand bedraagt meer dan in geval
van onverkorte toepassing van het beginsel van gezinsbijstand. Dat meerdere
nu kan, al naar gelang er sprake is van verbreking of instandhouding van het
gezinsverband, op de overige gezinsleden worden verhaald respectievelijk van
die gezinsleden worden teruggevorderd. In het eerste geval is toepassing van
art. 93, onder a, ABW aan de orde (zie hierna, § 3.2.1), in het laatste geval
toepassing van art. 79 ABW.

2.2.2. Terugvordering van een voorschot

B en W zijn bevoegd om, indien de noodzaak daartoe aanwezig is, zonder
voorafgaand onderzoek naar de omstandigheden van belanghebbende over een
bepaalde periode bijstand bij wijze van voorschot te verlenen (art. 74 ABW;
zie nader hoofdstuk 9, § 7). Voor zover na onderzoek alsnog blijkt dat over de
betrokken periode geen recht op bijstand bestaat, wordt het voorschot van
belanghebbende teruggevorderd (art. 80 ABW).

2.2.3. Terugvordering bij bet niet nakomen van verplichtingen

Aan het recht op bijstand zijn allerlei verplichtingen verbonden. Deze hebben
enerzijds als doel het zo beperkt mogelijk houden van het beroep op de ABW
en anderzijds het waarborgen van een juiste informatieverschaffing door de
belanghebbende. Hiervoor, in § 2 van hoofdstuk 8 en in § 3 van hoofdstuk 9,
heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de inhoud en de strekking van de
diverse verplichtingen. Het niet nakomen van die verplichtingen, zo zagen we
in § 3 van hoofdstuk 8, leidt in principe tot de toepassing van administratieve
saneties en/of strafsaneties. Daarbij blijft het eehter niet. Het niet of niet
behoorlijk nakomen van verplichtingen levert daarnaast een grond op om tot
terugvordering van de verleende bijstand over te gaan, voor zover althans de
betreffende handelwijze heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog
bedrag verlenen van bijstand (art. 81, eerste lid, ABW).

De reehter die met een besluit tot terugvordering op basis van art. 81, eerste
lid, ABW wordt geconfronteerd, zal in de eerste plaats moeten beoordelen of
er inderdaad sprake is van het niet of niet behoorlijk nakomen van een ver-
pliehting door de belanghebbende. Ik verwijs dienaangaande naar de beschou-
wingen in § 2 van hoofdstuk 8.

Met de overtreding van een verplichting is de bier aan de orde zijnde terug-
vorderingsgrond nog niet vervuld. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat terugvorde-
ring sleehts mogelijk is voor zover de overtreding heeft geleid tot het ten

6 Het voorbeeld is ontleend aan KamerstukkenII, 1987-1988,20598, nr. 3, biz. 12.
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onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand. Wanneer is aan dit
causaliteitsvereiste voldaan? Een goed aanlmopingspunt voor de beantwoording
van deze vraag biedt de onder het oude recht gewezen jurisprudentie van de
civiele rechter. Ik geef hierna de hoofdlijnen van deze jurisprudentie weer,
daarbij de uitdrukkelijke kanttekening makend dat afgewacht moet worden of
en in welke mate de administratieve rechter zich bij deze jurisprudentie zal
aansluiten.

De civiele rechter interpeteert de causaliteitseis zo, dat enkel teruggevorderd
kunnen worden de kosten van bijstand die niet verleend zou zijn als de belang-
hebbende de betreffende verplichting wel was nagekomen.' Met name bij het
niet nakomen van de inlichtingenverplichting zal niet altijd op voorhand duide-
lijk zijn of en, zo ja, hoeveel bijstand zou zijn uitgekeerd indien de belangheb-
bende zijn verplichting wel zou zijn nagekomen. Stel bijvoorbeeld, betrokkene
heeft bepaalde werkzaarnheden verzwegen. Kan nu de bijstand volledig worden
teruggevorderd of dient de gemeente te achterhalen hoeveel belanghebbende
met de werkzaarnheden heeft verdiend en hoeveel (aanvullende) bijstand
derhalve zou zijn verleend indien melding was gemaakt van de werkzaarnhe-
den? Ter beantwoording van deze vraag heeft de Hoge Raad een aantal vuistre-
gels gegeven voor de verdeling van de stelplicht en bewijslast tussen de
gemeente en de belanghebbende." Deze regels luiden als voIgt: (a) de gemeen-
te zal gemotiveerd moeten stellen dat belanghebbende onjuiste of onvolledige
inlichtingen heeft verstrekt en dat hem, zo de ware stand van zaken bekend zou
zijn geweest, niet of minder bijstand zou zijn verleend; (b) indien belangheb-
bende een en ander voldoende gemotiveerd ontkent, is het aan de gemeente om
te bewijzen dat belanghebbende voor het verlenen of voortzetten van de
bijstand relevante inlichtingen heeft verstrekt die onjuist of onvolledig waren;
(c) aangenomen moet worden dat de gemeente, als zij in het bewijs is ge-
slaagd, daarmee in de regel tevens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de
bijstand niet zou zijn verleend als belanghebbende zijn verplichting zou hebben
nageleefd. Ret is dan aan belanghebbende om daartegenover feiten te stellen en
zonodig te bewijzen waaruit kan worden afgeleid dat hem ook als hij zijn
inlichtingenverplichting wel naar behoren zou zijn nagekomen (aanvullende)
bijstand zou zijn verleend. Volgens de Hoge Raad strookt deze verde ling van
stelplicht en bewijslast met het stelsel van de ABW, en met name met de
wettelijke, en met straf bedreigde inlichtingenverplichting van de belangheb-
bende. In latere uitspraken heeft de Hoge Raad dit standpunt herhaald. Uit deze
uitspraken blijkt dat belanghebbende niet snel in de onder vuitsregel (c)
genoemde stel- en bewijsplicht zal slagen. Eenzelfde beeld komt naar voren uit
de lagere jurisprudentie van recentere datum.

Zie HR 19 oktober 1990, NJ 1991/607 m.n. H.J. Snijders: betrokkene had conform vuistregel (c)
feiten gesteld. De rechtbank was hieraan voorbij gegaan op de grond dat betrokkene had nagelaten

7 In die zin HR 8 december 1972, NJ 19731155 m.n. A.R. 81oembergen.
8 Zie HR 29 juni 1990, JABW 1990/235, NJ 1991/337 m.n. E.A. Alkema.
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gegevens omtrent zijn inkomsten te vermelden op de door hem ingevulde inkomstenformulieren.
Een dergelijke, aan de verhaalsprocedure voorafgaande nalatigheid levert evenwel geen deugdelijke
grond op om voorbij te gaan aan hetgeen betrokkene in het geding had gesteld. Zie ook HR 4
oktober 1991, JABW 1991/300 en HR 15 maart 1991, JABW 19911119; NJ 19911398.

Zie van de lagere rechtspraak Rb. Arnhem 8 november 1990, JABW 1991/7: het is aan betrok-
kene aannemelijk te maken dat hij minder heeft verdiend dan nodig om te voorzien in de
noodzakelijke kosten van het bestaan en dus recht heeft op een uitkering, alsmede tot welk bedrag.
Van die last heeft betrokkene zich volstrekt onvoldoende gekweten nu hij zich slechts heeft
beroepen op een zelf vervaardigde 'reconstructie', zonder enig bewijsstuk te produceren en zonder
ter zake enig bewijs aan te bieden. In dezelfde zin Ktg. Amsterdam 27 mei 1991, JABW 19911189:
betrokkene heeft geste1d geen administratie met betrekking tot zijn werkzaamheden te kunnen
overleggen, terwijl hij ook overigens niet, althans onvoldoende, bewijs heeft bijgebracht, dat hij
ondanks zijn verzwegen werkzaamheden niettemin in aanmerking zou zijn gekomen voor
(aanvullende) bijstand. Nog strenger Iijkt Ktg. Utrecht 7 november 1990, JABW 199116: in geval
van onjuiste inlichtingen kunnen de kosten van bijstand verhaald worden, waarbij de hoogte van
de verzwegen inkomsten niet bepalend is voor het bedrag dat terugbetaald dient te worden. Hierbij
komt dat onzeker is of de gemeente de uitkering verstrekt zou hebben, wanneer betrokkene de
inkomsten tijdig gemeld zou hebben. Dit geldt zeker nu de activiteiten van betrokkene het karakter
van een zelfstandig ondernemerschap hadden. Ten overvloede wordt overwogen dat betrokkene de
hoogte van de door hem geste1de inkomsten cijfermatig weinig heeft onderbouwd, terwijl de
opgegeven bedragen zeker niet zonder meer aannemelijk voorkomen. Vgl. Rb. Rotterdam 12
november 1990, JABW 1991/8: de verrichte werkzaamheden en de overeengekomen c.q. uitbetaal-
de dan weI gedeclareerde vergoedingen, in onderling verband beschouwd, zijn van dien aard dat
(achteraf) moet worden vastgesteld dat betrokkene gedurende de gehele periode, waarover
terugvordering wordt gezocht, niet daadwerkelijk beschikbaar was voor de arbeidsmarkt c.q. niet
voldeed aan de voorwaarden verbonden aan een RWW-uitkering. Oat betrokkene, althans naar zijn
zeggen, uit de werkzaamheden geen inkomsten heeft genoten, is niet van belang, nu de rechtbank
heeft vastgesteld, dat hij een vergoeding voor zichzelf had behoren te bedingen. Zo ook Ktg.
Enschede 12 juli 1989, JABW 1989/232: de omstandigheid dat betrokkene mogelijk slechts voor
20 uur arbeid werd beloond is niet beslissend voor de vraag of hij niet over voldoende middelen
beschikte om in de noodzakelijke kosten voor het bestaan te voorzien. Immers voor de toepassing
van de ABW moet ervan worden uitgegaan dat tegenover werkzaarnheden een vergoeding staat,
zodat betrokkene in ieder geval geacht moest worden over voldoende bestaansmiddelen te
beschikken. Het feit dat betrokkene mogelijk geen volledige vergoeding heeft bedongen voor de
door hem verrichte werkzaamheden is dan ook geheel voor diens risico en kan niet aan de
gemeente worden tegengeworpen.

In de onder het oude reeht gewezen jurisprudentie van de eiviele reehter treft
men regelmatig zaken aan waarin wordt geoordeeld dat de gemeente in de
gegeven omstandigheden bij afweging van de betrokken belangen in redelijk-
heid niet heeft kunnen komen tot terugvordering van het volledige, onverschul-
digd betaalde bedrag. De reehter gaat in een dergelijk geval over tot matiging
van het terug te vorderen bedrag." Het betreft als regel gevallen waarin de
gemeente onvoldoende alert heeft gehandeld en aldus mede verantwoordelijk
wordt geaeht voor de omvang van het onversehuldigd betaalde bedrag.

9 De Hoge Raad wijst het bestaan van een rechterlijke matigingsbevoegdheid uitdrukkelijk af. WeI
dient de rechter,op verzoek van belanghebbende, de beslissing van het uitvoeringsorgaan aan de
redelijkbeid te toetsen; in die zin HR 31 mei 1991, JABW 19911191 en 192; NJ 1992/108 en 109
m.n. J.B.M. Vranken. Materieel gezien komen beide zaken op hetzelfde neer.
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Zie Ktg. Amsterdam 25 april 1985, JABW 198617: in de gegeven omstandigheden, gegeven de
goede trouw van betrokkenen en anderzijds het feit dat de GSD bij normale oplettendheid
aanzienlijk eerder dan na negen jaar had kunnen opmerken dat steeds rekening werd gehouden met
een sinds 1974 gelijk blijvend inkomen van betrokkene, hetgeen op zichzelfreeds onwaarschijnlijk
is en tot nader onderzoek aanJeiding had moeten geven, wordt het te verhalen (terug te vorderen)
bedrag gematigd. Zie ook Ktg. Groenlo 10 oktober 1988, JABW 1989/81: het is niet aannemelijk
dat belanghebbende bewust fraude heeft gepleegd met betrekking tot de woningdelersregeling.
Anderzijds had de gemeente enige aanknopingspunten voor het plaatsen van vraagtekens. Blijkens
de Circulaire van 15 maar! 1985 dient de gemeente zich te vergewissen dat de woning van de
uitkeringsgerechtigde aileen door betrokkene wordt bewoond. Al met al was er voldoende
aanleiding voor de gemeente actief na te gaan of het laatste daadwerkelijk het geval was. Dit is in
dezen niet gebeurd, hoewel het onderzoek beperkt had kunnen blijven tot het raadplegen van de
eigen registers van de gemeente. Nu aldus naast de verantwoordelijkheid van belanghebbende de
gemeente mede oorzaak is van de hoogte van de ontstane overbetaling, komt haar niet het volle
bedrag toe. Bij gebreke van andere maatstaven wordt het te vorderen bedrag naar redelijkheid en
billijkheid bepaald op de helft. Zie verder nog: Ktg. Apeldoom 14 januari 1991, JABW 1991154:
de vordering is zo hoog opgelopen omdat de gemeente ervan heeft afgezien tijdig maatregelen te
treffen toen de GSD werd geconfronteerd met vermoedens dat betrokkene zou samenwonen; Rb.
Rotterdam 23 december 1991, JABW 1992/52: de gemeente heeft onzorgvuldig gehandeld door
betrokkene niet te wijzen op de afwijkende consequenties - ten opzichte van de WWV - van
eventuele neveninkomsten voor de vervolguitkering op grond van de RWW; Ktg. Enschede 1 april
1987, JABW 1987/292: de gemeente had redelijkerwijs bekend kunnen zijn met inkomsten uit
arbeid van betrokkene. Zie echter ook HR 29 april 1988, JABW 1988/301: in het oordeel van de
rechtbank ligt besloten dat de gemeente in de door betrokkene verstrekte en nadien onjuist
gebleken inlichtingen geen aanleiding behoefde te vinden om eerder dan zij deed tot verhaal
(terugvordering) over te gaan of een onderzoek in te stellen. Vgl. Rb. Rotterdam 8 april 1991,
JABW 19911122: dat in casu de gemeente wellicht actiever had kunnen optreden in het verlenen
van hulp en advies bij de invulling van de (inkomsten)formulieren, neemt niet weg dat het primair
de plicht van betrokkene was al haar salaris- en freelance inkomsten te melden. De mogelijk wat
te afwachtende houding van de gemeente acht de rechtbank niet zodanig onzorgvuldig dat
daardoor enig beginsel van behoorlijk bestuur zou zijn geschonden.

2.2.4. Terugvordering bij fouten van het uitvoeringsorgaan

Het komt voor dat de gemeente bij de vaststelling van het recht op bijstand of
bij de uitbetaling van bijstand fouten maakt. Het ten onrechte of tot een te
hoog bedrag verlenen van bijstand is dan niet, zoals bij het niet nakomen van
de aan het recht op bijstand verbonden verplichtingen, aan belanghebbende te
wijten, doch aan het uitvoeringsorgaan zelf Terugvordering van bijstand is in
een dergelijke situatie niettemin mogelijk, indien belanghebbende redelijkerwijs
had kunnen begrijpen dat tot een te hoog bedrag of geheel ten onrechte
bijstand is verleend (art. 81, tweede lid, ABW).

Onder belanghebbende wordt hier enkel verstaan degene aan wie bij beschik-
king is medegedeeld dat hij voor bijstand in aanmerking komt. Een willekeu-
rige derde, die abusievelijk een bedrag van de gemeente ontvangt, doch verder
geen enkele bijstandsrelatie met die gemeente heeft, valt daar niet onder. In
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een dergelijk geval is de gemeente aangewezen op de procedure inzake
onverschuldigde betaling ex art. 6:203 BW.1O

De bepaling dateert van de kort voor de herinrichting doorgevoerde wijziging van het terugvorde-
rings- en verhaalsrecht. Daarvoor was men in dit soort gevallen steeds afhankelijk van de regeling
uit het BW. Zie in dat verband HR 25 oktober 1991, JABW 1991/304; NJ 1992/299 m.n. J.B.M.
Vranken: volgens de Hoge Raad is ook een vordering uit onverschuldigde betaling niet toewijs-
baar, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. Gaat het om een vordering van een overheidslichaam, dan moet bij de
vaststelling van wat de redelijkheid en billijkheid eisen rekening worden gehouden met de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het beginsel dat gerechtvaardigd vertrou-
wen moet worden beschermd.

2.2.5. Terugvordering bij bet alsnog beschikken over middelen

Het is mogelijk dat bijstand wordt verleend over een bepaalde periode of met
een bepaalde bestemming en dat belanghebbende naderhand over die periode
alsnog over middelen beschikt of kan beschikken of met het oog op die
bestemming alsnog vergoedingen of tegemoetkomingen ontvangt. Op dat
moment is er grond voor terugvordering van de verleende bijstand (art. 82
ABW).

De strekking van de bepaling komt overeen met die uit het oude recht. Volgens Ktg. 's-Gravenha-
ge 19 februari 1985, JABW 1985/114, beoogt de hier aan de orde zijnde bepaling een ruim toepas-
singsgebied. Hiermee zou niet stroken dat terugvordering aileen mogelijk zou zijn indien reeds ten
tijde van de bijstandsverlening de aanspraak op inkomsten of andere middelen bestaat en/of te
verwachten is.

2.2.6. Terugvordering van bijstand in de vorm van geldlening of borgtocht

Bijstand verleend in de vorm van een geldlening dient uit de aard der zaak
steeds te worden terugbetaald. Er is dan ook voorzien in bepalingen die de
aflossing van leenbijstand reguleren; ik verwijs dienaangaande naar hoofdstuk
7, § 2.2 van dit boek. Voor het geval de belanghebbende de aan de geldlening
verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, geldt de bijzondere
terugvorderingsprocedure (art. 83, eerste lid, ABW).

Ook kosten van bijstand voortvloeiende uit gestelde borgtocht dienen uit de
aard der zaak steeds van de hoofdschuldenaar te worden teruggevorderd.
Hiervoor geldt in aIle gevallen de bijzondere terugvorderingsprocedure (art. 83,
tweede lid, ABW).

10 Aldus KamerstukkenII, 1988-1989,20598, nr. 6, biz. 27. Zie ook HR 23 oktober 1981, JABW
1982115; NJ 1982/542.
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2.3. Terugvorderingsprocedure

Terugvordering geschiedt door B en W van de gemeente die de bijstand heeft
verleend (art. 85, eerste lid, ABW). Indien een gemeente gehouden is de kosten
van bijstand over een bepaalde periode aan een andere gemeente te vergoeden,
geschiedt de terugvordering over die periode, voor zover zij nog niet heeft
plaatsgehad, door B en W van eerstgenoemde gemeente (art. 85, tweede lid,
ABW).

Alvorens tot terugvordering kan worden overgegaan, dient vast te staan dat de
verleende bijstand onverschuldigd is betaald. Ais regel betekent dit dat de aan
de gedane betaling( en) ten grondslag liggende toekenningsbeslissing moet
worden ingetrokken of herzien." Enkel wanneer als gevolg van een fout van
het uitvoeringsorgaan meer is betaald dan in de toekenningsbeslissing staat
aangegeven, kan een intrekkings- of herzieningsbeslissing achterwege blijven.

Het besluit tot terugvordering vermeldt hetgeen teruggevorderd wordt, alsmede
de termijnen waarbinnen betaling wordt verlangd (art. 86, eerste lid, ABW).
Volgens de regering is uitgangspunt voor de terugvordering dat de kosten
volledig worden terugbetaald. Is terugbetaling ineens, bijvoorbeeld uit vermo-
gen, niet mogelijk, dan kan betaling in maandelijkse termijnen geschieden."

De omstandigheden van belanghebbende kunnen zich wijzigen. Hij kan dan
een verzoek tot herziening van het terugvorderingsbesluit indienen. B en W
kunnen ook amtshalve tot een dergelijke herziening overgaan (art. 86, tweede
lid, ABW).

De persoon van wie kosten van bijstand worden teruggevorderd is verplicht
desgevraagd aan B en W de inlichtingen te verstrekken die voor de terugvorde-
ring van belang zijn (art. 86, derde lid, ABW).

Geschillen inzake een besluit tot terugvordering van bijstand worden, net als de
meeste andere bijstandsgeschillen, langs de weg van het bezwaar en het beroep
op de rechtbank afgehandeld; ik verwijs dienaangaande naar het volgende
hoofdstuk van dit boek. Onder het oude recht gold de kantonrechter als de
bevoegde rechter. Ook onder het geldende recht speelt de kantonrechter een, zij
het ook beperkte, rol. Weigert de belanghebbende de medewerking bij de
uitvoering van een terugvorderingsbesluit, dan dient de gemeente zich, teneinde
tot tenuitvoerlegging van het besluit te kunnen overgaan, tot de kantonrechter
te wenden (art. 88, eerste lid, ABW). Op de vordering is het bepaalde in het

II In die zin ook CRvB 26 juli 1994, JB 1994/220. Ik wijs erop dat de wetgever heeft verzuimd
om - in navolging van de regeling elders in het sociale-zekerheidsrecht - uitdrukkelijk te spreken
van 'hetgeen op grond van de wet onverschuldigd is betaald'. Door de terugvordering te koppel en
aan 'de door de gemeente betaalde bijstand', wordt de suggestie gewekt als zou een intrekkings- of
herzieningsbeslissing achterwege kunnen blijven.
12 MvT, bIz. 173.
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing (art. 88, tweede lid,
ABW). De gemeente is geen vast recht en geen vergoeding voor de deurwaar-
der verschuldigd, met uitzondering van het uitbrengen van exploiten (art. 88,
derde lid, ABW).

De vordering van de gemeente is bevoorrecht en voIgt onmiddellijk na die in
art. 3:288 BW omschreven (art. 89, eerste lid, ABW). Indien de kosten op
verschillende tijdstippen zijn gemaakt, heeft de terugvordering van de eerstge-
noemde kosten voorrang (art. 89, tweede lid, ABW). De vordering van de
gemeente neemt tussen de gepriviligieerde vorderingen een relatief lage rang
in; in de meeste faillissementen zal het dan ook niet tot enige uitkering aan de
gemeente komen.

Op het executoriaal beslag tot terugvordering door de gemeente op loon,
sociale uitkeringen of andere periodieke betalingen, welke derden verschuldigd
zijn of worden aan degene van wie wordt teruggevorderd, zijn de art. 479b tim
479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige
toepassing. De in art. 479g aan de Raad voor de Kinderbescherming toegeken-
de bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan de gemeente (art. 91 ABW). Het
betreft bier het vereenvoudigd beslag onder derden. De gemeente zendt hiertoe
een afschrift van de rechterlijke uitspraak aan de derde-beslagene. Deze dient
de schriftelijke kennisgeving voor 'gezien' getekend terug te zenden. Door de
terugzending is het beslag voltooid.

Het principe dat geschillen inzake een besluit tot terugvordering tot de 'normale' bijstandsgeschil-
len moeten worden gerekend en dus ook via de 'normale' weg van administratiefrechtelijke
rechtsbescherming moeten worden beslecht, werd bij de kort voor de herinrichting doorgevoerde
wijziging van het terugvorderings- en verhaalsrecht aanvaard. Onmiddelijke tenuitvoerlegging van
deze keuze echter zou, tegen de achtergrond van de destijds op stapel staande herziening van de
rechterlijke organisatie, tot consequentie hebben gehad dat OS en de AO van de RvS zouden zijn
belast met de beslechting van terugvorderingsgeschillen, zulks terwijl deze geschillen na zeer korte
tijd alweer zouden verhuizen naar de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. Dit werd
onwenselijk geacht, reden waarom werd besloten de bestaande kantongerechtsprocedure te
handhaven totdat de overgang van bijstandsgeschillen naar de rechtbanken een feit zou zijn. Toen
die overgang echter op 1 januari 1994 werd gerealiseerd, werd gekozen voor een voortzetting van
de tijdelijke handhaving van de kantongerechtsprocedure, thans tot op het moment van inwerking-
treding van de nieuwe ABW.

3. Verhaal

3.1. Algemeen

Verhaal vindt aileen plaats indien een verhaalsgrond aanwezig is (art. 92,
derde lid, ABW). In een dergelijk geval is de gemeente in beginsel verplicht
tot verhaal over te gaan (art. 92, eerste lid, ABW). Slechts indien daarvoor,
gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt gezocht of
degene die de bijstand ontvangt of heeft ontvangen, dringende redenen
aanwezig zijn, kan de gemeente geheel of gedeeltelijk van verhaal afzien (art.
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92, tweede lid, ABW). Artikel 92 ABW geeft voor het verhaal dezelfde
uitgangspunten als art. 78 ABW voor de terugvordering. Ook hier is voor de
bepaling van de reikwijdte van de verhaalsplicht de invulling van de uitzonde-
ringsbepaling van het tweede lid beslissend; zie dienaangaande § 2.1 van dit
hoofdstuk. Merk op dat de mogelijkheid om van verhaal af te zien bestaat op
basis van omstandigheden gelegen aan de zijde van niet aileen degene op wie
verhaal wordt gezocht, doch ook degene die bijstand ontvangt of heeft ontvan-
gen. Ik wijs in dat verband op de in de Tweede Kamer verdedigde stelling, dat
emotionele factoren die zich kunnen voordoen tussen (ex-)echtgenoten in zijn
algemeenheid moeilijk een reden kunnen vormen om van verhaal af te zien.
Volgens de betreffende Kamerleden vinden partijen vaak dat zij, omdat hun
huwelijk voorbij is, formeel niets meer met elkaar te maken hebben. am die
reden willen zij ook fmancieel geen aanspraak meer op elkaar maken. Ais om
die reden een alimentatievordering achterwege blijft, vormt dit volgens de
Kamerleden geen aanleiding om van verhaal wegens dringende redenen af te
zien. Zulks zou overigens niet betekenen dat emotionele factoren nooit tot het
afzien van verhaal wegens dringende redenen kunnen of mogen Ieiden. Ais
voorbeeid wordt genoemd de situatie waarin de vrouw door haar ex-man is
misbruikt of mishandeld. Het feit dat de ex-man via bijstandsverhaal bijdraagt
in haar onderhoud zou voor haar een zware emotionele belasting kunnen
vormen, die dan weer weI een dringende reden zou kunnen opleveren."
Indien overigens de alimentatierechter reeds bij het vaststellen van de onder-
houdsplicht bijzondere omstandigheden als bedoeld in de uitzonderingsbepaling
heeft meegewogen, wordt in het algemeen voor de gemeente geen grond meer
aanwezig geacht deze bepaling toe te passen."

In verband met de omzetting van de verhaalsbevoegdheid in een verhaalsver-
plichting is met name van belang de vraag of het feit dat de belanghebbende
jarenlang niets van de gemeente heeft gehoord kan gelden als dringende reden
om van verhaal af te zien. Het antwoord van de verhaalsrechter zal moeten
worden afgewacht. Ik merk alvast op dat volgens de regering het enkele feit
dat een gemeente een lange tijd generlei actie heeft ondemomen en dat de
gemeente ook nooit aan de onderhoudsplichtige heeft medegedeeld dat zij
mogelijk wei zou gaan verhalen, niet voldoende is om bij de onderhouds-
plichtige het gerechtvaardigde vertrouwen te kunnen laten ontstaan dat de
gemeente eens en voor altijd van verhaal in rechte afzag.

Hierrnee zijn de belangrijkste overwegingen weergegeven uit Rb. Amhem 9 november 1989,
JABW 1990/39. Zie ook Ktg. Rotterdam 6 november 1989, JABW 1990/35: de omstandigheid dat
de gemeente - als gevolg van omstandigheden van personele aard - zeven jaar lang geen verhaal
uitoefent terwijl ze daartoe wei gerechtigd was, betekent niet dat de gemeente daarrnee haar recht
tot verhaal op betrokkene verliest. Vgl. ten aanzien van het verhaal op de nalatenschap Ktg.
Amsterdam 1 december 1986, JABW 1987/134: nu de gemeente tussen het overlijden van de
erflater en haar eerste bericht aan de erfgenaam 22 maanden heeft laten verlopen, kan zij de

13 Kamerstukken II, 1988-1989, 20598, nr. 9, biz. 6.
14 Kamerstukken Il, 1987-1988,20598, nr. 3, biz. 17.
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erfgenaam niet meer te goeder trouw tot verhaal aanspreken. Onder de hier geschetste omstandig-
heden immers behoefde de erfgenaam er geen rekening mee te houden dat het hem uitgekeerde
aandeel in de nalatenschap ooit van hem zou kunnen worden teruggevorderd. Zie met betrekking
tot het verhaal op een begiftigde Ktg. 's-Gravenhage 13 oktober 1983, JABW 1984/47: gelet op de
omstandigheden van dit geval en op het feit dat de gemeente ter zitting begrip kon opbrengen voor
de ernstige financiele moeiJijkheden waartoe terugbetaling zou leiden, acht de kantonrechter het
redelijk en billijk, nu de gemeente jarenlang heeft stilgezeten alvorens tot verhaal over te gaan,
matiging toe te passen.

In aile hier genoemde uitspraken ging het om situaties waarin de gemeente, ondanks het bestaan
van een bevoegdheid tot verhaal, lange tijd had stilgezeten. Tegen die achtergrond kon worden
beoordeeld of het alsnog optreden van de gemeente de toets aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur kon doorstaan. Thans is de situatie fundamenteel anders, nu de gemeente door
de wetgever wordt gedwongen tot optreden.

Behoudens in geval van verhaal van kosten van bijstand verleend in de vorm
van ge!dlening of als gevolg van borgtocht op de nalatenschap van de persoon,
worden kosten van bijstand die meer dan vijf jaar v66r de datum van verzen-
ding van het besluit tot verhaal zijn gemaakt, niet verhaald (art. 104, eerste lid,
ABW). De genoemde termijn staat echter niet in de weg aan latere tenuitvoer-
legging van een rechteriijke uitspraak (art. 104, tweede lid, ABW).

De art. 89 tim 91 ABW zijn met betrekking tot het verhaal van kosten van
bijstand van overeenkomstige toepassing (art. 105 ABW). Het betreft de terug-
vorderingsbepalingen met betrekking tot wettelijke voorrang, de kostendefini-
ering en het executoriaal beslag; zie dienaangaande § 2.1 en § 2.3 van dit
hoofdstuk.

3.2. Verhaalsgronden

3.2.1. Verhaal op de onderhoudsplichtige

3.2.1.1. Civieirechtelijke onderhoudsverplichtingen

Het civie!e recht voorziet in titel 17 van Boek 1 BW (art. 392-408) in een
ste!se! van onderhoudsverplichtingen tussen bloed- en aanverwanten. In het
kader van de toepassing van het bijstandsrecht gaan een aantal van die ver-
plichtingen v66r de overheidsplicht tot bijstandsveriening; de ABW heeft ten
aanzien van die verplichtingen een complementaire functie. Het betreft de
onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten en hun minderjarige kinderen,
zowel staande huwelijk als na echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na
scheiding van tafe! en bed, alsmede - tot op zekere hoogte - de onderhoudsver-
plichtingen van ouders ten opzichte van hun meerderjarige kinderen tot 21 jaar.
Komt iemand van de genoemde personen zijn onderhoudsverplichting niet of
niet behoorlijk na en is de gemeente als gevolg hiervan genoodzaakt tot
(aanvullende) bijstandsveriening over te gaan, dan worden de kosten van
bijstand op de onderhoudsplichtige verhaald tot de grens van diens onderhouds-
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plicht (art. 93 ABW). In de onderhavige paragraaf sehets ik de eontouren van
de voor het verhaalsreeht relevante onderhoudsverpliehtingen.

Voor de verhaalspraktijk nauwelijks relevant zijn de onderhoudsverpliehtingen
van minderjarige kinderen ten opziehte van hun ouders. Het zal immers niet
vaak voorkomen dat deze kinderen over middelen besehikken die hen in staat
stellen hun behoeftige ouders te onderhouden. WeI relevant zijn de onder-
houdsverpliehtingen in omgekeerde riehting, dat wil zeggen van de ouders ten
opzichte van hun kinderen. Daarbij moet onderseheid worden gemaakt tussen
minderjarige kinderen en meerderjarige kinderen tot 21 jaar.

Ten opzichte van hun minderjarige kinderen zijn de ouders verplicht naar
draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding, zowel
wanneer het wettige als wanneer het onwettige kinderen betreft (art. 1:404,
eerste lid, BW). Het bijstandsreeht sluit op deze onderhoudsverpliehting aan
door minderjarige kinderen onder de werking van het beginsel van gezinsbij-
stand te brengen. Ook wanneer in afwijking van dit beginsel bijstand wordt
verleend aan de minderjarige, prevaleert de onderhoudsplieht en dient de
gemeente verhaal te zoeken op de ouder(s). Daarbij moet wei in het oog
worden gehouden dat de verhaalsreehter bijstandsverlening in afwijking van het
beginsel van gezinsbijstand zeer kritiseh beoordeelt. Hij stelt uitdrukkelijk de
vraag of bijstandsverlening aan het kind - en dus het verhaal op de ouders -
wei noodzakelijk was. Volgens de reehter is zulks sleehts bij uitzondering het
geval. De gemeente dient in dat kader voldoende onderzoek te plegen.

De rechter bedient zich van termen als 'noodsituatie' (Ktg. Utrecht 15 november 1979, JABW
1980/40), 'onhoudbare situatie' (Ktg. Utrecht 4 mei 1982, Prg. 1982/1814) en 'noodsprong' (Ktg.
Nijmegen 6 maar! 1989, Prg. 1989/3061). Zie voor een zeer uitgesproken opvatting Ktg.
Eindhoven 3 mei 1985, JABW 1985/236: wanneer de Nederiandse gemeenschap minderjarigen de
facto in staat stelt door het verschaffen van financiele middelen zich te onttrekken aan het gezag
van de ouders, zonder dat de werking van dat gezag door een rechterlijke beslissing of een op de
wet steunende maatregel van kinderbescherming is opgeheven of geschorst, en zonder dat
anderszins blijkt dat van dat kind, bijvoorbeeld op grond van ernstige tekortkomingen van de
ouders, in redelijkheid niet te vergen is dat het zich aan het gezag van die ouders blijft onderwer-
pen, dan dient de gemeenschap ook zelf in volle omvang de kosten van deze luxe voor haar reke-
ning te nemen en gaat het de perken van iedere redelijkheid te buiten die gelden op de ouders te
verhalen. In gelijke zin Ktg. Enschede 13 april 1988, JABW 1988/297.

Zie voor wat betreft het door de gemeente te verrichten onderzoek Ktg. Utrecht 30 mei 1980,
JABW 1980/223: bij de bijstandsveriening aan deze buiten het ouderlijk milieu verblijvende
minderjarige met toepassing van art. 6 ABW (oud) is niet komen vast te staan dat aile ornstan-
digheden naar behoren zijn afgewogen. Het had immers in het onderhavige geval op de weg van
de gemeente gelegen contact op te nemen met de Raad voor de Kinderbescherming, hetgeen juist
in deze moelijke kwestie is nagelaten. Vgl. Ktg. 's-Gravenhage 9 april 1985, JABW 1985/127: de
gemeente had een behoorlijk onderzoek naar het verioop van de gebeurlijkheden dienen in te
stellen en niet behoren te beslissen op niet geverifieerde verhalen van de minderjarige zelf. Een
ordentelijk huisbezoek, waarin het nodige onderzoek had kunnen plaatsvinden, was al het minste
geweest dat de gemeente had dienen te organiseren.

Ten opzichte van meerderjarige kinderen tat 21 jaar zijn de ouders verplieht te
voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie (art. 1:395a BW). In het
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bijstandsrecht wordt slechts tot op zekere hoogte met deze onderhoudsverplich-
ting rekening gehouden, namelijk voor zover met toepassing van art. 10 ABW
bijzondere bijstand is verleend aan de jongere. Ik verwijs dienaangaande naar
hoofdstuk 6, § 5.1 van dit boek.

Relevant voor het verhaalsrecht zijn verder de onderhoudsverplichtingen die
echtgenoten over en weer hebben (art. 1:81 BW). Ook echtgenoten die niet
samenwonen zijn jegens elkaar tot betaling van levensonderhoud verplicht.
Deze regel lijdt slechts uitzondering indien de verbreking van de samenwoning
uitsluitend is te wijten aan onredelijk gedrag van een der echtgenoten, in welk
geval aileen deze echtgenoot ingevolge art. 1:84, zesde lid, BW verplicht is
levensonderhoud aan de andere echtgenoot te verschaffen. Indien de gemeente
staande huwelijk op een van beide echtgenoten verhaal zoekt, zou het verweer
dan ook kunnen luiden dat de verbreking van de samenwoning uitsluitend aan
de andere (bijstandsontvangende) echtgenoot te wijten is.

Zie in dat verband Ktg. Amsterdam 24 januari 1985, JABW 1985/242: tegen verhaal van de
gemeente heeft de man als verweer aangevoerd jegens zijn vrouw niet onderhoudsplichtig te zijn,
omdat zij zonder redelijke grond bij hem is weggelopen. De gemeente heeft gesteld zich niet in de
schuldvraag te willen verdiepen en heeft aldus het verweer van de man onvoldoende weersproken.
Zie ook Ktg. Utrecht 29 januari 1991, JABW 1991/250: daargelaten of art. 1:84, zesde lid, BW
aanleiding zou geven tot het vervallen van de onderhoudsplicht, in ieder geval is het bepaalde in
dat artikel na de inschrijving van het echtscheidingsvonnis niet meer van toepassing op de
verhouding tussen betrokkene en zijn ex-echtgenote.

De voor het verhaalsrecht meest belangrijke onderhoudsverplichting is die
tussen ex-echtgenoten. De alimentatierechter kan bij echtscheidingsvonnis of bij
latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn le-
vensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens
verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud
toekennen (art. I: 157, eerste lid, BW).15Het gaat om een bevoegdheid van de
rechter. Bij de bepaling van de uitkering tot levensonderhoud moet de rechter
in ieder geval rekening houden met enerzijds de behoeften van de tot levenson-
derhoud gerechtigde en anderzijds de draagkracht van de tot uitkering ver-
plichte persoon." De rechter kan daarnaast rekening houden met andere
jactoren, met name ook van niet-financiele aard; hij bezit op dat punt een grote
mate van vrijheid. De onderhoudsverplichting is gebonden aan een maximum-
termijn van in beginsel 12 jaar. Heeft het huwelijk niet langer dan 5 jaar
geduurd en zijn uit dat huwelijk geen kinderen geboren, dan is de maximum-

15In art. 1:169, tweede lid, respectievelijkart. 1:182 BW, wordt deze regel van overeenkomstige
toepassing verklaard ingeval van scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na
scheiding van tafel en bed. Toewijzing van een uitkering tot levensonderhoud is daamaast
mogelijk bij voorlopige voorziening.
16 Volgens HR 10 mei 1974, NJ 1975/183, gelden deze maatstaven, neergelegd in het op bloed- en
aanverwanten toepasselijke art. 1:397, eerste lid, BW, ook voor de bepaling van de onder-
houdspJicht tussen echtgenoten.
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termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. De termijnen nemen een aanvang
op de dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers
van de burgerlijke stand. Verlenging van de van rechtswege geldende termijn is
mogelijk indien de beeindiging van de onderhoudsplicht zo ingrijpend van aard
is, dat ongewijzigde handhaving van die termijn naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid van de alimentatiegerechtigde niet kan worden gevergd (art.
1:157, vierde, vijfde en zesde lid, BW). Men kan de rechter ook om vaststel-
ling van een termijn verzoeken. Deze is daarbij gehouden aan de genoemde
maximumtermijnen (art. 1:157, derde lid, BW). Partijen kunnen ook een
termijn overeenkomen; ze zijn daarbij niet aan de maximumtermijnen gebon-
den.

Een overeenkomst waarbij de echtgenoten of gewezen echtgenoten hebben
bepaald dat na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het
huwelijk na scheiding van tafel en bed, de een tegenover de ander in het
geheel niet dan weI slechts tot een bepaald bedrag tot een uitkering tot diens
levensonderhoud zal zijn gehouden, al dan niet met het beding bedoeld in art.
1:159 BW, staat niet in de weg aan verhaal op een der partijen en laat de
vaststelling van het te verhalen bedrag onverlet (art. 94 ABW). Uit de jurispru-
dentie blijkt dat deze bepaling in die zin nuancering behoeft, dat in sommige
situaties een nihilbeding geacht moet worden een aanvaardbare grondslag te
bezitten, ook financieel gezien. Op dat moment staat het beding wei degelijk
aan verhaal in de weg.

In die zin Ktg. Utrecht 8 oktober 1987, JABW 1988/45: aan de vrouw kunnen waardevolle vermo-
gensbestanddelen worden toegescheiden, die haar een redelijk inkomen verzekeren. Ook overigens
kan de verdeling zodanig zijn, dat redelijkerwijs van de man niet gevergd kan worden, dat hij
alimentatie betaalt. Vgl. Ktg. Amsterdam 6 augustus 1991, JABW 1991/262: met name indien het
nihilbeding geen maatschappelijk onaanvaardbaar karakter heeft kan het wei aan verhaal in de weg
staan.

De regeling inzake het nihilbeding werd in de ABW opgenomen bij Wet van 12 december 1984,
Stb. 631. Tegelijkertijd werd art. 1:159a BW ingevoerd. De wetgever wenste aldus een einde te
maken aan een ontwikkeling waarbij in toenemende mate werd getracht via het afsluiten van
nihilbedingen aan de uitoefening van verhaal te ontkomen. Deze ontwikkeling volgde op een arrest
van de Hoge Raad van 12 oktober 1973, NJ 1974, biz. 271, waarin de Raad bepaalde dat een
nihilbeding in de weg stond aan de uitoefening van verhaal door de gemeente, nu van een
civielrechtelijke onderhoudsplicht niet langer sprake was. Zie over deze kwestie nader Dijt (1993),
bIz. 217-228, en de aJdaar genoemde literatuur.

Alimentaties worden in het algemeen conform art. 1:402a BW jaarlijks van
rechtswege met een bepaald percentage aangepast. am te voorkomen dat de
gemeente de rechter ieder jaar na een wijziging van de alimentatie om aanpas-
sing van het verschuldigde verhaalsbedrag moet verzoeken, bepaalt de wet dat
het door de rechter vastgestelde verhaalsbedrag verschuldigd ingevolge art. 93
of 94 ABW jaarlijks met ingang van 1 januari van rechtswege wordt gewijzigd
met het ingevolge art. 1:402a BW vast te stellen percentage (art. 97, eerste lid,
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ABW).17 De indexering van rechtswege blijft achterwege indien deze bij rech-
terlijke uitspraak is uitgesloten (art. 97, tweede lid, ABW). De wettelijke
indexering kan ingevolge art. 1:402a, vijfde lid, BW ook bij overeenkomst
geheel of voor een bepaalde tijdsduur worden uitgesloten. Een dergelijke
uitsluiting regardeert de gemeente niet (art. 94 ABW). Wei zal de gemeente,
indien ze tot indexering van een aan de hand van een alimentatie-overeenkomst
vastgesteld verhaalsbedrag wil overgaan en de alimentatieplichtige hieraan niet
vrijwillig zijn medewerking verleent, zich tot de verhaalsrechter moeten
wenden.

V66r de recente wijziging van het terugvorderings- en verhaaIsrecht voorzag de ABW niet in een
wettelijke indexering van het verhaaIsbedrag. WeI kon de verhaaIsrechter op verzoek van de
gemeente in zijn beschikking een indexering op de voet van art. 1:402a BW mogelijk maken. Het
diende dan wei voldoende aannemelijk te zijn dat het bedrag van het inkomen van de onderhouds-
plichtige in de toekomst overeenkomstig de index zou veranderen (HR 7 april 1978, JABW
1978/169; NJ 1978/465).

Nu aldus de contouren van de voor het verhaalsrecht relevante onderhoudsver-
plichtingen zijn geschetst, kunnen we overgaan tot een nadere invulling van die
verplichtingen. Uit het bovenstaande is gebleken dat hierbij eentraal staan de
behoefte van de (vermeend) onderhoudsgerechtigde enerzijds en de draagkracht
van de (vermeend) onderhoudsplichtige anderzijds. Ter invulling van die beide
begrippen zijn door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak richtlijnen
opgesteld, naar het tijdsehrift waarin ze zijn gepubliceerd ook weI de 'Trema-
normen' genoemd." De Hoge Raad heeft uitdrukkelijk bepaald dat de Trema-
normen geen normen in de zin van een ieder bindende regeIs zijn; het zijn
richtlijnen waarbij voor de reehter steeds de mogelijkheid van afwijking
bestaat." Het feit dat het niet gaat om 'recht' in de zin van art. 99 van de
Wet RO heeft ook als eonsequentie dat in cassatie niet kan worden onderzocht
of de in de Tremanormen gehanteerde begrippen door de alimentatiereehter op
een juiste wijze zijn uitgelegd." Een en ander neemt niet weg dat de normen
voor de rechtspraktijk van groot belang zijn. Ik besteed er hiema, in § 3.2.1.2,
dan ook nader aandacht aan. Voor de onderhoudsverplichting tussen ex-
eehtgenoten zijn naast de elementen draagkraeht en behoefte ook omstandighe-
den van niet-financiele aard van belang. De omvangrijke jurisprudentie op dit
punt getuigt hiervan. In § 3.2.1.3 sta ik bij deze jurisprudentie stil. Tot slot

17De verwijzing naar art. 94 ABW in het eerste lid van art. 97 ABW is onjuist; eerstgenoemd
artikel vormt immers geen basis voor het verschuldigd zijn van een verhaalsbedrag.
18 Zie het Rapport van de werkgroep 'Alimentatienormen' van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak, vierde herziene versie (1991), Trema, 1992, biz. 20 e.v. Zie voor de meest recente
aanpassing van de norm en de Bijlage bij Trema, 1995, nr. 3.
19 HR 17 juni 1983, NJ 1984/35 en HR 7 maart 1986, NJ 1986/545. Volgens de HR is het aan de
rechter die over de feiten oordeelt om te beslissen of en in hoeverre een hem voorgelegd gevaI
zich leent voor een berekening van behoefte en draagkracht aan de hand van de Tremanormen. Zie
in dat verband Ktg. Utrecht 8 oktober 1987, JABW 1988/46.
20 Aldus HR 4 oktober 1985, NJ 1986/5\. Zie recentelijk nog HR I november 1991, NJ 1992/30.
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geef ik in § 3.2.1.4 aan wat de gevolgen zijn voor het verhaalsrecht van de
limitering in duur van de onderhoudsverplichting.

De relevantie van de Tremanorrnen en de jurisprudentie van de alimenta-
tierechter voor de gemeentelijke verhaalspraktijk wordt duidelijk wanneer men
zieh realiseert dat de ABW twee wegen onderseheidt waarlangs de gemeente
kan komen tot vaststelling van de onderhoudsplieht en dus ook van de ver-
haalsplieht. Een eerste mogelijkheid is dat een uitspraak van de alimentatie-
reehter voorhanden is; alsdan wordt verhaald overeenkomstig die uitspraak (art.
96 ABW). Ontbreekt een dergelijke uitspraak, dan dient de gemeente de
onderhoudsplieht zelfstandig vast te stellen. Op grond van art. 95 ABW is de
gemeente daarbij gehouden aan dezelfde norrnen als de alimentatiereehter.
Voor een nadere uiteenzetting van de verhaalsproeedure verwijs ik naar § 3.3
van dit hoofdstuk.

3.2.1.2. Draagkracht en behoefte: de Tremanormen

De opstellers van de Tremanorrnen hebben als vertrekpunt genomen de veel
voorkomende en voor het verhaalsreeht ook meest relevante situatie, waarin het
totale inkomen van beide (ex-)partners ontoereikend is voor het levensonder-
houd van beiden, eventueel met hun nieuwe gezinsleden. Er zal derhalve een
beroep op bijstand moeten worden gedaan. Uitgangspunt is daarbij dat de
potentieel onderhoudspliehtige zelf in zijn levensonderhoud kan blijven
voorzien. De vraag is of er daarnaast nog iets oversehiet dat tot het onderhoud
van de potentieel onderhoudsgereehtigde kan dienen. Teneinde dit te kunnen
bepalen worden in de Tremanorrnen een drietal ijkpunten gehanteerd, te weten:
(a) het relevante inkomen; (b) het draagkraehtloos inkomen; en (e) de draag-
kraehtruimte. Hiema besteed ik aan elk van die ijkpunten nader aandaeht.

Ter bepaling van het relevante inkomen van de onderhoudspliehtige is allereerst
van belang het inkomen uit arbeid, zowel uit hoofd- als nevenfuneties, inclusief
vakantiegeld. Ook zaken als tantiemes, gratifieaties, provisie, fooien en vaste
overwerkvergoedingen worden meegenomen. Van geval tot geval dient te
worden bekeken of en in hoeverre nevenverdiensten, zoals ineidenteel over-
werk en gehonoreerde nevenfuneties, mede bepalend zijn voor de draagkraeht.
Ook inkomsten uit andere bron dan arbeid worden in aanmerking genomen,
zoals inkomsten uit verhuur of verrnogen en sociale-zekerheidsuitkeringen.
Onkostenvergoedingen blijven buiten besehouwing, tenzij ze als bovenmatig
moeten worden aangemerkt. Tot slot is van belang dat niet aileen de feitelijke
inkomsten een rol spelen, doeh onder omstandigheden ook de inkomsten die de
onderhoudspliehtige zieh redelijkerwijs zou kunnen verwerven.21

21 Zie in dat verband HR 10 december 1982, NJ 1983/255; er kunnen zich feiten en omstandighe-
den voordoen die een tijdelijk opgeven van een bran van inkomsten en als gevolg daarvan een
verrnindering of intrekking van een onderhoudsverplichting kunnen rechtvaardigen, maar de vraag
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Het relevante inkomen dient in eerste instantie ter voorziening in het levenson-
derhoud van de onderhoudsplichtige zelf. Het deeI van het inkomen dat
hiervoor mag worden gereserveerd, wordt het draagkrachtloos inkomen
genoemd. Het betreft allereerst een bedrag ter hoogte van het relevante
bestaansminimum, ook wei de verhaalsvrije voet genoemd, waarbij als aanbe-
veling geldt te differentieren tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en
gehuwden. Een verdere differentiatie naar leeftijd wordt afgeraden, nu jongeren
tijdens hun huwelijkse samenleving aan een ander leefpatroon gewend zijn
geraakt, dan dat waarop de bijstandsnormen voor beneden-21-jarigen betrek-
king hebben. Bij aanwezigheid van kinderen kan onenigheid ontstaan over de
vraag of de onderhoudsplichtige als alleenstaande of als alleenstaande ouder
moet worden beschouwd. Denk aan de situatie waarin de onderhoudsplichtige
enkel in de weekeinden met de zorg voor de kinderen is belast." Heeft de
onderhoudsplichtige een nieuwe partner, en voorziet laatstgenoemde in het
eigen onderhoud, dan dient de onderhoudsplichtige als alleenstaande te worden
beschouwd, en moet rekening worden gehouden met het feit dat bepaalde
kosten, bijvoorbeeld de woonkosten, worden gedeeld. Komt de nieuwe partner
geheel of gedeeltelijk ten laste van de onderhoudsplichtige, dan zal moeten
worden nagegaan in hoeverre het aanvaardbaar is dat de nieuwe partner voor
het levensonderhoud een beroep doet op de onderhoudsplichtige. Staat de
aanvaardbaarheid vast, dan dient het eventuele inkomen van de nieuwe partner
bij dat van de onderhoudspJichtige te worden opgeteld en vindt toepassing van
de gehuwdennorm plaats.

Naast de verhaalsvrije voet wordt - binnen redelijke grenzerr" - rekening
gehouden met de woonkosten. Nu in de relevante bestaansminimurnnorm reeds
een component woonkosten ter hoogte van de gerniddelde landelijke huur is
begrepen, dient dit bedrag op de werkelijke woonkosten in mindering te
worden gebracht. Er wordt evenzeer rekening gehouden met een premie van
een ziektekostenverzekering, Dit betreft overigens niet de nominale premie, nu
deze reeds in de relevante bestaansminimurnnorm is verwerkt. Niet door de
verzekering gedekte medische kosten, die aannemelijk worden gemaakt, zoals
dieetkosten en tandartskosten, kunnen eveneens onder omstandigheden in
aanmerking worden genomen. Verder wordt een bedrag gereserveerd voor
vakantiegeld, kan de prernie voor een levensverzekering onder omstandigheden

of zodanige omstandigheden aanwezig zijn en hoe deze moeten worden gewaardeerd is voorbe-
houden aan de rechter die over de feiten oordeelt.
22 Zie Ktg. Amsterdam 19 december 1986, JABW 1987/137: de kinderen brengen slechts eens per
14 dagen een weekeinde bij de man door. Vgl. Ktg. Utrecht 10 juni 1986, JABW 1986/235: de
zoon is in militaire dienst en komt derhalve niet ten laste van betrokkene.
23 Zie Ktg. Utrecht 30 mei 1988, JABW 1988/308: de gemeente verzoekt een principiele beslissing
met betrekking tot de periode gedurende welke hoge woonlasten kunnen worden geaccepteerd. Zij
bedoelt daarmee kennelijk een uitspraak, die ook voor andere gevallen toepasbaar is. Een
dergelijke uitspraak is niet mogeJijk. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of hoge
woonIasten blijvend verantwoord zijn dan weI of een onderhoudsplichtige zich na een overgangs-
periode dient aan te passen aan de nieuwe situatie.
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in aanmerking worden genomen, en kan rekening worden gehouden met de
kosten verbonden aan een omgangsregeling. Ook met andere bijzondere kosten,
zoals bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang, kan rekening worden gehou-
den. De rechter is zeer terughoudend ten aanzien van onverplichte onderhouds-
bijdragen aan derden." Op het relevante inkomen worden ook nog de verwer-
vingskosten in mindering gebracht, ook wanneer deze volgens het fiscale
regime niet aftrekbaar zijn. Hetzelfde geldt voor studiekosten, indien althans de
studie een reeel uitzicht biedt op positieverbetering en derhalve vergroting van
de draagkrachtruimte in de niet te verre toekomst. Tot slot wordt onder nadere
voorwaarden rekening gehouden met schulden. Voor wat betreft schulden die
na de verbreking van de samenwoning zijn aangegaan en waarbij het vroegere
gezin niet gebaat is geweest, dient de rechter de noodzaak van de uitgaven te
beoordelen. Rekening kan bijvoorbeeld worden gehouden met de kosten van
herinrichting van de partner, die de ander bij de scheiding de inboedel heeft
gelaten. Soberheid is troef: een schuld van f 10.000 met een maandelijkse
verplichting van f 250 wordt in het algemeen redelijk geacht.

Het gedeelte van het relevante inkomen dat het draagkrachtloos inkomen te
boven gaat, wordt aangeduid als draagkrachtruimte. Een bepaald percentage
van die ruimte dient voor alimentatie te worden aangewend. Is het inkomen op
netto-basis berekend, dan wordt voor alleenstaanden een percentage van 70%
aanbevolen en voor alleenstaande ouders en gehuwden een percentage van
50%. Bij berekening van het inkomen op bruto-basis worden percentages van
respectievelijk 60% en 45% aanbevolen.

Is er niet aileen sprake van een ex-partner maar ook van kinderen, dan rijst
de vraag naar de verdeling van de alimentatie over beide partijen. Uitgangspunt
is daarbij dat de betaling aan de kinderen prevaleert. In de praktijk schiet
daardoor in veel gevallen voor de onderhoudsgerechtigde ex-partner weinig of
niets meer over.

3.2.1.3. Niet-financiele factoren

Ingevolge art. 1:157, eerste lid, BW kan de alimentatierechter een uitkering tot
levensonderhoud toekennen aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot
zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven. Van
belang is hier de laatste zinsnede. De verhalende instantie wordt door degene
op wie verhaal wordt verzocht regelmatig met het verweer geconfronteerd dat
de bijstandsontvangende ex-partner zelf in staat is zich door middel van het
verrichten van arbeid voldoende inkomsten te verwerven. Is die bewering juist,
dan ontbreekt een onderhoudsplicht en dus ook de basis voor verhaal. Uit de

24 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 9 mei 1984, JABW 1985/97 (onderhoudsbijdrage aan de
ouders van betrokkene) en Ktg. Utrecht 10 juni 1986, JABW 1986/235 (onderhoudsbijdrage aan
dienstplichtige zoon).
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Zie bijvoorbeeld Rb. Amhem II juli 1991, JABW 1991/257 (betrokkene was 35 jaar oud, het door
haar verzorgde kind bijna 12 jaar, en ze beschikte over een opleiding en werkervaring; de
rechtbank laat uitdrukkelijk in het midden welk inkomen de ex-echtgenote zich op dit moment
daadwerkelijk verwerft) en Ktg. Amsterdam IS september 1988, JABW 1989179 (betrokkene was
33 jaar oud, had geen kinderen en had eerder gewerkt). Vgl. HR 29 maart 1985, RvdW 1985/62:
de vrouw heeft in een onafgebroken periode van 24 jaar niet gewerkt. De economische recessie
maakt het niet aannemelijk dat zij binnen afzienbare tijd een aanvaardbare betrekking zal vinden.
In Ktg. Utrecht 4 november 1986, JABW 1987/49 werd geen verhaal toegestaan in een geval
waarin de ex-partner haar werkzaamheden met instemming van de gemeente had beeindigd om
opgeleid te worden voor een andere functie. Vgl. HR 19 juni 1981, NJ 1981/457: de man is
terecht ontheven van zijn alimentatieplicht over de periode dat de vrouw behoeftig was door haar
keuze voor haar ouders te willen zorgen. Onduidelijk is echter waarom de behoeftigheid als gevolg
van haar huidige medische toestand niet mede voor rekening van de man zou komen. Vgl. verder
HR I juli 1982, NJ 1983/15: niet is uitgesloten dat met een vermindering van de behoefte van de
vrouw dient te worden gelijkgesteld het geval dat zij aan zichzelf te wijten heeft dat haar
inkomsten zijn ontgaan, waardoor deze behoefte anders zou zijn afgenomen. In casu werd haar
verweten met het haar uit de verkoop van de voormalige echtelijke woning toekomende geld geen
oudedagsvoorziening te hebben getroffen. Zie ook nog Ktg. Hoorn 24 januari 1985, Prg. 1985, nr.
2276: gezien de korte duur van het huwelijk zijn er geen termen aanwezig de man ook na de echt-
scheiding onderhoudsplichtig te achten jegens zijn ex-echtgenote. De onderhoudsplicht na
echtscheiding wordt immers heden ten dage met name gebaseerd op de overweging dat de ene
partij buiten de arbeidsmarkt komt te staaan. Niet gesteld noch gebleken is dat de vrouw door haar
relatie met de man en de rol die zij daarbinnen vervulde minder in staat kan worden geacht in haar
onderhoud te voorzien dan daarvoor (bekrachtigd in Rb. Alkmaar 20 juni 1985, JABW 1987/16).

jurisprudentie blijkt dat de reehter zaken als de leeftijd van de ex-partner, de
leeftijd van eventuele door die ex-partner verzorgde kinderen, alsmede de
opleiding en werkervaring van de ex-partner in zijn beoordeling betrekt; ook
de duur van het huwelijk kan een rol spelen.

328

Het is ook mogelijk dat de reehter weliswaar tot het oordeel komt dat de ex-
partner in staat is zelf in het levensonderhoud te voorzien, doeh dat betrokkene
een termijn moet worden gegund om zich aan de veranderde omstandigheden
aan te passen. Gedurende die termijn bestaat reeht op alimentatie, daarna niet
meer; de onderhoudsplieht is met andere woorden aan een termijn gebonden.

Zie HR 3 december 1982, NJ 1983/431: de rechter heeft de bevoegdheid de alimentatie slechts
voor bepaalde tijd toe te kennen, al of niet in de vorm van een geleidelijke vermindering tot nihil.
Oat zal in het algemeen redelijk zijn, ingeval verwacht mag worden dat de vrouw na het einde van
de aIimentatietermijn op voor haar passende wijze in haar eigen levensonderhoud zal kunnen
voorzien door te gaan werken. In dezelfde zin HR 29 maart 1985, NJ 1985/889. Vgl. Rb. 's-
Gravenhage 22 november 1994, PS 19951173: de rechtbank is van oordeel dat in beginsel van de
vrouw verwacht mag worden dat zij de aangeboden WSW-arbeid aanvaardt, juist ook omdat zij in
WSW-verband vaardigheden zou kunnen verwerven waarmee zij na verloop van enige tijd wellicht
wei in aanmerking zou kunnen komen voor werk op de reguliere arbeidsmarkt. Het feit dat de
gemeente de vrouw niet tot WSW-arbeid kan dwingen kan niet ten nadele van de man strekken.
Gezien de omstandigheden van de vrouw (op 18-jarige 1eeftijd gehuwd, thans 47 jaar, gedurende
het huwelijk nimmer in loondienst werkzaam geweest noch een opleiding genoten, een van de
ouders onlangs over1eden) is het redelijk de vrouw enige tijd te gunnen, waarbij naast de reeds
verstreken tijd (een jaar) een termijn van een jaar redelijk wordt geacht. Nu redelijkerwijs
verwacht mag worden dat de vrouw over een jaar in ieder geval tot bijstandsniveau in haar eigen
levensonderhoud kan voorzien, beperkt de rechtbank het bijstandsverhaal tot die periode.



De gemeente zal op het punt van de bekwaamheid en bereidheid tot werken
van de ex-partner voldoende onderzoek moeten verriehten.

Zie Ktg. Amsterdam 27 mei 1991, JABW 19911188: de gemeente heeft niet gesteld en ook
anderszins is niet gebleken dat de gemeente in de afgelopen jaren onderzoek heeft gedaan, of de
ex-echtgenote mogelijk in staat is zelf door arbeid geheel of ten dele in haar eigen onderhoud te
voorzien en of zij daartoe de nodige activiteiten heeft ondemomen.

Op grond van art. 1:399 BW kan de reehter de verpliehting van bloed- en
aanverwanten tot levensonderhoud matigen op grond van zodanige gedragingen
van de tot onderhoud gereehtigde, dat verstrekking van levensonderhoud naar
redelijkheid niet of niet ten volle kan worden gevergd, zulks onverminderd de
onderhoudsplieht jegens de kinderen. Deze bepaling wordt in de jurisprudentie
analoog toegepast op ex-echtgenoten. De aan de orde zijnde gedragingen zijn
als regel zo extreem, dat ze in de ogen van de reehter een alimentatieplieht
uitsluiten.

Zie de volgende uitspraken: HR 17 maart 1978, NJ 1978/489 (de vrouw had tijdens de echtschei-
dingsprocedure het enige kind van partijen gedood); Hof 's-Hertogenbosch 23 september 1980, NJ
1981/324 (de vrouw had gedurende het huwelijk van partijen getracht door een vriend haar man
van het leven te doen beroven); Ktg. Bergen op Zoom 13 april 1989, JABW 1989/221 (de vrouw
onttrekt zich aan elke rechterlijke beslissing waarbij de omgang tussen de man en zijn minderjari-
ge kind is geregeld ten gevolge waarvan hij het kind al twee jaar niet heeft kunnen zien); Ktg.
Enschede 18 december 1991, JABW 1992/49 (de - ondanks waarschuwingen - door de vrouw
gedane stelselmatige, het gezinsbudget te boven gaande en tot schulden leidende, uitgaven ten
behoeve van zichzelf leveren wangedrag van de vrouw op jegens haar ex-echtgenoot. Zulks dient
te leiden tot matiging van het recht op levensonderhoud. De overige door de ex-echtgenoot
gestelde omstandigheden zijn van dien aard, dat zij het recht op levensonderhoud geheel te niet
doen); Hof Amsterdam 27 mei 1991, NJ 1992/309 (betrokkene had als voorwaarde voor verzoe-
ning de eis gesteld dat de huwelijkse voorwaarden werden opgeheven en daarbij voorgewend dat
de verhouding met X was beeindigd; desondanks werd die verhouding voortgezet).

Een verpliehting van een gewezen eehtgenoot om uit hoofde van eehtseheiding
levensonderhoud te versehaffen aan de wederpartij eindigt wanneer laatstge-
noemde opnieuw in het huwelijk treedt dan weI is gaan samenleven met een
ander als waren zij gehuwd (art. 1:160 BW). Vanaf dat moment kan ook geen
verhaal meer plaatsvinden voor nadien verleende bijstand. Problematiseh is
enkel de situatie waarin de onderhoudsgereehtigde is gaan samenleven met een
ander als waren zij gehuwd. Er bestaat veel jurisprudentie met betrekking tot
de vraag of van een dergelijke concubinaat sprake is. Dienaangaande worden
door de reehter een drietal eisen gesteld. Er dient in de eerste plaats sprake te
zijn van het samenwonen van de partners." Zulks is eehter niet voldoende.

25 Zie bijvoorbeeld HR 2 april 1982, NJ 1982/374: een leven waarbij de vrouw 4 dagen per week
bij 'de ander' verblijft en 3 dagen per week bij haar, behoeft niet altijd een concubinaat in de zin
van art. 1:160 BW op te leveren.
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Daamaast moet er sprake zijn van wederzijdse verzorging." Tot slot moet de
relatie een duurzaam karakter hebben." Artike! 1:160 BW is niet van toepas-
sing op een homofie!e relatie." De bepaling mist evenzeer toepassing bij het
bestaan van een concubinaat voor de datum van scheiding." Heeft de onder-
houdsgerechtigde een relatie met een derde, doch mist art. 1:160 BW toepas-
sing, dan dient te worden bezien of die relatie, doordat ze tot kostenbesparing
leidt of redeJijkerwijs zou kunnen leiden, invloed heeft op de behoeftigheid van
de onderhoudsgerechtigde. Ook kan de onderhoudsplichtige zich op het
standpunt stellen dat de relatie voor hem een zodanig grievend karakter heeft,
dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij nog langer
alimentatie betaalt." Maakt de onderhoudsgerechtigde aannemelijk dat de ex-
partner een relatie heeft met een derde, of is de gemeente anderszins van het
bestaan van een dergelijke relatie op de hoogte, dan dient zij, wil zij tot
verhaal kunnen overgaan, een zorgvuldig onderzoek te verrichten."

3.2.1.4. Duurbeperking

Hiervoor, in § 3.2.1.I, zagen we dat de onderhoudsverplichting aan een maxi-
mumtermijn van in beginsel 12 jaar is gebonden. De limitering van alimenta-
tieduur is per 1 juli 1994 in het BW ingevoerd." Ter zake van echtscheidin-
gen, scheidingen van tafe! en bed of ontbindingen van het huwelijk na schei-
ding van tafe! en bed uitgesproken na die datum, geldt de lirniteringsregeling

26 Zie HR 22 februari 1985, NJ 1986/82: het hof heeft vastgeste1d dat betrokkene een duurzame en
affectieve relatie met de vrouw heeft, zij een gemeenschappelijke slaapkamer hebben en hij
meestentijds bij de vrouw verblijft. Het vaststaan van deze feiten is niet toereikend voor het aanne-
men van een samenleven als bedoeld in art. 1:160 BW; immers bovendien wordt vereist dat de
samenlevenden elkaar wederzijds verzorgen. Vgl. Hof Amsterdam 19 augustus 1985, NJ 1986/83:
niet is komen vast te staan dat de vrouw samenleeft als waren zij gehuwd. Niet aannemelijk is dat
X in feite bijdraagt in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding of op andere wijze in de
verzorging van de vrouw voorziet.
27 Zie Ktg. Harderwijk 31 oktober 1990, JABW 1991/114: ook bij een kennismakingsperiode kan
er sprake zijn van 'samenleven als waren zij gehuwd', met aile consequenties voor de onder-
houdspJicht.
28 Aldus HR 3 november 1978, NJ 1979/121, recent bevestigd in HR 29 april 1994, RvdW
1994/103.
29 In die zin HR 15 juli 1985, NJ 1986/397.

30 Deze beide 'altematieven' worden geschetst in HR 21 februari 1986, NJ 1986/382. Vgl. Ktg.
Utrecht 25 april 1988, JABW 1989/76: geconcludeerd moet worden dat op zijn minst de vroegere
echtgenote van betrokkene een zeer intensieve relatie had met een andere man. Bovendien is de
vrouw zwanger van die man. Daargelaten of in strikte zin kan worden gesproken van samenwo-
ning tussen de vrouw en die andere man, kan in ieder geval van betrokkene in deze situatie niet in
redelijkheid worden gevergd dat hij bijdraagt in het onderhoud van zijn vroegere echtgenote.
31 In die zin bijvoorbeeld Ktg. Utrecht 20 augustus 1991, JABW 19911263. In Ktg. Bergen op
Zoom 28 oktober 1986, JABW 1987/298 werd de gemeente opgedragen een deugdelijke rapportage
te doen verrichten door de sociale recherche.
32 Zie de Wet van 28 april 1994, Stb. 324 en 325.
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eveneens voor het verhaalsrecht van de gemeente. Ter zake van echtscheidin-
gen, scheidingen van tafel en bed of ontbindingen van het huwelijk na schei-
ding van tafel en bed uitgesproken voor 1 juli 1994 geldt evenzeer dat de
verhaalsplicht uiterlijk na het verstrijken van een termijn van 12 jaar eindigt.

Aldus de strekking van art. Xa van de Wet van 15 april 1992, Stb. 193. Het betreft een novelle op
wetsvoorstel 20598 dat leidde tot de meergenoemde in 1992 doorgevoerde wijziging van het
terugvorderings- en verhaalsrecht.

Ook voor de invoering van de limiteringsregeling kon de korte duur van het
huwelijk van invloed zijn op de onderhoudsplicht, in die zin dat deze door de
rechter werd gelimiteerd of zelf in het geheel afwezig werd geacht.

Zie in dat verband bijvoorbeeld Ktg. Alkmaar 8 januari 1986, JABW 1987/19: de vrouw was reeds
voor haar huwelijk van de ABW afhankelijk. Het huwelijk is bepaaldelijk van korte duur geweest.
Van enige omstandigheid, waaruit verband kan worden gelegd tussen het - in ieder geval
merendeels op initiatief van de vrouw beeindigde - huwelijk en de vervolgens weer herleefde
ABW-afuankelijke positie van de vrouw is niet gebleken. Veeleer dient te worden gesproken van
een situatie, waarin betrokkene gedurende enige tijd de gemeenschap van bijstandsverlening aan
zijn gewezen echtgenote heeft ontlast. Hieraan kan de gemeente uiteraard geen verhaalsrecht
jegens betrokkene ontlenen. Vgl. Rb. Rotterdam 29 april 1991, JABW 19911181: volgens de ex-
echtgenoot ontbreekt een onderhoudsplicht nu het huwelijk slechts anderhalf jaar heeft geduurd.
Hier staat echter tegenover dat men, voorafgaand aan het huwelijk, reeds drie jaar onder een dak
heeft verbleven en dat door het huwelijk een inmiddels geboren kind is gewettigd. Gelet op de
aanwezige draagkracht wordt de onderhoudsduur door de gemeente kennelijk gelimiteerd tot de
duur van samenwonen plus huwelijk, hetgeen door de rechtbank wordt toegewezen. Zie verder HR
12 december 1986, RvdW 1987/5: het antwoord op de vraag of een limitering van alimentatie
redelijk is, zal in het bijzonder daarvan afhangen in hoeverre ten gevolge van het huwelijk een tot
dan toe voor de vrouw bestaande mogelijkheid om in haar eigen onderhoud te voorzien (blijvend)
verioren is gegaan. Het hof heeft mede vermeld de omstandigheid dat uit de samenleving van
partijen geen kinderen zijn geboren. Daartegenover had het hof in het bijzonder in de afweging
moeten betrekken de stelling van de vrouw dat zij gedurende drie jaren (gedurende de samenleving
van partijen) de zorg voor de minderjarige kinderen van de man uit diens eerste huwelijk op zich
heeft genomen en dat de rolverdeling in het huwelijk zeer traditioneel was.

Ook de duur van de alimentatiebetaling kon voorafgaand aan de invoering van
de limiteringsregeling reeds een dergelijke invloed hebben.

In een uitspraak van 16 mei 1980, NJ 1981/99 (idem 5 december 1980, NJ 1981/311) stelde de
Hoge Raad niet vooruit te willen lopen op de limiteringsdiscussie. Verwijzend naar de parle men-
taire discussie zoals die op dat moment plaatsvond (de discussie verkeerde nog in de beginfase en
de standpunten waren nog verre van duidelijk), stelde de Raad dat hieraan geen argument kon
worden ontleend voor het op dat moment reeds gelden van een algemene limiteringsmaatstaf.
Zulks sloot volgens de Raad echter niet uit dat - naar de stand van het recht op dat moment - de
tijd gedurende welke reeds alimentatie was betaald, een factor was die medebepalend kon zijn
voor het oordeel van de rechter dat de alimentatie in een individueel geval behoorde te worden
gelimiteerd. Zodanig oordeel behoorde volgens de Hoge Raad echter gegrond te zijn op een
afweging van aile omstandigheden van het individuele geval.
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3.2.2. Verhaal op de begiftigde

Kosten van bijstand worden verhaald op degene aan wie de persoon die
bijstand ontvangt of heeft ontvangen een schenking heeft gedaan, tenzij gelet
op aIle omstandigheden aannemelijk is dat de schenker ten tijde van de
schenking de noodzaak van de bijstandsveriening redelijkerwijs niet heeft
kunnen voorzien (art. 99, eerste lid, ABW). Het verhaal geschiedt voor zover
bij het besluit op de bijstandsaanvraag met de geschonken middelen rekening
zou zijn gehouden indien de schenking niet had plaatsgevonden (art. 99,
tweede lid, ABW).

Uit de jurisprudentie blijkt dat met het oog op de toepassing van de onderha-
vige verhaalsgrond twee vragen van belang zijn. De eerste vraag betreft de
invulling van het begrip schenking, de tweede vraag de voorzienbaarheid van
de bijstandsveriening ten tijde van de schenking.

Ten aanzien van de invulling van het begrip schenking wordt een materieel
criterium gehanteerd: iedere bevoordeling uit vrijgevigheid waardoor de
vermogenspositie van de schenker vermindert geldt als schenking; de gekozen
vorm is niet van belang." De jurisprudentie biedt legio voorbeelden van de
concrete toepassing van dit criterium.

Zo werd de materiele bevoordeling bestaande uit de verkoop van een huis tegen een te lage prijs
aangernerkt als schenking (HR 18 januari 1985, JABW 198511 12). Hetzelfde geschiedde ten
aanzien van het verwerpen van de nalatenschap door betrokkene waardoor haar enige dochter
erfgenaarn werd (Ktg. Eindhoven 30 augustus 1984, JABW 1985/101). Ook de overbedeling van
de man bij scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap werd als schenking door de vrouw
beschouwd (Ktg. Hoorn 29 augustus 1984, JABW 1985/47). Zie echter ook Ktg. Enschede 26 juli
1989, JABW 1989/233: aan de vrouw kwam in het kader van de boedelscheiding een bedrag toe
van f 41.000. Ze heeft haar aanspraak echter niet te gelde willen maken. Van een schenking door
de vrouw aan haar ex-man kan niet worden gesproken. Uit haar verklaringen kan niet worden
afgeleid dat de vrouw uit vrijgevigheid haar man heeft bevoordeeld. De man heeft onweersproken
gesteld dat de vrouw over het geld, dat op een gezarnenlijke rekening van hem en zijn ex-
echtgenote was gestort, kon beschikken. Dat zij zulks niet heeft gedaan is voor rekening en risico
van de vrouw. Zie tot slot HR 10 januari 1986, NJ 1986/342: de omstandigheid dat bij berekening
van de vordering wegens overbedeJing is uitgegaan van de waarde van de woning 'in bewoonde
staat', wettigt niet de slotsom dat de moeder door in te stemmen met voormelde wijze van
scheiden en delen aan haar kinderen een schenking heeft gedaan.

Van een schenking moet worden onderscheiden een betaling ter voldoening aan
een natuurlijke verbintenis. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
betalingen door ouders aan hun kinderen voor door die kinderen ten behoeve
van de ouders verrichte arbeid" of verstrekte zorg. Daarbij dient men in het
oog te houden dat van kinderen een zekere mate van zorg voor de ouders mag

33 Aldus HR 30 juni 1978, NJ 1979/119.

34 Zie by. Ktg. Hoorn 17 oktober 1975, Prg. 19761116: door de ouders aan hun kinderen ter
bescbikking gestelde bedragen zijn aangemerkt als een voldoening aan een natuurlijke verbintenis
in verband met door die kinderen in het verleden ten behoeve van die ouders verrichte arbeid en
de ter plaatse heersende gewoonten.

332



worden verwacht, ook zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. 35

Worden betalingen gedaan, dan dienen deze in een redelijke verhouding tot de
verleende zorg te staan." Nakoming van een natuurlijke verbintenis werd ook
aangenomen in een situatie waarin een vrouw, door bij de scheiding en deling
een deel van de haar toekomende overwaarde prijs te geven, het de man
mogelijk maakte in de echtelijke woning te blijven wonen."

Ook de voldoening aan een ope isbare schuld, zoals bijvoorbeeld de uitkering
van de legitieme aan de kinderen tijdens het leven van de overlevende echtge-
noot, levert uiteraard geen schenking Op.38

De tweede vraag in het kader van de toepassing van de onderhavige verhaals-
grond betreft de voorzienbaarheid van de bijstandsverlening ten tijde van de
schenking. Van voorzienbaarheid is met name sprake indien de leeftijd en/of de
gezondheidstoestand van de schenker het redelijkerwijs doet verwachten dat hij
binnen afzienbare tijd een beroep moet doen op de ABW.

Zie bijvoorbeeld Ktg. Amsterdam 21 oktober 1981, JABW 1982121 en Ktg. Utrecht 26 maart
1982, JABW 1982/15 I. In de genoemde zaken bedroeg de leeftijd van betrokkene respectievelijk
87 en 77 jaar. Daar kwam bij dat in het eerste geval sprake was van opname in een ziekenhuis en
in het tweede geval van inschrijving in een bejaardenoord. Zie ook Ktg. Leiden 9 januari 1980,
JABW 1981195: geen voorzienbaarheid nu de schenker (69 jaar) een goede gezondheid genoot en
van algemene bekendheid is dat vele leeftijdgenoten bij voorkeur zo lang mogelijk in hun eigen
woning blijven wonen. Zie verder HR 23 september 1983, JABW 1984/28; NJ 1984/252: schenker
was gedurende een periode van vijf jaar goed gezond gebleven en juist daarom werden gedurende
die gehele periode verzoeken tot opname in een verzorgingstehuis steeds afgewezen. Onvoldoende
aannemelijk is geworden dat te verwachten was dat in die situatie binnen afzienbare tijd verande-
ring zou komen. De laatste ziekte was ten tijde van de schenkingen door niemand te voorzien.

De voorzienbaarheid is niet aan een bepaalde, vaste termijn gebonden, in die
zin dat indien sedert de schenking meer dan bijvoorbeeld vijf jaar zijn verlopen
moet worden aangenomen dat ten tijde van de schenking de noodzaak van
bijstandsverlening redelijkerwijs door de schenker niet kon worden voorzien.
Noch de wet, noch de geschiedenis van totstandkoming van de wet biedt steun
voor een dergelijk aanknopingspunt. 39 Er hoeft geen sprake te zijn van het

35 Aldus Ktg. 's-Gravenhage 7 september 1984, JABW 1985/102.
36 Zie in dat verband Rb. Leeuwarden 6 mei 1982, Prg. 1982/1799, waarin de betalingen van de
moeder aan de kinderen in verband met de door laatstgenoemden verstrekte verzorging telkens
voor een bedrag gelijk aan de door de moeder ontvangen AOW-uitkering als voldoening aan een
natuurJijke verbintenis werden aangemerkt. VgJ. HR 22 juli 1986, JABW 1987/28: betrokkene
heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar van de door haar gedane opname tot een bedrag van f
33.687 meer dan f 9.687 toekomt als vergoeding voor gemaakte kosten en bewezen diensten. Het
meerdere moet derhalve worden aangemerkt als te zijn geschonken.
37 Zie Ktg. Leiden 3 januari 1990, JABW 19901144.
38Zie HR 1 februari 1991, JABW 1991/60.
39Aldus HR 12 november 1982, JABW 1983/44; NJ 1983/255. Ook in KamerstukkenII, 1987-
1988,20598, nr. 3, biz. 20, wordt nog eens zeer nadrukkelijk gesteld dat voor de voorzienbaarheid
geen vaste termijn wordt aangehouden. Dit zou er volgens de regering immers toe leiden dat
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zich willens en wetens in een positie brengen waarin men afhankelijk wordt
van de ABW. Voldoende is dat de schenking getuigt van onvoldoende besef
van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan."

3.2.3. Verhaal op de nalatenschap

Kosten van bijstand worden verhaald op de nalatenschap van de persoon ten
aanzien van wie een van de terugvorderingsgronden genoemd in de art. 79, 81
en 82 ABW van toepassing was, voor zover voor het overlijden nog geen
terugvordering heeft plaatsgevonden (art. 100, eerste lid, ABW). Ook kosten
van bijstand verleend in de vorm van een geldlening of als gevolg van borg-
tocht worden op de nalatenschap verhaald (art. 100, tweede lid, ABW). Het
verhaal op de nalatenschap is in beginsel onbegrensd. Bij toepassing van art.
100, eerste lid, ABW zijn echter wei de vermogensvrijlatingen van toepassing
die ook bij leven van de betrokkene zouden hebben gegolden. Volgens de
regering wordt aldus aangesloten bij een in de uitvoeringspraktijk regelmatig
gevolgde handelwijze.

In het oude recht was niets bepaald omtrent een eventuele analoge toepassing van de vrijlatingsbe-
palingen. Door sommige rechters werd het beroep op die bepalingen dan ook afgewezen; zie Ktg.
Amsterdam 2 augustus 1979, JABW 1979/169 en Ktg. Utrecht 11 september 1987, JABW 1988/40,
beiden betrekking hebbend op het bescheiden vermogen. Vgl. Ktg. Almelo 8 juni 1988, JABW
1989/77: in een geval a1s het onderhavige, waarin betrokkene slechts 118 onverdeeld aandeel in de
in de na1atenschap vallende woning heeft, heeft hij ook slechts recht op 118 deel van de vrijstelling
ad f 15.000.

3.2.4. Verhaal op de garant

Indien een vreemdeling hier te lande is toegelaten en een ander zich garant
heeft gesteld voor de kosten die voor de staat en andere openbare lichamen uit
de toelating voortvloeien, worden de ten behoeve van die vreemdeling gemaak-
te kosten van bijstand op de garant verhaald (art. 101 ABW). De garantstelling
is een figuur uit het vreemdelingenrecht. Ze houdt verband met het feit dat aan
een vreemdeling over het algemeen slechts toelating c.q. verder verblijf in
Nederland wordt toegestaan, indien hij over voldoende middelen van bestaan
beschikt en derhalve niet ten laste van de overheid komt. Beschikt de vreemde-
ling zelf over onvoldoende bestaansmiddelen, dan kan verblijf hier te lande
toch worden toegestaan, indien een hier te lande wonende solvabele derde zich
schriftelijk garant stelt voor de kosten die voor de overheid voort kunnen

schenkingen v66r die termijn gedaan nimmer aanleiding zouden kunnen geven tot verhaal, hetgeen
onwenselijk wordt geacht.
40 Aldus HR 12 november 1982, JABW 1983/44; NJ 19831255.
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vloeien uit het verblijf van de vreemdeling hier te lande." De garantverkla-
ring sehept geen onderhoudsplicht van de garant jegens de vreemdeling. Een
door de vreemdeling ingediende aanvraag om bijstand kan dan ook niet op
grond van het bestaan van een garantverklaring worden afgewezen. Daar de
garant zieh wel ten opziehte van de overheid heeft gebonden, kan de gemeente
de kosten van bijstand op de garant verhalen.

Volgens de regering ziet de hier aan de orde zijnde bepaling op het tijdvak dat de garantstelling
nog rechtskracht heeft en kan de gemeente dus niet verhalen over de periode dat de garantverkla-
ring niet meer geldt. De tekst is, zo werd vanuit de Kamer gesteld, niet geheel duidelijk, nu word!
gesproken van degene die zich garant heeft gesteld, hetgeen de indruk zou wekken dat de
verhaalsplicht zich ook zou uitstrekken tot de periode na het vervallen van de garantverklaring."

3.3. Verhaalsprocedure

Het besluit tot verhaal wordt door de gemeente aan degene op wie verhaal
wordt gezoeht medegedeeld. Daarbij wordt het bedrag of worden de bedragen
genoemd waarvan, alsmede de termijn of termijnen waarbinnen, betaling wordt
verlangd. Bij verhaal op de nalatensehap kan de mededeling worden gerieht tot
de langstlevende eehtgenoot of een der erfgenamen die geaeht kan worden bij
de afwikkeling van de nalatensehap te zijn betrokken (art. 102, eerste lid,
ABW). Gelet op het feit dat het hier een besluit in de zin van de Awb betreft,
zijn de in die wet opgenomen bepalingen inzake de bekendmaking en motive-
ring van besluiten zijn van toepassing; ik verwijs dienaangaande naar hoofdstuk
9, § 6 van dit boek. 43

Indien de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is de verlangde
gelden aan de gemeente te betalen dan wei niet of niet tijdig tot betaling
daarvan overgaat, besluiten B en W tot verhaal in rechte (art. 102, tweede lid,
ABW). Verzoeksehriften tot verhaal in reehte worden ingediend bij de civiele
sector van de reehtbank (art. 103, eerste lid, ABW). De gemeente kan in reehte
optreden zonder proeureur (art. 103, tweede lid, ABW). Zij is geen vast reeht
en geen vergoeding voor de deurwaarder versehuldigd, met uitzondering van
het uitbrengen van exploiten (art. 103, derde lid, ABW).44 De op de terugvor-

41 Zie art. II, derde lid, Vw jo art. 48, eerste lid, onder b, Vreemdelingenbesluit.
42 Kamerstukken 11, 1987-1988, 20598, nr. 3, biz. 2 \.
43 In het derde lid van art. 102 ABW is ten overvloede bepaald dat met betrekking tot de
bevoegdheid van B en W tot het nemen van verhaalsbesluiten art. 120 ABW van overeenkomstige
toepassing is. Via mandatering kan het nemen van dergelijke besluiten met andere woorden aan
gemeente-ambtenarenworden opgedragen. Dit voigt echter reeds uit art. 120 ABW, nu van de in
dit artikel neergelegde mogelijkheid tot mandaatverlening enkel het beschikken op bezwaarschrif-
ten en het instellen van beroep zijn uitgezonderd. Zie over mandaat nader hoofdstuk 5, § 2.3.
44Anders dan de gemeente is de onderhoudsplichtige niet vrijgesteld van de verplichte procesver-
tegenwoordiging en de betaling van vast recht. De vraag is opgeworpen of zulks niet in strijd is
met het in art. 6 EVRM neergelegde beginsel van equality of arms. Volgens de regering is zulks
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dering van bijstand betrekking hebbende art. 89 tim 91 ABW zijn met betrek-
king tot het verhaal van bijstand van overeenkomstige toepassing (art. 105
ABW); zie nader § 2.3 van dit hoofdstuk. Voor de procedure gelden art. 429a
e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De ABW voorziet in een bijzondere procedure ter zake van het verhaal op de
onderhoudsplichtige, wanneer de alimentatierechter reeds een uitspraak be-
trefffende het verschuldigde levensonderhoud heeft gedaan. Is die uitspraak
uitvoerbaar en komt de onderhoudsplichtige de uitspraak niet na, dan wordt
verhaald in overeenstemming met die uitspraak (art. 96, eerste lid, ABW). De
wet voorziet in een eenvoudige procedure tot tenuitvoerlegging van de rechter-
Iijk uitspraak. Hiertoe stuurt de gemeente de betrokkene een brief, houdende
het besluit tot verhaal overeenkomstig de rechterlijke uitspraak alsmede een
aanmaning om binnen dertig dagen tot betaling over te gaan (art. 96, tweede
lid, ABW). Tegen het besluit kan de betrokkene bij de rechtbank in verzet
komen, zij het dat dit verzet niet gericht kan zijn tegen de vaststelling van de
onderhoudsplicht als zodanig; hiervoor is een afzonderlijk herzieningsverzoek
bij de rechter nodig. Indien tijdig verzet is gedaan wordt de invordering eerst
voortgezet zodra het verzet is ingetrokken of ongegrond verklaard (art. 96,
derde lid, ABW). Het verzet is in feite aileen bedoeld voor gevallen waarin
door de gemeente procedurefouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld wanneer betrok-
kene reeds bepaalde termijnen heeft betaald, doch de gemeente deze termijnen
alsnog vordert. Wordt aan de aanmaning geen gevolg gegeven, dan is de
gemeente, met uitsluiting van degene die de bijstand ontvangt, bevoegd tot
invordering van het verschuldigde over te gaan (art. 96, vierde lid, ABW). Het
besluit tot verhaal levert een executoriale titel op, die op kosten van de
schuldenaar wordt betekend en met toepassing van de voorschriften van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd (art.
96, vijfde lid, ABW). De betekening en tenuitvoerlegging van de beschikking
kan geschieden door de deurwaarder van de gemeente; art. 256 Gemeentewet is
van overeenkomstige toepassing (art. 96, zesde lid, ABW).

In het oude recht ontbrak een met art. 96 ABW overeenkomende bepaling. De gemeente diende
zich, wanneer een onderhoudsverplichting niet werd nagekomen, ook bij aanwezigheid van een
uitspraak van de alimentatierechter tot de verhaalsrechter te wenden. Laatstgenoemde werd in
beginsel wei gebonden geacht aan de uitspraak van de alimentatierechter. Die gebondenheid
bestond niet indien de alimentatierechter slechts een voorlopige voorziening had getroffen, dit
gelet op het voorlopige karakter van een dergelijke beschikking en het feit dat deze veelal is
gebaseerd op summiere gegevens; aldus HR 10 mei 1974, NJ 1975/3. Zulks betekende overigens
niet dat de verhaalsrechter zich niet aan de voorlopige voorziening kon conformeren; zie

niet het geval, nu uit art. 6 EVRM niet kan worden afgeleid dat de toegang van de ene partij tot
de rechter op precies dezelfde wijze geregeld moet zijn als de toegang van de andere partij. Verder
zou de omstandigheid dat de gemeente om doelmatigheidsredenen geen procureur behoeft te
steUen en geen vast recht hoeft te betalen, haar geen extra wapenen in handen geven ten opzichte
van de onderhoudsplichtige; Kamerstukken II, 1994-1995, 22545, nr. 44, biz. 3-4.
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bijvoorbeeld Ktg. Hoorn 25 maart 1985, JABW 1985/130 en Ktg. Amsterdam 8 november 1985,
JABW 1986/215.

Het door de reehter ten aanzien van een onderhoudspliehtige vastgestelde
verhaalsbedrag kan op verzoek van de gemeente of van degene op wie verhaal
wordt uitgeoefend door de reehter worden gewijzigd op grond van gewijzigde
omstandigheden (art. 98, eerste lid, ABW). Met name voor de gemeente is
deze mogelijkheid van belang. De onderhoudspliehtige zelf kan immers op
grond van art. 1:401, eerste lid, BW reeds wijziging van zijn onderhoudsver-
pliehting vragen. Staat de alimentatiereehter een dergelijke wijziging toe, dan
is de gemeente daaraan gebonden. Partijen zijn bevoegd bij overeenkomst de
mogeIijkheid tot wijziging op basis van gewijzigde omstandigheden uit te
sluiten (art. 1:159, eerste lid, BW). Een dergelijk beding, het werd al eerder
opgemerkt, regardeert de gemeente eehter niet (art. 94 ABW).

De gemeente kan verder aan de reehter verzoeken het verhaalsbedrag in
afwijking van een rechterlijke alimentatie-uitspraak vast te steIlen, indien de
reehter: (a) deze uitspraak zou kunnen wijzigen op de gronden genoemd in art.
1:157 en 1:401 BW; of (b) geen rekening heeft kunnen houden met aIle voor
de betrokken beslissing in aanmerking komende gegevens en omstandigheden
betreffende beide partijen (art. 98, tweede lid, ABW). Het gaat om een
bevoegdheid van de gemeente." De verwijzing naar art. 1:401 BW is van
belang met het oog op het bepaalde in het vierde lid van dit artikel. Op basis
hiervan kan een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud worden
gewijzigd of ingetrokken, indien zij van de aanvang af niet aan de wettelijke
maatstaven heeft beantwoord doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolle-
dige gegevens is uitgegaan. Ook de gemeente kan zich, in het kader van de
uitoefening van haar verhaalsplieht, op een dergelijke grond beroepen. Die
mogelijkheid bestond reeds onder het oude recht, zij het niet op basis van de
wet maar op grond van de jurisprudentie." Uit die jurisprudentie blijkt dat
aan de stelplicht van de gemeente in dit verband hoge eisen worden gesteld."
De gemeente kan met name niet volstaan met de stelling dat de beslissing van

45 WeI wordt het bestaan van een verplichting tot verhaal geacht tevens voor de gemeente in te
houden de verplichting om na te gaan of rechterlijke alimentatie-uitspraken ook vanuit verhaal-
soogpunt duidelijk zijn; aldus Kamerstukken II, 1987-1988, 20598, nr. 3, bIz. 25. Gelet op het feit
dat art. 98 ABW duidelijk uitgaat van een bevoegdheid aan de zijde van de gemeente, lijkt mij een
dergeJijk stand punt niet houdbaar. De regering verwacht overigens dat art. 98, tweede lid, ABW
mede een preventieve werking za1 hebben, in die zin dat partijen door de rechter of hun raads-
lieden erop zullen worden gewezen dat, indien het verzochte alimentatiebedrag kennelijk niet
voldoet aan de wettelijke maatstaven, een rechterlijke uitspraak hen niet vrijwaart van een
verhaalsactie.
46 Zie HR 11 november 1988, RvdW 19881191. Een duidelijk voorbeeld waarin het beroep van de
gemeente slaagde biedt Rb. 's-Gravenhage 10 februari 1992, JABW 1992/105 (de alimenta-
tierechter was niet op de hoogte van de verkoop van de echtelijke woning, waarvan de lasten voor
rekening van de ex-echtgenoot kwamen). Zie ook nog Ktg. Zevenbergen 12 maart 1992, JABW
1992/110.

47 Zie bijvoorbeeld Ktg. Haarlem 13 februari 1987, JABW 19871151.
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de alimentatierechter in een verstek- of refertezaak is genomen." Het enkele
feit dat bij het opmaken van de jaarstukken voor een volgend jaar blijkt dat in
dat jaar het inkomen een paar duizend gulden hoger is, is onvoldoende om te
stell en dat van onjuiste en onvolledige gegevens is uitgegaan." Onduidelijk is
tot slot, wat naast het voorafgaande nog de zelfstandige betekenis is van het in
art. 98, tweede lid, onder b, ABW bepaalde."

4. Ontwikkeling

De herinrichting van de ABW heeft - afgezien van de overheveling van terug-
vorderingsgeschillen van de kantonrechter naar de sector bestuursrecht van de
rechtbank - op het gebied van de terugvordering en het verhaal van bijstand
niet tot ingrijpende wijzigingen geleid. Zulks is begrijpelijk tegen de achter-
grond van de kort voor de herinrichting doorgevoerde herziening van het
terugvorderings- en verhaalsrecht." In de inleidende paragraaf bij dit hoofd-
stuk merkte ik reeds op dat het centrale element van deze herziening was
gelegen in de omzetting van de tot dan bestaande bevoegdheid tot terugvorde-
ring en verhaal in een verplichting.f In de toelichting bij het herzieningsvoor-
stel werd gewezen op de onder het oude recht bestaande uitvoeringspraktijk.
Hierin bleken grote verschillen te bestaan, niet aileen voor wat betreft de vraag
of er van de verhaalsbevoegdheid gebruik werd gemaakt, doch ook ten aanzien
van de wijze waarop dit gebeurde; bij dat laatste ging het dan met name om de
omvang van het te verhalen bedrag en de termijnen van terugbetaling. Ook in
de jurisprudentie werd van tijd tot tijd gewezen op de bestaande ongelijk-

48 Aldus Ktg. Zevenbergen 26 april 1990, JABW 1990/160 en Rb. 's-Gravenhage 21 augustus
1991, JABW 1992/102. Zie echter ook Ktg. Leiden 19 december 1990, JABW 1991149.
49 In die zin Ktg. Hoorn 20 augustus 1986, JABW 1987/31.

50 In Kamerstukken II, 1987-1988, 20598, nr. 3, biz. 20, wordt gesteld dat het in onderdeel a van
art. 98, tweede lid, ABW bepaalde geen oplossing biedt voor het geval partijen in onderling
overleg een uitspraak hebben uitgelokt die duidelijk niet voldoet aan de wettelijke maatstaven,
terwijl overigens wei aan de rechter de gegevens zijn verstrekt die voor beoordeling van de onder-
houdsplicht van belang zijn. lk zie niet hoe men een dergeJijke uitspraak kan uitlokken zonder
onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken.
51 Bij Wet van 15 april 1992, SIb. 193.

52 Een eerdere poging om tot een wijziging van het terugvorderings- en verhaalsrecht te komen,
stuitte op een veto van de Eerste Kamer. Het betrof wetsvoorstel 18813, ingediend op 21
december 1984 en door de Eerste Karner op 20 mei 1986 verworpen. De bezwaren richtten zich
met name tegen de procedurele aspecten van de voorgestelde regeling en de wijze waarop de
afstemming tussen de burgerrechtelijke onderhoudsplicht en het verhaalsrecht had plaatsgevonden.
Aan die bezwaren kwam men in het nieuwe voorstel tegemoet: voor de verhaalsprocedure werd
zoveei mogelijk aangesioten bij de procedure inzake levensonderhoud. Het oorspronkelijke
voomemen van de vaststelling van de verhaalsbedragen door de gemeente aan de hand van bij
arnvb vast te stellen draagkrachtregels, werd dan ook losgelaten.
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heid.? Over het algemeen werd geconstateerd dat onvoldoende aandacht aan
het verhaal werd besteed. Dit gold in het bijzonder voor het verhaal op
onderhoudsplichtigen. In het verieden werd dit verhaal mede door het sluiten
van nihilbedingen belernrnerd, hetgeen demotiverend had gewerkt. Als redenen
voor onvoldoende verhaal kwarnen verder naar voren de onvoldoende mens-
kracht en deskundigheid die voor deze taak beschikbaar was en de prioriteit die
veelal aan andere bijstandstaken toeviel. Door de regering werd de stelling
verdedigd dat er in feite aitijd teruggevorderd of verhaald diende te worden
wanneer de mogelijkheid daartoe zich voordeed. Het bestaan van een bevoegd-
heid werd dan ook eigenlijk niet op z'n plaats geacht." De invoering van een
wettelijke terugvorderings- en verhaalsplicht was het resultaat. De nieuwe
regeling constitueert een breekpunt in de historische ontwikkeling, die lange
tijd in het teken heeft gestaan van een voortdurende terugdringing van de
terugvordering en het verhaal.

De herziening van het terugvorderings- en verhaalsrecht is vrij negatief
ontvangen. Vanuit zowel sociaal als bestuurlijk oogpunt werd met name invoe-
ring van een verhaalsplicht ongewenst geacht." De sociale bezwaren hingen
voor een belangrijk deeI samen met het feit dat onderhoudsplichtigen die
jarenlang buiten schot waren gebleven, thans alsnog met een verhaalsvordering
werden geconfronteerd. In meer algemene zin vloeien die bezwaren voort uit
een visie op de samenleving waarin iedere volwassene in beginsel in zijn eigen
levensonderhoud moet voorzien, met name via het verrichten van betaalde
arbeid. Het vasthouden aan een civielrechtelijke onderhoudspJicht tussen ex-
echtgenoten en - in het verlengde daarvan - aan het verhaal op de onderhouds-
plichtige, stuit in die visie op verzet. De bestuurlijke bezwaren tegen de ver-

53 Zie Ktg. Hoorn 26 juli 1982, JABW 1982/249: wat betreft de door betrokkene aangevoerde
reehtsongelijkheid bij deze en derge1ijke verhaalsproeedure, moet het ook ons van het hart, dat dit
een sehrijnende zaak is. Laat de ene gemeente een verhaalsproeedure varen, een ander maakt van
haar wettelijk reeht tegen deze wei gebruik. Het is de taak van de wetgevende en uitvoerende
maeht ten deze - naar te hopen met spoed - orde op zaken te stellen. Stelt een gemeente eehter een
dergelijke vordering in, dan heeft de reehter deze maar te behandelen, op straffe van reehtsweige-
ring als hij dit nalaat. Daarom kan betrokkene met dit verweer bij de reehter niet veel aanvangen.
Vgl. HR 26 oktober 1990, JABW 1990/288; NJ 1991/231 m.n. 1.B.M. Vranken: de enkele omstan-
digheid dat in andere gemeenten met betrekking tot de uitoefening van de in de ABW aan de
afzonderlijke gemeenten toegekende bevoegdheid tot verhaal een zeker beleid wordt gevoerd,
brengt niet mede dat de gemeente door bij de uitoefening van haar bevoegdheid een ander beleid
te voeren, in strijd handelt met het gelijkheidsbeginsel. Aan een te dezer zake tussen het beleid
van de gemeenten bestaande ongelijkheid zal sleehts door de wetgever, zo hem zulks gerade
voorkomt, een einde gemaakt kunnen worden.
54 Kamerstukken II, 1987-1988, 20598, nr. 3, biz. 3-4.
55 Daarnaast werden in de literatuur ook teehnisehe bezwaren tegen de voorgenomen herziening
naar voren gebraeht. Aan de meeste bezwaren is in de loop van de parlementaire behandeling
tegemoetgekomen. Ik wijs op de oorspronkelijke voornemens om de verhaalsplieht niet in tijd te
beperken, om te komen tot een op de Tremanormen gei'nspireerde amvb houdende landelijke
verhaalsnormen en op het voornemen om de gemeente de bevoegdheid te geven bij de uitoefening
van verhaal onder omstandigheden af te wijken van een uitspraak van de alimentatiereehter. Zie
voor een uitvoerige uiteenzetting van deze kritiekpunten Dijt (1993), biz. 228-244.

339



haalsplicht hebben betrekking op de aan de uitoefening van die plicht verbon-
den bestuurlijke lasten. Een eerste vraag luidt in dat verband of de financiele
lasten opwegen tegen de verwachte verhaalsopbrengsten; herhaaldelijk is
gewaarschuwd voor al te rooskleurige verwachtingen op dat punt. Daamaast
speelt de vraag of de gemeenten, gelet op de problemen waarmee men in de
sfeer van de bijstand wordt geconfronteerd, hun tijd niet beter aan andere
dingen zouden kunnen besteden.

Feit blijft echter dat men, wanneer men ten aanzien van het verhaal een
rechtsgelijke behandeling wil realiseren, niet zonder de verplichtstelling kan."
Tenzij men er natuurlijk voor kiest bij de bepaling van het recht op bijstand
niet langer rekening te houden met civielrechtelijke onderhoudsaanspraken. Dat
zou niet alleen betekenen dat de mogelijkheid van verhaal op onderhoudsplich-
tigen komt te vervallen, doch ook dat met alimentatie-inkomsten geen rekening
meer wordt gehouden. Gelijke behandeling tussen onderhoudsplichtigen is ook
in die optie gewaarborgd. Probleem is echter dat een andere gelijke behande-
ling wordt losgelaten, namelijk die tussen enerzijds alimentatie-inkomsten of -
aanspraken en anderzijds inkomsten of aanspraken uit andere bran, zoals
arbeid, verhuur of kostgeverschap. Een nieuwe, al even ongewenste ongelijk-
heid zou in het leven worden geroepen."

5. Vergelijking met bet overige sociale-zekerheidsrecht

Met de meergenoemde wijziging van het verhaalsrecht in 1992 werd in het
bijstandsrecht een onderscheid doorgevoerd tussen het verhaal op derden en het
verhaal op betrokkene zelf en op diens gezinsleden. Dat laatste werd voortaan
terugvordering genoemd. Opvallend is dat daarbij op geen enkele wijze werd
gerefereerd aan de terugvorderingsbepalingen zoals die elders in het sociale-
zekerheidsrecht bestaan. Vrijwel alle sociale-verzekeringswetten kennen zo
goed als uniforme bepalingen inzake de terugvordering van sociale-zeker-
heidsprestaties." Anders dan in de ABW en de op dit punt met de ABW
corresponderende lOAW en IOAZ, ligt in deze wetten terugvordering steeds in
de bevoegdheidssfeer van het uitvoeringsorgaan. Wil in een concreet geval van

56 Vgl. Dijt (1993), biz. 251-253, die meent dat er geen enkele reden is te bedenken waarom de
woonplaats van de ex-echtgenoot een omstandigheid zou moeten zijn die invloed heeft op het al
dan niet toepassen van verhaal. De praktijk heeft laten zien, zo meent Dijt, dat enkel via een
wettelijke verplichting tot verhaal de gewenste gelijkheid kan worden bereikt. De invoering van
een wettelijke verhaalsplicht aileen is volgens Dijt echter niet voldoende. Daarnaast dienen
landelijke normen te gelden inzake de omvang van het verhaal. Zijns inziens moet nog maar
worden afgewacht of de toepassing van de Tremanormen door de gemeenten een enigszins
uniform verhaalsbeleid waarborgt.
57 Dijt (1993), blz. 257, stelt de zaken dan ook te simpel voor, daar waar hij meent dat het enige
argument om aan de verhaalsplicht vast te houden van financiele aard is.
58 Zie Noordam (1994), biz. 81-83.
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een terugvorderingsbevoegdheid sprake zijn, dan moet aan een drietal eisen
zijn voldaan.

In de eerste plaats dient er sprake te zijn van 'onverschuldigde betaling '; de
diverse terugvorderingsbepalingen stellen die eis uitdrukkelijk. Zulks betekent
dat als regel intrekking of herziening van de - achteraf gezien - onjuiste beslis-
sing van het uitvoeringsorgaan moet plaatsvinden. Dit is slechts anders indien
de door het uitvoeringsorgaan genomen beslissing weliswaar juist is doch de
betaling daar niet mee overeenstemt. In § 2.3 heb ik erop gewezen dat de
wetgever heeft verzuimd de eis van een aan de terugvordering voorafgaande
intrekkings- of herzieningsbeslissing in de ABW neer te leggen. Zulks neemt
niet weg dat ook in het bijstandsrecht het nemen van een dergelijke beslissing
vereist is.

Een tweede eis voor terugvordering is de aanwezigheid van een terugvorde-
ringsgrond. In aIle wetten worden twee van dergelijke gronden onderseheiden,
enerzijds de situatie dat door toedoen van betrokkene onversehuldigd is
betaald, anderzijds de situatie waarin het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk
kon zijn dat onversehuldigd werd betaald. De eerste situatie ziet op overtreding
van de inliehtingenverpliehting door belanghebbende. Er moet een eausaal
verband bestaan tussen het toedoen van de belanghebbende en de onversehul-
digde betaling. Niet vereist is dat belanghebbende opzettelijk of te kwader
trouw informatie heeft aehtergehouden of onjuiste informatie heeft verstrekt.
De situatie van 'redelijkerwijs duidelijk zijn' ziet op fouten van het uitvoe-
ringsorgaan. Beide terugvorderingsgronden komen we ook in de ABW tegen.
Deze wet kent daarnaast een aantal terugvorderingsgronden die samenhangen
met speeifieke aspeeten van het materiele bijstandsreeht. Zo vloeit de terugvor-
dering bij het alsnog besehikken over middelen voort uit het door de ABW
gedekte risieo en leidt het beginsel van gezinsbijstand tot een terugvorderings-
grond bij het buiten toepassing laten van dit beginsel,

Ais derde en laatste eis voor het bestaan van de terugvorderingsbevoegdheid
stellen de diverse terugvorderingsbepalingen een termijn waarbinnen tot terug-
vordering moet worden overgegaan. Deze bedraagt in het geval van toedoen
door belanghebbende vijf jaar en in het andere geval twee jaar. Ook de ABW
onderseheidt deze termijnen.

Is aan de wettelijke vereisten voldaan, dan dient het uitvoeringsorgaan te
beoordelen of tot terugvordering wordt overgegaan en, zo ja, tot welk bedrag
dit gesehiedt. De uitoefening van deze diseretionaire bevoegdheid wordt door
de reehter marginaal getoetst. Uit de jurisprudentie blijkt dat het uitvoerings-
orgaan rekening moet houden met zaken als de aard en ernst van het gepleegde
verzuirn, de mate van verwijtbaarheid en het eventuele gebrek aan oplettend-
heid aan de zijde van het uitvoeringsorgaan zelf. Deze zaken spelen ook in het
bijstandsreeht een rol.

Ik wijs erop dat het in het voornemen ligt ook elders in het soeiale-zeker-
heidsreeht de terugvorderingsbevoegdheid in een verplichting om te zetten. Een
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voorstel daartoe is opgenomen in het in § 5 van hoofdstuk 8 reeds genoemde
wetsontwerp boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid."

De mogelijkheid tot verhaal komen we naast de ABW enkel tegen in de ZW,
de WAO, de AAW en de ZFW. Ze heeft in de genoemde wetten echter een
veel beperktere strekking als in de ABW.6O

Het betreft in de eerste plaats situaties waarin op een derde een civielrechte-
lijke verplichting rust om de door de uitkeringsgerechtigde geleden schade te
vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een verkeersongeluk veroorzaakt
als gevolg waarvan het slachtoffer van het ongeluk inkomen derft en voor extra
uitgaven komt te staan. Het is mogelijk dat het slachtoffer een deel van die
kosten vergoed kan krijgen via de sociale zekerheid, bijvoorbeeld via de ZW
(inkomensderving) en de ZFW (ziektekosten). Daarnaast is ook de veroorzaker
van het ongeluk tot schadevergoeding verplicht, namelijk op basis van onrecht-
matige daad. De civielrechtelijke aansprakelijkheid gaat v66r de sociale-zeker-
heidsrechtelijke: is het uitvoeringsorgaan tot prestatieverlening overgegaan, dan
heeft het onder nadere voorwaarden recht op verhaal van de gemaakte kosten
op de derde.

De tweede mogelijkheid van verhaal moet worden gezien tegen de achter-
grond van het streven naar reintegratie van uitkeringsgerechtigden in het
arbeidsproces. De werkgever dient daaraan zijn medewerking te verlenen.
Weigert hij dit, dan heeft het uitvoeringsorgaan de mogelijkheid de aan de
betrokkene verstrekte uitkering (gedeeltelijk) op de werkgever te verhalen.

59 KamerstukkenII, 1994-1995,23909.
60 Zie Noordam (1994), bIz. 84.
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Hoofdstuk 11

Rechtsbescherming

1. Inleiding

In het kader van de uitvoering van de ABW nemen B en W dagelijks een hele
reeks van besluiten die burgers rechtstreeks in hun belangen raken. Vaak
worden die besluiten op uitdrukkelijk verzoek van de burger genomen; denk
aan een besluit naar aanleiding van een aanvraag om bijstand. Een andere keer
nemen B en W zelf het initiatief; denk aan het besluit tot toepassing van een
sanctie of tot terugvordering van verleende bijstand. In lang niet aIle gevallen
zal het besluit van B en W overeenstemmen met de wensen of verlangens van
de burger. Er kan sprake zijn van een geschil tussen uitvoeringsorgaan en
burger rond de toepassing van het bijstandsrecht. De burger heeft de mogelijk-
heid een dergelijk geschil voor te leggen aan een onafhankelijke rechter. Het
bestaan van een dergelijke mogelijkheid of, anders gezegd, het bieden van een
goed stelsel van rechtsbescherming, kan worden gezien als een van de belang-
rijkste functies van het bijstandsrecht.

Een blik op de historische ontwikkeling van het bijstandsrecht laat zien dat het
zeer lange tijd heeft geduurd voordat er van rechtsbescherming sprake was. In
de Armenwet van 1854 werd uitdrukkelijk bepaald dat het bestuur van een
burgerlijke instelling van weldadigheid besliste zonder mogelijkheid van beroep
van betrokkene. Hiermee wilde men benadrukken dat van een recht op onder-
stand jegens dit bestuur geen sprake kon zijn; of armenzorg werd verleend,
werd volledig aan het goeddunken van het bestuur overgelaten. Ook in de
Armenwet van 1912 was de erkenning van een recht op ondersteuning niet aan
de orde. In het verlengde daarvan bestond evenmin de mogelijkheid voor
betrokkene op te komen tegen een hem onwelgevallige beslissing van het ge-
meentebestuur. Met name in de periode na de Tweede Wereldoorlog verloor de
openbare ondersteuning in toenemende mate haar gunstkarakter. Dit uitte zich
bijvoorbeeld in de steeds verdergaande toepassing van onderstandsnormen in de
lokale praktijk. Een ander belangrijk gegeven in dat verband was de introductie
in een aantal gemeenten van een eigen beroepsprocedure, die het de burger
mogelijk maakte bij afwijzing van de aanvraag een klacht in te dienen.

De ABW van 1963 constitueerde een voorlopige afronding van de naoorlogse
ontwikkeling: in plaats van de ondersteuning als gunst werd de verlening van
bijstand als wettelijk recht erkend. De nieuwe juridische 'status' van de bij-
standsverlening werd bekrachtigd via de opname van een systeem van rechtsbe-
scherming in de wet: de bijstandsplicht van de overheid en de uitoefening van
een beroepsmogelijkheid door de burger werden in een adem genoemd. Bij de
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vormgeving van de reehtsbescherming werd gekozen voor het administratief
beroep. Het oordeel over de vraag naar noodzaak en omvang van de bijstands-
verlening werd gezien als een beslissing die allerlei bestuurlijke aspeeten kon
hebben, in verband met bijvoorbeeld het loonbeleid of de bejaardenzorg.
Vanuit dat oogpunt zou het voor de hand liggen de beoordeling van het beroep
in handen te leggen van een administratief beroepsorgaan. Gekozen werd voor
een beroep in twee instanties, eerst bij Gedeputeerde Staten, vervolgens bij de
Kroon. Gelet op het grote aantal verwachte zaken, werd de beroepsfase vooraf-
gegaan door een bezwaarschriftenprocedure. De wetgever onderkende weIis-
waar het bezwaar dat niet een onafhankelijke reehter in laatste instantie over
het reeht op bijstand besliste, doeh yond van zwaarder wegend belang dat de
gekozen beroepsproeedure ruimte bood voor een evaluatie van aIle in het
geding zijnde feitelijke gegevens en beleidsoverwegingen.

De administratieve beroepsprocedure heeft twee decennia lang min of meer
probleemloos in het bijstandsrecht gefunctioneerd. Hieraan kwam een einde
met de uitspraak van het Europees Hof voor de Reehten van de Mens in de
Benthem-zaak. Het Kroonberoep werd onverenigbaar verklaard met de in art.
6, eerste lid, van het EVRM gestelde eis van beslechting van geschillen door
een onafhankelijke rechter. De beslissing van het Hof noopte tot aanpassing
van de reehtsbescherming op een groot aantal onderdelen van het bestuursrecht.
Een voorlopige oplossing werd geboden door de Tijdelijke wet Kroonge-
schillen, op grond waarvan gesehillen die voorheen aan de beslissing van de
Kroon waren onderworpen - behoudens bepaalde uitzonderingen - in het
vervolg werden afgedaan door de Afdeling gesehillen van bestuur van de Raad
van State. De Afdeling had met andere woorden het karakter van een onafhan-
kelijke rechter verkregen. De tijdelijkheid van deze oplossing hield verband
met het op dat moment reeds langer bestaande voomemen om te komen tot een
ingrijpende herziening van de rechterlijke organisatie in Nederland. Voor wat
betreft het bestuursrecht diende deze herziening te leiden tot de zo noodzake-
lijk geaehte uniformering van de reehtsbeseherming. Waar in de historisehe
ontwikkeling van het bestuursreeht nu eens was gekozen voor administratief
beroep, dan weer voor administratieve reehtspraak als systeem van reehtsbe-
seherming, werd thans definitief voor dat laatste gekozen. Daarbij werd emaar
gestreefd voor het gehele terre in van het bestuursreeht een en dezelfde rechter
bevoegd te laten zijn, een reehter die reeht zou spreken op basis van een
uniform bestuursprocesrecht. De eerste fase van de gesehetste herziening is
inmiddels voltooid. Hiermee heeft ook in het bijstandsreeht het beroep op een
onafhankelijke reehter zijn intrede gedaan.

Hoe ziet het huidige stelsel van reehtsbeseherming er nu in hoofdlijnen uit? De
burger die het niet eens is met een besluit van B en W heeft geen reehtstreekse
toegang tot de reehter. Bij wijze van voorproeedure dient eerst een bezwaar-
sehrift te worden ingediend bij het orgaan dat de gewraakte beslissing heeft
genomen. De bezwaarschriftprocedure is uitgebreid geregeld in de Algemene
wet bestuursreeht (Awb). In § 3 van dit hoofdstuk ga ik er nader op in.
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Bevredigt ook de beslissing op het bezwaarschrift de belanghebbende niet, dan
kan hij van deze beslissing in beroep komen. Voorzien is in een beroep in twee
instanties. Beroep in eerste aanleg staat open op de sectoren bestuursrecht van
de rechtbanken. Ook ten aanzien van deze procedure voorziet de Awb in een
regeling inzake het procesrecht; ik verwijs naar § 4 van dit hoofdstuk. Hoger
beroep inzake bijstandsgeschillen staat open op de Centrale Raad van Beroep
(CRvB). Ter zake van deze procedure zijn naast de regels van de Awb oak de
bepalingen uit de Beroepswet van belang; zie nader § 5 van dit hoofdstuk.
Hangende het bezwaar, het beroep of het hoger beroep kan de president van de
rechtbank respectievelijk de CRvB op verzoek een voorlopige voorziening
treffen. De voorlopige voorziening behandel ik in § 6.

Een bijzonderheid in het rechtsbeschermingssysteem van de ABW betreft het
beroep op de voorzitter van Gedeputeerde Staten (GS). De belanghebbende kan
zich in voorkomende gevallen met een verzoek tot onverwijlde bijstandsverle-
ning tot de voorzitter van GS wenden. Deze kan besluiten dat B en W tot
bijstandsverlening dienen over te gaan. Ik verwijs naar § 7 van dit hoofdstuk.

De Awb bevat een groot aantal bepalingen die van belang zijn voor de
meeste van de hier genoemde rechtsmiddelen. Ik begin hiema in § 2 dan oak
met een beschouwing rond deze algemene bepalingen inzake bezwaar en
beroep.

Bij de rechtsbescherming in het bijstandsrecht zijn nog andere dan de tot
dusver genoemde rechterlijke colleges betrokken. Zo zagen we in het vorige
hoofdstuk dat de beoordeling van door B en W genomen verhaalsbesluiten,
gelet op de sterke banden met het civiele onderhoudsrecht, in handen is gelegd
van de civiele rechter (zie hoofdstuk 10, § 3.3). Daamaast speelt ook de
strafrechter een bescheiden rol, namelijk daar waar het betreft de beoordeling
van overtredingen van de aan het recht op bijstand verbonden verplichtingen
die met straf worden bedreigd (zie hoofdstuk 8, § 3.2). De rol van de internati-
onale rechter op het terrein van het bijstandsrecht is beperkt. Zulks houdt
verband met het feit dat het intemationale recht slechts bij uitzondering
rechtstreeks werkende bepalingen bevat die van invloed zijn op de rechtspositie
van de (potentieel) rechthebbende op bijstand (zie hoofdstuk 4, § 2).

De ABW zelfbevat sleehts een zeer gering aantal voor de reehtsbeseherming relevante bepalingen;
ze zijn neergelegd in hoofdstuk XI van de ABW, getiteld 'Reehtsbeseherming'. Het betreft een
aantal voor het bijstandsreeht speeifieke aanvullingen op het algemene stelsel van rechtsbescher-
ming in het bestuursreeht, zoals dat is neergelegd in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Awb. De
drie genoemde hoofdstukken dienen in hun onderlinge samenhang te worden bezien. Hoofdstuk 6
bevat algemene bepalingen die gelden voor zowel het bezwaar, het administratief beroep als het
beroep op de reehter; deze komen hierna in § 2 aan de orde. Hoofdstuk 7 van de Awb bevat
enerzijds bepalingen die betrekking hebben op het bezwaar en anderzijds bepalingen met
betrekking tot het administratief beroep. Aileen eerstgenoemde bepalingen zijn hier van belang; ze
worden behandeld in § 3. In hoofdstuk 8 ten slotte zijn bepalingen opgenomen die zien op het
beroep op een administratieve reehter; ik behandel ze in § 4 van dit hoofdstuk.

345



Het huidige stelsel van rechtsbescherming in het bijstandsrecht is in werking getreden met ingang
van 1 januari 1994. Daaraan voorafgaand voorzag de ABW zelf in bepalingen inzake het bezwaar
en beroep. Hoofdstuk 1II van de ABW (oud), getiteld 'Voorzieningen tegen de beschikking', gaf
bepalingen inzake het bezwaar bij B en W, het beroep op OS en de Kroon en de voorlopige
voorziening bij de voorzitter van OS; zie art. 34 tim 46 ABW (oud). Procedurevoorschriften waren
daarnaast neergelegd in gemeentelijke en provinciaJe verordeningen en in de Wet op de Raad van
State. Verder waren vanaf 1 juli 1987 tot 1 januari 1994 de bepalingen van de hiervoor reeds
genoemde Tijdelijke wet Kroongeschillen van be lang.

2. Algemene bepalingen inzake bezwaar en beroep

De bevoegdheid tot het instellen van bezwaar en beroep is gekoppeld aan de
aanwezigheid van een besluit (art. 8:1, eerste lid, Awb). Onder besluit wordt
verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandeling (art. 1:3, eerste lid, Awb). Dit begrip heeft
een zeer ruime strekking. Hieronder vallen ook besluiten van algemene
strekking zoals bijvoorbeeld algemeen verbindende voorschriften, plannen of
beleidsregels. Algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels zijn echter
vooralsnog uitdrukkelijk van beroep uitgesloten (art. 8:2 Awb). In bijstandsza-
ken zal het beroep als regel zijn gericht tegen een beschikking van het uitvoe-
ringsorgaan, dat wil zeggen een besluit voor een concreet geval. I Denk
bijvoorbeeld aan een besluit tot veriening van bijstand, een besluit tot toepas-
sing van een sanctie of een besluit tot verhaal van kosten van bijstand op de
onderhoudsplichtige.

In het oude recht was de mogelijkheid van bezwaar en beroep gekoppeld aan het bestaan van 'een
beschikking inzake de veriening van bijstand'; zie art. 34 ABW (oud). Uit de jurisprudentie blijkt
dat als zodanig niet werd beschouwd een schrijven van B en W waarmee geen wijziging werd ge-
bracht in de bestaande rechtssituatie en waarmee een dergelijke wijziging ook niet werd beoogd.
Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin de belanghebbende schriftelijk wordt gewezen op de aan
het recht op bijstand verbonden verplichtingen en waarin bij wijze van waarschuwing de mogelijke
gevolgen van niet-nakorning van deze verplichtingen worden aangekondigd (KB 30 december
1981, JABW 1982/58). Overigens kan een schrijven als hier bedoeld in voorkomende gevallen
gelden als het verrichten van een handeling die afwijkt van een eerder genomen besluit als bedoeld
in art. 138 ABW, waardoor alsnog de weg tot beroep openstaat; zie verderop in deze paragraaf.

Met een besluit worden gelijkgesteld: (a) de schriftelijke weigering een besluit
te nemen, en (b) het niet tijdig nemen van een besluit (art. 6:2 Awb). Eerst-
genoemde situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien B en W weigeren een
aanvraag om bijstand te behandelen omdat de door betrokkene verstrekte
gegevens onvoldoende zijn en hij geen gebruik heeft gemaakt van de door B
en W geboden gelegenheid die gegevens aan te vullen (zie dienaangaande
hoofdstuk 9, § 3). Laatstgenoemde situatie betreft de zogenaamde 'jictieve
weigering', Hieronder valt niet aileen het niet tijdig beslissen op een aanvraag,

I Vgl. de definitie van de term 'beschikking' in art. 1:3, tweede lid, Awb: een besluit dat niet van
algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.
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doch ook het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift.' Wat moet worden
verstaan onder niet tijdig? Maatgevend is de wettelijk voorgeschreven terrnijn
of, bij het ontbreken daarvan, een redelijke terrnijn. Deze laatste wordt in ieder
geval geacht te zijn verstreken wanneer het bestuursorgaan niet binnen acht
weken na ontvangst van het verzoek een besluit te nemen een beschikking
heeft gegeven, noch een kennisgeving heeft gedaan waarin de aanvrager een
redelijke terrnijn wordt genoemd waarop deze de beschikking wel tegemoet
kan zien (art. 4.13 Awb).

Ook het oude recht kende een regeling inzake de fictieve weigering. Bleef een beschikking op de
aanvraag om bijstand of op een bezwaarschrift meer dan een maand uit, dan kon de aanvrager
respectievelijk indiener binnen de tweede maand een bezwaarschrift indienen respectievelijk beroep
instellen; zie art. 35 en 41 ABW (oud).

Indien het bezwaar of beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, blijft het
uitvoeringsorgaan in beginsel verplicht een besluit op de aanvraag te nemen. Die verplichting geldt
niet gedurende de periode dat het bezwaar aanhangig is en na de beslissing op het bezwaar of
beroep indien de indiender als gevolg daarvan geen belang meer heeft bij een besluit op de
aanvraag; zie nader art. 6:20 Awb.

Met een besluit wordt ook gelijkgesteld het nalaten van een handeling die
strekt tot uitvoering van het besluit inzake de verlening of terugvordering van
bijstand of het verrichten van een handeling die afwijkt van dat besluit (art.
138 ABW).3 Het is mogelijk dat naar aanleiding van (het uitblijven van) een
uitvoeringshandeling ter zake van een door B en W getroffen beschikking, een
verschil van opvatting aan het licht treedt omtrent de interpretatie van die
beschikking. Op dat moment kan de wettelijke terrnijn voor het maken van
bezwaar inrniddels zijn verstreken, waarmee de beschikking onherroepelijk is
geworden. Artikel 138 ABW biedt in een dergelijk geval een bijzondere
beroepsmogelijkheid, die er in feite toe dient duidelijkheid te verschaffen over
de juiste interpretatie van de onherroepelijk geworden beschikking.

In de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om schriftelijke mededelingen van
het uitvoeringsorgaan van feitelijke aard, zoals bijvoorbeeld de uitleg van (een
onderdeel van) de beschikking naar aanleiding van een daartoe strekkend
verzoek van belanghebbende." In de toelichting op art. 138 ABW worden als
voorbeelden genoemd het beeindigen van een uitkering in afwachting van een
andere te nemen beslissing of het verrninderen van een uitkering zonder dat

2 Er moet met andere woorden een aanvraag of een bezwaarschrift zijn ingediend. Zie in dat
verband KB 20 oktober 1987, JABW 1988/135: als aanvraag kan niet worden gekarakteriseerd een
verzoek om informatie, gericht aan de gemeente. Zie nader hoofdstuk 9, § 2.
3 Volgens art. 6: 1 Awb zijn de hoofdstukken 6 en 7 van die wet van overeenkomstige toepassing
indien is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen andere handelingen van
bestuursorganen dan besluiten.
4 Vgl. KB 30 mei 1983, JABW 19831178: het betrof een brief afkomstig van de wethouder, waarin
werd uitgelegd waarom de bestaande wijze van bijstandsverlening, namelijk onder inhouding van
een aantal rechtstreeks door de gemeente verrichte betalingen, werd gehandhaafd.
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hieraan een beslissing ten grondslag ligt of zonder dat een terzake genomen
beslissing aan de belanghebbende is medegedeeld.'

Niet elke handeling dient de mogelijkheid van bezwaar en beroep in het
leven te roepen. In de onder het oude recht gewezen jurisprudentie wordt in
dat verband uitdrukkelijk als eis gesteld, dat de door B en W genomen be-
schikking ruimte moet laten voor een verschil van opvatting over de juiste
interpretatie.

De jurisprudentie is gebaseerd op het met art. 138 ABW corresponderende art. 36 ABW (oud). Zie
KB 4 februari 1988, JABW 19881191: het betrof een korting op de uitkering van inkomsten;
volgens de Kroon kon in redelijkheid verschil van opvatting rijzen over de interpretatie van het
begrip inkomsten. Vgl. RvS, AG 23 maart 1989, JABW 1989/177: het betrof een woningdelers-
korting, die abusieveJijk eerst een jaar na het nemen van de beschikking werd geeffectueerd;
volgens de AG bestond er geen ruimte voor een verschil van opvatting over de op te leggen
korting.

Een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet
vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los
van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft (art. 6:3 Awb).
Denk bijvoorbeeld aan een beslissing van B en W om de belanghebbende met
toepassing van art. 4:11 Awb niet te horen bij de voorbereiding van een
beschikking. Tegen een dergelijke beslissing kan eerst in de procedure over de
hoofdzaak bezwaar worden gemaakt.

Bevoegd tot het instellen van bezwaar en beroep is de belanghebbende (art.
8:1, eerste lid, Awb). Hieronder wordt verstaan degene wiens belang recht-
streeks bij een besluit is betrokken (art. 1:2, eerste lid, Awb). Als zodanig
geldt in ieder geval de aanvrager van bijstand, de bijstandsgerechtigde en
degene van wie bijstand wordt teruggevorderd. De belanghebbende kan een
derde machtigen tot het uitoefenen van de genoemde bevoegdheid. Die derde
kan zijn een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een advocaat", maar ook
een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een verpleeghuis.' Aangenomen mag

5 MvT, bIz. 193. Zie in dat verband Pres. rb. Maastricht 31 maart 1994, JB 19941113, waar de
beeindiging van de uitbetaling van bijstand werd geduid a1s het nalaten van een handeling die
strekt tot uitvoering van een eerder genomen toekenningsbesluit.
6 Zie KB 14 april 1988, JABW 1988/238. Is een machtiging aanwezig, zo kon uit deze uitspraak
worden afgeleid, dan dient er van te worden uitgegaan dat de gemachtigde de procedure voert,
totdat het tegendeel blijkt. Het behoorde volgens de Kroon alsdan tot het wezen van een goede
procesorde de op de zaak betrekking hebbende stukken primair aan de advocaat toe te zenden.
Laatstgenoemderegel is thans in art. 6:17 Awb vastgelegd: indien iemand zich laat vertegenwoor-
digen, zendt het orgaan dat bevoegd is op het bezwaar of beroep te beslissen, de op de zaak
betrekking hebbende stukken in ieder geval aan de gemachtigde.
7 De machtiging mag niet beperkt zijn tot het doen van een aanvraag, doch moet zich uitdrukkelijk
uitstrekken tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift (KB 14 april 1986, JABW
1986/240). Vgl. KB 6 april 1985, JABW 1985/258, waarin voldoende werd geacht een machtiging
waarbij betrokkene de coordinator van een instelling toestemming verleende zijn belangen te
behartigen "indien zich moeilijkheden zouden voordoen ten aanzien van de betaling van de
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worden dat een rechtspersoon als derde-belanghebbende rechtstreeks bezwaar
en beroep kan instellen tegen een besluit inzake de verlening van bijstand in de
kosten van verblijf van een persoon in een door die rechtspersoon gedreven
instelling." De ouders van een minderjarige kind worden uit hoofde van hun
ouderlijke macht bevoegd geacht een bezwaarschrift in te dienen tegen een
beschikking tot bijstandsverlening aan hun minderjarig kind."

De bevoegdheid tot het indienen van een bezwaarschrift kwam onder het oude recht toe aan de
aanvrager; zie art. 34 ABW (oud). In art. 37 ABW (oud) was uitdrukkelijk bepaald dat die
bevoegdheid met betrekking tot gezinsbijstand niet alleen toekwam aan de aanvrager, doch ook
aan diens echtgenoot. In de huidige wet bestaat aan die bepaling geen behoefte meer, nu de
bijstand door be ide echtgenoten gezamenlijk wordt aangevraagd (art. 67, tweede lid, ABW). Beide
echtgenoten gelden reeds uit dien hoof de als belanghebbende.

Voor een vreemdeling die niet op grond van art. 7, tweede lid, ABW gelijk is
gesteld met de Nederlander hier te lande en die evenmin beschikt over een
verklaring als bedoeld in art. 12 ABW geldt een verkorte rechtsgang. Tegen
een hem onwelgevaUig besluit van B en W dient de vreemdeling rechtstreeks
beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep. Zowel de bezwaarschrift-
procedure bij B en W als het beroep op de rechtbank blijft derhalve achterwe-
ge (art. 139 ABW jo. art. 8:6, eerste lid, Awb). Wel staat voor de vreemdeling
de mogelijkheid open om een verzoek tot onverwijlde bijstandsverlening te
richten aan de voorzitter van GS (art. 140 ABW). Ook kan hangende het
beroep bij de CRvB de voorzitter van de raad om het treffen van een voorlopi-
ge voorziening worden verzocht (art. 17 Bw).

Zie voor wat betreft dat laatste Vz. CRvB 31 januari 1994, JB 1994/25: hoewel naar Ons
voorlopig oordeel twijfel mogelijk is omtrent de juistheid van de bijB en W levende opvatting
omtrent de verblijfsrechtelijke positie van verzoeker, menen wij ter beantwoording van de vraag
welke rechter bevoegd is van het verzoek om voorlopige voorziening kennis te nemen van de aan
het bestreden besluit ten grondslag liggende opvatting - namelijk dat verzoeker niet met instem-
ming van het bevoegde gezag in Nederland verblijft - te moeten uitgaan. Vgl. Pres. Rb. Rotterdam
3 maart 1994, JB 1994/64: aan betrokkene was de afgifte van een voor haar positieve ABW-
verklaring geweigerd. De president refereert zich aan het oordeel van de RvS dat de gemeente op
de voor betrokkene negatieve verklaring moet afgaan en dat er geen ruimte is om de afgegeven
verklaring inhoudelijk te toetsen. Hij verklaart zich onbevoegd van het verzoek om voorlopige
voorziening kennis te nemen. Zie ook nog CRvB 12 december 1994, PS 1995/134, waarin twee
echtgenoten - de een Nederlander, de ander vreemdeling voor wie in beginsel de verkorte

bijstand". GS hadden in die zaak overigens overwogen dat uit niets was gebleken dat betrokkene
zelf op de hoogte was van het indienen van bezwaar of dat hij de wil had bezwaar te maken. De
Kroon keerde de zaak om: er was een machtiging, en uit niets was gebleken of kon worden
afgeleid dat betrokkene deze machtiging niet meer wenstte te handhaven.
8 Onder het oude recht, in RvS, Vz. AR 7 augustus 1980, JABW 1981/64, werd een dienstverle-
nende instelling, gelet op het feit dat zij bij afwijzing van de bijstandsverlening financieel nadeel
zou leiden, door de voorzitter naar voorlopig oordeel ontvankelijk geacht in haar beroep op basis
van de Wet Arob.
9 Het betreft dan bijstandsverlening in afwijking van het beginsel van gezinsbijstand op basis van
art. 13, vierde lid, ABW. Zie dienaangaande hoofdstuk 6, § 2.
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rechtsgang gold - gezamenlijk in beroep kwamen tegen de afwijzing van een aanvraag om
gezinsbijstand. Volgens de CRvB brengt een redelijke wetsuitleg mee dat in een dergelijk geval -
waarin twee verscbillende beroepsgangen tegelijkertijd opengesteld lijken te zijn - de niet slechts
beperkte rechtsbescherming biedende hoofdregel moet worden toegepast, vervat in art. 7:1 en 8:1
van de Awb. De CRvB verklaart zich dan ook onbevoegd. Het beroepschrift wordt met toepassing
van art. 6:15 Awb toegezonden aan B en W teneinde met toepassing van art. 7:1 Awb als
bezwaarschrift te worden behandeld.

De beperkte beroepsmogelijkheid is ingegeven door het feit dat aan een vreemdeling als hier
bedoe1d in beginsel geen bijstand kan worden verleend: op grond van art. II ABW is de verlening
van bijstand enkel in acute noodsituaties mogelijk (zie hoofdstuk 6, § 3.1). In het verlengde
hiervan dient volgens de regering bij afwijzing van de aanvraag door B en W in een korte
rechtsgang te worden voorzien, waarbij op zo kort mogelijke termijn een definitieve beslissing
wordt genornen."

Het maken van bezwaar gesehiedt door het indienen van een bezwaarschriJt bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (art. 6:4, eerste lid, Awb).
Het instellen van beroep bij een administratieve reehter gesehiedt door het
indienen van een beroepschriJt bij die reehter (art. 6:4, derde lid, Awb). De
wet stelt eisen inzake de vorm en inhoud van het bezwaar- of beroepsehrift.
Het gesehrift dient te zijn ondertekend en ten minste de volgende gegevens te
bevatten: (a) de naam en het adres van de indiener; (b) de dagtekening; (e) een
omsehrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gerieht; en (d)
de gronden van het bezwaar of beroep (art. 6:5, eerste lid, Awb). Bij het
beroepsehrift wordt zo mogelijk een afsehrift van het besluit waarop het
gesehil betrekking heeft, overgelegd (art. 6:5, tweede lid, Awb). Indien het
bezwaar- of beroepsehrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor
een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de
indiener zorg te dragen voor een vertaling (art. 6:5, derde lid, Awb).

Is niet voldaan aan de in art. 6:5 Awb gestelde eisen of aan enig ander bij de
wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep,
dan kan dit niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de indiener de gelegen-
heid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde
terrnijn (art. 6:6 Awb).

Onder het oude recht werd slechts de eis van schriftelijkheid gesteld." Ten aanzien van de
inhoud van het bezwaar- of beroepschrift stelde de wet geen eisen.

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepsehrift bedraagt zes
weken (art. 6:7 Awb).12 De terrnijn vangt aan met ingang van de dag na die

\0 MvT, bIz. 194.
II In art. 41 en 43 ABW (oud) werd die eis ten aanzien van het beroep op OS en het beroep op de
Kroon expliciet gesteld. RvS, AO 22 juni 1988, JABW 1988/338, leidde voor het bezwaar
eenzelfde eis af uit de term 'bezwaarschrift' in art. 34 ABW (oud).
12Ik wijs in dat verband op art. 1, eerste lid, Aigemene Termijnenwet (Wet van 25 juli 1964, Stb.
314): indien de termijn op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze
verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende
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waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (art. 6:8,
eerste lid, Awb). In dat verband is van belang art. 3:41 Awb, volgens welk de
bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht,
geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de
aanvrager. Als regel, dat wil zeggen bij verzending, zal de termijn in bijstands-
zaken derhalve de dag na de verzending van het besluit een aanvang nemen.
Verzending hoeft niet aangetekend te geschieden."

Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde
van de termijn is ontvangen (art. 6:9, eerste lid, Awb). Indiening kan plaatsvin-
den door afgifte van het geschrift aan de balie van de gemeentelijke sociale
dienst of de rechtbank. Als regel echter zal verzending per post geschieden. In
dat geval geldt een bezwaar- of beroepschrift als tijdig ingediend wanneer het
voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits het niet later dan een
week na afloop van de termijn is ontvangen (art. 6:9, tweede lid, Awb). De
Awb hanteert bij terpostbezorging met andere woorden de verzendtheorie.

Overschrijding van de termijn leidt niet in aIle gevallen tot niet-ontvankelijk-
verklaring. Deze blijft achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoor-
deeld dat de indiener in verzuim is geweest (art. 6:11 Awb).

Ook onder het oude recht werd terrnijnoverschrijding onder bijzondere omstandigheden verschoon-
baar geacht. Ik noem enkele voorbeelden uit de jurisprudentie. Zie KB 26 februari 1987, JABW
1987/177: gelet op de zware rouwdepressie waarin betrokkene verkeerde, kon zij niet in staat
worden geacht tijdig te reageren. Zie ook KB 22 december 1986, JABW 19871162: gezien de grote
onzekerheid die bestond omtrent de postbezorging ten tijde van de poststaking, achtte de Kroon
een afspraak tussen advocaat en GSD dat de datum van gesprek zou gelden aIs datum van
indiening van het bezwaarschrift, aIIeszins aanvaardbaar. Vg\. KB 17 maart 1987, JABW
1987/221: het feit dat betrokkene in overieg was met de gemeente over de haar toegezonden
beschikking, had haar niet hoeven te weerhouden tijdig een bezwaarschrift in te dienen. Zie ook
nog KB 11 april 1988, JABW 1988/221, waarin werd verworpen het verweer van betrokkene dat
hij analfabeet was en derhalve voor de kennisneming van geschriften aangewezen op bijstand van
een maatschappeIijk werker. Volgens de Kroon had het op de weg van betrokkene gelegen zich
terstond na ontvangst van de beschikking van de nodige rechtsbijstand te voorzien.

De terrnijnoverschrijding kan ook geoorloofd worden geacht indien het bestuursorgaan heeft
verzuimd melding te maken van de rechtsmiddelen die tegen het besluit openstaan; art. 3:45 en
6:23 Awb verplichten tot het doen van een dergelijke melding. Denk daarbij aan de situatie waarin
het uitvoeringsorgaan de mening is toegedaan dat er geen sprake is van een besluit in de zin van
art. 1:3 Awb.

feestdag is.
13 Vg\. RvS, AG 9 mei 1988, JABW 1988/259: hoeweI niet aangetekend verzonden, stond op de
beschikking apart de verzenddatum verrneld en was verzending van de beschikking op diezelfde
datum in het verzendregister afgeboekt. Onder die omstandigheden mag er van worden uitgegaan
dat de beschikking inderdaad op de betreffende datum is verzonden en de betrokkene aldus de
daarop volgende dag van de beschikking kennis heeft kunnen nemen.
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De termijnoverschrijding kan niet worden 'gecorrigeerd' door het indienen van
een nieuwe aanvraag." Evenmin leidt het op verzoek toezenden van een
afschrift van de beschikking tot het ontstaan van een nieuwe termijn."

W ordt het bezwaar- of beroepschrift te vroeg ingediend, dat wil zeggen voor
het begin van de termijn, dan blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond
daarvan achterwege indien het besluit ten tijde van de indiening: (a) weI reeds
tot stand was gekomen, of (b) nog niet tot stand was gekomen, maar de
indiener redeIijkerwijs kon menen dat dit wel reeds het geval was (art. 6:10,
eerste lid, Awb).16 De behandeling van het bezwaar of beroep kan worden
aangehouden tot het begin van de termijn (art. 6:10, tweede lid, Awb).

Indien het bezwaar of beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een
besluit, geldt geen bepaalde termijn. Het bezwaar- of beroepschrift kan worden
ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen.
Het bezwaar- of beroepschrift wordt echter niet ontvankelijk verklaard indien
het onredelijk laat is ingediend (art. 6:12 Awb).17

Onder het oude recht diende het bezwaarschrift te worden ingediend binnen een maand nadat de
aanvrager kennis had kunnen nemen van de beschikking; zie art, 34 ABW (oud)." Ook hier werd
aangenomen dat de termijn in het algemeen een aanvang nam op de dag na de verzending van de
beschikking." Soms diende echter van een later aanvangstijdstip te worden uitgegaan." Ook
voor het beroep op GS en het beroep op de Kroon gold een termijn van een maand. Deze nam
echter een aanvang op de dag van verzending van respectievelijk de beschikking op het bezwaar-
schrift en de uitspraak van GS; zie art, 41 en 43 ABW (oud)." Voor de fictieve weigeringgaven

14 Zie KB 22 maart 1969, AB 1970, biz, 72,
IS Zie RvS, AG 9 mei 1988, JABW 1988/259.
16Vgl. het onder het oude recht gewezen KB 21 maart 1985, JABW 1985/205: voorafgaand aande
beslissing van B en W is aan betrokkene medegedeeld dat haar bezwaarschrift ongegrond zou
worden verklaard. Het valt te billijken dat betrokkene naar aanleiding van deze mededeling beroep
heeft ingesteld zonder de beslissing van B en W op haar bezwaarschrift af te wachten. Onder deze
omstandigheden zijn termen aanwezig te achten om de voortijdige indiening van het beroepschrift
te passeren.
17 Het bestuursorgaan blijft ingevolge art. 6:20 Awb overigens in beginsel verplicht een besluit te
nemen op het oorspronkeJijk verzoek daartoe.
18 Zie hierover ook Roelofs (1987).
19 Zie RvS, AG 7 juli 1989, JABW 1989/260.
20 Zie KB II februari 1975, AB 1975/170: gelet op het feit dat de GSD wist dat betrokkene in de
maand juli in het buitenland verkeerde, behoort uit een oogpunt van redelijkheid te worden
aangenomen dat betrokkene eerst op de dag van terugkeer hier te lande van de beschikking kennis
heeft kunnen nemen. Vgl. ook de in de vorige noot genoemde zaak, waar twijfel bestond ten
aanzien van de vraag of de beschikking weI naar het juiste adres was gestuurd. Onder het huidige
recht neemt de termijn in laatstgenoemd geval geen aanvang, nu het besluit niet op de voorge-
schreven wijze is bekendgernaakt. In eerstgenoemd geval neemt de termijn weI een aanvang doch
lijkt een eventuele overschrijding voor verschoning in aanrnerking te komen.
21 In de jurisprudentie werd onomwonden aan de wettekst vastgehouden. Zie KB 21 augustus, AB
1986/341: in verband met een poststaking kon worden betwijfeld of betrokkene de beslissing op
het bezwaarschriftwel had ontvangen. Volgens de Kroon was dat in principe geen relevante vraag:
de datum van verzending is bepalend. Betrokkene had overigens wel, bij navraag op het gerneente-
huis, een afschrift van de beschikking ontvangen. Ook toen had ze nog langer dan een maand



art. 35 en 41 ABW (oud) een regeling: indien een beschikking meer dan een maand uitbleef, kon
de aanvrager binnen de tweede maand een bezwaarschrift indienen; hetzelfde gold indien een
beschikking op een bezwaarschrift meer dan een maand uitbleef. Ter zake van het beroep op de
Kroon was niet in een fictieve weigering voorzien.

Het orgaan waarbij het bezwaar- of beroepschrift is ingediend, dient de ont-
vangst daarvan schriftelijk te bevestigen (art. 6:14, eerste lid, Awb). Aan deze
verplichting kan bijvoorbeeld worden voldaan door kort na de ontvangst de
indiener van het bezwaarschrift voor de hoorzitting uit te nodigen."

De Awb voorziet in een doorzendplicht ter zake van verkeerd geadresseerde
bezwaar- of beroepsschriften." In een aantal nader aangegeven gevallen is het
tijdstip van indiening bij het onbevoegde orgaan bepalend voor de vraaag of
het bezwaar- of beroepsschrift tijdig is ingediend (art. 6: 15 Awb).

Onder het oude recht ontbrak een doorzendplicht. Tegen die achtergrond werd een termijn-
overschrijding, ook wanneer de indiening van het verkeerd geadresseerde bezwaar- of beroep-
schrift 'tijdig' was geschied, niet gebillijkt."

Het instellen van bezwaar of beroep heeft geen schorsende werking (art. 6: 16
Awb). Gelet op de bezwaren die hieraan zowel voor de belanghebbende als het
uitvoeringsorgaan kunnen zijn verbonden, bestaat de mogelijkheid tot het
treffen van een voorlopige voorziening; zie dienaangaande § 6 van dit hoofd-
stuk.

In het oude recht was enkel ten aanzien van het beroep op de Kroon bepaald dat dit geen
schorsende werking bezat, tenzij GS - gelet op de aard van de kosten waarin bijstand was
gevraagd en de omstandigheden van de aanvrager - bij hun uitspraak anders bepaalden; zie art. 43,
tweede lid, ABW (oud).

De Awb voorziet in een regeling inzake de intrekking of wijziging van een
besluit hangende bezwaar of beroep. Ik verwijs dienaangaande naar art. 6:18
en 6:19 ABW.

Intrekking van het bezwaar of beroep is mogelijk. Tijdens het horen kan de
intrekking mondeling geschieden, in andere gevallen dient het schriftelijk te

gewacht met in beroep gaan.
22 Aldus T&C Awb (Van Buuren), aant. 1 bij art. 6:14.
23 Zulks niettegenstaande het feit dat het uitvoeringsorgaan verplicht is de belanghebbende de weg
te wijzen bij de aanwending van rechtsmiddelen; zie art. 3:45 en 6:23 Awb.
24 Zie KB II maart 1985, AB 1985/549, m.n. M.G.L. van Schouwen burg; doorslaggevend was
welJicht dat betrokkene nog binnen de beroepstermijn door de gemeente was gewezen op het feit
dat hij zich tot de verkeerde instantie had gericht. Vgl. KB 14 oktober 1976, AB 1977/182, m.n.
E.H. Nuver; hier achtte de Kroon betrokkene alsnog ontvankelijk, nu B en W niet hadden
gereageerd op het abusievelijk aan hun gerichte schrijven, met name door betrokkene er op te
wijzen dat ze beroep moest instellen bij GS, waartoe op het moment van ontvangst van de brief
door B en W nog gelegenheid bestond.
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gebeuren (art. 6:21 Awb). Door de intrekking wordt het besluit rechtens onaan-
tastbaar.

De schending van vormvoorschriften hoeft niet noodzakelijkerwijs tot vernieti-
ging van het bestreden besluit te leiden. Is de belanghebbende niet benadeeld
door de schending, dan kan het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist het
besluit in stand laten (art. 6:22 Awb). Onder vormvoorschrift wordt verstaan
een voorschrift dat geen eisen stelt aan de materiele inhoud van het besluit
maar ziet op de procedure van totstandkorning of de wijze waarop het besluit
moet worden genomen of vastgelegd; daartoe behoren regels over het horen
van belanghebbenden en over de motivering."

Indien beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar of
beroep, wordt daarvan bij de bekendmaking van de beslissing melding ge-
maakt. Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk
orgaan beroep kan worden ingesteld (art. 6:23 Awb). Het achterwege laten van
de melding of het doen van een onjuiste melding kan onder omstandigheden
leiden tot een proceskostenveroordeling of tot een verschoonbare termijnover-
schrijding."

3. Bezwaarschriftprocedure

Conform de algemene regeling in de Awb geldt voor het bijstandsrecht een
verplichte bezwaarschriftprocedure: degene aan wie het recht is toegekend
tegen een besluit beroep op een administratieve rechter in te stellen, dient
alvorens beroep in te stellen tegen dat besluit bezwaar te maken (art. 7: 1,
eerste lid en art. 6:13 Awb). Voor de behandeling van het bezwaar is geen
recht verschuldigd (art. 7:15 Awb).

De Awb kent als essentieel onderdeel van de bezwaarschriftprocedure de
hoorplicht: voordat een beslissing op het bezwaar wordt genomen, worden de
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het bestuursor-
gaan stelt daartoe in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de

25 Aldus T&C Awb (Polak), aant. 2 bij art. 6:22, onder verwijzing naar de parlernentaire
geschiedenis. De genoernde regeling sluit overigens aan bij de onder het oude bijstandsrecht
gewezen jurisprudentie van de Kroon. Deze ging niet snel tot vernietiging over op grond van
bezwaren ten aanzien van de wijze waarop de bezwaarschriftenprocedure was uitgevoerd. Zie
bijvoorbeeld KB 15 juli 1980, JABW 1980/260: betrokkene stelde dat B en W hadden verzuimd
melding te rnaken van de bepaling in de gemeentelijke verordening dat de aanvrager bevoegd was
zich te doen bijstaan door een raadsman. Vo1gens de Kroon kon een en ander niet aan de juistheid
van de genornen beslissing afdoen. Overigens was niet gebleken, zo overwoog de Kroon, dat de
belangen van betrokkene door bedoeld verzuim in die mate waren gescbaad, dat de beslissingen
deswege voor vernietiging in aanmerking kwamen.
26 Aldus T&C Awb (polak), aant. 2 bij art. 6:23.

354



hoogte, alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit
hun zienswijze naar voren hebben gebracht (art. 7:2 Awb).

Bij wijze van uitzondering kan in een aantal limitatief omschreven gevallen
van het horen van belanghebbenden worden afgezien. Die mogelijk bestaat
indien: (a) het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is; (b) het bezwaar kennelijk
ongegrond is: (c) de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen
maken van het recht te worden gehoord; of (d) aan het bezwaar volledig
tegenoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun
belangen worden geschaad (art. 7:3 Awb). Wanneer van het horen wordt
afgezien dient het uitvoeringsorgaan in de beslissing op het bezwaarschrift
expliciet aan te geven op welke grond dat is geschied (art. 7:12, eerste lid,
Awb). Het belang dat de wetgever hecht aan het horen van belanghebbende
wordt hiermee onderstreept.

In de wet zijn met betrekking tot het horen nadere regels gesteld. Hierin is
onder andere bepaald: dat de belanghebbende voorafgaand aan het horen
nadere stukken kan indienen en aile op de zaak betrekking hebbende stukken
kan inzien (art. 7:4 Awb); door wie het horen geschiedt (art. 7:5 Awb); dat van
het horen een verslag wordt gemaakt (art. 7:7 Awb); dat op verzoek van de
belanghebbende door hem meegebrachte getuigen en deskundigen kunnen
worden gehoord (art. 7:8 Awb); en dat het bekend worden van nieuwe feiten
en omstandigheden na het horen aanleiding is de belanghebbende in staat te
stellen opnieuw te worden gehoord (art. 7:9 Awb). Ik verwijs voor een en
ander naar de betreffende bepalingen.

De oude ABW volstond met de bepaling dat de gemeenteraad voorschriften diende vast te stellen
betreffende de behandeling van bezwaarschriften, het horen van de indiener van het bezwaarschrift
of diens gemachtigde daaronder begrepen; zie art. 38, eerste lid, ABW (oud). Ais regel kenden de
gemeentelijke verordeningen het uitgangspunt dat de betrokkene door de commissie voor de
bezwaarschriften diende te worden gehoord. Tevens was voorzien in een mogeIijkheid van dit
uitgangspunt af te wijken indien het een beslissing betrof aan de juistheid waarvan redeIijkerwijs
niet hoefde te worden getwijfeld. Ook in de onder het oude recht gewezen jurisprudentie is de
kwestie van de hoorplicht enkele malen aan de orde geweest. Volgens de Kroon verplichtte art. 38
ABW (oud) de gemeenteraad met zodanige voorschriften vast te stellen, dat elke indiener van een
bezwaarschrift moest worden gehoord." Niettemin toetste de Kroon of in het voorliggende geval
het achterwege laten van het horen van betrokkene kon worden gebilIijkt, of dat moest worden
geoordeeld dat deze in zijn belangen was geschaad."

27 Zie KB 5 februari 1979, JABW 1979/109 en KB 3 juli 1982, JABW 1982/236. In deze
uitspraken werd terecht verwezen naar de op dit punt duideIijke parlementaire behandeling van de
wijziging van art. 38 ABW (oud) bij Wet van 10 september 1970, Stb. 447. Bij die gelegenheid
werd het tweede dee 1 van de eerste volzin aan het artikel toegevoegd; een hoorplicht werd niet
opportuun geacht.
28 Zie het in de vorige noot genoemde KB van 3 juli 1982, waarin de Kroon bij haar afweging
wees op de aard van de kosten en de ter zake ten aanzien van de betrokkene reeds verschenen
KB's. Zie ook KB 22 augustus 1984, JABW 1985/6, waarin de Kroon bijzondere betekenis hechtte
aan het feit dat betrokkene naar aanleiding van oproepen in eerdere bezwaarschriftprocedures nog
nimmer was verschenen. Zie voor een uitspraak van recentere datum RvS, Wnd. Vz. AO 18
september 1990, JABW 1991118: een besluit van OS werd onder andere in strijd geacht met het
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Ret is mogelijk dat op gemeentelijk niveau een exteme adviescommissie voor
de bezwaarschriften wordt ingesteld. Instelling van een dergelijke commissie is
niet verplicht. Wordt echter tot instelling besloten en voldoet de commissie aan
de in art. 7:13, eerste lid, Awb gestelde eisen - er dient met name sprake te
zijn van een onafhankelijke voorzitter - dan zijn de in de overige leden van art.
7: 13 Awb gestelde regels van toepassing. Met name dient alsdan het horen van
de belanghebbende door de commissie te geschieden en dient het bestuursor-
gaan in voorkomende gevallen uitdrukkelijk te motiveren waarom wordt
afgeweken van het advies van de commissie.

De Awb stelt ter zake van het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift
bepaalde beslistermijnen. In principe dient die beslissing binnen zes weken na
ontvangst van het bezwaarschrift te worden genomen. Is een adviescommissie
voor de bezwaarschriften ingesteld, dan bedraagt de termijn tien weken (art.
7:10, eerste lid, Awb). De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag
waarop de indiener is verzocht een verzuim als bedoeld in art. 6:6 Awb te
hersteIlen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde
termijn ongebruikt is verstreken (art. 7:10, tweede lid, Awb). Ret bestuursor-
gaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verda-
ging wordt schriftelijk mededeling gedaan (art. 7:10, derde lid, Awb). Verder
uitstel is mogelijk voor zover de indiener van het bezwaarschrift daarrnee
instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen
worden geschaad of ermee instemmen (art. 7:10, vierde lid, Awb).

Bij overschrijding van de termijn is er sprake van een fictieve weigering en
kan er beroep worden ingesteld (art. 6:2, onder b, Awb). Ret uitvoeringsorgaan
blijft echter in beginsel verplicht een besluit op de aanvraag te nemen (art.
6:20 Awb). Beide bepalingen kwamen in de vorige paragraaf reeds aan de
orde.

Het oude recht kende geen beslistermijnen, doch wei de figuur van de fictieve weigering: indien
binnen een maand na de indiening van een bezwaarschrift geen beslissing was ontvangen, kon de
indiener binnen de tweede maand beroep instellen bij GS; zie art. 41 ABW (oud).

Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverwe-
ging van het bestreden besluit plaats (art. 7:11, eerste lid, Awb). Hiermee
wordt tot uitdrukking gebracht dat in de bezwaarschriftprocedure niet aIleen de
rechtmatigheid van het bestreden besluit moet worden getoetst, doch dat de
toetsing zich uitstrekt tot kwesties van beleid. De toetsing vindt ex nunc plaats,
hetgeen inhoudt dat rekening moet worden gehouden met aIle op dat moment
bekende zijnde feiten en omstandigheden, ook wanneer deze na het nemen van
het bestreden besluit zijn opgekomen.

algemene beginsel van behoorlijk bestuur dat een besluit met de nodige zorgvuldigheid moet
worden voorbereid en gegeven. Dit vereiste volgens de AG dat partijen in beginsel in de gelegen-
heid werden gesteld hun standpunten (in een hoorzitting) nader toe te lichten.
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De heroverweging vindt plaats op grondslag van het bezwaar. Vol gens de
regering vloeit uit deze formule enerzijds voort dat het bestuursorgaan niet
'ultra petita' mag gaan - onderdelen van het besluit die geheel los van de
aangevoerde bezwaren staan, blijven buiten beschouwing - en anderzijds dat
het bezwaarschrift niet mag leiden tot een verslechtering van de positie van de
indiener die zonder de bezwaarschriftenprocedure niet mogelijk zou zijn - een
'reformatio in peius' is uitgesloten."

Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuurs-
orgaan het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in plaats daarvan
een nieuw besluit (art. 7:11, tweede lid, Awb). De reikwijdte van de procedure
wordt hiermee nog eens benadrukt.

De bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift ligt
in handen van B en W. Indien gewenst kan deze beslissingsbevoegdheid
worden gedelegeerd aan een speciaal daartoe ingestelde commissie. Mandaat-
verlening aan gemeenteambtenaren ter zake van het beslissen op bezwaarschrif-
ten is uitdrukkelijk uitgesloten (art. 120, tweede lid, ABW). Zie over delegatie
en mandaatverlening nader hoofdstuk 5, § 2.3.

De beslissing op het bezwaarschrift dient te berusten op een deugdelijke
motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. Daarbij
wordt, indien van het horen van de belanghebbenden is afgezien, tevens aange-
geven op welke grond dat is geschied (art. 7: 12, eerste lid, Awb). Op laatstge-
noemd punt werd reeds eerder in deze paragraaf gewezen.

Bekendmaking van de beslissing geschiedt door toezending of uitreiking aan
degene tot wie zij is gericht (art. 7:12, tweede lid, Awb). Daarbij dient
mededeling te worden gedaan van de beroepsmogelijkheden die tegen de
beslissing bestaan (art. 7:12, vierde lid, Awb).

Vergelijkbare eisen werden gesteld in art. 40 ABW (oud).

De beslissing op het bezwaarschrift is een beschikking in de zin van de art. 1:3,
tweede lid, Awb. Dientengevolge zijn in beginsel de hoofdstukken 3 en 4 van
de Awb van toepassing. De toepasselijkheid van een groot aantal van de in
deze hoofdstukken opgenomen bepalingen is echter niet opportuun. Dit geldt
voor de afdelingen 3.4 en 3.5, art. 3:41 tim 3:45 en voor hoofdstuk 4, met
uitzondering van art. 4:19. Artikel 7:14 Awb sluit de toepasselijkheid van deze
bepalingen op de beslissing op het bezwaarschrift uit.

4. Beroep in eerste aanleg

Hoofdstuk 8 van de Awb geeft een uitgebreide regeling van de procedure voor
het beroep op de rechtbank. Ik besteed er in de onderhavige paragraaf slechts

29 Zie T&C Awb (Polak), aant. 2 bij art. 7:11.
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summier aandacht aan. Voor een meer uitvoerige behandeling van het bestuurs-
procesrecht verwijs ik naar de op dat terre in bestaande literatuur."

Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank
(art. 8:1, eerste lid, Awb). Bevoegd is de rechtbank binnen wiens rechtsgebied
de gemeente die het bestreden besluit heeft genomen haar zetel heeft (art. 8:7,
eerste lid, Awb). In de vorige paragraaf zagen we dat het beroep vooraf wordt
gegaan door een verplichte bezwaarschriftprocedure. Wie als belanghebbende
geldt en wat moet worden verstaan onder besluit, kwam reeds aan de orde in §
2 van dit hoofdstuk. De in die paragraaf behandelde algemene bepalingen over
bezwaar en beroep zijn ook van toepassing op het beroep bij de rechtbank.
Voor zaken als de vorm en inhoud van het beroepschrift, de termijn waarbin-
nen beroep moet worden ingesteld en de doorzendplicht verwijs ik dan ook
naar § 2.

Het beroep wordt in beginsel behandeld door een enkelvoudige kamer. In
afwijking van dit uitgangspunt is behandeling door een meervoudige kamer
mogelijk (art. 8:10 Awb). Een rechter-commissaris kan met het vooronderzoek
of een gedeelte daarvan worden belast (art. 8:12 Awb).

Als partijen in het geding moeten worden aangemerkt de indiener van het
beroepschrift als eiser en het verwerend bestuursorgaan. Er is geen sprake van
verplichte procesvertegenwoordiging. Partijen bezitten wei de mogelijkheid om
zich te laten bijstaan of door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen (art.
8:24 Awb). Handelingsonbekwamen worden in beginsel vertegenwoordigd door
hun wettelijk vertegenwoordiger. In afwijking van deze regel kan de hande-
lingsonbekwame zelf in het geding optreden, indien hij tot redelijke waardering
van zijn belangen in staat kan worden geacht (art. 8:21 Awb). Deze bepaling is
met name in het kader van de bijstandsverlening aan minderjarigen van belang.

De Awb voorziet, een en ander onder nadere voorwaarden, in een verschij-
ningsplicht, een informatieplicht en een geheimhoudingsplicht van partijen (art.
8:27 tim 8:29 Awb). Ook zijn partijen verplicht hun medewerking te verlenen
aan een door een deskundige te verrichten onderzoek, als regel van medische
aard (art. 8:30 Awb). Het is aan de rechtbank om te beoordelen welke gevol-
gen moeten worden verbonden aan het niet nakomen van de genoemde
verplichtingen door een van de partijen (art. 8:31 Awb). Men kan denken aan
gegrondverklaring of niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, eventueel in
combinatie met een veroordeling in de proceskosten.

De indiener van het beroepschrift is een griffierecht verschuldigd. In bijstands-
zaken bedraagt dit f 50 voor natuurlijke personen en f 400 voor rechtsperso-
nen. Het verschuldigde bedrag moet tijdig, dat wil zeggen binnen vier weken
na de dag van verzending van de mededeling van de griffier rond de verschul-

30 Zie met name Kleijn e.a (1994).
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digdheid van het griffiereeht, worden betaald. Termijnoversehrijding leidt tot
niet-ontvankelijkverklaring, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld
dat de indiener in verzuim is geweest (art. 8:41, tweede lid, Awb).

De Awb geeft bepalingen inzake het door de reehtbank te verriehten vooron-
derzoek (art. 8:42 tim 8:51 Awb). In het kader van dit onderzoek vindt onder
andere een uitwisseling plaats van de op de zaak betrekking hebbende stukken,
kunnen getuigen worden opgeroepen en deskundigen worden benoemd voor het
instellen van een onderzoek.

De rechtbank kan, indien de zaak spoedeisend is, kiezen voor een versnelde
behandeling (art. 8:52 Awb). In dat kader kan een beperking plaatsvinden van
de omvang van het vooronderzoek en kunnen proceduretermijnen worden
ingekort.

In bepaalde gevallen is het mogelijk het beroep zonder zitting af te doen; de
Awb spreekt van een vereenvoudigde behandeling. Hiertoe bestaat aanleiding
indien de rechtbank kennelijk onbevoegd is of het beroep kennelijk niet-
ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond (art. 8:54 Awb). De
belanghebbende kan tegen een uitspraak van die strekking binnen zes weken in
verzet komen bij de reehtbank. De indiener van het verzetsehrift die daarom
heeft gevraagd, wordt door de rechtbank gehoord. De uitspraak op het verzet
strekt tot niet-ontvankelijkverklaring, ongegrondverklaring of gegrondverkla-
ring. In laatstgenoemd geval vervalt de uitspraak waartegen verzet was gedaan
en wordt het onderzoek voortgezet in de stand waarin het zieh bevond (art.
8:55 Awb).

Als regel wordt het vooronderzoek gevolg door een onderzoek fer zitting. De
zitting geeft partijen de mogelijkheid hun standpunten mondeling toe te lichten.
De Awb geeft bepalingen betreffende de gang van zaken rond en op de zitting;
zie art. 8:56 tim 8:65 Awb.

Na afronding van het onderzoek doet de reehtbank uitspraak. Dit kan sehrifte-
lijk of mondeling gesehieden. De schriftelijke uitspraak wordt in beginsel
binnen zes weken na het sluiten van het onderzoek gedaan. In bijzondere
omstandigheden kan de rechtbank deze termijn met ten hoogste zes weken
verlengen (art. 8:66 Awb). Het betreft mer termijnen van orde; aan overschrij-
ding ervan zijn derhalve geen rechtsgevolgen verbonden. De rechtbank kan na
sluiting van het onderzoek ter zitting ook onmiddellijk mondeling uitspraak
doen (8:67 Awb).

De rechtbank doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de
overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onder-
zoek ter zitting. De rechtbank is verplicht ambtshalve de rechtsgronden aan te
vullen en heeft de bevoegdheid tot ambtshalve aanvulling van de feiten (art.
8:69 Awb). De regering is van mening dat de rechter niet buiten de vordering
dient te treden en dat de indiener van het beroepschrift door het instellen van
beroep niet in een slechtere positie mag komen. Er zou echter geen bezwaar
bestaan tegen het zelf in de zaak voorzien door de reehter in het geval het
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bestuursorgaan op grond van in de procedure gebleken nieuwe feiten en
omstandigheden bevoegd en verplicht zou zijn het bestreden besluit ten nadele
van appelant te wijzigen."

De toetsing van de rechter geschiedt ex tunc, dat wil zeggen op basis van de
situatie zoals die was op het moment dat het bestreden besluit werd genomen;
met nadien opgekomen feiten en omstandigheden houdt hij geen rekening. In
de bezwaarschriftprocedure - zo zagen we in de vorige paragraaf - is dit laatste
weI het geval; hier vindt een toetsing ex nunc plaats. Ook in een ander opzicht
verschilt de toetsing door de rechter van de door B en W verrichte toetsing.
Waar laatstgenoemde zich uitstrekt tot zowel de rechtmatigheid als de doelma-
tigheid van het bestreden besluit, beperkt de rechter zich tot de rechtmatigheid.
Betreft het een zogenaamde gebonden beslissing, dan toetst de rechter 'vol'.
Denk bijvoorbeeld aan beslissingen waarbij de invulling van wettelijke begrip-
pen, zoals het begrip noodzakelijke kosten van het bestaan of het begrip geza-
menlijke huishouding, aan de orde is. Is er daarentegen sprake van 'vrije'
beslissingen, dat wil zeggen beslissingen ten aanzien waarvan B en W over
beleidsvrijheid beschikt, dan toetst de rechter 'marginaal'. Aan de orde is dan
de vraag of B en W bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid
tot de bestreden beslissing hebben kunnen komen. Als voorbeelden van vrije
beslissingen noem ik de beslissingen inzake de bijstandsverlening aan illegale
vreemdelingen of de afwijking van het beginsel van gezinsbijstand.

De uitspraak van de rechter strekt tot onbevoegdverklaring van de rechtbank
of tot niet-ontvankelijkverklaring, ongegrondverklaring of gegrondverklaring
van het beroep (art. 8:70 Awb). In laatstgenoemd geval gaat de rechtbank in
beginsel over tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het bestreden besluit
(art. 8:72, eerste lid, Awb). Hierboven, in § 2 van dit hoofdstuk, werd echter al
gewezen op het feit dat ingevolge art. 6:22 Awb vernietiging achterwege blijft
indien er sprake is van schending van een vormvoorschrift en de belangheb-
bende daardoor niet is benadeeld. De vemietiging werkt ex tunc: ze leidt tot
vemietiging van de rechtsgevolgen van het besluit of van het vernietigde
gedeelte daarvan (art. 8:72, eerste en tweede lid, Awb). In afwijking van deze
regel kan de rechtbank bepalen dat de bedoelde rechtsgevolgen geheel of
gedeeltelijk in stand blijven (art. 8:72, derde lid, Awb). De rechtbank kan zelf
in de zaak voorzien (art. 8:72, vierde lid, Awb). Ze kan het bestuursorgaan ook
opdragen een nieuw besluit te nemen of een andere handeling te verrichten met
inachtneming van haar uitspraak. Hiervoor kan de rechtbank een termijn
stellen, aan de nakoming waarvan ze een dwangsom kan verbinden (art. 8:72,
vijfde en zevende lid, Awb).

Bij gegrondverklaring van het beroep kan de rechtbank op verzoek van
betrokkene en indien daarvoor gronden zijn de gemeente veroordelen tot een
schadevergoeding. Het kan nodig zijn hiervoor over te gaan tot heropening van

31 T&C Awb (Polak), aant. I bij art. 8:69.
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het onderzoek (art. 8:73 Awb).32 Bij gegrondverklaring spreekt de reehtbank
tevens uit dat de gemeente overgaat tot vergoeding van het door de indiener
van het beroepsehrift betaalde griffierecht. Luidt de uitspraak anders, dan heeft
de reehtbank de bevoegdheid de gemeente tot een gehele of gedeeltelijke
vergoeding van het griffierecht te verpliehten (art. 8:74 Awb).

Bij uitsluiting van de burgerlijke reehter is de administratieve reehter
bevoegd, op verzoek of ambtshalve, over te gaan tot een proceskostenveroor-
deling. Zulks is mogelijk niet alleen bij gegrondverklaring van het beroep,
doeh ook in geval van ongegrondverklaring of onbevoegdverklaring. Ten
aanzien van natuurlijke personen geldt als nadere voorwaarde dat er sprake
moet zijn geweest van kennelijk onredelijk gebruik van procesreeht (art. 8:75
Awb).33

De wet stelt eisen aan de inhoud van de sehriftelijke uitspraak. Deze moet
onder andere de gronden van de beslissing vermelden. Indien de uitspraak
strekt tot gegrondverklaring van het beroep, wordt tevens vermeld welke
gesehreven of ongesehreven reehtsregel of welk algemeen reehtsbeginsel
gesehonden wordt geoordeeld (art. 8:77 Awb). Met dat laatste is tot uitdruk-
king gebraeht dat de reehter zijn toets mag uitstrekken niet alleen tot de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, doeh ook tot algemene rechtsbe-
ginselen die ook buiten de sfeer van het bestuursreeht gelding hebben. Daarbij
is bijvoorbeeld gedaeht aan het ne bis in idem-beginsel, het beginsel dat een
sanetie evenredig behoort te zijn aan de ernst van het feit en het beginsel dat
hetgeen ten onreehte als betaling is ontvangen, dient te worden terugbetaald."

Partijen hebben de mogelijkheid bij de reehtbank een verzoek in te dienen tot
herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak. Het verzoek moet
worden gegrond op feiten en omstandigheden die: (a) hebben plaatsgevonden
v66r de uitspraak; (b) bij de indiener van het verzoeksehrift voor de uitspraak
niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn; en (c) waren zij
bij de reehtbank eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden
hebben kunnen leiden (art. 8:88 Awb).

32Tot dusver was de toekenning van schadevergoeding een zaak van de burgerlijke rechter. De
burger was in dat kader genoodzaakt een aparte procedure op te starten. Ook thans nog kan de
civielrechtelijke weg worden bewandeld; ook kan de administratieve rechter betrokkene ter zake
van de schadevergoeding naar de civie\e kamer van de rechtbank verwijzen. De wetgever hoopt
echter op een geleideJijke ontwikkeling waarbij de administratieve rechter meer en meer zelf het
schadevergoedingsaspectafdoet; zie T&C Awb (Polak), aant. I bij art. 8:73.
33Bij KB van 22 december 1993, Stb. 763 (Besluit proceskosten bestuursrecht), zijn nadere regels
gesteld aan de hand waarvan de rechter kan vaststellen welk bedrag in een bepaald geval als
proceskostenvergoeding kan worden toegewezen.
34 Zie T&C Awb (polak), aant. 2 bij art. 8:77. De hier geschetste bepaling maakt het onnodig om
nog speciale toetsingsgronden in de wet op te nemen.
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5. Hoger beroep

Het merendeel van de in § 2 van dit hoofdstuk behandelde algemene bepalin-
gen inzake bezwaar en beroep, zijn ook op het hoger beroep van toepassing
(art. 6:24, eerste lid, Awb). Dat geldt uitdrukkelijk niet voor de regeling van
art. 6:12 Awb. De belanghebbende kan met andere woorden niet in beroep
komen tegen het uitblijven van een uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg.
De Awb geeft in art. 8:66 een termijn van orde voor het geven van een
uitspraak; aan de overschrijding van deze termijn zijn geen rechtsgevolgen
verbonden.

Tegen een uitspraak van de rechtbank in een bijstandsgeschil kan hoger beroep
worden ingesteld bij de CRvB (art. 18 Bw). Het in de vorige paragraaf
behandelde uniforme bestuursprocesrecht is voor het grootste deel ook op dit
hoger beroep van toepassing (art. 21, eerste lid, Bw). Ik kan hiema dan ook
met een enkele aanvullende opmerking volstaan en verwijs voor het overige
naar § 4.

Ter zake van het hoger beroep geldt een afwijkende regeling voor het ver-
schuldigde griffierecht. Dit bedraagt in bijstandsgeschillen voor natuurlijke
personen f 150 en voor rechtspersonen f 600 (art. 22, tweede lid, Bw).

De uitspraak van de CRvB houdt Of een bevestiging Of een gehele of
gedeelijke vemietiging van de uitspraak van de rechtbank in. In laatstgenoemd
geval doet de Raad wat de rechtbank zou behoren te doen (art. 24 Bw). De
uitspraak houdt dan tevens in dat aan de indiener van het beroepschrift het
door hem betaalde griffierecht wordt vergoed (art. 25, eerste lid, Bw).

De CRvB besluit tot terugverwijzing naar de rechtbank indien: (a) de recht-
bank haar onbevoegdheid of de niet-ontvankelijkheid van het beroep heeft
uitgesproken en de Raad deze uitspraak vernietigt met bevoegdverklaring van
de rechtbank onderscheidenlijk ontvankelijkverklaring van het beroep; of (b) de
Raad om andere redenen van oordeel is dat de zaak opnieuw door de rechtbank
moet worden behandeld (art. 26, eerste lid, Bw). In de onder (a) genoemde
gevallen kan de CRvB de zaak ook zonder terugverwijzing afdoen, indien zij
naar zijn oordeel geen nadere behandeling door de rechtbank behoeft (art. 27
Bw).

6. Voorlopige voorziening

Hangende een bezwaarof beroep kan de president van de rechtbank op
verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist (art. 8:81, eerste lid, Awb). Eenzelfde
bevoegdheid heeft de voorzitter van de CRvB hangende een beroep bij die raad
(art. 17 Bw). Hangende het bezwaar kan het verzoek worden gedaan door de
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indiener van het bezwaarschrift, hangende het beroep of hoger beroep door een
van beide partijen (art. 8:81, tweede en derde lid, Awb).

Als regel zal het de belanghebbende zijn die een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening indient. Het verzoek kan er bijvoorbeeld toe
strekken dat onverwijld bijstand wordt verleend of dat een besluit tot beeindi-
ging van de bijstandsverlening wordt geschorst. De president van de rechtbank
respectievelijk de voorzitter van de CRvB zal de spoedeisendheid van het
verzoek dienen te beoordelen. In dat verband zal de financiele positie van de
verzoeker globaal in beschouwing worden genomen. Vervolgens dient een
belangenafiveging plaats te vinden: tegenover het met toewijzing van het
verzoek te dienen belang staat het met het bestreden besluit te dienen belang.
In dat verband zal als regel niet kunnen worden ontkomen aan een voorlopig
oordeel omtrent de vraag of het bestreden besluit in de bodemprocedure in
stand kan blijven.

Het is nog wat vroeg om ten aanzien van de tot dusver verschenen uitspraken in het kader van de
voorlopige voorzieningen ABW algemene conclusies te formuleren. Ik volsta thans met het
noemen van een drietal illustratieve voorbeelden: Vz. CRvB 1 maart 1994, JB 1994/55; Pres. rb.
,s-Gravenhage 8 maart 1994, JB 1994/66 en Pres. rb. Roerrnond 18 maart 1994, JB 1994/76.

De Awb geeft een regeling voor de betaling, terugbetaling en vergoeding van
griffierecht die aansluit op de in § 4 respectievelijk § 5 besproken algemene
regeling (art. 8:82 Awb en art. 23 Bw). De president kan uitspraak doen met
en zonder zitting (art. 8:83 Awb). De uitspraak strekt tot onbevoegdverklaring
van de president, niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek, afwijzing van
het verzoek of gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek (art. 8:84
Awb). De president kan in zijn uitspraak bepalen wanneer de voorlopige
voorziening vervalt; in een aantal gevallen vervalt deze van rechtswege (art.
8:85 Awb). Heeft een zitting plaatsgevonden, en is de president van oordeel
dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van
de zaak, dan kan hij onmiddellijk uitspraak doen in de hooJdzaak (art. 8:86
Awb). Tegen de uitspraak van de president staat geen hoger beroep open,
tenzij hij tevens uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak (art. 18, tweede lid,
onder c, Bw). Tot slot wijs ik erop dat de president ambtshalve of op verzoek
tot opheffing oj wijziging van een voorlopige voorziening kan overgaan (art.
8:87 Awb).

De mogelijkheid tot het treffen van een voorlopige voorziening hangende het beroep bestond ook
onder het oude recht. Artikel 107 Wet RvS opende voor de belanghebbende de mogelijkheid tot
indiening van een verzoek tot gehele of gedeeltelijke schorsing van een besluit hangende het
beroep op de Afdeling geschillen van bestuur, op grond dat de uitvoering van het besluit voor de
belanghebbende een onevenredig nadeel met zich zou brengen in verhouding tot het door een
onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang. Ook kon op verzoek van de belangheb-
bende een voorlopige voorziening worden getroffen ter voorkoming van onevenredig nadeel als
hiervoor bedoeld. Gelet op het onder het oude recht bestaande administratief beroep bij OS komen
we in de oude jurisprudentie veel uitspraken tegen van de RvS, gewezen naar aanleiding van
schorsingsverzoeken van B en W, gerichten tegen uitspraken van OS.
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7. Onverwijlde bijstandsverlening

Gelet op het karakter van de ABW als laatste voorziening in het stelsel van
sociale zekerheid, bestaat er behoefte aan de mogelijkheid van onverwijlde
bijstandsverlening voor het geval B en W weigeren de aanvrager van bijstand,
in afwachting van een beslissing op diens aanvraag, een (toereikend) voorschot
toe te kennen. De in de vorige paragraaf besproken mogelijkheid tot het vragen
van een voorlopige voorziening aan de president van de rechtbank biedt niet
altijd uitkomst, nu eerst hangende het bezwaar om een dergelijke voorziening
kan worden verzocht. Alvorens bezwaar kan worden gemaakt dient echter eerst
een beslissing van B en W voorhanden te zijn respectievelijk dient de toepas-
selijke beslistermijn te zijn verstreken. Tegen die achtergrond kan de voorzitter
van GS, indien naar zijn oordeel de noodzaak tot onverwijlde bijstand aanwe-
zig is, op verzoek van de belanghebbende besluiten dat B en W algemene
bijstand verlenen (art. 140, eerste lid, ABW). De bijstand wordt bij wijze van
voorschot verleend. Hij heeft de vorm van een renteloze geldlening (art. 140,
derde lid, ABW).

Tegen het besluit van de voorzitter van GS staat geen beroep open. Artikel
140 ABW is namelijk opgenomen in de bij de Awb behorende negatieve lijst;
zie art. 8:5 Awb.35 Het ontbreken van een beroepsmogelijkheid wordt gemoti-
veerd met de stelling dat de beslissing van de voorzitter van GS ziet op een
overbruggingsperiode in de bestuurlijke voorfase. Deze fase dient volgens de
regering niet te worden verlengd, omdat de belanghebbende na die fase gebruik
kan maken van de reguliere rechtsbescherming."

De beslissing van de voorzitter van GS vervalt, zodra de beslissing van B en
W inzake de verlening van algemene bijstand onherroepelijk is geworden dan
weI de rechtbank op het beroep heeft beslist. De beslissing vervalt eveneens
met ingang van de datum waarop een door de president van de rechtbank
getroffen voorlopige voorziening in werking treedt (art. 140, tweede lid,
ABW).

De rnogelijkheid van onverwijlde bijstandsverlening is overgenomen uit het oude recht; zie art. 45
ABW (oud). Tegen een beslissing van de voorzitter van GS stonden de voorzieningen van de Wet
Arob open. Zulks heeft geleid tot een zeer aanzienlijke hoeveelheid jurisprudentie. Gelet op het
ontbreken van rechtsmiddelen in het geldende recht, is de vraag in of en, zo ja, in hoeverre deze
jurisprudentie nog van belang is.

35 Op grond hiervan achtte de president van de rechtbank 's-Gravenhage zich kennelijk onbevoegd
kennis te nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening ten aanzien van een door de
voorzitter van as afgewezen verzoek om onverwijlde bijstandsverlening; zie JB 1994/36.
36 MvT, bIz. 194.
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8. Ontwikkeling

De herinrichting van de ABW heeft op het terrein van de reehtsbeseherming in
het bijstandsreeht niet tot wezenlijke aanpassingen geleid. Gelet op de recent
doorgevoerde eerste fase van de herziening van de reehterlijke organisatie,
wekt zulks geen verbazing. Deze herziening leidde immers tot een fundamente-
Ie wijziging van het systeem van reehtsbeseherming in het bijstandsreeht.
Gekozen werd voor de mogelijkheid van beroep op een onajhankelijke rechter.
Kon de door de TwK bewandelde weg van verzelfstandiging van de Afdeling
gesehillen van bestuur van de Raad van State nog worden gekarakteriseerd als
halfslachtig - het ging overigens ook om een tijdelijke regeling - de per 1
januari 1994 bestaande bevoegdheidstoedeling aan de sectoren bestuursreeht
van de rechtbanken constitueert een definitieve breuk met het administratieve
beroep. Blijkbaar werden de bij de totstandkoming van de ABW aangevoerde
gronden om te kiezen voor administratief beroep in plaats van administratieve
reehtspraak niet langer valide geacht.

Naast een nieuwe rechter is er ook sprake van een nieuw procesrecht: waar
voorheen gemeentelijke verordeningen, provinciale verordeningen, de Wet op
de Raad van State, de Wet Arob, de TwK en in beperkte mate de ABW zelf in
het procesrecht voorzagen, geldt thans het uniforme bestuursprocesrecht van de
Algemene wet bestuursrecht en het restant van de Beroepswet.

De geschetste herziening is niet alleen vanuit inhoudelijk oogpunt toe te
juichen - bij een recht op bijstand hoort een beroep op een onafhankelijke
reehter - ook vanuit een oogpunt van helderheid en doorzichtigheid van het
bijstandsrecht is er sprake van een belangrijke vooruitgang.

Enigszins spijtig was het gebrek aan samenloop tussen de herziening van de
rechterlijke organisatie en de herinriehting van de ABW. Ais gevolg hiervan
hebben de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken en de CRvB zich moeten
inwerken in het oude bijstandsrecht om thans - twee jaar later - met een geheel
nieuwe wet te worden geconfronteerd. Van een nutteloze investering is
overigens geen sprake; zoals reeds eerder werd betoogd moet voor een goed
begrip van het geldende bijstandsrecht kennis van het oude recht onontbeerlijk
worden geacht.

9. Vergelijking met bet overige sociale-zekerheidsrecht

Anders dan in de ABW en de op dezelfde leest geschoeide lOA W en IOAZ,
kent men in het soeiale-verzekeringsrecht al van oudsher het beroep op een
onajhankelijke rechter. Er was voorzien in een beroepsgang in twee instanties:
in eerste aanleg waren de Raden van Beroep bevoegd, in hoger beroep de
CRvB. Om beroep te kunnen instellen diende men de beschikking te hebben
over een door het uitvoeringorgaan afgegeven voor beroep vatbare beslissing.
Een verzoek om afgifte van een voor beroep vatbare beslissing bood het
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uitvoeringsorgaan feitelijk de gelegenheid de primaire beslissing nog eens in
heroverweging te nemen. In het kader van de meergenoemde herziening van de
rechterlijke organisatie heeft een aanpassing van het stelsel van rechtsbescher-
ming plaatsgevonden. Terwijl de CRvB voorlopig als hoger beroepsorgaan
werd gehandhaafd, werden de Raden van Beroep gemtegreerd in de rechtban-
ken. Verder werd ook in sociale-verzekeringszaken een bezwaarschriftprocedu-
re geintroduceerd; de figuur van de vbvb verdween. Thans geldt voor het
gehele sociale-zekerheidsrecht een zo goed als uniforme rechtsgang.

Het procesrecht in sociale-verzekeringszaken was neergelegd in de Beroeps-
wet. Thans geldt het uniforme bestuursprocesrecht van de Awb; van de oude
Beroepswet resteren nog een aantal artikelen die betrekking hebben op het
hoger beroep bij de CRvB. Ik merk op dat voor de totstandbrenging van het
uniforme bestuursprocesrecht in niet onbelangrijke mate is geput uit de oude
Beroepswet; veel zaken zijn daardoor inhoudelijk onveranderd gebleven.

De herziening van de rechterlijke organisatie en de invoering van het bestuurs-
procesrecht van de Awb hebben op het terrein van het sociale-zekerheidsrecht
geleid tot een in beginsel uniforme inrichting van de rechtsbescherming."
Toch bestaan er nog een aantal uitzonderingen op het principe van uniformiteit
waarop ik de aandacht zou willen vestigen. In de eerste plaats geldt voor een
termijn van drie jaar geen verplichte bezwaarschriftprocedure voor vrijwel alle
geschillen op grond van de ZW, de WA~, de AAW, de TW, de Wet TBA, de
ZFW en de AWBZ. De tijdelijke uitzondering is onder andere ingegeven door
de wens de met de invoering van de bezwaarschriftprocedure gepaard gaande
kosten te beperken. In geschillen ter zake van aanspraken op verstrekkingen
ingevolge de ZFW en de AWBZ blijft voorlopig de bijzondere voorprocedure
via de Ziekenfondsraad van toepassing: alvorens zich tot de rechter te wenden
dient de belanghebbende de Raad om advies te vragen. Een tweede differentia-
tie waarop ik wijs betreft de bezwaarbeslistermijn. In geschillen betreffende de
ABW, de IOAW en de IOAZ geldt, zo zagen we in § 4, de in de' Awb
neergelegde termijn van zes of - indien een adviescommissie voor de bezwaar-
schriften is ingesteld - tien weken. De overige sociale-zekerheidswetten
voorzien in een langere beslistermijn van - doorgaans - dertien weken." Als
derde en laatste bijzonderheid noem ik het feit dat ZW-geschillen betreffende
het bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken evenals geschil-
len van geneeskundige aard op grond van de ZFW en de AWBZ steeds worden
afgedaan langs de weg van de versnelde behandeling.

37 Zie voor een uiteenzetting van de rechtsbeschenning in het sociale-zekerheidsrecht Noordam
(1994). biz. 323-344.
38 Overigens zal na invoering van de bezwaarschriftprocedure in de ZW ter zake van geschillen
betreffende het bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken een kortere tennijn van
twee weken gelden. Ter zake van de genoemde geschillen bestaat thans reeds een afwijkende
beroepstermijn van twee in plaats van zes weken.
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Hoofdstuk 12

Slotbeschouwing

1. Inleiding

In de voorgaande hoofstukken is een uitgebreide analyse gegeven van het
geldende bijstandsrecht. In die analyse, ik merkte het reeds in het inleidende
hoofdstuk op, is de zin en waarde van deze studie gelegen. Het verschaft de
verschillende partijen in het bijstandsrecht duidelijkheid omtrent de rechten en
plichten die voor hen uit het bijstandsrecht voortvloeien. Het biedt de centrale
overheid en de gemeenten een beter zicht op het voorhanden zijnde instrumen-
tarium en de burger op de waarborgen die in het bijstandsrecht zijn gelegen. Ik
ga in deze slotbeschouing de resultaten van de juridische analyse niet nog eens
kort samenvatten. In een dergelijke samenvatting zou naar mijn mening geen
enkele meerwaarde zijn gelegen. Anders ligt zulks ten aanzien van twee andere
aandachtspunten die in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest.
Ik doel op de historische ontwikkeling van het bijstandsrecht enerzijds en op
de vergelijking tussen het bijstandsrecht en het overige sociale-zekerheidsrecht
anderzijds. Het aan de orde stellen van deze twee aandachtspunten had als doel
de resultaten van de juridische analyse in een breder kader te plaatsen om aldus
de zeggingskracht ervan te vergroten. Het lijkt zinvol bij wijze van afronding
de voomaamste bevindingen ten aanzien van beide aandachtspunten op een rij
te zetten. Voor wat betreft de ontwikkeling van het bijstandsrecht is dan met
name de vraag aan de orde tot welke veranderingen de herinrichting van de
ABW heeft geleid en op welke wijze de herinrichting past in de historische
ontwikkeling die eraan voorafging. Deze vraag komt in § 2 aan de orde. In § 3
wordt vervolgens de vraag beantwoord in welke zin het bijstandsrecht zich
(nog) onderscheidt van het overige sociale-zekerheidsrecht.

Met de afronding van het historische perspectief en het vergelijkingsperspec-
tief zijn de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksdoelstellingen vervuld.
Het is dan ook bij wijze van naschrift dat ik in § 4 kort zou willen stilstaan bij
een kwestie die weliswaar niet expliciet voorwerp van onderzoek is geweest,
doch die in feite steeds op de achtergrond aanwezig was. Ik doel op de kwestie
van de aan het bijstandsrecht ten grondslag liggende doelstellingen en, in het
verlengde daarvan, op de effectiviteit van het bijstandsrecht en de bijstandsver-
lening. Aan de orde is de vraag of het geldende bijstandsrecht een geschikt
instrument vormt om de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen te
realiseren.
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2. Evolutie van bet bijstandsrecbt

2.1. Recht op bijstand

Een van de belangrijkste resultaten van de historische ontwikkeling van het
bijstandsrecht - zo zagen we in hoofdstuk 2 - was de wettelijke erkenning van
een overheidsplicht tot bijstandsverlening in de ABW van 1963. Met deze
overheidsplicht correspondeerde een recht op bijstand van de burger, hetgeen
door de opname van een sociaal grondrecht op bijstand in de Grondwet van
1983 werd bevestigd. In de nieuwe ABW wordt hierbij aangesloten; conform
de grondwettelijke terminologie wordt thans uitdrukkelijk gesproken van een
recht op bijstand van de belanghebbende.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat de wettelijke erkenning van een recht
op bijstand nog betrekkelijk weinig zegt over de rechtspositie van de burger.
De mate waarin diens subjectieve recht concrete waarborgen biedt, is sterk
afhankelijk van de nadere uitwerking van dit recht in de regelgeving. Twee
zaken zijn daarbij in het bijzonder van belang. In de eerste plaats moet
duidelijk zijn onder welke voorwaarden recht op bijstand bestaat. Vervolgens
moet duidelijk zijn op welke prestaties men recht heeft indien aan de voor-
waarden wordt voldaan.

In algemene zin kan worden gesteld dat de voorwaarden voor het recht op
bijstand in het kader van de herinrichting van de ABW in wezen hetzelfde zijn
gebleven. De ABW is ook na de herinrichting een voorziening in de noodza-
kelijke kosten van het bestaan voor Nederlanders hier te lande en daarmee
gelijkgestelde vreemdelingen die over onvoldoende middelen van bestaan
beschikken. Daarbij geldt nog steeds dat echtgenoten geen individueel recht op
bijstand hebben en verschaft het 'individualiseringsbeginsel' ook nu nog de
rnogelijkheid om - bij wijze van uitzondering - af te wijken van de algemene
regels. Ondanks deze overeenkomsten op hoofdlijnen is er op onderdelen
sprake van belangrijke modificaties.

Een eerste reeks van modificaties kent als gemeenschappelijk gevolg dat de
toegang tot de ABW voor bepaalde personencategorieen of bepaalde kosten
moeilijker is geworden of zelfs geheel is afgesloten. Ik wijs in dat verband in
de eerste plaats op de uitsluiting van het recht op bijstand van jongeren van 18
tot 21 jaar. Zij worden onder het nieuwe recht geacht zelfstandig in hun
onderhoud te voorzien, hetzij via het verrichten van werk, hetzij via het volgen
van scholing waarvoor studiefinanciering wordt ontvangen. Blijkt die veronder-
stelling onjuist, dan worden de betreffende jongeren niet langer door de ABW
opgevangen, doch vallen ze in beginsel terug op de onderhoudsplicht van hun
ouders. Men zou kunnen spreken van een terugtred van de overheid ten
opzichte van civielrechtelijke onderhoudsaanspraken. In feite ligt deze terugtred
in het verlengde van de kort v66r de herinrichting gerealiseerde omzetting van
de bevoegdheid tot verhaal van kosten van bijstand in een verhaalsverplichting.
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Die omzetting leidde reeds tot een accentuering van het complementaire
karakter van de ABW ten opzichte van civielrechtelijke onderhoudsaanspraken
en vormde een breekpunt in de historische ontwikkeling, die immers lange tijd
in het teken heeft gestaan van een voortdurende terugdringing van de terugvor-
dering en het verhaal. Een tweede wijziging die de aandacht vraagt betreft de
afschaffing van de mogeJijkheid om aan Nederlanders in het buitenland
bijstand te verlenen. Ook hierin is een beperking van de overheidsverant-
woordelijkheid voor de bestaansvoorziening gelegen. Hetzelfde geldt voor de
in het kader van de decentralisatie van de bijzondere bijstand gerealiseerde ver-
scherpte afbakening van de ABW ten opzichte van voorliggende voorzieningen
en de uitdrukkelijke benoeming van bepaalde kosten als niet noodzakelijke
kosten.

De grenzen van de overheidsverantwoordelijkheid voor de voorziening in de
noodzakelijke kosten van het bestaan, zo blijkt uit de geschetste veranderingen,
worden na de herinrichting van de ABW scherper getrokken dan voorheen. De
herinrichting heeft daamaast geleid tot een belangrijke verschuiving in de
verantwoordelijkheidsverdeling voor de bestaansvoorziening van burgers van
de centrale overheid naar de gemeenten. Stond de decentralisatie van de
bijzondere bijstand reeds in het teken van een uitbreiding van de gemeentelijke
beleidsvrijheid, met de introductie van een systeem van landelijke bijstandsnor-
men en gemeentelijke toeslagen en verlagingen heeft de gemeente ook bij de
verlening van algemene bijstand een eigen verantwoordelijkheid gekregen.

Ook onder het nieuwe recht - zo merkte ik reeds op - komt in voorkomende
gevallen het recht op bijstand aan de echtgenoten gezamenlijk toe. De afstem-
ming van het recht op bijstand op de situatie van de echtgenoten gezamenlijk is
het belangrijkste aspect van het bij de herinrichting van de ABW gehandhaafde
beginsel van gezinsbijstand. De praktische toepassing van dit beginsel stelt de
gemeenten al sinds jaar en dag voor grote problemen. Teneinde hieraan
enigszins tegemoet te komen, voorziet de heringerichte ABW in een nieuwe
definitie van het begrip gezamenlijke huishouding en -in bepaalde situaties - in
een zekere verlichting van de gemeentelijke bewijslast.

2.2. Verplichtingen

Net als aan het oude recht ligt ook aan de nieuwe ABW het principe ten
grondslag dat een ieder primair zelf verantwoordelijk is voor de voorziening in
het bestaan. De van oudsher aan het recht op bijstand verbonden verplichtingen
- evenals de daaraan verbonden sanctiebepalingen - vinden we dan ook in het
geldende recht terug. In het kader van de herinrichting van de ABW is het
belang van met name de verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling sterk
benadrukt. Zo heeft de wetgever met de integratie van de RWW in de ABW
een einde willen maken aan de onder het oude recht bestaande uitvoeringsprak-
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tijk om aan niet-RWW-ers - het zogenaamde ABW-sec-bestand - niet of
nauwelijks verplichtingen tot arbeidsinschakeling op te leggen. Thans dienen
bijvoorbeeld ook alleenstaande ouders met oudere kinderen met de arbeids-
verplichting te worden geconfronteerd. De wetgever heeft er daarnaast voor
gekozen de arbeidsverplichting in het vervolg als regel aan beide partners in
een samenlevingsverband op te leggen.

2.3. Procedure

Tijdens de herinrichtingsoperatie is uitgebreid stilgestaan bij het belang van de
procedure die moet leiden tot het realiseren van het recht op bijstand. De
bevindingen van de Onderzoekscommissie toepassing ABW brachten de wetge-
ver tot de overtuiging dat op gemeentelijk niveau meer aandacht moet worden
besteed aan de controle van de rechtmatigheid van de bijstandsverlening. Met
het oog daarop zijn B en W thans verplicht in een beleidsplan aan te geven op
welke wijze zij zorg dragen voor een toereikende controle op het nakomen van
de inlichtingen- en medewerkingsverplichting door belanghebbenden en op
welke wijze zij toepassing geven aan de algemene onderzoeksverplichting en
de verplichting tot het verrichten van een heronderzoek. Met het oog op de
controle van de rechtmatigheid van de bijstandsverlening is daarnaast van
belang dat de herinrichting heeft geleid tot een uitbreiding van de mogelijk-
heden tot gegevensuitwisseling tot nutsbedrijven, woningbouwverenigingen en
andere huiseigenaren. Middels de geschetste veranderingen wordt in feite een
enkele jaren geIeden ingezette ontwikkeling doorgetrokken, waarbij de bestrij-
ding van misbruik en oneigenlijk gebruik steeds meer aandacht krijgt.

2.4. Uitvoeringsorganisatie

In het kader van de herinrichting van de ABW heeft het principe van decentra-
Ie uitvoering niet ter discussie gestaan. De argumenten die in 1963 ten faveure
van uitvoering op lokaal niveau werden aangedragen staan in de ogen van de
wetgever nog steeds overeind. Gewezen wordt op de wenselijkheid van afstem-
ming van de bijstandsverlening op individuele en plaatselijke omstandigheden
en van integratie van het bijstandsbeleid in het bredere, gemeentelijke zorgbe-
leid. De in de loop van de herinrichtingsoperatie door de Onderzoekscommissie
toepassing ABW geuite zeer felle kritiek op de gemeenten, heeft de wetgever
niet tot een ander standpunt gebracht.

De kritiek van de Onderzoekscommissie betrof ook het toezicht op de lokale
uitvoering. Op dit terrein heeft de herinrichting wel tot veranderingen geleid.
Zowel het Rijk als de gemeenten hebben thans een eigen verantwoordelijkheid
ten aanzien van het toezicht. In lijn met de algemene regeling in de Gemeen-
tewet ligt de eerstelijnsuitvoeringscontrole bij de gemeente zeif. De tweede-
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lijnsuitvoeringscontrole, gericht op zowel de rechtmatigheid als de doelmatig-
heid van de uitvoering, geschiedt door het rijkstoezicht. Dit is in handen van
de minister van SZW, die daarbij wordt ondersteund door een binnen het
ministerie van SZW geplaatste inspectie. Onder het oude recht werd de
minister bijgestaan door de rijksconsulenten sociale zekerheid. In deze structuur
stond het overleg tussen gemeenten en rijksconsulenten voorop. Het samengaan
van toezichthoudende taken met taken als beleidsoverdracht en beleidsinforma-
tie werd echter niet bevorderlijk geacht voor een effectief toezicht. Om die
reden heeft in het nieuwe recht een afsplitsing plaatsgevonden van de toezicht-
houdende taken. Gestreefd wordt naar een afstandelijk en terughoudend
rijkstoezicht. De minister houdt echter de beschikking over een uitgebreid
instrumentarium ter effectuering van zijn toezichthoudende taak.

Naast de gewijzigde inrichting van het toezicht zijn er nog twee veranderingen
in de uitvoeringsorganisatie van de ABW die de aandacht vragen. Het betreft
in de eerste plaats de gemeentelijke adviescommissies. Anders dan onder het
oude recht is de instelling van een dergelijke commissie niet langer verplicht.
In de tweede plaats wijs ik op de introductie in de nieuwe wet van een
samenwerkingsplicht tussen de gemeenten en de Arbeidsvoorzieningsorganisa-
tie, zulks met het oog op de bevordering van de uitstroom van bijstandsge-
rechtigden naar de arbeidsmarkt.

2.5. Conclusie

In § 8 van hoofdstuk 2 stelde ik dat dertig jaar rechtsontwikkeling na de
totstandkoming van de ABW niet tot een inhoudelijke herorientatie van het
bijstandsrecht heeft geleid. De ontwikkeling tot aan de herinrichting van de
ABW werd met name gekenmerkt door een fundamentele herijking van de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten, tot uitdrukking
komend in een verschuiving op vele onderdelen - het recht op bijstand, de
verplichtingen en sancties, de procedure tot het realiseren van het recht op
bijstand, de terugvordering en het verhaal - van lokale beleidsvrijheid naar
centrale regelgeving en toezicht. Overziet men de in het kader van de herin-
richting van de ABW tot stand gebrachte wijzigingen dan moet de conclusie
ook nu weer luiden dat van een inhoudelijke herorientatie geen sprake is.

Naast de invoering van een nieuw regelgevingscomplex heeft de herinrich-
ting met name geleid tot een herschikking van verantwoordelijkheden tussen
Rijk en gemeenten. In vergelijking met de rechtsontwikkeling voorafgaand aan
de herinrichting is daarbij sprake van een tegengestelde beweging, in die zin
dat is gekozen voor het terugtreden van de centrale regelgever en toezichthou-
der ten gunste van een vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid.
Hiermee zij overigens niet gezegd dat we weer terug zijn bij de situatie van
dertig jaar geleden. Men dient zich goed te realiseren dat het bestaan van
beleidsvrijheid in de context van vandaag de dag een hele andere betekenis
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heef't dan bij de totstandkoming van de ABW in 1963. Met name brengt het
ontbreken van wettelijke voorschrif'ten al lang niet meer het bestaan van
ongeclausuleerde bevoegdheden met zich. De ontwikkeling van het algemene
bestuursrecht heeft ertoe geleid dat een bestuursorgaan wordt verondersteld op
consistente wijze gebruik te maken van de bevoegdheden die het van de
wetgever krijgt toebedeeld. Hiermee is niet meer zozeer de vraag aan de orde
Of er ter realisering van het bijstandsbeleid regels worden gesteld, doch vee leer
op welk niveau dat geschiedt. In dat verband wijs ik op de bijzondere plaats
die in het bijstandsrecht van na de herinrichting wordt ingenomen door
gemeentelijke verordeningen en beleidsplannen. De jaarlijkse vaststelling van
een beleidsplan wordt gezien als de weg waarlangs het gemeentebestuur voor
de individuele burger, voor maatschappelijke organisaties en voor de rijksover-
heid als toezichthouder en overlegpartner, zichtbaar kan maken op welke wijze
aan de uitvoeringsverantwoordelijkheid concreet inhoud wordt gegeven. Door
de gemeenteraad verplicht te stellen ten aanzien van een tweetal kempunten
van het lokale bijstandsbeleid algemeen verbindende voorschriften tot stand te
brengen, heeft de wetgever de betrokkenheid van de lokale politiek bij het
gemeentelijk bijstandsbeleid willen vergroten en de rechtszekerheid van de
uitkeringsgerechtigden willen waarborgen.

3. Vergelijking met bet overige sociale-zekerbeidsrecbt

3.1. Inleiding

Voorafgaand aan de invoering van de ABW in 1963 konden een drietal
vormen van pubIieke sociale bescherming worden onderscheiden, namelijk
sociale verzekeringen, steunregelingen voor bijzondere groepen en armenzorg.
De armenzorg werd daarbij zeer nadrukkelijk als een van de sociale verzeke-
ringen en de steunregelingen te onderscheiden fenomeen gezien. De invoering
van de ABW zorgde op dit punt voor een omslag. Anders dan de Arrnenwet
1912 werd de nieuwe wet beschouwd als een onderdeel van de sociale zeker-
heid. De transformatie van armenzorg naar bijstandsverlening zorgde met
andere woorden voor een 'emancipatie' van deze beschermingsvorm binnen het
geheel van de sociale zekerheid.

De emancipatie was echter slechts een betrekkelijke: de bijstand mocht dan
wel deel uitmaken van de sociale zekerheid, vanuit het beleid en de politiek
werd benadrukt dat de bijstand toch als iets heel anders moest worden be-
schouwd dan de sociale verzekeringen. In laatstgenoemde regelingen zou het
gaan om de toepassing van wetten die in welomschreven gevallen aanspraak
gaven op een nauwkeurig vastgelegde uitkering, terwijl het in de ABW - gelet
op de afstemming op de individuele behoef'ten - zogenaamde beleidsbeslissin-
gen betrof. De bijzondere aard van de te nemen beslissing diende mede als
motivering voor de aanwijzing van B en W - en bijvoorbeeld niet de Raden
van Arbeid - als uitvoeringsorgaan en leidde tot de keuze voor administratief
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beroep in plaats van de in de sociale verzekeringen gangbare administratieve
rechtspraak. Ook in de keuze van de verantwoordelijke minister werd het
onderscheid tussen sociale verzekeringen en bijstand naar voren gebracht,
Oesteld werd dat het terrein van de bijstand een zelfstandig werkgebied van
geheel eigen aard was naast dat van de sociale verzekeringen en van de
arbeidszorg. Om die reden werd gekozen voor de minister van Maatschappelijk
Werk en niet voor de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid als
bevoegde minister.

Erg overtuigend was de aangedragen motivering voor de onderscheiden
aanpak van verzekeringen en bijstand als regel niet. Veeleer leek de in het
kader van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel-ABW gemaakte
opmerking te moeten worden onderschreven, dat de historische ontwikkeling
van de sociale wetgeving alsmede de psyche van het Nederlandse yolk belang-
rijke factoren zijn ter verklaring van het feit dat een voorziening werd getrof-
fen hetzij bij wijze van verzekering, hetzij bij wijze van bijstand; de argumen-
ten zouden daarbij veelal in de gevoelssfeer liggen, waardoor een nadere
bewijsvoering weinig zinvol moest worden geacht.

Hoe zulks ook zij, een vergelijking van de ABW van 1963 met de op dat
moment bestaande sociale verzekeringen laat zien dat er feitelijk een aantal
belangrijke verschillen konden worden aangewezen. Zo waren de aanspraken
op bijstandsverlening gekoppeld aan het bestaan van een feitelijke behoefte aan
financiele ondersteuning, daar waar in de sociale verzekeringen van een veron-
derstelde behoefte werd uitgegaan. Waar de sociale verzekeringen voorzagen in
individuele uitkeringsrechten, kwam de aanspraak op bijstand toe aan het
gezin. In de sociale verzekeringen was sprake van wettelijke uitkeringsnormen,
terwijl de ABW het aan de gemeenten overliet steeds de behoefte in het
individuele geval te bepalen. Ook was er het reeds genoemde verschil in
rechtsbescherming: tegenover het beroep op een onafhankelijke rechter in de
sociale verzekeringen stelde de ABW het administratieve beroep op OS en de
Kroon. Ook aan het verschil in uitvoeringsorganisatie werd reeds gerefereerd:
de aanwijzing van B en W als uitvoeringsorgaan, de instelling van gemeente-
lijke adviescommissies en de aanwijzing van de minister van Maatschappelijk
Werk als bevoegde minister, in al deze zaken onderscheidde het bijstandsrecht
zich van het recht der sociale verzekeringen. Tot slot wijs ik op de verhaal-
smogelijkheden die de ABW bood: weliswaar was er ten opzichte van de
Armenwet 1912 sprake van een belangrijke terugdringing van het verhaal, in
veel gevallen gingen civieIrechtelijke onderhoudsverplichtingen nog steeds voor
op de overheidsplicht tot bijstandsverlening. Dit complementaire karakter van
de wettelijke verplichtingen was in de sociale verzekeringen onbekend.

De afgelopen dertig jaar heeft de ontwikkeling niet stilgestaan, noch op het
terrein van het bijstandsrecht, noch elders in het sociale-zekerheidsrecht. De
vraag is wat tegen de achtergrond van die ontwikkelingen thans nog de
verschillen zijn tussen de ABW en de rest van de sociale zekerheid. Het was
deze vraag die in de afsluitende paragrafen van de hoofdstukken 4 tot en met
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11 aan de orde is gesteld. Hiema zet ik de belangrijkste rechtsvergelijkende
bevindingen ten aanzien van de verschillende deelonderwerpen op een rij.

3.2. Rechtsbronnen

Een eerste ijkpunt voor de vergelijking betrof de relevante rechtsbronnen.
Geconstateerd kan worden dat het bijstandsrecht en het overige sociale-zeker-
heidsrecht dezelfde soorten rechtsbronnen kennen. Ook voor wat betreft het
feitelijk belang van de verschillende bronnen lijkt er van fundamentele ver-
schillen geen sprake te zijn. Ik wijs in dat verband op het streven van de
wetgever om in het kader van de herinrichting van de ABW te komen tot een
herstel van het primaat van de formele wet binnen het regelgevingscomplex en
daarmee tot een verbetering van de verhouding tussen wet en nadere regelge-
ving in het bijstandsrecht. Van belang is daamaast dat bij de indeling van de
nieuwe ABW aansluiting is gezocht bij de functionele opbouw als voorgesteld
door de Staatscommissie vereenvoudiging en codificatie van de sociale-
zekerheidswetgeving, een opbouw die in de afgelopen jaren evenzeer is
gevolgd bij de totstandkoming van de WW, de TW, de lOA W en de IOAZ.
Een andere belangrijke uniformerende tendens op het terrein van de rechts-
bronnen gaat uit van de ontwikkeling van het algemene deel van het bestuurs-
recht. Ik doeI op de evolutie van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, op de betekenis die deze ontwikkeling heeft gehad voor de erkenning
van 'nieuwe' rechtsbronnen als de beleidsregels en de richtlijnen en - uiteraard -
op de recente totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht, een wet die

algemene regels van bestuursrecht bevat die in het bijstandsrecht en het overige
sociale-zekerheidsrecht gelijkelijk van toepassing zijn.

Een verschil tussen het bijstandsrecht en het overige sociale-zekerheidsrecht
is gelegen in de betekenis van het intemationale recht als rechtsbron. We
hebben gezien dat de ABW vaak is uitgesloten van de materiele werkingssfeer
van intemationale teksten. Als regel zijn die teksten weI toepasselijk op de
sociale verzekeringen. De positie van de tussen de sociale verzekeringen en de
ABW gesitueerde sociale voorzieningen, de WVG, de TW, de lOAW en
IOAZ, is daarbij niet altijd op voorhand duidelijk. Ter relativering van het
geconstateerde verschil moet meteen worden opgemerkt dat de toepasselijkheid
van het intemationale recht in de meeste gevallen niet veel oplevert, zulks als
gevolg van .het ontbreken van rechtstreekse werking van de betreffende
intemationaalrechtelijke bepalingen. Hierin komt duidelijk de vrij algemeen
aangehangen visie naar voren dat de inrichting van het sociale-zekerheidsstelsel
primair een zaak is van nationale soevereiniteit. Slechts bijuitzondering
worden bevoegdheden op dit terrein afgestaan aan intemationale organisaties.
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3.3. Uitvoeringsorganisatie

De organisatie van de uitvoering vormde een tweede ijkpunt voor de vergelij-
king. In de geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid heeft de vraag
in wiens handen de uitvoering van de wettelijke sociale-zekerheidsregelingen
moet worden gelegd van meet af aan een zeer prominente rol gespeeld. Voor
wat betreft de uitvoering van de ABW, zo hebben we gezien, staat de bevoegd-
heid van de lokale overheid buiten kijf. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van
drie andere sociale voorzieningen, de IOAW, de IOAZ en de WVG.

De uitvoering van de WW, de ZW, de WAO, de AAW en de TW ligt in
handen van de bedrijfsverenigingen. De besturen van de bedrijfsverenigingen
zijn paritair samengesteld uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers.
De uitvoerende verantwoordelijkheid ligt met andere woorden in handen van
de sociale partners; de overheid speeJt hierin geen roi. De betrokkenheid van
het georganiseerde bedrijfsleven bij de uitvoering van de sociale verzekeringen
kent eenzelfde historische verankering als de betrokkenheid van de lokale
overheid bij de uitvoering van de sociale voorzieningen: ook hier heeft de
wetgever voortgebouwd op in de samenleving reeds bestaande initiatieven.

Ook bij de uitvoering van de demografische volksverzekeringen AOW,
AWW en AKW spelen de sociale partners een prominente rol. Het bestuur van
het bevoegde uitvoeringsorgaan, de Sociale Verzekeringsbank, is op tripartiete
basis samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversor-
ganisaties en uit door de minister benoemde onathankelijke leden.

Men dient bij dit alles overigens in het oog te houden dat zowel de bedrijfs-
verenigingen als de Sociale Verzekeringsbank een deel van de overheidstaak
uitvoeren: het gaat immers om de door de overheid gegarandeerde wettelijke
sociale zekerheid. Men spreekt in dit verband weI van functionele decentrali-
satie, het toevertrouwen van de behartiging van een specifiek onderdeel van het
'algemeen belang' aan een publiekrechtelijke instantie buiten de klassieke
centrale, provinciale of gemeentelijke overheden.

Is vooralsnog in de organisatie van de uitvoering een belangrijk verschilpunt
tussen in dit geval de sociale voorzieningen en de sociale verzekeringen
gelegen, de vraag is of zulks nog lang het geval zal zijn. De afgelopen jaren
staat met name de rol van de sociale partners bij de uitvoering van de wettelij-
ke sociale zekerheid fundamenteel ter discussie. Door de parlementaire en-
quetecommissie is in dat verband zelfs gepleit voor het geheel buitenspel zetten
van de bedrijfsverenigingen. Afgewacht moet worden of de soep zo heet wordt
gegeten als door de commissie opgediend. Voorlopig blijft er in de sfeer van
de uitvoering sprake van verspreide verantwoordelijkheden en organisaties en
lijkt de vanuit het beleid vurig bepleite samenwerking tussen die organisaties
op regionaal niveau het meest haalbare.

In de sfeer van het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen is de
rol van de sociale partners sinds kort volledig uitgespeeld. Per 1 januari 1995
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is het toezicht in handen van het College van toezicht sociale verzekeringen
(Ctsv). In het Ctsv hebben enkel onafhankelijke, door de minister benoemde
leden zitting. Het college beschikt - net als de minister van SZW bij de
uitvoering van de ABW - over een uitgebreid toezichtsinstrumentarium. Het
Ctsv heeft een verantwoordingsplicht naar de minister van SZW. Hierin komt
de finale verantwoordelijkheid van de overheid voor de wettelijke sociale
zekerheid tot uitdrukking.

De vergelijking van het bijstandsrecht met het overige sociale-zekerheidsrecht
op het punt van de uitvoeringsorganisatie maakt overigens duidelijk hoe
prominent de rol van het bevoegdheidsvraagstuk in de sociale zekerheid is.
Voor de sociale zekerheid als geheel geldt dat de aandacht te zeer is uitgegaan
naar de vraag wie er bevoegd is iets te doen, in plaats van naar de vraag wat er
gedaan moet worden. Gevolg daarvan is dat het antwoord op laatstgenoemde
vraag - zoals verderop nog aan de orde komt - nog steeds niet duidelijk is.

3.4. Recht op prestaties

Het recht op prestaties kan worden gekarakteriseerd als het centrale gegeven
van het (objectieve) sociale-zekerheidsrecht, Op dat punt verschillen het
bijstandsrecht en het overige sociale-zekerheidsrecht niet van elkaar. Als regel
is er sprake van een uitdrukkelijke erkenning van de prestatierechten in de wet.
Na de herinrichting geldt dit ook voor de ABW. De rechten op sociale-zeker-
heidsprestaties ontstaan als regel van rechtswege. Ook hierin wijkt de ABW
niet af: slechts bij uitzondering ligt prestatieverlening in de bevoegdheidssfeer
van de gemeente. Het betreft dan de mogelijkheid om in afwijking van de
algemene regels in individuele gevallen toch tot bijstandsverlening over te
gaan. Vanuit het sluitstukkarakter van de ABW is deze extra beleidsruimte op
z'n plaats.

Alle sociale-zekerheidswetten kennen dezelfde soort prestatievoorwaarden als
de ABW: men moet deel uitmaken van de personele werkingssfeer van de
betreffende regeling, het door die regeling gedekte risico moet zijn ingetreden
en er mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Uit vergelijkend
oogpunt vragen met name beide eerstgenoemde voorwaarden de aandacht.

De personele werkingssfeer van de ABW is langs twee wegen afgebakend: de
belanghebbende dient hier te lande te verblijven en de Nederlandse nationaliteit
te bezitten dan wel over een bepaalde vreemdelingrechtelijke status te beschik-
ken. Uit de territoriale atbakening komt een duidelijke begrenzing van de
overheidsverantwoordelijkheid tot uitdrukking: de overheid acht zich enkel
verantwoordelijk voor situaties die zich op Nederlands grondgebied afspelen.
De territoriale atbakening vinden we ook in de andere sociale-zekerheidswetten
terug. Heel duidelijk is dat het geval in de sfeer van de sociale voorzieningen:
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degene die buiten Nederland woont of aldaar anders dan tijdelijk verblijf
houdt, is uitgesloten van het recht op uitkering ingevolge de lOA W en IOAZ,
en de gehandicapte die aanspraak wil maken op voorzieningen ingevolge de
WVG, dient in een Nederlandse gemeente woonachtig te zijn. Ook de sociale
verzekeringen kennen een territoriale begrenzing van de werkingssfeer: in de
werknemersverzekeringen dienen de werkzaamheden die tot verzekering leiden
in beginsel in Nederland te worden verricht, terwijl men in de volksverzekerin-
gen ingezetene moet zijn of in Nederland dient te werken. Anders dan in de
sociale voorzieningen betekent dit niet dat men geen uitkering in het buitenland
kan ontvangen: mede onder invloed van het internationale coordinatierecht
kunnen sociale-verzekeringsuitkeringen als regel worden geexporteerd.

De ABW kent een stricte afbakening van de personele werkingssfeer aan de
hand van de verblijfsrechtelijke status van de belanghebbende: verblijft men
illegaal in Nederland, dan heeft men geen recht op bijstand. Men kan in een
dergelijk geval evenmin aanspraak maken op een uitkering ingevolge de lOA W
of IOAZ of op een voorziening ingevolge de WVG. In de sociale verzekerin-
gen is de situatie op dit moment nog anders. Daar is de verblijfsrechtelijke
status van de belanghebbende voor de bepaling van de verzekeringsplicht in
beginsel niet van belang: ook de onrechtmatig in Nederland verblijvende
vreemdeling is verzekerd en derhalve premieplichting. Als regel kan een
dergelijke vreemdeling evenzeer aanspraak maken op prestatie. Aan de uiteen-
lopende benadering van verzekeringen en voorzieningen op dit punt komt
wellicht op afzienbare termijn een einde, wanneer het reeds langer bestaande
voornemen wordt gerealiseerd om het recht van vreemdelingen jegens bestuurs-
organen op allerlei verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en
vergunningen, afhankelijk te maken van het verblijfsrecht van die vreemdelin-
gen.

Het door de ABW gedekte risico kan worden omschreven als het niet beschik-
ken over voldoende middelen van bestaan. Het gaat - anders gezegd - om de
dekking van een feitelijk bestaande behoefte aan middelen, waarbij de oorzaak
van de behoefte niet van belang is. Via de toepassing van een middelentoets
wordt de omvang van de behoefte gemeten. Behoudens bepaalde vrijlatingen
dienen aile middelen waarover men beschikt ten behoeve van het levensonder-
houd te worden aangewend; de bijstand vult de eigen middelen als het ware
aan tot het niveau van de noodzakelijke kosten van het bestaan. Van groot
belang is daarbij dat niet aileen de middelen waarover men zelf beschikt, doch
ook de middelen van een eventuele echtgenoot in de middelentoets worden
betrokken. De ABW voorziet met andere woorden niet in gemdividualiseerde
uitkeringsrechten.

Voor wat betreft het door de overige sociale-zekerheidsregelingen gedekte
risico kan een driedeling worden gemaakt. In de eerste plaats zijn er de
regelingen die gericht zijn op de vergoeding van specifieke kosten. Het betreft
de kosten van opvoeding van kinderen (AKW), de kosten van medische zorg
(ZFW en AWBZ) en de kosten van bepaalde soorten voorzieningen (WVG en
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AAW). Verondersteld wordt in feite dat het inkomen dat men uit arbeid of
sociale zekerheid ontvangt ontoereikend is om in de genoemde kosten te
voorzien. Een toets van de juistheid van de veronderstelling dat men de kosten
niet zelf kan dragen blijft als regel achterwege: men heeft recht op prestatie
onafhankelijk van de eigen inkomenssituatie.

Voor zover de sociale-zekerheidsregelingen niet zijn gericht op de vergoe-
ding van specifieke kosten, worden ze onderscheiden in inkomensdervingsrege-
lingen en minimumbehoefteregelingen. De ABW behoort tot laatstgenoemde
categorie, evenals een drietal andere sociale voorzieningen, de TW, de lOAW
en de IOAZ. Ook deze regelingen dekken een feitelijk tekort aan middelen en
ook hier zijn naast de eigen middelen de middelen van een eventuele echtge-
noot van belang. De uitkeringsrechten zijn met andere woorden niet gemdivi-
dualiseerd. De middelen worden aangevuld tot het niveau van het relevante
sociale minimum, hetgeen in grote lijnen overeenstemt met het niveau van de
noodzakelijke kosten van het bestaan. Het verschil tussen de drie regelingen en
de ABW is gelegen in de scherpte van de middelentoets: waar in de ABW aIle
inkomsten ongeacht de bron van belang zijn en ook het vermogen in aanmer-
king wordt meegenomen, blijft de toets in de overige regelingen in beginsel
beperkt tot inkomen uit arbeid of sociale zekerheid. Slechts in de IOAZ is - tot
op zekere hoogte - ook het inkomen uit vermogen van belang. Men kan zich
overigens afvragen in hoeverre deze differentiatie in middelentoetsen in de
praktijk tot uiteenlopende uitkomsten leidt. Met de inkomsten uit of in verband
met arbeid zullen immers in de meeste gevallen de belangrijkste middelen
gedekt zijn. Voor de gevallen dat er in een huishouden daamaast nog vermo-
gen aanwezig is - hetgeen enkel in de ABW wordt meegenomen - zal dit vaak
zijn neergelegd in een eigen woning. Juist met betrekking tot dit vermogensbe-
standdeel voorziet de ABW in een belangrijke vrijlating. De differentiatie
binnen de middelentoetsen in de sociale voorzieningen - en daarmee de
differentiatie binnen die voorzieningen zelf - lijkt met andere woorden een
afdoende grondslag te ontberen.

Gericht op inkomensderving en niet zozeer op de dekking van een feitelijke
behoefte aan middelen, zijn de ZW, de WAO, de AAW, de AOW en de
AWW. Een inkomensderving treedt met name op wanneer men als gevolg van
bepaalde oorzaken - arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom - niet
langer (volledig) aan het arbeidsproces deelneemt. Daamaast kan een inko-
mensderving optreden wanneer de kostwinner komt te overlijden. Afhankelijk
van de concrete oorzaak van de inkomensderving - men spreekt ook weI van
sociaal risico - voorzien de genoerode sociale verzekeringen in een recht op
uitkering. Het bestaan van het betreffende risico moet worden aangetoond: men
moet bijvoorbeeld ziek zijn in de zin van de ZW, arbeidsongeschikt in de zin
van de WAO of AAW. Daarmee is in beginsel het recht op uitkering gegeven.
Die uitkering is overigens enkel in de werknemersverzekeringen in het alge-
meen gerelateerd aan het gederfde inkomen; in de volksverzekeringen blijft de
vergoeding beperkt tot het relevante sociale minimum. Of men daadwerkelijk
behoefte heeft aan een uitkering teneinde in het eigen onderhoud te kunnen
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voorzien is als regel niet van belang. Met name in de AWW ontbreekt op dit
moment elke toets op de eigen middelen. Ook in de ZW, de WAO, de AAW
en de WW is de ontvangst van middelen naast de uitkering slechts van
beperkte betekenis. Van belang zijn met name de door de uitkeringsgerechtigde
ontvangen inkomsten uit arbeid. Deze kunnen van invloed zijn op de omvang
van de arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de betrokkene. Soms wordt
in plaats daarvan een inkomensaftrek toegepast, bijvoorbeeld indien de duur-
zaarnheid van de inkomstenverwerving nog niet vaststaat. Verder is voorzien in
anticumulatiebepalingen, bedoeld ter voorkoming van samenloop van uitke-
ringsrechten op basis van uiteenlopende regelingen. Inkomsten van derden
blijven buiten beschouwing; het gaat om geindividualiseerde prestatierechten.
Voor wat betreft de AOW ten slotte moet een onderscheid worden gemaakt
tussen het ouderdomspensioen en de toeslag. Het recht op ouderdomspensioen
is onathankelijk van de inkomens- of vermogenspositie van de pensioenge-
rechtigde of diens eventuele partner. Ten aanzien van de toes lag ligt dat
anders. Aan het recht op toeslag is sinds 1985 een toets verbonden op het
inkomen uit of in verband met arbeid van de partner van de gerechtigde.
Alhoewel de in de AOW gehanteerde middelentoets veel minder ver gaat dan
de in de sociale voorzieningen gehanteerde toetsen, verdient de introductie van
het principe van behoeftigheid de volle aandacht. Waar dit principe lange tijd
geacht werd exclusief thuis te horen in de sfeer van de bijstand, heeft het thans
ook in de volksverzekeringen zijn intrede gedaan. De grens tussen de ABW en
de AOW is daarmee aan vervaging onderhevig.

Ter afsluiting van deze paragraaf wijs ik nog op de recente ontwikkelingen ten
aanzien van de dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de ZW, WAO
en AAW. Er is sprake van een duidelijke afname van de toegankelijkheid van
de drie genoemde sociale verzekeringen. Het duidelijkst komt dat tot uitdruk-
king in de ZW. De invoering van de Wet terugdringing ziekteverzuim per 1
januari 1994 heeft geleid tot een zeer ingrijpende beperking van de rol van de
ZW bij de vergoeding van de inkomensschade als gevolg van ziekte. Bij
kortdurend verzuim - athankelijk van de grootte van de werkgever: maximaal
twee of zes weken - komt deze schade thans voor rekening van de werkgever.
Hier is sprake van privatisering van een deel van de sociale zekerheid, dat wil
zeggen een verschuiving van de publieke naar de private sector. Ten aanzien
van de WAO en AAW wijs ik op de eveneens recent doorgevoerde aanscher-
ping van het arbeidsongeschiktheidscriterium. Hier zal de verminderde toegan-
kelijkheid van de sociale verzekeringen ertoe leiden dat in voorkomende
gevallen eerder een beroep moet worden gedaan op de sociale voorzieningen,
waaronder de ABW.
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3.5. Prestaties

Net als de ABW voorzien ook de overige sociale-zekerheidsregelingen in
prestaties die tot doel hebben in bepaalde situaties een derving van inkomsten
of een tekort aan inkomsten op te vangen. Als regel gaat het daarbij om
uitkeringen in geld. Aldus blijft de bestedingsvrijheid van de uitkeringsgerech-
tigde behouden. In het behoud van die bestedingsvrijheid was voor de wetgever
het motief gelegen om naturaprestaties in de ABW te verbieden. In de ZFW,
de AWBZ, de AAW en de WVG komen we wel prestaties in natura tegen. Nu
het daarbij steeds gaat om de voorziening in specifieke bestaanskosten,
beperken deze de bestedingsvrijheid van de uitkeringsgerechtigde niet.

Anders dan in de ABW worden de prestaties elders in de sociale zekerheid
zonder uitzondering om niet verleend. Het feit dat het uitvoeringsorgaan onder
bepaalde omstandigheden kan overgaan tot terugvordering van ten onrechte
verleende prestaties, doet hieraan niet af. In de ABW is prestatieverlening om
niet weliswaar uitgangspunt, doch in bepaalde situaties vindt de verlening van
bijstand in beginsel plaats in de vorm van een geldlening of borgtocht. Het
betreft de bijstandsverlening voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen
en in de behoefte aan bedrijfskapitaal, evenals de bijstandsverlening aan een
huiseigenaar of zelfstandige. De aard van de kosten waarvoor bijstand wordt
gevraagd, respectievelijk de bijzondere positie van de persoon door wie
bijstand wordt gevraagd, rechtvaardigen de afwijkingen van de regel. Ik merk
daarbij nog op dat de genoemde bijzondere kosten alsmede het tekort aan
algemene bestaanskosten van een werkende zelfstandige enkel op basis van de
ABW voor vergoeding in aanmerking komen.

De uitkeringen in geld kunnen worden onderscheiden in loongerelateerde
uitkeringen en uitkeringen gerelateerd aan het minimumloon. Loongerelateerde
uitkeringen treffen we enkel aan in de werknemersverzekeringen WW, ZW en
WA~. De uitkeringen bedragen een bepaald percentage van het laatstverdiende
loon; in de ZW is dat als regel 70%, in de WW steeds 70%; in de WAO kan
het, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, om een lager percenta-
ge gaan. De uitkeringen in de ZW, WAO en WW kennen als regel een
maximumduur.

De WW kent naast loongerelateerde uitkeringen ook uitkeringen die gekop-
peld zijn aan het minimumloon. Buiten de werknemersverzekeringen voorzien
alle uitkeringsregelingen in een bescherming die - als regel - is gerelateerd aan
het minimumloon. Dit geldt zowel voor de volksverzekeringen AAW, AOW en
AWW, als voor de sociale voorzieningen TW, lOAW en IOAZ. De AAW
voorziet daarbij in een gemdividualiseerde uitkering; afhankelijk van de mate
van arbeidsongeschiktheid bedraagt deze maximaal 70% van het minimumloon.
In de AOW en AWW bedraagt de uitkering een naar leefvorm varierend
percentage van het minimumloon, terwijl in de TW, lOAW en IOAZ het
aanwezige inkomen tot aan het betreffende percentage wordt aangevuld.
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Onderscheid wordt gemaakt tussen gehuwden (100%), ongehuwden (70%) en
ongehuwden met kinderen (90%; 100% in de AWW). Men spreekt wei van het
voor elke leefvorm 'relevante sociale minimum'. AI de genoemde regelingen
voorzien in beginsei in dezelfde minimumgarantie. De bestaansgrond van de
differentiatie in regelingen is met name gelegen in de reeds genoemde uiteenlo-
pende wijze waarop rekening wordt gehouden met de overige in het huishou-
den aanwezige middelen: de ABW kent een scherpere middelentoets dan de
overige minimumbehoefteregelingen. Daarnaast kent de ABW sinds de herin-
richting een afwijkende normensystematiek: anders dan in de overige regelin-
gen is de bescherming van het relevante sociale minimum voor alleenstaanden
en alleenstaande ouders niet langer in volle omvang landeiijk geregeld, doch is
zij mede afhankelijk van gemeentelijk beleid.

Het principiele onderscheid tussen loonrelatering en minimumbescherming in
de publieke sociale zekerheid behoeft overigens op het niveau van de feitelijk
verstrekte uitkeringen een zekere reiativering. De op basis van de werkne-
mersverzekeringen verstrekte uitkeringen bevinden zich namelijk in het
overgrote dee! van de gevallen op of onder het niveau van het minimumloon.
AIs gevolg hiervan is er binnen de sociale zekerheid als geheel over vrijwel de
gehele linie sprake van een bescherming op minimumniveau. Vastgesteld moet
worden dat binnen de werknemersverzekeringen een terugdringing van het
principe van loonrelatering heeft plaatsgevonden. In dat verband kan met name
worden gewezen op de in de tweede helft van de jaren tachtig gerealiseerde
verlaging van het uitkeringspercentage van 80 naar 70%. Een meer recente
illustratie van deze ontwikkeling kan worden gevonden in de Wet TBA,
waarbij zowel de duur als de omvang van de loonrelatering in de WAO werd
beperkt.

3.6. Verplichtingen en sancties

Ook elders in het sociale-zekerheidsrecht zijn aan het recht op prestatie een
reeks van verplichtingen voor de prestatiegerechtigde verbonden. Net als in de
ABW gaat het daarbij enerzijds om inlichtingen- en medewerkingsverplich-
tingen, van belang in het kader van de procedure tot het realiseren van het
recht op sociale-zekerheidsprestaties, en anderzijds om verplichtingen die er
met name op gericht zijn het beroep op de betreffende sociaIe-zekerheidsrege-
lingen zo beperkt mogelijk te houden. Gelet op hun functie treffen we laatstge-
noemde verplichtingen vooral aan in de arbeidsongeschiktheids- (ZW, WAO en
AAW) en werkloosheidsregelingen (WW, lOA W en IOAZ). In deze regelingen
zien de verplichtingen steeds op de relatie van de uitkeringsgerechtigde tot de
betaalde arbeid: belanghebbende dient mee te werken aan het eventuele herstei
en het te gelde maken van zijn arbeidsvermogen. De ABW gaat veel verder.
Hier zien de wettelijke verplichtingen niet aIleen op het gedrag van de bij-
standsgerechtigde met betrekking tot het behouden of verkrijgen van betaalde
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arbeid, doch, meer in het algemeen, op diens gehele financiele handel en
wandel: belanghebbende mag niet te duur wonen, hij dient op verantwoorde
wijze om te springen met zijn vermogensbestanddelen, hij dient mee te werken
aan het herstellen van een verstoorde gezinsrelatie, hij dient zich in voorko-
mende gevallen te onderwerpen aan budgetbeheer, etc. Het zeer ruime karakter
van deze verplichtingen vindt zijn verklaring in het al even ruime karakter van
het door de ABW gedekte risico. Het recht op prestatie is irnmers gekoppeld
aan de toestand van behoeftigheid, waarbij het in beginsel niet van belang is
wat de oorzaak van die behoeftigheid is. Anders gezegd: het doet er in principe
niet toe langs welke weg men de ABW binnenkomt. In het verlengde daarvan,
zo zou men kunnen stellen, doet het er evenmin toe langs welke weg men de
ABW weer verlaat respectievelijk het beroep op de ABW vermindert. Illustra-
tief in dat kader zijn de zeer ruime verplichting tot het tonen van voldoende
verantwoordelijkheidsbesef en, meer in het algemeen, de vrijwel uitsluitend in
het bijstandsrecht voorkomende facultatieve verplichtingen.

Het niet nakomen van verplichtingen wordt ook elders in het sociale-zeker-
heidsrecht met sancties bedreigd. De introductie in 1978 van strafbepalingen in
de ABW heeft deze wet voor wat betreft de strafrechtelijke handhaving op een
lijn gebracht met de overige sociale-zekerheidsregelingen. Op het terrein van
de administratiefrechtelijke handhaving is er op dit moment echter nog sprake
van een belangrijk verschil. Het toepassen van administratieve sancties is in het
bijstandsrecht in voorkomende gevallen verplicht. In het verlengde daarvan zijn
er door de wetgever regels getroffen bevattende standaardsancties. Buiten de
ABW treffen we deze constructie enkel aan in de lOAW en IOAZ; ook hier is
voorzien in nadere regelgeving aangaande de invulling van de sanctieverplich-
ting. Voor het overige is het uitvoeringsorgaan steeds bevoegd en niet verplicht
tot het opleggen van een sanctie. Daarbij is vrijwel zonder uitzondering
voorzien in een bevoegdheid van een lagere regelgever tot het stellen van
nadere regels inzake de sanctietoepassing. Enkel ten aanzien van de WW is -
vrij recent - van die bevoegdheid gebruik gemaakt. Net als in het bijstandsrecht
vormen in de betreffende regelgeving de ernst van de gedraging en de mate
van verwijtbaarheid de voornaamste aanknopingspunten voor de toe te passen
sanctie. De sanctiebevoegdheid van de bedrijfsverenigingen wordt op zichzelf
beschouwd door de nadere regelgeving niet aangetast: Of tot toepassing van een
sanctie wordt overgegaan, is aan het uitvoeringsorgaan zelf overgelaten. Besluit
een bedrijfsvereniging echter tot toepassing van een sanctie over te gaan, dan is
ze verplicht de gestelde regels te volgen. De vraag is of met dit systeem het
doel van de nadere regelgeving, namelijk de bevordering van de rechtszeker-
heid en rechtsgelijkheid bij de toepassing van sancties, in voldoende mate zal
worden gerealiseerd. De bedrijfsverenigingen blijven irnmers ten aanzien van
het initiele besluit om al dan niet tot sanctietoepassing over te gaan, voUedig
vrij. In die zin bestaat nog steeds een verschil tussen de WW enerzijds en de
andere werkloosheidsregelingen - de lOA W, IOAZ en ABW - anderzijds. Dit
verschil zal echter tot het verIeden behoren wanneer het wetsvoorstel boeten,
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maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid wordt aangenomen en
in werking treedt. Het wetsvoorstel voorziet onder andere in een ornzetting van
de sanctiebevoegdheid van bedrijfsverenigingen en de SVB in een sanctiever-
plichting.

3.7. Realiseren van bet recbt op presta tie

Alle sociale-zekerheidswetten bevatten voorschriften inzake de procedure die
moet leiden tot het realiseren van het recht op prestatie. We kunnen daarbij
dezelfde ijkpunten onderscheiden als in het bijstandsrecht, te weten de aan-
vraag van de prestatie, de inlichtingen- en medewerkingsverpJichting van de
belanghebbende, de onderzoeksplicht van het uitvoeringsorgaan, de gegevens-
uitwisseling met derden en de privacy-bescherming van de belanghebbende, de
beslissing van het uitvoeringsorgaan en de betaling van de prestatie. Inhoude-
lijk gezien bestaat er een grote mate van overeenstemming, waarbij ik nadruk-
kelijk wijs op de uniformerende invloed van de op alle sociale-zekerheidsver-
houdingen van toepassing zijnde Algemene wet bestuursrecht. Op onderdelen
bestaan er ook enkele verschilpunten. Ik wijs bijvoorbeeld op het feit dat de
meeste sociale-zekerheidswetten een mildere regeling kennen dan de ABW,
daar waar het betreft het ingaan van de uitkering voorafgaand aan het tijdstip
van indiening van de aanvraag. Zoals bekend wordt dit in het bijstandsrecht
behoudens uitzonderingen niet mogelijk geacht. Ik wijs verder op het feit dat
de meeste sociale-zekerheidswetten zeer karig zijn daar waar het betreft de
regulering van het naar aanieiding van de aanvraag door het uitvoeringsorgaan
te verrichten onderzoek. Enkel de lOAW en IOAZ kennen op dat punt een
zelfde uitgebreide regeling als de ABW. In dit verband verdient echter ook de
recente wijziging van de WAO en AAW de aandacht. De toekenning van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering is thans gebonden aan een duurbeperking van 5
jaar. De uitkering kan weliswaar op aanvraag worden voortgezet, doch hiertoe
dient een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid plaats te vinden. De
bedrijfsvereniging is daarnaast verplicht om een jaar na ingang van de arbeids-
ongeschiktheidsuitkering een heronderzoek te verrichten. De wijziging illus-
treert de toegenomen aandacht van de wetgever voor een regelmatige (her)be-
oordeling van de uitkeringssituatie, ook buiten de ABW.

De procedure tot het realiseren van het recht op prestaties speeJt een belangrij-
ke rol bij het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik. Zulks geldt niet
alleen voor de ABW, doch voor de sociale zekerheid als geheel. Toch neemt
de ABW op dit punt een bijzondere positie in. In geen enkele andere wet is de
aandacht voor de fraudebestrijding en - in het verlengde daarvan - voor de
inrichting van de uitkeringsprocedure zo groot. De verklaring hiervoor is
simpel: nergens anders immers is de regelgeving zo fraudegevoelig als in de
ABW.
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3.8. Terugvordering en verbaal

Vrijwel aile sociale-verzekeringswetten kennen zo goed als uniforme bepalin-
gen inzake de terugvordering van sociale-zekerheidsprestaties, Anders dan in
de ABW en de op dit punt met de ABW corresponderende lOA W en IOAZ,
ligt in deze wetten terugvordering thans nog in de bevoegdheidssfeer van het
uitvoeringsorgaan. Ik wijs er echter op dat het in het voomemen ligt ook elders
in het sociale-zekerheidsrecht de terugvorderingsbevoegdheid in een verplich-
ting om te zetten. Een voorstel daartoe is opgenomen in het in § 3.6 reeds
genoemde wetsvoorstel boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale
zekerheid.

Er worden in de diverse wetten een tweetal terugvorderingsgronden onder-
scheiden, namelijk de situatie waarin door toedoen van betrokkene onverschul-
digd is betaald en de situatie waarin het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk
kon zijn dat onverschuldigd werd betaald. De eerste situatie ziet op overtreding
van de inlichtingenverplichting door belanghebbende, de tweede situatie op
vergissingen van het uitvoeringsorgaan. Beide terugvorderingsgronden komen
we ook in de ABW tegen. Deze wet kent daarnaast een aantal terugvorderings-
gronden die samenhangen met specifieke aspecten van het materiele bijstands-
recht. Zo vloeit de terugvordering bij het alsnog beschikken over middelen
voort uit het door de ABW gedekte risico en leidt het beginsel van gezinsbij-
stand tot een terugvorderingsgrond bij het buiten toepassing laten van dit
beginsel.

De bevoegdheid tot terugvordering is in het overige sociale-zekerheidsrecht
steeds aan een termijn gebonden. Deze bedraagt in het geval van toedoen door
belanghebbende vijf jaar en in het andere geval twee jaar. Ook de ABW onder-
scheidt deze termijnen.

De mogelijkheid tot verhaal komen we naast de ABW enkel tegen in de ZW,
de WAO, de AAW en de ZFW. Ze heeft in de genoemde wetten echter een
veel beperktere strekking als in de ABW. Het betreft in de eerste plaats
situaties waarin op een derde een civielrechtelijke verplichting rust om de door
de uitkeringsgerechtigde geleden schade te vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan
iemand die een verkeersongeluk veroorzaakt als gevolg waarvan het slachtoffer
van het ongeluk inkomen derft en voor extra uitgaven komt te staan. Het is
mogelijk dat het slachtoffer een deel van die kosten vergoed kan krijgen via de
sociale zekerheid, bijvoorbeeld via de ZW (inkomensderving) en de ZFW
(ziektekosten). Daarnaast is ook de veroorzaker van het ongeluk tot schadever-
goeding verplicht, namelijk op basis van onrechtmatige daad. De civielrechte-
lijke aansprakelijkheid gaat voor de sociale-zekerheidsrechtelijke: is het
uitvoeringsorgaan tot prestatieverlening overgegaan, dan heeft het onder nadere
voorwaarden recht op verhaal van de gemaakte kosten op de derde. De tweede
mogelijkheid van verhaal moet worden gezien tegen de achtergrond van het
streven naar reintegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces. De
werkgever dient daaraan zijn medewerking te verlenen. Weigert hij dit, dan



heeft het uitvoeringsorgaan de mogelijkheid de aan de betrokkene verstrekte
uitkering (gedeelteJijk) op de werkgever te verhalen.

3.9. Rechtsbescherming

Op het terrein van de rechtsbescherming is er in het sociale-zekerheidsrecht
sprake van een grote mate van uniformiteit. Dit is het resultaat van de recent
doorgevoerde eerste fase van de algehele herziening van de rechterlijke
organisatie. Thans is de sector bestuursrecht van de rechtbank bevoegd in
vrijwel aile sociale-zekerheidsgeschillen, bijstandsgeschillen daaronder begre-
pen. Daarbij wordt in aile zaken recht gesproken op basis van het uniforme
bestuursprocesrecht van de Algemene wet bestuursrecht. Aan een jarenlange
discrepantie tussen het bijstandsrecht en het overige sociale-zekerheidsrecht op
het terre in van de rechtsbescherming is daarmee een einde gekomen.

3.10. ConcIusie

Wanneer we de vergelijkende beschouwingen overzien blijkt dat er op onder-
delen sprake is van een duidelijk proces van uniformering binnen het sociale-
zekerheidsrecht. Van bijzonder belang is in dat verband de uniformerende
invloed van de Algemene wet bestuursrecht en de herziening van de rechterlij-
ke organisatie. Heeft dit voor wat betreft de procedure tot het realiseren van
het recht op prestatie geleid tot een belangrijke toenadering van het bijstands-
recht en het overige sociale-zekerheidsrecht, voor wat betreft de rechtsbescher-
ming is er zelfs sprake van het vervallen van een van de belangrijkste voorheen
bestaande verschilpunten tussen beide rechtsgebieden. De introductie van het
beroep op een onathankelijke rechter in het bijstandsrecht vormt een belangrij-
ke bijdrage aan de 'emancipatie' van de ABW binnen het stelsel van sociale
zekerheid.

Ondanks deze aanzetien tot uniformering is er binnen de sociale zekerheid
nog steeds sprake van een belangrijke mate van differentiatie. Voor een deel
loopt de scheidslijn daarbij overigens niet tussen het bijstandsrecht en het
overige sociale- zekerheidsrecht, doch tussen de sociale voorzieningen en de
sociale verzekeringen.

Een belangrijk verschil betreft de aard van de door de verschillende regelin-
gen geboden bescherming: is deze al dan niet athankelijk van een daadwerke-
lijk bestaande behoefte aan middelen, gemeten via de toepassing van een
middelentoets? In de sociale voorzieningen wordt deze vraag bevestigend
beantwoord. Dat geschiedt in de ABW weliswaar op andere wijze dan in de
TW, de lOA W en de IOAZ, doch de vraag is of dit vaak tot verschillen in
uitkomsten leidt. De sociale verzekeringen kennen als regel geen middelen-
toets; de AOW vormt vooralsnog de enige uitzondering op die regel.
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Voor wat betreft het niveau van de in de sociale zekerheid geboden bescher-
ming heb ik erop gewezen dat de differentiatie tussen loonderving en mini-
mumbescherming relativering behoeft: over vrijwel de gehele linie is er sprake
van een bescherming op minimumniveau. Als gevolg van de splitsing tussen
landelijke bijstandsnormen en gemeentelijke toeslagen wijkt de ABW na de
herinrichting fundamenteel af in de wijze waarop er aan de minimumbescher-
ming vorm wordt gegeven.

Ook voor wat betreft de aan het recht op prestatie verbonden verplichtingen
neemt de ABW een uitzonderingspositie in: ze zijn veel ruimer dan elders in
het sociale-zekerheidsrecht. Ter zake van de sanctionering valt het bestaan van
de sanctieplicht op; buiten de ABW komen we die enkel in de lOA W en IOAZ
tegen. Wat voor de sanctionering geldt, geldt evenzeer voor de terugvordering:
tegenover de terugvorderingsbevoegdheid in de meeste sociale-zekerheidsrege-
lingen, staat de terugvorderingsplicht in de ABW, de lOA W en de IOAZ. Ik
wijs er echter weI op dat het in het voornemerr van de regering ligt om ten
aanzien van beide laatstgenoemde punten in het gehele sociale-zekerheidsrecht
over te gaan tot de ornzetting van bevoegdheden in verplichtingen, daarmee het
overige sociale-zekerheidsrecht op een lijn brengend met het bijstandsrecht. De
regering streeft evenzeer naar een zekere uitbreiding van de mogelijkheden tot
verhaal in de sociale zekerheid. Vooralsnog neemt de ABW op dit punt nog
een uitzonderingspositie in.

Tot slot wijs ik op de organisatie van de uitvoering: overheid en sociale
partners en - in het verlengde daarvan - lokale en sectorale uitvoering bestaan
nog steeds naast elkaar. Afgewacht moet worden of de discussies rond de
uitvoeringsorganisatie ertoe zullen leiden dat de rol van de sociale partners bij
de uitvoering van de sociale zekerheid wordt teruggedrongen of - bij instand-
houding van die rol - dat overheid en sociale partners elkaar op regionaal
niveau vinden.

4. Doelstellingen van het bijstandsrecht

4.1. Algemeen

In het kader van de herinrichting van de ABW is veel aandacht besteed aan de
doelstellingen van het bijstandsrecht. Volgens de regering heeft de ABW twee
centrale functies, te weten een waarborgfunctie en een participatiefunctie.' Dit
standpunt wordt algemeen onderschreven.' Het stemt ook overeen met het in

1 Nadere MvA, biz. 20.
2 Zo meent ook de Subcommissie bijstand (1993), biz. 9 en 47, dat de ABW op deze twee doelen
gericht dient te zijn; ze spreekt in dat verband van de waarborgfunctie en de activeringsfunctie.
Divosa (1989), biz. 6, onderscheidt naast - wat zij noemt - de inkomensfunctie en de herintre-
dingsfunctie, de zorgfunctie.
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hoofdstuk 1, § 3 geschetste algemene beeld van de doelstellingen van sociale
zekerheid.

In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat de herinrichting van de ABW in
belangrijke mate was gericht op een verbetering van de effectiviteit van de
bijstandsverlening; de regering was van mening dat zowel de waarborgfunctie
als de participatiefunctie van de ABW in onvoldoende mate werd gerealiseerd.
Naast vergroting van de effectiviteit van de bijstandsverlening werd met de
herinrichting van meet af aan ook een vereenvoudiging en betere systematise-
ring van de regelgeving beoogd. Onder invloed van de signalen rond fraude
met de bijstand werden in de loop van de herinrichtingsoperatie een tweetal
additionele doelstellingen voor deze operatie gemtroduceerd, namelijk een
betere uitvoerbaarheid en grotere fraudebestendigheid van de regelgeving en
een besparing op de bijstandsuitgaven. De vraag of de geschetste doelstellingen
worden gerealiseerd kan voor een belangrijk deeI eerst na verloop van tijd
worden beoordeeld. Ik wijs in dat verband op de wettelijk voorgeschreven
evaluatie van de nieuwe wet, vier jaar na de inwerkingtreding ervan (art. 146
ABW). Het is niettemin mogelijk thans reeds een aantal kritische kantteke-
ningen te plaatsen.

4.2. Vergroting effectiviteit bijstandsverlening

Als eerste sta ik stil bij het streven naar vergroting van de effectiviteit van de
bijstandsverlening. Dat de effectiviteit van de bijstandsverlening te wens en
overlaat wordt overduidelijk wanneer men kennis neemt van de niet aflatende
stroom van sociaal-wetenschappelijke publicaties die de inkomens- en leefsitua-
tie van mensen in de bijstand of, breder, mensen aan de onderkant van de
samenleving, tot onderwerp hebben. Uit deze publicaties komt naar voren dat
grote groepen mensen die aangewezen zijn op de ABW geconfronteerd worden
met problemen van tweeerlei aard. Het betref't in de eerste plaats financiele
problemen. Met name in gevallen van langdurige bijstandsafhankelijkheid is er
sprake van situaties van armoede en van zeer emstige schuldposities. In de
tweede plaats is er sprake van problemen van niet-financiele aard. Ik doel dan
met name op het fenomeen van sociale uitsluiting: onder andere bij langdurige
bijstandsafhankelijkheid is er sprake van een gebrek aan perspectief bij
belanghebbenden en daardoor van een zekere verwijdering van betrokkenen ten
opzichte van de samenleving als geheel. De karakterisering van de ABW als
'vangnet' binnen het stelsel van sociale zekerheid krijgt tegen die achtergrond
een bijzonder wrange bijk1ank, daar waar de indruk ontstaat dat men in de
bijstand gevangen zit.

Staat de behoef'te aan verbetering van de effectiviteit ten aanzien van zowel de
inkomensbeschermende als de remtegratieve functie van de ABW derhalve
vast, de vraag is tangs welke weg een dergelijke verbetering kan worden
gerealiseerd. Volgens de wetgever zou zulks mogelijk zijn via een herijking
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van de verantwoordelijkbeidsverdeling tussen Rijk en gemeenten. De vraag is
of dit middel geschikt moet worden geacht om het geschetste doeI te bereiken.
Het is uiteraard niet uitgesloten dat een verschuiving van verantwoordelijk-
heden leidt tot een betere basis voor de oplossing van een bepaalde problema-
tiek. Voorzichtigheid is echter geboden en weI bij uitstek in de context
waarover we thans spreken. De verdeling van bevoegdheden tussen centrale en
lokale overheid is immers al bijna tweehonderd jaar het centrale strijdpunt in
de sfeer van de armenzorg en bijstandsverlening. En slechts zelden in de
geschiedenis is de uitkomst van die strijd bepaald door de onderliggende
problematiek die men wilde oplossen, in die zin dat de keuze tussen centrale
en lokale aansturing van beleid logisch voortvloeide uit de aard van de maat-
schappelijke problemen. Ook thans dient men uitdrukkelijk de vraag aan de
orde te stellen: om welke problemen gaat het en langs welke weg kunnen deze
het beste worden opgelost? Bij voorbaat vaststellen dat de beleidsvrijheid van
de gemeenten te zeer is afgenomen en dat derhalve naar een uitbreiding van
die vrijheid moet worden gestreefd, miskent het prioritaire karakter van de
gestelde vraag.

Welnu, kunnen de financiele problemen van bijstandsontvangers worden
opgelost door de gemeenten meer vrijheid te geven bij de bijstandsverlening?
Het antwoord lijkt eenvoudig: enkel wanneer die vrijheid zou bestaan in de
mogelijkheid meer te doen dan reeds op basis van de centrale normen vereist
is, zou een oplossing naderbij kunnen worden gebracht. Vertaald naar concrete
maatregelen spreken we dan over de mogelijkbeden tot verlening van bijzonde-
re bijstand naast de algemene bijstand. Het bestaan van Iokale beleidsvrijheid
ten aanzien van de verlening van bijzondere bijstand wordt algemeen onder-
schreven. De wetgever heeft in het kader van de herinrichtingsoperatie ge-
streefd naar vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid op dit punt, zulks
via de zogenaamde decentralisatie van de bijzondere bijstand. In de wettelijke
vertaling van dat streven is echter een duidelijke tegenstrijdigheid waameem-
baar. Waar enerzijds via afschaffing van het BLD de bepalingen inzake de
draagkrachtberekening belangrijk werden vereenvoudigd, vond anderzijds een
nieuwe clausulering van de beleidsvrijheid plaats. Ik doel op de verscherpte
afbakening van de ABW ten opzichte van voorliggende voorzieningen (art. 17
ABW) en op de uitdrukkelijke benoeming in de wet van bepaalde kosten als
niet noodzakelijke kosten (art. 15 en 16 ABW). De vraag rijst of er per saldo
weI sprake is van een uitbreiding van de beleidsvrijheid.

Een meer fundamenteIe vraag luidt of een dergelijke uitbreiding weI de kern
van de problematiek raakt. De financiele problemen lijken immers voor een
groot deel generiek van aard te zijn: grote groepen bijstandsgerechtigden slagen
er niet in van een bijstandsuitkering rond te komen. Hier een oplossing zoeken
langs de weg van de individuele aanvulling van de basisuitkering is per
definitie onvoldoende.

Inrniddels is er - zo kort na de invoering van de nieuwe regels - al kritiek
geuit op de wijze waarop de verlening van bijzondere bijstand thans vorm
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krijgt. Ik doel op de bevindingen van de Subcommissie Bijstand, volgens
welke er tussen gemeenten grote verschillen bestaan in uitgekeerde bedragen
voor bijzondere bijstand per inwoner per jaar. Er worden evenzeer verschillen-
de systemen voor de draagkrachtberekening gehanteerd, die kunnen leiden tot
berekeningen die honderden guldens verschillen. De commissie pleit weliswaar
voor een verdere verruiming van de bijzondere bijstand, doch meent dat de
criteria die gemeenten hanteren voor de verlening van bijzondere bijstand
landelijk in overleg met de VNG moeten worden geharmoniseerd.

Brengt de uitbreiding van de gemeentelijke beleidsvrijheid de oplossing van het
probleem van sociale uitsluiting naderbij? Het lijkt voor de hand te liggen de
herintreding van een bijstandsgerechtigde vanuit lokaal niveau aan te sturen en
daarbij vanuit het Rijk 20 weinig mogelijk barrieres op te werpen. Wanneer
echter een groot dee! van de verklaring voor de bestaande inactiviteit bijvoor-
beeld is gelegen in het structurele disfunctioneren van de arbeidsmarkt - ik
denk aan het verschijnsel van de langdurige en zeer omvangrijke werkloosheid
- wordt duidelijk dat ook op dit punt een vergroting van de beleidsvrijheid van
b"'1eenten niet tot een werkelijke oplossing van de problemen leidt.

Kort maar goed: de vergroting van de beleidsruimte van gemeenten zai de
effectiviteit van de bijstandsverlening niet fundamenteel verbeteren, eenvou-
digweg vanwege het feit dat de problemen in de sfeer van de bijstand structu-
reel en generiek van aard zijn en niet zozeer vragen om maatwerk doch om
bredere en meer algemene oplossingen, zoals een algemene verhoging van de
uitkeringen en een verbeterde werking van de arbeidsmarkt. Een zeer heldere
en eenvoudige illustratie van deze stelling kan worden gevonden in de omvang
en samenstelling van de bijstandspopulatie: de meer dan 500.000 bijstandsge-
rechtigden bestaan voor het overgrote deel uit heel 'normale' werklozen, een
groep die vraagt om generiek beleid. Het is blijkbaar nog niet tot een ieder
doorgedrongen dat het oude beeld van de ABW als restvoorziening binnen het
stelsel van sociale zekerheid, als vangnet voor 'a-typische' gevallen - een beeld
dat nog steeds het heersende is - reeds vele jaren is achterhaald. De ABW is
net als de meeste andere sociale-zekerheidsregelingen een structurele inkomens-
voorziening voor grote groepen burgers. In de discrepantie tussen de feitelijke
en de veronderstelde functie van de ABW is wellicht een deel van de verkla-
ring gelegen voor het feit dat men de oplossingen voor de problemen in de
sfeer van de bijstand langs de verkeerde wegen zoekt.

Los van de vraag of verbreding van de gemeentelijke beleidsmarge een
geschikt middel is om de met de herinrichting beoogde doelstellingen te
realiseren, is de vraag legitiem of er weI een voldoende bestuurlijke basis is
voor uitbreiding van de beleidsvrijheid. Ik doel in dat verband op de felle
kritiek van de Onderzoekscommissie toepassing ABW op de kwaliteit van de
gemeentelijke uitvoering van de ABW. Volgens het in de loop van de herin-
richtingsoperatie gepubliceerde onderzoeksrapport van de comrnissie vertoon-
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den zowel de gemeentelijke adrninistratieve organisatie als de uitvoeringsprak-
tijk zodanig ernstige tekortkomingen, dat niet werd voldaan aan de voorwaar-
den voor een verdere decentralisatie van de bijstandsverlening. De wetgever
was echter een andere mening toegedaan en koos zelfs voor een in vergelijking
met de oorspronkelijke herinrichtingsplannen verdergaande verruiming van de
gerneentelijke beleidsvrijheid via de reeds gememoreerde splitsing van de
algemene bijstand. De wetgever heeft blijkbaar veel vertrouwen in de gemeen-
ten. WeI meent hij dat in de uitvoeringspraktijk een fundamenteel verande-
ringsproces in gang moet worden gezet en dat lokaal een cultuuromslag moet
worden gemaakt, wil men de uitvoering van de ABW op orde brengen. Ter
ondersteuning van een en ander is een zogenaamde Landelijke veranderingsor-
ganisatie in het leven geroepen. Ware het niet beter geweest, zo vraag ik dan,
de resultaten van de inspanningen gericht op verandering en kwaliteitsver-
betering af te wachten, alvorens over te gaan tot uitbreiding van de gemeen-
telijke beleidsvrijheid?

4.3. Vereenvoudiging en betere systematisering van regelgeving

Een tweede doelstelling van de herinrichting was gelegen in de vereenvoudi-
ging en betere systematisering van de regelgeving, met bijzondere aandacht
voor het herstel van het primaat van de ABW binnen het regelgevingscomplex.
Deze doelstelling lijkt in ieder geval ten dele te zijn gerealiseerd. Als gevolg
van de integratie in de ABW van met name de RWW, een deel van het BZ en
het BLN is het relatieve belang van de formele wet in vergelijking met de
situatie onder het oude recht toegenomen. Niettemin, zo blijkt uit het in hoofd-
stuk 4 gegeven overzicht van de rechtsbronnen in het bijstandsrecht, vindt ook
in het huidige bijstandsrecht een belangrijk deeI van de normstelling door het
bestuur plaats. Twee zaken springen daarbij in het bijzonder in het oog. Het
betreft in de eerste plaats het grote aantal delegatiebepalingen in de wet.
Afgewacht moet worden of de wetgever zijn belofte gestand zal doen om van
deze bepalingen een terughoudend gebruik te maken. In de tweede plaats wijs
ik op de prominente rol die de gemeentelijke verordening bij de regulering van
de bijstandsverlening speelt. De verplichting tot het opstellen van een gemeen-
telijke verordening bestaat ten aanzien van enerzijds het gemeentelijk beleid
inzake de verlening van toeslagen en de toepassing van categoriale verlagingen
op de landelijke bijstandsnormen en anderzijds het beleid inzake de verstrek-
king van premies voor het aanvaarden of behouden van arbeid en voor het
voltooien van een scholing of opleiding. Ten aanzien van beide aspecten van
de bijstandsverlening heeft de herinrichting van de ABW geleid tot een
vergroting van de lokale beleidsruimte. De verplichting van het gemeentebe-
stuur om dienaangaande algemeen verbindende voorschriften op te stellen is
ingegeven vanuit de wens de rechtszekerheid van de uitkeringsgerechtigde te
waarborgen en de betrokkenheid van de lokale politiek bij het plaatselijke
bijstandsbeleid te vergroten. Kan dit streven op zichzelf beschouwd worden
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onderschreven, het niet langer op centraal niveau regelen van de betreffende
aspecten van de bijstandsverlening doet afbreuk aan het primaat van de wet.

4.4. Betere uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid

Hoe staat het met de derde doelstelling, het realiseren van een betere uitvoer-
baarheid en grotere fraudebestendigheid van de regelgeving? Deze doelstelling
heeft men in eerste instantie willen realiseren via een herziening van het
normenstelsel. De vraag was hoe men tot een beter uitvoerbaar en minder
fraudegevoelig systeem kon komen. Volgens de wetgever werden de problemen
met het oude normenstelsel voor een groot deel veroorzaakt door de differen-
tiatie naar woonsituatie. Die differentiatie heeft men echter niet willen loslaten,
nu de behoefte aan bijstand in belangrijke mate door de woonsituatie wordt
bepaald. De oplossing is gezocht in een verschuiving van de afstemming op de
woonsituatie van landelijk naar gemeentelijk niveau. Hiermee wordt een
vereenvoudiging gerealiseerd van landelijke regelgeving. Daar thans echter op
gemeentelijk niveau regels moeten worden gesteld, wordt die vereenvoudiging
weer teniet gedaan. Nu iedere gemeente in beginsel haar eigen regels stelt, is
er per saldo zelfs sprake van een potentiele vergroting van de differentiatie in
regelgeving. Potentieel, omdat deze voor een belangrijk deel zou kunnen
worden voorkomen via de totstandkoming en navolging van uniforme normen
op initiatief van de VNG. Bovenal echter is onduidelijk op welke wijze de
afstemming op gemeentelijk niveau de fraudegevoeligheid terugdringt; de
differentiatie blijft op zichzelf immers overeind. De door de wetgever geopper-
de mogelijkheid dat bepaalde differentiaties niet in aile gemeenten even
noodzakelijk zijn en dat een deel daarvan derhalve achterwege zou kunnen
worden gelaten - de bijstandsverlening zou aldus mede afgestemd kunnen
worden op de lokale uitvoerings- en handhavingsmogelijkheden - lijkt niet erg
reeel, Een dergelijke handelwijze zou immers al vrij snel kunnen leiden tot een
verhoging van de bijstandsuitgaven. Tegen de achtergrond van de in het
Bijstandsakkoord tussen Rijk en VNG overeengekomen zeer aanzienlijke
besparingsdoelstelling, lijkt dit een weinig reele optie: differentiatie is binnen
die doelstelling veeleer een noodzaak.

Intussen is in het nieuwe normstelsel de rechtsgelijkheid tussen burgers van
verschillende gemeenten in het geding. Raadpleging van de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel tot herinrichting van de ABW laat zien dat
de opstelling van de wetgever in de loop van die behandeling is bijgesteld.
Reeds in een vroeg stadium werd vanuit de Kamer gepleit voor sterk vereen-
voudigde (en verlaagde) landelijke normen, met daar bovenop door de gemeen-
te te verstrekken modules. V01gens de toenmalige staatssecretaris Ter Veld
konden nadere invullingen en verfijningen op lokaal niveau van gemeente tot
gemeente uiteenlopen, hetgeen - waar het ging om het voorzien in de algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan - uit een oogpunt van rechtsgelijkheid en
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rechtszekerheid ongewenst werd geacht. Omdat de op lokaal niveau aan te
brengen verfijning ook betrekking zou moeten hebben op niet-individueel
bepaalde factoren, zouden de gemeenten daarvoor richtlijnen moeten opstellen
om in ieder geval op lokaal niveau tot een gelijke behandeling van gelijke
gevallen te komen. Daarmee zou volgens Ter Veld dus slechts een verschui-
ving van regelgeving worden bereikt en niet een vermindering. Met het
verdwijnen van Ter Veld zijn blijkbaar ook de meeste van de door haar ge-
schetste bezwaren verdwenen. Haar opvolger WaUage heeft met geen woord
over de argumenten van zijn voorgangster gerept. Integendeel, hij was het die
via het afsluiten van een convenant met de VNG de aanzet gaf tot het thans
geldende normenstelsel. Hij was het evenzeer, die daarbij de gemeenten wist te
committeren aan een forse besparingsdoelstelling.

Naast de herziening van het normenstelsel heeft men de intensivering van de
fraudebestrijding met name vorm willen geven via een aanscherping van de
procedure tot het realiseren van het recht op bijstand. Uit het rapport van de
Onderzoekscommissie toepassing ABW was gebleken dat de uitvoeringsprak-
tijk met name aan de toegangspoort tot de bijstand emstige gebreken vertoon-
de: de door de belanghebbende aangedragen bewijsstukken en inlichtingen
werden volgens de commissie niet of in onvoldoende mate geverifieerd op
juistheid en volledigheid. Volgens de wetgever moest zorg worden gedragen
voor een grondig en gesystematiseerd 'entree-onderzoek', waarbij de aanvrager
aantoont dat zijn omstandigheden zodanig zijn dat de gevraagde bijstandsverle-
ning gerechtvaardigd is en waarbij een beslissing tot bijstandsverlening alleen
kan worden genomen indien de gemeente over de juiste en volledige gegevens
beschikt. Onderdeel van het entree-onderzoek dient volgens de wetgever te zijn
een uitvoering intake-gesprek, alsmede een goede voorlichting over de vereis-
ten en voorwaarden die aan de (continuering van) de bijstand zijn verbonden.
De vraag is waarin nu eigenlijk de vemieuwing is gelegen. Het betreft immers
eisen die ook onder het oude recht aan de gemeenten werden gesteld. Gelet op
de ronduit vemietigende bevindingen van de Onderzoekscommissie toepassing
ABW had men hier wellicht anders verwacht.

Men dient zich overigens te realiseren dat er grenzen zijn aan de mogelijkhe-
den om de fraude met de bijstand via een goed uitgevoerde procedure terug te
dringen. Ook andere wegen dienen te worden bewandeld, zoals bijvoorbeeld de
terugdringing van de fraudegevoeligdheid van de regelgeving. In dat verband
moet worden gewezen op het feit dat in het kader van de herinrichting van de
ABW het toepassen van een middelentoets bij de bepaling van het recht op
bijstand niet ter discussie heeft gestaan; het loslaten ervan zou immers leiden
tot een wezenlijk andere voorziening, Daarbij dient echter onder ogen te
worden gezien dat juist in de toepassing van een toets op het inkomen en het
vermogen het vanuit uitvoeringsoogpunt meest belastende en vanuit een
oogpunt van fraudegevoeligheid meest bezwaarlijke element van de ABW is
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gelegen. De verdere verfijning van de regelgeving die de herinrichting op dit
punt heeft gebracht, verandert daar niets aan.

Soortgelijke bezwaren als ten aanzien van de middelentoets bestaan jegens
het bij de herinrichting van de ABW gehandhaafde beginsel van gezinsbijstand.
De praktische toepassing van dit beginsel stelt de gemeenten voor grote
problemen. De nieuwe wettelijke definitie en de verlichting van de gemeente-
lijke bewijslast in bepaalde situaties, zullen het probleem niet ten gronde
oplossen. Een fundamentele oplossing zou ook hier gelegen zijn in het loslaten
van het beginsel, doch ook voor de daaruit voortvloeiende individualisering
van de bijstandsverlening - in die zin dat de middelen en behoeften van het
individu bepalend zijn en die van eventuele overige gezinsleden buiten be-
schouwing blijven - ontbreekt het draagvlak.

4.5. Besparing op bijstandsuitgaven

In verband met de vierde en laatste doelstelling van de herinrichting - de
beoogde besparing op de bijstandsuitgaven - wijs ik er nog eens op dat van
versehillende zijde is gewezen op de vele onzekerheden waarmee de ramingen
van de wetgever zijn omgeven. Ook is opgemerkt dat het beeld in de komende
jaren kan worden verstoord door exogene ontwikkelingen die de gemeenten
niet kunnen bemvloeden,

4.6. ConcIusie

Bovenstaande gegevenheden leveren een enigszins tweeslachtig gevoel op. Uit
de in de voorgaande hoofdstukken doorgevoerde analyse blijkt immers, dat
vanuit juridiseh oogpunt zeer wei de stelling kan worden verdedigd dat het
bijstandsreeht in de afgelopen decennia volwassener is geworden. Na afronding
van de herinriehtingsoperatie is er sprake van een in grote lijnen helder en
doorzichtig wettelijke systeem, dat voorziet in voor het merendeel duidelijke
reehten en pliehten, over de invulling waarvan in laatste instantie wordt beslist
door een onafhankelijke reehter. Is er derhalve op zichzelf besehouwd sprake
van een als positief te waarderen rechtsontwikkeling, de vreugde hierover
wordt aanmerkelijk getemperd door het bestaande gebrek aan effeetiviteit van
de bijstandsverlening of, zo men wil, het feitelijke disfunctioneren van het
bijstandsreeht.

De geschiedenis leert daarbij dat men bij het zoeken naar oplossingen niet
dient te beginnen bij de opbouw en inriehting van het bijstandsrecht zelf en al
helemaal niet bij de organisatie van de uitvoering in het bijstandsrecht. Hoe
belangrijk deze zaken op zichzelf besehouwd ook zijn, ze dienen uiteindelijk in
funetie te staan van de problemen waarmee de samenleving zich in de sfeer
van de bijstand ziet geeonfronteerd en de antwoorden die vanuit het
(bijstands)beleid op die problemen worden geformuleerd. De ontwikkelingen



van de afgelopen jaren hebben laten zien dat daarbij niet kan worden volstaan
met het bewandelen van platgetreden paden: het atbouwen van de inkomensbe-
scherming en het tezelfdertijd benadrukken van de noodzaak tot uitstroom naar
de betaalde arbeid kunnen immers nauwelijks worden beschouwd als een
bijdrage tot het oplossen van de financiele problemen of de inactiviteit van
burgers. Nieuwe wegen zuiien moeten worden bewandeld, en in dat iicht vormt
de herinrichting van de ABW in feite een gemiste kans. Erkend moet echter
worden dat een toereikende basis voor een reeel altematief voor de ABW op
dit moment niet voorhanden is. Discussies over zaken als individualisering of
verzelfstandiging van uitkeringsrechten of de invoering van een basisinkomen
zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd.' Zulks is ook de overtuiging van de
regering, die echter tevens meent dat de positie van de ABW als sluitstuk ook
voor de toekomst duidelijk lijkt." Hoe dit ook zij, dat de heringerichte ABW
voor de eerstkomende jaren de juridische basis zal vormen voor het bijstands-
beleid van de overheid, staat vast. Daarmee geldt de wet tevens als waarborg
voor de aanspraken van burgers. Zolang dit het geval is, dient er duidelijkheid
te bestaan over de rechten en plichten die over en weer tussen overheid en
burger bestaan. Met dit werk wordt getracht die duidelijkheid dichterbij te
brengen.

3 In die zin ook de Subcornrnissie Bijstand (1993), bIz. 11-12, en Divosa (1989), bIz. 5-6.
4 MvA, biz. 3-4. De regering kwarn tot deze stellingnarne naar aanleiding van vragen vanuit de
Karner omtrent de duurzaamheid en houdbaarheid van de heringerichte ABW tegen de achter-
grond van de noodzakeJije vernieuwing van het sociale-zekerheidsstelsel. Voorkornen zou rnoeten
worden dat de herinrichting een ad hoc-maatregel zou blijken te zijn; VV, bIz. 3 en bIz. 10.
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Zusammenfassung

1m breiten Bereich der offentlichen sozialen Sicherheit hat die Sozialhilfe die
altesten Rechte. Die ersten Formen einer vom Staat initiierten Sozialpolitik
bezogen sich ja auf die ArmenfUrsorge, den Vorlaufer der heutigen Sozialhilfe.
Auch die erste modeme soziale Sicherheitsregelung des nationalen Gesetz-
gebers, das Armengesetz des Jahres 1854, bezog sich auf die Armenfursorge.

Einige Zeit sparer, namentlich seit Anfang dieses Jahrhunderts, kamen auch
sonstige Formen gesetzlichen sozialen Sicherheitsschutzes zur Entfaltung. In
dieser zweiten Entwicklungswelle stand die Sozialversicherung im Mittelpunkt.
In der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bezog sie sich namentlich auf Arbeit-
nehmer, aber nach der Einfiihrung der Einheitsversicherung am Ende der
Funfziger Jahre erstreckte sich ihr Wirkungsbereich auf aIle BUrger. Die
Armenfursorge wurde von dieser Entwicklung verdrangt und spielte nur noch
eine untergeordnete Rolle im Sozialwesen. Das gleiehe galt fur das Allgemeine
Sozialhilfegesetz (ABW) des Jahres 1963. Dieses Gesetz, der Niederschlag der
Evolution der ArmenfUrsorge in der ersten Halfte dieses Jahrhunderts, bekam
die Rolle der letzten Fursorge oder eines Fangnetzes im Sozialwesen.

Diese untergeordnete Rolle erklart vielleicht in bedeutendem Malle das
geringe Interesse, das die Rechtswissenschaft der Sozialhilfe bisher entgegenge-
bracht hat. Die rechtswissenschaftliche Betrachtung der Sozialhilfe steckt, so
kann man durchaus behaupten, noch in den Anfangen. Das Sozialhilferecht ist
kaum zuganglich, seine Grundlagen, sein Inhalt und seine Struktur sind
schlecht gekonnt. Diese Tatsache kontrastiert in hohem MaBe zur gesellschaftli-
chen Bedeutung der Sozialhilfe. Diese Bedeutung hat sich in den letzten
Jahrzebnten sowohl in quantitativem als in qualitativem Sinne wesentlich
geandert, Aufgrund geseIlschaftlicher und sozialpolitischer Entwicklungen dient
das ABW nieht mehr nur als Fangnetz fur atypische Fiille, sondem daneben
auch, und sogar in breiterem Umfang, als strukturelle Einnahrnequelle fur
bestirnmte, umfangreiche Gruppen, wie Personen, die schon lange arbeitslos
sind, und aIleinstehende Eltem.

Die Tatsache, daB BUrger oft wahrend langerer Zeit von Sozialhilfe abhangig
sind, hat zu einer wesentlichen Zunahrne von Problemen sowohl fmanzieller
als immaterieller Art gefiihrt. Es hat sich z.B. herausgestellt, daB Sozialhilfe-
empfanger sich oft gezwungen sehen, Schulden zu machen, urn sich in finan-
zieller Hinsicht behaupten zu konnen. Wenn ein Sozialhilfeempfanger wahrend
langerer Zeit Sozialhilfe empfangt, kann das zudem zu einem sogenannten
sozialen Ausschluf fuhren.

Die stark angestiegene Inansprucbnahme der Sozialhilfe und die Probleme,
die damit zusammenhangen, hat der Gesetzgeber zum AnlaB genornmen, 1989
mit der Neueinrichtung des ABW anzufangen. Im Frtihjahr 1995 wurde sie
abgerundet. Uber eine ausfiihrliche Reform der Vorschriften sowie eine
Neubewertung der Verteilung der Zustandigkeiten unter die staatlichen und
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Kommunalbehorden hat der Gesetzgeber versucht, die Voraussetzungen fur
eine effektivere Sozialhilfe zu schaffen. Das soil u.a. zu einer geringeren
Inanspruchnahrne sowie einer Verbesserung der Sozialhilfe, wo sie notwendig
bleibt, fuhren.

Es darf klar sein, daf das Bedurfnis nach einer rechtswissenschaftlichen
Betrachtung der Sozialhilfe aufgrund der Realisierung eines vollig neuen
Gesetzes nur zugenommen hat. Vorliegende Doktorarbeit enthalt eine solche
Betrachtung. Angesichts der Art der bestehenden LOcke in der Aufmerksam-
keit, die die Rechtswissenschaft der Sozialhilfe bisher geschenkt hat, hat der
Verfasser sich fur eine integrale Analyse des geltenden Sozialhilferechtes
entschieden. Nur auf diesem Weg ist es moglich, einen Einblick in den Inhalt
und die Systematik des Sozialhilferechtes zu gewinnen, und das Sozialhilfe-
recht zuganglich zu machen. Die Analyse erfolgt anhand einiger mehr oder
weniger abgerundeter Themen. Die Themen Rechtsquellen, Ausfiihrungsorgani-
sation, Recht auf Sozialhilfe, Leistungen, Verpflichtungen und Sanktionen,
Realisierung des Rechtes auf Sozialhilfe, Rtickforderung und Rtlckanspruch
und Rechtsschutz passieren in dieser Reihenfolge Revue.

In der Analyse des geltenden Rechtes liegen der Sinn und der Wert vorl ie-
gender Doktorarbeit. Das Sozialhilferecht wird dadurch zuganglich und
einsichtig. Sie erlautert die Rechte und Verpflichtungen der verschiedenen
Parteien des Sozialhilferechtes. Sie verschafft den staatlichen und Kommunal-
behorden eine Ubersicht der vorhandenen Instrumente und erlautert den
Burgern die Gewahrleistungen, die im Sozialhilferecht enthalten sind.

Die Oberzeugungskraft der Rechtsanalyse wird grofser, wenn ihre Ergebnisse
im breiteren Zusammenhang betrachtet werden. Das geltende Sozialhilferecht
kann ja als Produkt bestimmter sozialpolitischer Auffassungen betrachtet
werden, die wiederum das Ergebnis allerhand struktureller und kultureller
Variablen sind. Das Sozialhilferecht, das zur Zeit gilt, ist dabei nur eine
Momentaufnahme innerhalb einer langen historischen Entwicklung. Zudem ist
das Sozialhilferecht Teil grofierer Regelungskomplexe wie des Sozialrechtes
und, in noch breiterem Zusammenhang, des Verwaltungsrechtes. Aus diesem
breiten Zusammenhang hebt der Verfasser vorliegender Doktorarbeit zwei
wichtige Elemente hervor, die sich angesichts ihrer spezifischen Bedeutung fur
die Rechtsanalyse par excellence zur Behandlung im Rahmen vorliegender
Doktorarbeit eignen. Das ist einerseits die historische Entwicklung des Sozial-
hilferechtes, und andererseits die Beziehung des Sozialhilferechtes zum
sonstigen Sozialrecht.

Kapitel 2 enthalt eine Ubersicht der historischen Entwicklung des Sozial-
hilferechtes. Die Ubersicht setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil
betrifft die Entwicklung der Armenfiirsorge zum Sozialhilferecht, die am Ende
des achtzehnten Jahrhunderts anfing und mit dem Zustandekommen des ABW
im Jahre 1963 vorlaufig abgerundet wurde. Der zweite Teil der historischen
Entwicklung betrifft die Evolution des Sozialhilferechtes in der Zeit nach 1963.
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Das Sozialhilferecht hat in dieser Zeit in mancherlei Hinsicht tiefgreifende An-
derungen erfahren, sogar in dem MaBe, daB u.a. aus dies em Grund eine
Neueinrichtung des ABW fur erforderlich erachtet wurde.

Aufgrund der groBen Bedeutung der Neueinrichtung fur den Inhalt und die
Struktur des geltenden Sozialhilferechtes behandelt Kapitel 3 die allgemeinen
Ziele und Ausgangspunkte dieser Neueinrichtung. Wie bereits zuvor bemerkt,
bezweckte die Neueinrichtung des ABW zunachst eine Verbesserung der Effek-
tivitat der Sozialhilfe. 1m Laufe des Gesetzgebungsprozesses verursachten
Nachrichten tiber Sozialhilfebetrug groBen Wirbe!. Solches fuhrte zu einer
zwischenzeitlichen Anpassung der Ziele des Gesetzgebers. Die Reform des
ABW bezweckte jetzt auch eine bessere Ausfiihrbarkeit und eine grobere Be-
trugsbestandigkeit der Vorschriften. Zudem wurde die Neueinrichtung mit
einem Einsparungsziel verbunden, wahrend urspriinglich Haushaltsneutralitat
der Ausgangspunkt war.

Die Folgen der Neueinrichtung fur das geltende Recht werden in den Kapiteln
4 bis einschlieBlich 11 dargestellt. Kapitel 4 enthalt eine Obersicht der Rechts-
quellen des Sozialhilferechtes. Das intemationale Recht, das Grundgesetz, die
Gesetzgebung und sonstige V orschriften werden, in dieser Reihenfolge, behan-
delt.

Kapitel 5 behandelt die Ausfuhrungsorganisation. Zunachst werden die Aufga-
ben der Kommunalbehorde besprochen. Danach sind die Aufsichtsfuhrungsauf-
gabe des Ministers fur Sozialordnung und Arbeit sowie die umfangreichen
Instrumente, die dem Minister bei der Bewaltigung seiner Aufgabe zur Verfu-
gung stehen, an der Reihe. Auch die Aufgaben des Gemeinderates und des
Wirtschaftspriifers der Gemeinde im Rahmen der Aufsichtsfiihrung werden
behandelt. Neben der Ausfiihrung und der Aufsicht wird die Beratung als
wichtige Funktion der Ausfiihrungsorganisation unterschieden. Sonderaufmerk-
sarnkeit wird schlieBlich der Zusammenarbeit zwischen der Kommunalbehorde
und dem Arbeitsamt geschenkt, solches im Hinblick auf die Reintegration von
Sozialhilfeempfangem auf dem Arbeitsmarkt.

Kapitel 6 behandelt das Recht auf Sozialhilfe. Die gesetzlichen Voraussetzun-
gen fur das Recht auf Sozialhilfe werden besprochen. Eine erste V oraussetzung
ist, daB man zum Personenkreis gehort, auf den die ABW Anwendung findet.
In diesem Zusammenhang wird namentlich der Position von Auslandern Auf-
merksamkeit geschenkt. Eine zweite Voraussetzung ist der Eintritt des Risikos,
das das ABW deckt: Die Mittel, tiber die man verfugt, durfen zur Bestreitung
des eigenen Lebensunterhalts nicht ausreichen. Ob solches der Fall ist, wird
mit Hilfe einer Mittelpriifung beurteilt. Der Begriff "Lebensunterhalt" bildet
dabei gleichsam die Grenze des materiellen Wirkungsbereichs des ABW.
Neben beiden vorgenarmten "positiven" Voraussetzungen fur das Recht auf
Sozialhilfe enthalt das Gesetz auch eine "negative" Voraussetzung: Kein Recht
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auf Sozialhilfe besteht, wenn ein AusschluBgrund Anwendung findet. Der
wichtigste AusschluBgrund ist das Vorhandensein einer anderen Unterstutzung,
Fur Freiberufler schlielilich gelten neben den allgemeinen Voraussetzungen fur
das Recht auf Sozialhilfe noch einige zusatzliche Voraussetzungen.

Eine Besonderheit des Sozialhilferechtes ist, daB Personen, die miteinander
verheiratet sind, grundsatzlich kein individuelles Recht auf Sozialhilfe haben:
Das Recht auf Sozialhilfe steht den Eheleuten gemeinsam zu. 1m Anschluf
daran gelten die Voraussetzungen fur das Recht auf Sozialhilfe ebenfalls fur
die Eheleute gemeinsam. In diesem Zusammenhang werden Personen, die
zusammenleben und einen gemeinsamen Haushalt haben, Eheleuten gleichge-
stellt. Aufgrund ihrer groBen praktischen Bedeutung wird diese Gleichstellung
ausfuhrlich besproehen.

In Kapitel 6 wird schlieBlich eine Sondervorschrift des Sozialhilferechtes
behandelt, nach der die Sozialhilfe auf die konkreten Umstande, Moglichkeiten
und Mittel der betreffenden Person oder Familie abzustimmen ist. Man spricht
in diesem Fall auch vom Individualisierungsgrundsatz.

Kapitel 7 behandelt die Form und Hohe der Sozialhilfe. 1m ABW sind fast nur
Leistungen in Bargeld vorgesehen. Dabei wird die Sozialhilfe irn Prinzip
"umsonst" ausgezahlt. Solches bedeutet, daB der Sozialhilfeempfanger die
Sozialhilfe grundsatzlich nicht zurlickzuerstatten hat. In Sonderfallen hat das
Magistrat die Befugnis oder Pflicht, Sozialhilfe in Form einer Anleihe oder
Burgschaft zu leisten.

In bezug auf die Hohe der zu leistenden Sozialhilfe ist der Unterschied
zwischen allgemeiner Sozialhilfe und Sondersozialhilfe von Bedeutung:
Wahrend die allgemeine Sozialhilfe zur Bestreitung des eigenen Lebensunter-
halts dient, dient die Sondersozialhilfe zur Deckung der Lebenshaltungskosten,
die einem Individuum aufgrund besonderer Umstande anfallen. Aufgrund des
individuellen Charakters dieser "Sonderlebenshaltungskosten" ist die Hohe der
Sondersozialhilfe im Gesetz nieht vorgesehen. Das Gesetz enthalt nur eine
globale Andeutung der Mittelprlifung, die die Komrnunalbehorde bei der Zuer-
kennung von Sondersozialhilfe durchzuflihren hat. Das ABW enthalt schon
eine Regelung in bezug auf die Hohe der allgemeinen Sozialhilfe. Neben
nationalen Normen unterscheidet das Gesetz dabei allerhand Kommunal-
zuschlage und Abzugsregelungen.

Dem Recht auf Sozialhilfe stehen viele Verpfliehtungen gegentiber, denen ein
Sozialhilfeempfanger nachzukommen hat. Sie werden in Kapitel 8 behandelt.
In bezug auf diese Verpfliehtungen lassen sieh zwei Kategorien unterscheiden.
Die eine Kategorie bezieht sich auf das Erteilen der notwendigen Informatio-
nen und die erforderliche Mitwirkung dem Ausfiihrungsorgan gegentiber,
wahrend die zweite Kategorie die Inanspruchnahroe von Sozialhilfe soviel wie
moglich beschrankt. In sehr allgemeinem Sinne kommt das in der Verpflicht-
ung zurn Ausdruck, zu zeigen, daB die Eigenverantwortung ausreicht, den eige-
nen Lebensunterhalt zu bestreiten. Weiter sind, spezifischer, die Verpflichtun-
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gen von Bedeutung, den selbstandigen Lebensunterhalt zu fordern. Schliefslich
hat das Magistrat die Befugnis, allerhand erganzende Verpflichtungen aufzuer-
legen.

Wenn ein Sozialhilfeempfanger seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, hat
solches nach dem Gesetz zu einer Reaktion der Instanz, die die Sozialhilfe
leistet, zu fuhren. In diesem Fall ist eine Ordnungsstrafe aufzuerlegen. Daneben
kann das unrechtmaliige Verhalten des Sozialhilfeernpfangers mit einer
Geldstrafe oder eventuell einer Freiheitsstrafe bestraft werden.

In Kapitel 9 wird das Verfahren besprochen, das zur Realisierung des Rechtes
auf Sozialhilfe fUhrt. Grundsatzlich fangt das Verfahren an, sobald ein Antrag
eingereicht wird. Das AusfUhrungsorgan ist verpfiichtet, die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der eingegangenen Daten zu priifen. Zur Unterstiitzung ihrer
Prufungsaktivitaten kann die Kommunalbehorde den Datenaustausch mit
Dritten benutzen. Eine Vielzahl von Personen und Instanzen ist in diesem
Zusammenhang verpflichtet, Daten zu verschaffen. Dabei ist ein gewisser
Schutz des privaten Lebensbereichs der betreffenden Person gewiihrleistet. Die
Prufungsaktivitaten schlieBt ein BeschluB anlalilich des Antrags abo Dieser
Beschluf bildet die Grundlage fur die Leistung von Sozialhilfe.

In bestimmten Fallen ist es moglich, die geleistete Sozialhilfe vom Sozialhil-
feempfanger zuruckzufordern. In anderen Fallen ist es moglich, einem Dritten
gegeni.iber ein Ri.ickanspruch aufgrund der geleisteten Sozialhilfe geltend zu
machen. Die Ri.ickforderung und der Ri.ickanspruch sind das Thema von Ka-
pitel 10. Neben einigen allgemeinen Ausgangspunkten des Ri.ickforderungs-
und Ri.ickanspruchsrechtes werden die Ri.ickforderungs- und Ruckan-
spruchsgrunde aufgefUhrt. Weiter wird den Sonderverfahren Aufmerksamkeit
geschenkt, die im Rahmen der Ri.ickforderung und des Ri.ickanspruchs Anwen-
dung fmden.

Die Analyse des Sozialhilferechtes wird in Kapitel 11 mit der Darstellung des
Rechtsschutzsystems abgerundet. Ein Bi.irger, der nicht mit einem BeschluB der
Kommunalbehorde einverstanden ist, hat bei der gleichen Behorde Einspruch
gegen diesen BeschluB zu erheben. Wenn auch die Entscheidung anlablich der
Beschwerdeschrift den Bi.irger nicht befriedigt, kann er bei einem unabhangi-
gen Richter Berufung gegen diese Entscheidung einlegen. Berufung in zwei
Instanzen ist moglich, Berufung in erster Instanz kann bei den Verwaltungs-
rechtssektoren der Gerichte eingelegt werden, Berufung in zweiter Instanz ist
bei dem Obersten Gerichtshof fur Beamtensachen und Sozialversicherung
("Centrale Raad van Beroep") moglich.

Wie bereits zuvor bemerkt, liegen der Sinn und der Wert vorliegender Dokto-
rarbeit in der Analyse des geltenden Sozialhilferechtes. Zur Vergrollerung der
Oberzeugungskraft der Ergebnisse dieser Analyse wird der historischen
Entwicklung des Sozialhilferechtes sowie dem Vergleich des Sozialhilferechtes
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mit dem sonstigen sozialen Sicherheitsrecht in den Kapiteln 4 bis einschlieblich
11 jeweils indirekt Aufinerksamkeit geschenkt. In Kapitel 12 werden die
wichtigsten Ergebnisse in bezug auf diese beiden Themen aufgelistet. Was die
Entwicklung des Sozialhilferechtes betriffi, ist dann namentlich die Frage von
Bedeutung, zu welchen Anderungen die Neueinrichtung des ABW gefuhrt hat,
und auf welche Weise die Neueinrichtung zur in Kapitel 2 beschriebenen
historischen Entwicklung paBt, die ihr vorausgegangen ist. In bezug auf die
Vergleichsperspektive wird die Frage beantwortet, in welchem Sinne das
Sozialhilferecht sich (noch) vom sonstigen sozialen Sicherheitsrecht unterschei-
det.
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