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6 2 S T E V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DINSDAG 2 APRIL 1963 
(Bijeenroepingsuur 13.00) 

Voorzitter: de heer Van Thiel 

Tegenwoordig zijn 123 leden, te weten: 
de heren Van Thiel, Zwanikken, Vondeling, mevrouw He-

roma-Meilink, de heren Ruygers, Wierda, Blom, Schagen, 
mejuffrouw Kok, de heren Tans, Vermooten, Engelsman, 
Couzy, Den Hartog, Venverloo, Korteweg, De Kort, Neder-
horst, Kranenburg, Reehorst, Scheps, Franssen, Vermeer, me-
juffrouw Schilthuis, de heren Patijn, Roemers, Posthumus, Van 
Lier, Brandsma, Goedhart, Van den Bergh, De Ruiter, Van 
Eibergen, Kieft, Daams, Suurhoff, Koopman, Vredeling, Lam-
berts, Baeten, mejuffrouw Nolte, de heren Van Bennekom, 
Bommer, Den Uyl, Oud, Lucas, Visser, Moorman, Van Don-
gen, Bogaers, Van Doorn, Versteeg, mejuffrouw Ten Broecke 
Hoekstra, de heren Ritmeester, Aantjes, Andriessen, Van der 
Goes van Naters, Baart, De Vreeze, Westerhout, Bruins Slot, 
Meulink, Van Eijsden, Engelbertink, Biewenga, Smallenbroek, 
Van Koeverden, Aarden, Diepenhorst, Van den Heuvel, me-
vrouw De Roos-Oudegeest, de heren Droesen, Van Helvoort, 
Jan Maenen, Van der Veen, Welter, Albering, Veerman, Tila-
nus, jonkvrouwe Wttewaall van Stoetwegen, de heren Van der 
Ploeg, Stokman, Schmal, Van der Peijl, mejuffrouw Knol, de 
heren Kleijwegt, Van der Mei, Egas, Beernink, mevrouw Van 
Someren-Downer, de heren Van Leeuwen, Schuitemaker, Van 
Gelder, Kikkert, Jager, Roolvink, Brouwer, Willems, Berk-
houwer, Mieras, Schuijt, Zegering Hadders, Lankhorst, Corver, 
Visch, Van Dijk, Assmann, mevrouw Stoffels-van Haaften, de 
heren Noordenbos, Horsmans, Kleisterlee, Bakker, Geertsema, 
mevrouw Kuiper-Struyk, mevrouw Tellegen-Veldstra, de heren 
Roosjen, Kolfschoten, Verkerk, Vrolijk, De Wolf, Blaisse, Bies-
heuvel, Laan, 

en de heer Korthals, Vice-Minister-President, Minister van 
Verkeer en Waterstaat, de heer Beerman, Minister van Justitie, 
de heer Toxopeus, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer 
Veldkamp, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
mejuffrouw Klompé, Minister van Maatschappelijk Werk, de 
heer Calmeyer, Staatssecretaris van Defensie, en de heer Pos, 
Gevolmachtigde Minister van Suriname. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgers 
en ziekenverzorgsters (6819). 

De algemene beraadslaging over dit wetsontwerp heeft reeds 
plaatsgehad. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Van Gelder, 
die het gevraagd heeft. 

De heer Van Gelder (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb het woord gevraagd om u mede namens de andere 
ondertekenaars mede te delen, dat wij na overleg met de 
Minister de amendementen, voorkomende op stuk nr. 8, in-
trekken en thans nieuwe amendementen van dezelfde strek-
king indienen, welke ik de eer heb op uw tafel te deponeren. 

De Voorzitter: Ik heb slechts één exemplaar van de nieuw 
voorgestelde amendementen tot mijn beschikking en kan de 
Kamer moeilijk vragen daarover onmiddellijk een oordeel uit 
te spreken. 

Voorzitter e.a. 
Ik zie mij dus genoodzaakt ten tweeden male de behande-

ling van het wetsontwerp te schorsen en nu totdat de amende-
ten zijn vermenigvuldigd en aan de leden van de Kamer zijn 
rondgedeeld. 

Ik betreur dit, waarschijnlijk mèt de Minister en mèt de an-
dere leden van de Kamer. 

De behandeling van het wetsontwerp wordt geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgers 
en ziekenverzorgsters (6819). 

Beraadslaging over 
„Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt ver-

staan onder: 
a. „Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid; 
b. „verpleeginrichting": een inrichting, waarin personen ter 

langdurige verpleging worden opgenomen; 
c. „ziekenhuis": een inrichting, waarin personen worden 

opgenomen voor genees-, heel-, of verloskundig onderzoek of 
voor het ondergaan van genees-, heel- of verloskundige be-
handeling; 

d. „hoofdinspecteur": de geneeskundige hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid.", 

waarop is voorgesteld een amendement van de heren Van Gel-
der, Lamberts, Veerman, mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra 
en de heer Tilanus (stuk nr. 9 ) , strekkende om het artikel als 
volgt te lezen: 

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 
„Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid. 

De heer Van Gelder (C.H.U.) verkrijgt het woord tot toe-
lichting van zijn amendement en zegt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Na alles, wat in eerste instantie bij de algemene beschou-
wingen is gezegd, kan ik kort zijn. 

Deze serie amendementen, die door dezelfde leden zijn in-
gediend als die de vorige amendementen hebben onderte-
kend. houden de wijzigingen in, die nodig zijn om de serie be-
palingen, die betrekking hebben op de eis als ziekenverzorg-
ster in een verpleeginrichting, in een ziekenhuis of in dienst 
van een door de Minister erkende instelling werkzaam te zijn, 
en de bepalingen, die op de inschrijving betrekking hebben, 
uit de wet te doen verdwijnen. 

De wijziging van artikel 1 en volgende heeft natuurlijk alleen 
zin, wanneer hetgeen in de oorspronkelijke artikelen 5 tot en 
met 7 staat vermeld, komt te vervallen. Nu is alles in één 
serie amendementen verwerkt. 

De Voorzitter: Gehoord de toelichting van het amendement 
van de heer Van Gelder c.s., stel ik voor, de beraadslaging 
over artikel 1 te schorsen en de behandeling van de artikelen 
5, 6 en 7 aan de orde te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de artikelen 5, 6 en 7 te zamen 
te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Beraadslaging over: 
Artikel 5. Het verrichten van werkzaamheden als zieken-

verzorger of ziekenverzorgster is uitsluitend toegestaan: 
a. in door Onze Minister daartoe aangewezen verpleegin-

richtingen of ziekenhuizen; 
b. in dienst van daartoe door Onze Minister aangewezen 

instellingen van gezondheidszorg. 
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Voorzitter e.a. 
Artikel 6. 1. Onze Minister kan aan een aanwijzing, zoals 

bedoeld in artikel 5, voorschriften verbinden. 
2. Onze Minister kan de aanwijzing intrekken, indien aan 

de voorschriften niet wordt voldaan. 
Artikel 7. 1. Indien een ziekenverzorger of ziekenverzorg-

ster handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5, kan de in 
artikel 2 bedoelde inschrijving worden doorgehaald; hierdoor 
vervalt het recht zich ziekenverzorger of ziekenverzorgster te 
noemen. 

2. De hoofdinspecteur doet aan de betrokkene hiervan 
mededeling bij aangetekend schrijven. 

3. Tegen de doorhaling van de inschrijving is beroep toe-
gelaten op Onze Minister, welk beroep dient te worden inge-
steld binnen cen maand na ontvangst van de mededeling in het 
vorige lid bedoeld. 

4. Indien de betrokkene hierom verzoekt wordt hangende 
het beroep de doorhaling geschorst. Onze Minister doet hiervan 
mededeling aan de hoofdinspecteur en de betrokkene. 

5. Het schorsen van de doorhaling heeft ten gevolge dat 
de betrokkene het recht behoudt zich ziekenverzorger of zieken-
verzorgster te noemen. 

6. Indien Onze Minister het beroep gegrond acht geeft hij 
opdracht tot het ongedaan maken van de doorhaling en doet 
hiervan mededeling aan de betrokkene. 

7. Indien Onze Minister het beroep ongegrond acht doet 
hij hiervan mededeling aan de hoofdinspecteur en aan de 
betrokkene. Indien schorsing van de doorhaling hangende het 
beroep heeft plaatsgehad, wordt deze hiermede opgeheven. 

8. Zij die het recht hebben verloren zich ziekenverzorger 
of ziekenverzorgster te noemen, kunnen de hoofdinspecteur 
om herinschrijving in het in artikel 2 bedoelde register ver-
zoeken. 

9. De hoofdinspecteur gaat hiertoe niet over, dan nadat 
hem is gebleken, dat degene, die om herinschrijving in het 
register heeft verzocht is of zal worden tewerkgesteld in een 
in artikel 5 bedoelde verpleeginrichting of ziekenhuis, of in 
dienst is getreden of zal treden van een in dat artikel bedoelde 
instelling van gezondheidszorg. 

10. Van een herinschrijving of een weigering daartoe doet 
de hoofdinspecteur mededeling aan de belanghebbende bij 
aangetekend schrijven. 

Bij herinschrijving wordt wederom een onderscheidingsteken 
uitgereikt. 

11. Van een weigering om tot herinschrijving over te gaan 
is beroep toegelaten op Onze Minister, welk beroep dient te 
worden ingesteld binnen één maand na ontvangst van de mede-
deling in het vorige lid bedoeld. 

12. Indien Onze Minister het beroep gegrond acht geeft 
hij de hoofdinspecteur opdracht tot herinschrijving over te 
gaan. Indien hij het beroep ongegrond acht doet hij hiervan 
mededeling aan de hoofdinspecteur en aan de betrokkene.". 

De heer Van Gelder (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Het 
behandelen zou nu op tweeërlei wijze kunnen geschieden. 
Het kan door deze serie amendementen te aanvaarden per ar-
tikel, het kan ook, dacht ik, door eerst af te stemmen de ar-
tikelen 5 tot en met 7. Dit laatste is blijkbaar in deze Kamer 
de meest gebruikelijke vorm, die mij niet onmiddellijk aan-
spreekt, maar het schijnt zo te moeten. Voor wat de artikelen 
5 tot en met 7 betreft kan ik nog zeggen: wanneer deze ar-
tikelen komen te vervallen, is daarmede weggenomen het 
bezwaar, dat mijnerzijds en ook door anderen is geuit, nl. 
dat men, zolang men in een door de Minister erkende verpleeg-
inrichting, ziekenhuis werkt of in dienst van een door de Mi-
nister erkende instelling, men zich ziekenverzorgster mag 
noemen, maar, zodra men dezelfde werkzaamheden buiten 
deze instellingen gaat verrichten, dat niet meer zou mogen doen 
en zijn verdwenen alle bepalingen, die daarmede verband 
houden. 

Minister Veldkamp e. a. 
De heer Veldkamp, Minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou slechts een enkele 
opmerking willen maken. Ik heb vorige week nadat de Kamer 
zich enkele dagen met een ander belangrijk onderwerp had 
beziggehouden in uw hoge vergadering mogen zeggen, dat ik 
het betreurde nadat ik in eerste termijn al uitvoerig de gele-
genheid had gehad om het standpunt van de geachte afge-
vaardigde te bestrijden, dat het de regering die dag andermaal 
niet gelukt was een belangrijk deel van de Kamer tot een an-
der inzicht te brengen. Ik sluit mij dus aan bij de beschouwin-
gen, die ik vorige week heb gehouden, en zou het om der wil-
le van de tijd hierbij willen laten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stemming over artikel 5 te 
doen plaatshebben door zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden, die vóór het artikel zijn, 
op te staan. 

Ik constateer, dat het artikel niet is aangenomen. 

Het blijkt mij, dat de Minister niet bereid is, de artikelen 
6 en 7 in te trekken. 

Ik stel thans voor om, als consequentie van de verwerping 
van artikel 5, ook de artikelen 6 en 7 te verwerpen en dit te 
doen zonder hoofdelijke stemming. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging over artikel 1 en het daarop voorgestelde 
amendement wordt hervat. 

De heer Van Gelder (C.H.U.) verkrijgt het woord tot toe-
lichting van zijn amendementen en zegt: Mijnheer de Voor-
zitter! Nu de artikelen 5 tot en met 7 zijn verworpen, be-
staat er geen behoefte meer aan het behoud van de bepalin-
gen betreffende de inschrijving. De overige amendementen 
hebben betrekking op het doen vervallen uit het wetsontwerp 
van de bepalingen betreffende de inschrijving. 

De Voorzitter: Wenst de Minister nog het woord? 

De heer Veldkamp, Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid: Ik dank u, mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Naar mij is gebleken, zijn van de vaste Com-
missie voor de Volksgezondheid zes leden voor dit en de andere 
door de heer Van Gelder c.s. voorgestelde amendementen, 
terwijl drie leden er zich tegen hebben verklaard. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van de heer Van Gelder c.s. (stuk nr. 9, 
I) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel 1, thans luidende: 
„Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

„Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondhedd.", 
wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 2, waarop door de heren Van Gel-
der, Lamberts, Veerman, mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra 
en de heer Tilanus is voorgesteld een amendement (stuk nr. 
9, II), strekkende om het artikel te lezen als volgt: 

„Alleen zij, die in het bezit zijn van een overeenkomstig 
artikel 3 verworven diploma zijn gerechtigd zich ziekenverzor-
ger of ziekenverzorgster te noemen en gebruik te maken van 
het in artikel 4 bedoelde onderscheidingsteken.". 
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De Voorzitter: Naar mij blijkt, acht de heer Van Gelder dit 
amendement reeds voldoende toegelicht. Wenst de heer Minis-
ter nog het woord? 

De heer Veldkamp, Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid: Ik dank u, mijnheer de Voorzitter. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

Artikel 3 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 4, waarop door de heren Van 
Gelder, Lamberts, Veerman, mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra 
en de heer Tilanus is voorgesteld een amendement (stuk nr. 9, 
III), strekkende om het artikel te lezen als volgt: 

„Nadat het in artikel 2 bedoelde diploma is verworven, 
wordt aan de ziekenverzorger of ziekenverzorgster een onder-
scheidingsteken uitgereikt, hetwelk van Rijkswege in bruikleen 
wordt afgestaan.". 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, acht de heer Van Gelder dit 
amendement reeds voldoende toegelicht. 

Wenst de heer Minister nog het woord? 

De heer Veldkamp, Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid: Ik dank u, mijnheer de Voorzitter. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen. 

De Voorzitter: De artikelen 8, 9, 10, 11 en 12 worden door 
mij vernummerd in 5, 6, 7, 8 en 9. 

Beraadslaging over artikel 5 (nieuw), waarop door de heren 
Van Gelder, Lamberts, Veerman, mejuffrouw Ten Broecke 
Hoekstra en de heer Tilanus is voorgesteld een amendement 
(stuk nr. 9, VI), strekkende om het bepaalde in lid 1, onder 
c, te laten vervallen. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, acht de heer Van Gelder 
dit amendement reeds voldoende toegelicht. 

Wenst de heer Minister het woord? 

De heer Veldkamp, Minister van Sociale Zaken en Volksge-
gezondheid: Ik dank u, mijnheer de Voorzitter. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat de voorstellers van het 
amendement zich ermee verenigen, dat bij aanneming van dit 
amendement de puntkomma achter lid b wordt vervangen door 
een punt. 

Het amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen. 

Het gewijzigde artikel 5, thans luidende: 
„1. Met geldboete van ten hoogste f500 of hechtenis van 

ten hoogste 14 dagen wordt gestraft: 
a. degene, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich zieken-

verzorger of ziekenverzorgster noemt dan wel een daarop 
gelijkende benaming voert, waardoor ten onrechte de indruk 
kan worden gewekt dat hij of zij bevoegd is zich ziekenverzor-
ger of ziekenverzorgster te noemen; 

b. degene, die zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik 
maakt, zij het ook met een geringe afwijking, van een onder-
scheidingsteken, waarvan het gebruik uitsluitend toekomt aan 
de ziekenverzorger of de ziekenverzorgster. 

2. De in het eerste lid van dit artikel strafbaar gestelde 
feiten zijn overtredingen.", 
wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in de afdrukken van het 
wetsontwerp een drukfout voorkomt. 

In plaats van „Arikel 6" (nieuw) dient te worden gelezen: 
Artikel 6. 

Deze drukfout zal worden verbeterd. 

Artikel 6 (nieuw) wordt zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 7 (nieuw), waarop door de heren 
Van Gelder, Lamberts, Veerman, mejuffrouw Ten Broecke 
Hoekstra en de heer Tilanus is voorgesteld een amendement 
(stuk nr. 9, VII), strekkende om dit artikel te lezen als volgt: 

1. Onze Minister kan aan diploma's voor ziekenverzorging, 
welke op het tijdstip van het in werking treden van deze wet 
of binnen twee jaren na dit tijdstip zijn verkregen op andere 
wijze dan in artikel 3 vermeld, al dan niet onder door hem 
te bepalen voorwaarden dezelfde rechtskracht verbinden als 
aan het diploma, bedoeld in artikel 2. 

2. Onze Minister kan aan personen, die op het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet op het terrein van de 
ziekenverzorging werkzaam zijn en die niet in het bezit zijn 
van een diploma voor ziekenverzorging, al dan niet onder 
bepaalde voorwaarden toestaan zich ziekenverzorger of zieken-
verzorgster te noemen en gebruik te maken van het in artikel 4 
bedoelde onderscheidingsteken. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, acht de heer Van Gelder dit 
amendement voldoende toegelicht. 

Wenst de heer Minister nog het woord? 

De heer Veldkamp, Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid: Ik dank u, mijnheer de Voorzitter! 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van de heer Van Gelder c.s. (stuk nr. 9, 
VII) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 8 (nieuw), waarop door de heren 
Van Gelder, Lamberts, Veerman, mejuffrouw Ten Broecke 
Hoekstra en de heer Tilanus is voorgesteld een amendement 
(stuk nr. 9, VIII), strekkende om dit artikel te lezen als volgt: 

1. Onze Minister stelt het model van het in artikel 2 be-
doelde diploma en het in artikel 4 bedoelde onderscheidings-
teken vast. 

2. Hij geeft voorschriften omtrent de uitreiking van het 
diploma en het onderscheidingsteken. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, acht de heer Van Gelder dit 
amendement voldoende toegelicht. 

Wenst de heer Minister nog het woord? 

De heer Veldkamp, Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid: Ik dank u, mijnheer de Voorzitter! 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement van de heer Van Gelder c.s. (stuk nr. 9, 
VIII) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
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Voorzitter e.a. 
Artikel 9 en de beweegreden van het wetsontwerp worden 

achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt, nadat de vaste Commissie voor de 
Volksgezondheid tot aanvaarding heeft geadviseerd, zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Nieuwe 
regelen betreffende de verlening van bijstand door de overheid 
(Algemene Bijstand wet) (6796). 

Mevrouw Heroma-Meilink, voorzitster van de bijzondere 
commissie, brengt het volgende verslag uit: 

De bijzondere commissie voor dit wetsontwerp heeft de eer 
het volgende te rapporteren. 

In haar handen zijn gesteld de volgende adressen: 
een, van de Nederlandse Federatie „Ouders van dove kin-

deren", te Rijswijk, houdende verzoek te willen bevorderen, dat 
in dit wetsontwerp alsnog bepalingen worden opgenomen, 
welke het verhaalsrecht ten aanzien van ouders van dove kin-
deren betreffende internaats- en verpleegkosten teniet doen; 

een, van de Commissie van Overleg uit bij het tot stand-
komen van de Algemene Bijstandwet geïnteresseerde burger-
lijke instellingen van weldadigheid, houdende verzoek te willen 
bevorderen dat artikel 84 wordt herzien zoals in het adres is 
aangegeven. 

De commissie, overwegende, dat de inhoud van deze adres-
sen voor de leden der Kamer van belang kan zijn, stelt aan 
de Kamer voor deze adressen neder te leggen ter griffie, ter 
inzage van de leden. 

De Kamer verenigt zich met het voorstel van de commissie. 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

Mevrouw Heroma-Meilink (P.v.d.A.): In Nederland, mijn-
heer de Voorzitter, maakt men tweemaal in één eeuw een 
bijstandwet. Wanneer de Kamer zich vandaag dan na 51 
jaar wederom zet tot de bespreking van een ontwerp tot een 
ruime wettelijke regeling van de geldelijke bijstand aan hen, 
die de kosten van het bestaan niet uit eigen kracht kunnen 
bestrijden, ligt het voor de hand, dat een terugblik over de 
100 a 150 jaar, waarin men zich in ons land met de wette-
lijke regeling van het armbestuur — ik gebruik de grondwet-
telijke term — bezighoudt, een aantal uiterst markante beel-
den ontmoet. 

Dat men bij de schildering van het wezen van de armen-
wetten, waaronder wij hier in Nederland geleefd hebben, het 
perseel in merendeels lang niet meer bestaande verven met 
ouderwetse kleuren moet dopen, vindt vanzelfsprekend zijn 
oorzaak juist in die vijftigjarige intervallen tussen de wetten. 
Decennia, waarin juist ten aanzien van de materie, welke de 
wetten regelden, een veelal stormachtige ontwikkeling plaats-
vond, waardoor de vraag zich opdringt waarom de wetgever 
zo spaarzaam de behoefte heeft gehad de wettelijke regeling 
aan te passen aan de maatschappelijke werkelijkheid. In feite 
gaat het eigenlijk maar om twee wetten, de wet van 1854, 
verdedigd door minister Van Reenen, en de wet van 1912, af-
komstig van minister Heemskerk, welke nu nog van kracht is. 
Gaat men ruim 150 jaar terug, dan vindt men de wet van 
1800, tot stand gekomen onder de Bataafse Republiek, maar 
nooit uitgevoerd. Ontworpen onder impuls van de ideeën van 
de Franse revolutie werden bestaande instituten en regionale 
scheidsmuren omver gelopen en een stroef centralisme ont-
worpen, dat in de praktijk op te grote bezwaren stuitte om 
ooit te kunnen worden verwezenlijkt. Toch zijn naar mijn ge-
voel enkele dingen interessant in de conceptie van de wet van 
1800. In de eerste plaats dat het artikel van de staatsregeling 
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van 1798, waar deze wet op stoelde, eigenlijk reeds een begin 
van een rechtsplicht van de overheid erkent, en wel in de vol-
gende bewoordingen: 

„De maatschappij, bedoelende in alles de welvaart van 
al hare leden, verschaft arbeid aan den nijvere, onder-
stand aan den onvermogende". 

Weliswaar volgt daar onmiddellijk op: 

„moedwillige lediggangers hebben daarop geen aan-
spraak. De Maatschappij vordert de volstrekte wering 
van alle bedelarij", 

maar het maken van de uitzondering wanneer en waar 
daartoe aanleiding is, tast toch, dunkt mij, geenszins aan de 
stelling, dat de overheid gehouden is onderstand — bijstand 
— te verlenen aan wie niet in eigen onderhoud kan voor-
zien. In de tweede plaats lag aan de — ongetwijfeld tè — 
centralistisch opgestelde wet de eis van gelijke regelen en 
gelijke steurt voor het gehele land en streven naar rechtsge-
lijkheid opgesloten. Het gemis daaraan is, dacht ik, door de-
genen, die de wet van 1912 moeten uitvoeren, maar natuurlijk 
vooral door degenen, die het object van die uitvoering zijn 
geweest, in stijgende mate als pijnlijk ervaren; het is opval-
lend, dat dit beginsel, waarover ongetwijfeld in deze dagen 
hier nog gepraat zal worden, dus reeds in 1800 in de wet was 
opgenomen. 

Een derde punt is wellicht voor een goed begrip van toe-
komstige ontwikkelingen en codificaties van belang, en daar-
mee eigenlijk het interessantste. 

Dat is de verschijning van wat men zou kunnen noemen 
een eerste formulering van een „sociaal grondrecht" in die 
staatsregeling van 1798, naast de staatkundige en vrijheids-
rechten, welke daarin werden vastgelegd. Was de onuitvoer-
baarheid van de wet van 1800, welke gegrond was op ar-
tikel 47 van die staatsregeling, uitsluitend te wijten aan een 
te ver doorgevoerd centralisme? Kan ten aanzien van de 
sociale rechtsvorming een sprong gemaakt worden, zoals dat 
bij staatkundige rechten mogelijk was, of zal een sociaal 
grondrecht pas geformuleerd kunnen worden en een con-
stitutionele plaats gaan krijgen als een groot stuk sociale 
rechtsvorming is gegroeid? Op welk moment zal men dan 
daartoe genaderd zijn? Het zijn interessante vragen, mijnheer 
de Voorzitter, nu wij hier een wetsontwerp hebben, dat een 
rechtsplicht van de overheid inzake bijstandsverlening duide-
lijk vastlegt en tegelijkertijd over een aantal weken een wijzi-
ging zullen hebben goed te keuren van de Grondwet, waarin 
nog altijd artikel 209 prijkt, het artikel, waarop wetsontwerp 
6796 geconcipieerd is. Het is wellicht toch goed het aan het 
begin van deze behandeling nog even voor te lezen. Het luidt: 

„Het Armbestuur is een onderwerp van aanhoudende 
zorg der regering, en wordt door de wet geregeld. De 
Koning doet van de verrichtingen dienaangaande jaar-
lijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal 
geven.". 

Het is mede naar aanleiding van de laatste zin, dat èn bij 
de begroting van Maatschappelijk Werk èn bij de behande-
ling van het wetsontwerp tot wijziging van de Grondwet de 
vraag van artikel 209 ter sprake is geweest. De Minister heeft 
toen geantwoord, dat het haar niet juist leek de formulering 
van sociale grondrechten in onze Grondwet anders dan zeer 
weloverwogen te zetten. Ik kan het daarmee natuurlijk ge-
heel eens zijn, maar ik dacht, dat het goed was ons op dit 
moment de bestaande discrepantie tussen de Algemene Bij-
standwet en de tekst van artikel 209 van de Grondwet voor 
ogen te halen. 

Van zeer veel groter belang voor het onderwerp van van-
daag zijn de wetten van 1854 en 1912, uiteraard gezien met 
de erop betrekking hebbende wijzigingswetten van 1870, 
1886, 1904 en die van 1929, 1935, 1936, 1947, 1950 en 
1955. 
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Het is bijzonder verleidelijk, mijnheer de Voorzitter, om in 

de couleur temporelle, waarover ik zo juist sprak, een beeld 
te schilderen van de grondslag en de verschijningsvorm van 
die beide wetten, een karakteristiek te geven van het „soci-
ale vraagstuk" — om een nu toch wel verouderde term nog 
even te gebruiken — van een eeuw en een halve eeuw gele-
den en om dat sociale vraagstuk dan te plaatsen tegen de ach-
tergrond van de samenleving in 1850 en in het begin van deze 
eeuw. Men zou dan kunnen trachten te begrijpen waaróm die 
wetten aldus werden ontworpen, en hoe ze pasten bij de heer-
sende opvattingen over God, mens en maatschappij. Men zou 
ongetwijfeld kunnen ontdekken waarom ze dermate verguisd 
en gehaat zijn geweest en van een aantal tot op de huidige 
dag ons bezighoudende problemen zouden de historische wor-
tels bloot komen te liggen. De gevoelswaarde zou daardoor 
duidelijker worden en dit zou voor de discussie nuttig kunnen 
blijken; bovendien zou het geheel uitermate boeiend kunnen 
zijn. Maar dat is juist één van de redenen om het nu toch 
maar niet te doen. Anderen, zelfs vele anderen, hebben dat 
reeds op knappe wijze gedaan. Ieder van ons, die zich met 
de voorbereiding van deze wet heeft beziggehouden, heeft 
gelezen over de onvoorstelbare ellende, waarin een deel van 
de Nederlandse bevolking zich in de 100 jaar, welke we over-
zien, heeft bevonden. Men heeft gezien hoe ruim 15 pet. 
van de bevolking omstreeks 1850 bedeeld werd, men heeft 
in ontzetting kunnen kijken naar de steunbedragen en uit-
keringen in natura. Ik geloof, dat het goed, ja eigenlijk vol-
strekt noodzakelijk voor een juiste behandeling van dit wets-
ontwerp is, dat men zich realiseert hoe navrant deze materie 
in het verleden was en hoezeer het daarom een precaire ar-
beid is om daarop voort te bouwen. En ook zonder daar nu 
als eerste spreekster al te uitvoerig bij stil te staan, wil ik de 
hoop uitspreken, dat het de Kamer mogelijk zal zijn de behan-
deling van deze wet tegen de achtergrond van dit verleden 
te plaatsen. 

Ik ga dus geen beeld schilderen, ik zal slechts in een flits 
de officiële stukken, welke de indiening van de beide wetsont-
werpen vergezelden, laten spreken. Dan begin ik met de me-
morie van toelichting van de wet van 1854, waar ik op blz. 
196, 1ste kolom, lees: 

„Niemand heeft regt, onderstand te eischen van enig 
openbaar bestuur. Het ondersteunen van armen is ene 
zedelijke, geen burgerlijke plicht. In beginsel mag ieder, 
die ondersteuning behoeft, haar vragen aan zijne mede-
menschen. 

Die natuurlijke bevoegdheid wordt echter beperkt 
door de behoeften ener geregelde samenleving in den 
Staat, want onbeperkte bevoegdheid tot vragen wordt 
bedelarij. 

Deze is gevaarlijk voor de orde en de rust in den Staat. 
De Staat is verplicht tegen dat gevaar te waken en dus 

ene politiezorg uit te oefenen met opzigt tot de ar-
moede.". 

En dan luidt de toelichting op artikel 22, dat bepaalde, dat 
geen burgerlijk bestuur ooit onderstand zou mogen verlenen 
dan bij volstrekte onvermijdelijkheid: 

„Deze bepalingen brengen mede, dat het burgerlijk be-
stuur zich in geen geval inlaat met armen, van wie het 
niet, voor zooveel dit mogelijk is, stellig blijkt, dat zij geen 
onderstand van kerkelijke of bijzondere instellingen kun-
nen erlangen; dat deze van de zijde van het burgerlijk 
bestuur niet anders worden ondersteund dan bij volstrek-
te onvermijdelijkheid, en dat alle denkbeeld van regt op 
onderstand van de kant der armen wordt uitgesloten, 
door de beschikking op de daarvoor strekkende aanvra-
ge, zonder beroep, over te laten aan het bestuur aan 
hetwelk zij wordt gerigt.". 

Na 15 jaar praktijk met deze wet heeft de wetgever bij de 
wetswijziging van 1870 — welke vooral een betere regeling 

van het omstreden punt van het domicilie van onderstand 
betrof — de gelegenheid het principe van de bijstandverlening 
nog eens opnieuw als volgt te formuleren: (ik citeer de aan-
hef van de memorie van toelichting): 

„Bij de bewerking van dit wetsontwerp" — het wets-
ontwerp van 1870 — „is de Regering uitgegaan van de 
volgende beginselen: 

Niemand heeft recht op onderstand. De zorg voor de 
armen is een zedelijke, geen burgerlijke plicht, zodat de 
naleving daarvan niet op de weg van de Staat ligt.". 

En verderop: 

„De wettelijke liefdadigheid heeft een schijn van hu-
maniteit, maar geen wezen, omdat de liefde geen wet 
kent. Zij is ziekelijke humaniteit, omdat zij uit medelij-
den met enkelen het belang van een geheel volk voor-
bij ziet; zij is valse humaniteit, omdat zij uit gedwongen 
gaven, uit belasting put.". 

Ter afronding de volgende woorden van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, mr. Fock, bij de mondelinge behandeling 
van de wet. zoals die staan in de Handelingen van de zitting 
van 1869/1870 op blz. 132: 

„Het burgerlijk armbestuur zal voorzichtig worden en 
grondig onderzoeken of de persoon, die om bedeling 
vraagt, haar niet kan krijgen van de kerk, en eerst na 
weigering, in de uiterste nood, zal men bij wijze van 
politietoezicht, om te zorgen dat de persoon niet ontkomt, 
tussen beide treden.". 

De toepassing van deze beginselen geeft 40 jaar later 
— jaren, waarin de geboorte en eerste vormgeving van alle 
belangrijke sociale stromingen vallen — de ontwerper van de 
wet van 1912 zeer kritische taal in de mond, als hij zegt (ik 
citeer de memorie van toelichting, blz. 242, rechterkolom): 

„Het beginsel (van de volstrekte onvermijdelijkheid) 
bedoelt er tegen te waken, dat iemand in uiterste ellende 
hetzij door hongerdood zou sterven, hetzij zich aan de 
samenleving zou vergrijpen. De hulp moest, dit bracht 
het beginsel mede, niet verder reiken dan nodig was om 
dat gevaar te bezweren. Was dat doel bereikt, dan 
moest de hulp zich terugtrekken om straks weer op-
nieuw te helpen, wanneer de arme weer bij het eindpunt 
van de weg der ellende dreigde te komen, een recidive, die 
psychologisch noodzakelijk was, vermits de oorzaak van 
het gevaar krachtens het beginsel niet aangetast behoef-
de te worden. 

Het behoeft geen betoog, dat dit beginsel is kortzichtig 
en duur. Gedurende de halve eeuw, dat het in Nederland 
heeft gegolden, is er dan ook ruimschoots gelegenheid 
geweest om het in deze gebreken te leren kennen. Meer-
malen werd ellende niet gelenigd voordat zij nog erger 
kon worden, vóór en aleer hulp volstrekt onvermijdelijk 
scheen. Jaar in, jaar uit werd een zielloze en ontzielende 
bedoeling voortgezet, omdat de volstrekte onvermijde-
lijkheid niet vorderde, dat ook maar getracht werd de 
armen verder terug te brengen van den weg van paupe-
risme.". 

Men komt dan terug van de zuiver politionele grondslag, 
men handhaaft in 1912 weliswaar het subsidiariteitsbeginsel, 
maar Iaat dan de burgerlijke armenzorg aanvullen. Minister 
Heemskerk zegt daarover in de memorie van toelichting het 
volgende: 

„De meest gewenste toestand zou zijn bereikt, wanneer 
de liefdadigheid in staat was het gehele werk der armen-
zorg te volbrengen. Die toestand is niet bereikt.". 

Vanuit de Kamer wordt in 1912 de meest radicale poging tot 
amendering ondernomen door het sociaal-democratische lid 
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de heer Vliegen. Zijn amendement bevat twee elementen, nl. 
het scheppen van een recht op onderstand en het doen weg-
vallen van de verplichting eerst bij de kerkelijke of bijzondere 
liefdadigheid te moeten aankloppen. Dit laatste punt was in 
strijd met het subsidiariteitsbeginsel en dus in strijd met de 
hele opzet van de wet. Maar volgens de heer Vliegen was 
toen al het in artikel 28 voorgestelde niet meer in overeen-
stemming met de gegroeide praktijk en hij maakte er be-
zwaren tegen, dat, terwijl men in het algemeen in het wets-
ontwerp codificering voorstelde van gewijzigde toestanden, 
men op dit allerbelangrijkste punt dat naliet. De toekomst 
zou hem ten aanzien hiervan in stijgende mate gelijk geven, 
en het is alleen maar merkwaardig, dat wij er 50 jaar voor 
hebben nodig gehad om wat in 1912 blijkbaar toch al ten 
onrechte als een werkbaar grondbeginsel werd beschouwd, 
nu ten grave te dragen. 

Vliegens amendement werd verworpen, want ook tegen de 
erkenning van een recht op onderstand vanuit de onderstand-
behoevende rees veel tegenstand. De overheid, zo meende de 
commissie van voorbereiding, toen zij het amendement ont-
raadde, moet het laatste redmiddel blijven voor de behoeftigen 
en daarom kan dan ook niet worden gegeven een recht, zo-
als het amendement bedoelt, nl. dat men desnoods kan af-
dwingen. Merkwaardig is, dat men zich dan in de commissie 
wèl uitspreekt voor een plicht van de overheid tot het geven 
van hulp, een morele plicht dan, wel te verstaan, en geen 
rechtsplicht, geen wettelijke. Maar het gunstkarakter bestrijdt 
men. 

En daarmee, mijnheer de Voorzitter, zijn wij dan in feite 
ineens zeer dicht genaderd tot de memorie van toelichting van 
dit wetsontwerp, waarin ten aanzien van deze kwestie gezegd 
wordt (blz. 9, 2de kolom): 

„Het wetsontwerp gaat ervan uit, dat het verlenen 
van bijstand een overheidstaak is; (en) dat de overheid 
hiertoe een bijstandsplicht heeft, op de uitoefening 
waarvan beroepsmogelijkheid is gegeven 

en verder (blz. 10, 2de kolom): 
„Gezien de evolutie in de opvattingen omtrent wat de 

rechtvaardigheid verlangt, dient naar het inzicht van de 
ondergetekenden, naast het stelsel van sociale verzeke-
ringen, ook aan het gehele stelsel van financiële bij-
stand een vorm en inhoud te worden gegeven, waarin 
de menselijke solidariteit duidelijk tot uitdrukking komt 
en wel door het stellen van de rechtsplicht van de over-
heid tot het verlenen van bijstand.". 

De memorie laat daarop dan aansluiten — en dit is een 
interessant punt — artikel 22 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, door deze ministers gezien als 
basis voor elke wetgever, die zich in het heden met de codifi-
cering van sociale rechten bezighoudt. 

Nu doet die Verklaring van de Rechten van de Mens eigen-
lijk niet anders — de Minister stelt dat ook — dan aangeven 
van een ideaal of, beter, het is, zoals mrs. Roosevelt, als voor-
zitster van de commissie, welke zich met de voorbereiding van 
de behandeling van die verklaring in de U.N.O. bezighield 

A declaration of basic principles of human rights 
and freedoms to serve as a common Standard of 
achievement for all peoples of all nations". 

Inderdaad dus een basis voor de wetgever, maar de behan-
deling van dit wetsontwerp, waarin op een bepaalde wijze een 
nieuw stukje sociaal recht wordt vastgelegd, doet wel de vraag 
rijzen in hoeverre deze toevoeging nu langzamerhand het 
rijpingsproces ten aanzien van het opnemen van een bepaal-
de formulering van een sociaal recht in onze Grondwet heeft 
voltooid. Zoals ik daarstraks al memoreerde, hebben regering 
en Kamer een voorstel tot wijziging van het volkomen verou-
derde armbestuursartikel in de Grondwet niet aangedurfd en 
ik kan er oog voor hebben, dat men zoiets inderdaad niet 
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overhaast moet doen. Ik dacht, dat men kan stellen, dat met 
name bij vorming van sociaal recht men met een groeiproces 
te maken heeft, waarin dan de verschillende vormen zich in 
verschillende ontwikkelingsstadia kunnen bevinden. Het recht 
op bestaanszekerheid, zoals dat in het sociale verzekeringsrecht 
is belichaamd, heeft in ons land reeds een grote mate van posi-
tivering gekregen, en wanneer de sociale voorzieningenrege-
lingen een werkelijke basis zullen hebben gekregen — vol-
gens ons beter niet in deze wet — betekent dat opnieuw de 
codificatie van een recht op bestaanszekerheid. Doet nu het 
sociaal onderstandsrecht, zoals dat in dit wetsontwerp is neer-
gelegd, hetzelfde? Of is toch het karakter van het van de vast-
gelegde overheidsplicht afgeleide recht in wezen een ander? 
Ik ben geneigd daar ja op te zeggen en mij af te vragen of, 
nu het subsidiariteitsbeginsel uit de wet is verdwenen, de in-
diening van het oude amendement van de heer Vliegen op ar-
tikel 28 van de wet van 1912 eigenlijk niet ligt in de lijn van 
de afronding van het bestaanszekerheidsrecht, welke overeen-
komt met het thans heersende rechtsbewustzijn. 

Dat dit vraagstuk van meer dan academische betekenis is, 
blijkt in de eerste plaats uit het achterblijven van de formule 
in onze Grondwet, waarop ik reeds wees. Het stelt zich bo-
vendien op het moment dat de ratificatie van het Europees 
Sociaal Handvest hier in de Kamer aan de orde zal worden gfr-
steld. De daarin opgenoemde artikelen 12 en 13, betreffende 
het recht op sociale zekerheid en het recht op sociale en me-
dische bijstand, zullen de ratificatie niet in de weg staan, neem 
ik aan, maar bij die gelegenheid kan opnieuw de vraag wor-
den gesteld op welke wijze de in dat Handvest vastgelegde 
rechten hier te lande hun concretisering en formulering 
vinden. 

Prof. Van der Ven betoogt in zijn boekje over „Sociale 
Grondrechten", dat in landen, waar de sociale rechtsontwik-
keling is achtergebleven, de formulering van sociale grondrech-
ten een hulpmiddel kan zijn om de evolutie in gang te zet-
ten of te versnellen. In een land als het onze zal dat niet zo-
zeer de functie zijn, maar daar kan men, zo zegt hij, „op een 
gegeven moment de behoefte gevoelen om na te gaan of 
de ontwikkeling blijft beantwoorden aan die van het levend 
rechtsbewustzijn, dan wel neiging vertonen naar een per-
fectionistische, bureaucratische zorg voor alles en nog wat af 
te glijden. De formulering van sociale grondrechten, en meer 
nog de daaraan verbonden discussie over de werkelijke bete-
kenis van die formules, kan dan de waarde hebben van een 
toetssteen" (Sociale Grondrechten, blz. 65 en 66). 

Mede vanuit deze achtergrond is het toetsen van de grond-
beginselen, welke in deze wet zijn neergelegd, vandaag bij 
uitstek de plicht van de Kamer. 

Dan ontmoeten wij in het eerste artikel de rechtsplicht 
van de overheid, een verplichting om bijstand te verlenen aan 
bepaalde categorieën van burgers, met als pendant, comple-
ment of hoe men dat wil noemen, het recht van die burgers 
om, zoals in de artikelen 33 tot en met 43 wordt geregeld, via 
beroep die bijstand te claimen. Nu zijn er ongetwijfeld perso-
nen, misschien moet men zelfs ook aan groepen denken, voor 
wie het bezwaarlijk kan zijn een sociaal recht toe te kennen 
als een subjectief recht, een afdwingbaar recht dus. Maar ik 
mis de erkenning, dat er óók individuen en groepen zijn, voor 
wie dat bezwaar helemaal niet geldt. Is het dan juist het recht 
van de burger op onderstand te beperken tot een uitsluitend 
via de administratieve rechter geldend te maken recht? 

Belangrijker is mijn bezwaar tegen het begrip „noodzake-
lijke kosten van het bestaan", dat in het eerste lid van artikel 
1 zijn intreden doet. Naar het gevoelen van mijn fractie is de 
term „noodzakelijke" hier misplaatst. Er gaat een minimali-
serende tendens vanuit, de Minister geeft dat ook eigenlijk 
toe, maar meent desondanks dat de rechtsplicht van de over-
heid aan dat criterium moet zijn gebonden. 

Nu kan men natuurlijk dat begrip „noodzakelijke" gaan 
interpreteren, steeds ruimer gaan interpreteren, het vervaar-
lijk uitrekken en er steeds méér onder brengen, zodat men 
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er in de praktijk van een modernere bijstandsverlening zo ten 
naastebij mee kan werken. Ik ben ervan overtuigd, dat de 
Minister dat ook bedoeld te bereiken. De vraag, die door vele 
leden in het voorlopig verslag werd gesteld, dringt zich dan 
wel weer naar voren: zal de bijstand erop gericht zijn om in 
feite aanwezige mogelijkheden — ik denk nu b.v. bij hulp aan 
een minder-valide — zo ruim mogelijk een kans te geven? Of 
wordt er altijd nog weer slechts gemikt op het minimale be-
staan? 

Ik geloof, dat de foute beslissing van de Minister ligt in de 
keuze van het wóórd noodzakelijke. Is het verstandig een 
dóór en dóór belaste term van 50 jaar oud te kiezen en dan te 
verwachten, dat die door een sterk uitgerekte interpretatie 
bruikbaar zal zijn voor nog eens 50 jaar? Wat is daarvan de 
zin? Laat men zich toch niet vergissen; het begrip de nood-
zakelijke kosten van het bestaan stamt rechtlijnig af van de 
gehate „volstrekte onvermijdelijkheid" uit de wet van 1854 
en tweemaal 50 jaar praktische toepassing zijn door een nóg 
zo ruime interpretatie niet uit te wissen! 

De Kamer zou mijns inziens in haar taak te kort schieten, 
als zij hiertegen niet ernstig waarschuwde. Men moet in het 
oog houden, dat oorspronkelijk in het ontwerp van 1912 in 
artikel 29 stond „de grens van het voor zijn levensonderhoud 
onvermijdelijke". De commissie van voorbereiding van toen 
wilde daar niet meer aan, zeer uitdrukkelijk omdat het oude 
spook van het oude artikel 21 uit de wet van '54 met zijn 
„volstrekte onvermijdelijkheid" haar voor de geest stond en 
men elke gedachte aan de handhaving daarvan wilde ver-
mijden. De term „onvermijdelijke" werd gewijzigd in: het 
voor het levensonderhoud noodzakelijke. Maar er gebeurde 
méér. In het ontwerp van 1912 werd in artikel 28 gesteld, dat 
de ondersteuning zou moeten worden beperkt tot het nood-
zakelijke; de commissie meende, dat die term in conflict 
kwam met de strekking van artikel 29, waarin voor het eerst 
het beroemde „opheffings"-artikel zijn intrede deed, waar men 
zeer content over was. Voor de categorie in het eerste lid 
van artikel 29 wilde men die beperking tot het noodzake-
lijke beslist niet vermeld zien en daarom werd die ook niet 
opgenomen in artikel 28. Als men dat verneemt, vraagt men 
zich toch wel af, waarom wij 50 jaar later nog die term 
moeten hanteren. In onze memorie van toelichting staat (blz. 
11, 2de kolom): 

„Het criterium, dat bij de bepaling van de bijstand een 
rol speelt, is het criterium van de noodzakelijkheid. De 
ondergetekenden zijn van oordeel dat de rechtsplicht 
van de overheid aan deze grens gebonden is. Deze grens 
ligt daar waar het noodzakelijke wordt overschreden.". 

Dat kan niet anders dan verwarrend werken en van zo'n 
bepaling gaat naar mijn gevoel het tegendeel van een stimu-
lans voor burgemeester en wethouders uit. Hoe kan een der-
gelijk artikel, ook al brengt het dan die geroemde rechtsplicht, 
meewerken om het odium van de oude armenzorg van de 
gemeenten af te weken, een proces waarover de ministers 
naar mijn oordeel wel te gemakkelijk denken? Ik geloof, dat 
de ministers verstandig doen het woord „noodzakelijke" in 
het eerste lid te schrappen. Natuurlijk zal men dan ook moe-
ten gaan interpreteren, vanzelfsprekend moet ook aan de 
„kosten van het bestaan" in de praktische uitvoering een be-
paalde inhoud worden gegeven, maar daartegen is geen enkel 
bezwaar, want zeer veel van wat in de goede praktijk is ge-
groeid, zal door een nieuwe term beter gedekt worden dan door 
het woord „noodzakelijke". Deze wet codificeert veel van 
wat in de praktijk reeds was gegroeid; dat is ten dele be-
vredigend en ten dele onvoldoende, want een wet als deze, 
zelfs al doen die wellicht iets korter dan een halve eeuw dienst, 
moet op bepaalde punten vooruit durven zien. Ik zal dat bij 
een enkel ander artikel opnieuw stellen. 

Maar wat hier gebeurt, is alleen maar achteruit zien en de 
nieuwe praktijk belasten met een verouderde terminologie. 
Daarom is schrapping van „noodzakelijke" aangewezen. Het 
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is duidelijk, dat dit dan ook ten aanzien van de considerans 
van de wet moet gelden. 

Daarnaast heeft het ook voor lid 3 van artikel 1 bepaalde 
consequenties. In dat lid wordt ten behoeve van een goede bij-
standsverlening in het gehele land een vloer gelegd, waarop 
het bijstandsbeleid zal komen te rusten, een basis van waaruit 
men in de gemeenten zal kunnen gaan opbouwen. Een uitste-
kend beginsel, maar als men het van nabij gaat bezien, blijkt 
die vloer slechts uit enkele spanten te bestaan. De ,,bepaal-
de noodzakelijke kosten van het bestaan" uit lid 3 blijken 
uitsluitend voeding, kleding en verwarming te zijn; van een 
verdere normering kan geen sprake zijn. De redenering van 
de Minister ter verdediging hiervan, zoals die in de memorie 
van antwoord en ook in het verslag van het mondeling over-
leg tot uiting komt, spreekt mij niet aan. Meent de Minister 
in ernst, dat dezelfde gemeenten, die in een meer volledige 
normering de minimumvorm — ten onrechte — als maximum-
norm zou gaan gebruiken, bij het alleen maar aangeven van 
enkele elementen in hun bijstandsbeleid daar ineens ver boven-
uit zou stijgen? Dat lijkt toch uiterst onwaarschijnlijk; men 
moet toch scherp in het oog houden, dat juist zo'n meer al-
gemene normering voor de gemeenten met een schriel bij-
standsbeleid een optrekkende invloed zal hebben. Ik wil mij 
graag scharen bij de vele leden uit het voorlopig verslag die 
een bredere normering in de algemene maatregel van bestuur 
willen zien vastgelegd, met een waardevastheidselement. In 
de methode van die normering zouden de gemeenten ook vrij 
moeten zijn. Zowel normering volgens de budgetmethoden als 
die volgens de loonmethode moet mogelijk zijn. 

Langs die weg is binnen het kader van deze wet een rechts-
gelijkheid te verkrijgen, die wellicht meer dan iets anders er-
toe kan bijdragen de bijstandsverlening van zijn oude gehate 
stempel te verlossen. 

Of is de Minister nog om andere redenen weinig geporteerd 
voor normering? Soms heb ik de indruk, dat zij in een behoef-
te om ruimte te geven aan een — ongetwijfeld noodzakelijke 
— individualisering al bij voorbaat de normering van de bij-
stand ver van zich afschuift. De opmerking in de memorie 
van antwoord (blz. 6, 2de kolom) over het in Amsterdam in-
gevoerde loonsysteem, is weinig overtuigend. Het is heel 
goed mogelijk, dat er aan dat systeem, dat nu sinds enkele 
maanden werkt, fouten kleven, wellicht zelfs ernstige. Een 
feit is echter óók, dat er grote belangstelling is bij een aantal 
gemeenten voor dit systeem en dat sommigen weer een iets 
andere opzet voor de relatering van de bijstand aan de lo-
nen hebben gemaakt, zoals b.v. de gemeente van mijn inwo-
ning, die het systeem gisteren invoerde. 

De Minister staat toch immers ook niet meer op het stand-
punt van de wetgever van 1912, dat het feit, dat de onder-
stand een laatste reduit betekent, het onmogelijk maakt om 
een recht toe te kennen. Laat men dan ook de individualise-
ringsbehoefte niet overtrekken en volstaan met in een ove-
rigens genormeerd en daardoor het rechtsgevoel bevredigend 
bijstandsbeleid de enkele bepalingen van toeslagen op aftrek 
te zetten, die de noodzakelijke speelruimte geven voor toe-
passing van een bijstand, waarachter geen bijstand meer is. 

Wanneer dan in lid 3, van artikel 1, zou staan, dat de alge-
mene maatregel van bestuur bepaalt tot welk bedrag ten min-
ste moet zijn voorzien in de noodzakelijke kosten van het be-
staan, zou daarmee een bereikbare vloer worden gelegd on-
der de in lid 1 principieel geformuleerde rechtsplicht van de 
overheid om in de normale kosten van het bestaan door bij-
stand te voorzien. In „ten minste" komt duidelijk tot uiting dat 
bedoeld wordt een bodem te leggen, waarop iets moet wor-
den opgetrokken. Bovendien is elke gemeente vrij daarop naar 
eigen inzicht een progressief bijstandsbeleid op te bouwen. 
„De noodzakelijke" kosten is hier, waar het uitdrukkelijk gaat 
om het vaststellen van een minimumgrens, een meer bruikba-
re term; bedoeld wordt immers uitdrukkelijk, dat men er bo-
venuit zal gaan. Inderdaad zal de formulering op deze wijze 
betekenen, dat men een gevarieerd behoeftenpakket moet op-
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stellen om te komen tot die noodzakelijke kosten van het be-
staan, althans wanneer men volgens de budgetmethode te werk 
gaat. Men kan daarbij dan komen tot een bepaald concreet 
bedrag; volgt men de loonmethode, dan treedt op een relati-
vering hetzij tot andere loongroepen, hetzij tot b.v. ook elders 
gehanteerde loonnormen. 

Waarom het niet mogelijk zou zijn een gevarieerd behoeften-
pakket samen te stellen, waaruit dan een bedrag zou resul-
teren, ontgaat mij. Ik dacht, dat in feite die budgetmethode zeer 
werkbaar was gebleken en dat de gemeenten onderling daar-
in een grote mate van overeenstemming hadden bereikt. Ove-
rigens lijkt mij ook die loonmethode interessant en het feit, 
dat, zoals ik reeds zei, allerlei gemeenten bezig zijn zich daar-
op voor te bereiden, zegt wel iets. 

Naar mijn gevoel heeft deze methode vooral daarom een 
aantrekkelijke kant, omdat het normale leefpatroon van de 
werkende burger in grote lijnen gevolgd wordt. De kinder-
toeslag kan normaal worden uitbetaald, evenals de vakantie-
toeslag, en men wordt ten aanzien van de normale ups en 
downs — financieel gesproken — als volwaardig burger in zijn 
eigen verantwoordelijkheid gesteld. 

Dat juist dan voor sommige figuren en bepaalde gezinnen 
weleens moeilijkheden kunnen liggen, geloof ik wel. Men zal 
dus altijd een zekere speelruimte moeten houden op dit ter-
rein van de marginale bijstand. Ik kan ten slotte niet nalaten 
aan te halen wat de directeur van de dienst voor sociale za-
ken te Breda schreef ten aanzien van de normering van de 
bijstand, vanuit zijn hoge waardering van de rechtsgelijkheid 
van de bijstandbehoevenden in Nederland. Hij zegt in het 
„Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk" van 5 februari jl.: 

„Als zowel in Maastricht als in Amsterdam, in Ulrum 
en in Clinge, de werkloze, de gerepatrieerde, het oorlogs-
slachtoffer, de gehandicapte, kortom" (en hier citeert hij 
blz. 12 van de memorie van toelichting) „ieder die onder 
een groepsregeling valt de hoogte van de bijstand die 
hem zal worden verleend, in de regeling kan lezen, dan 
zie ik (aldus de schrijver), niet, dat het onmogelijk is in 
de genoemde plaatsen en in alle andere plaatsen van Ne-
derland de bejaarde, de weduwe, de verlaten vrouw, de 
langdurig zieke, de invalide dezelfde faciliteit te verle-
nen in de vorm van een K.B., inhoudende tot welk be-
drag tenminste moet zijn voorzien in de noodzakelijke 
kosten van het bestaan. Het is mijns inziens wèl moge-
lijk.". 

En dit is precies wat mijn betoog ten aanzien van artikel 1 
— en naar ik hoop het betoog van meerdere woordvoerders 
hier — behelst. 

Wanneer ik tot nog toe vooral nogal enkele kritische ge-
luiden heb laten horen, wil dit vooral niet zeggen, mijnheer 
de Voorzitter, dat wij niet menen, dat de ministers in hun 
pogingen om de bijstandsvormen te moderniseren niet voor 
een deel goed zijn geslaagd. De invoering van deze wet zal 
ongetwijfeld een grote verbetering betekenen en hiervoor kan 
men dankbaar zijn. 

Toch zijn er twee punten, welke ik graag daarbij direct 
als kanttekening wil zetten. 

In de eerste plaats spijt het mij bijzonder, dat de Kamer 
genoodzaakt is deze belangrijke wet in zo'n overhaast tempo 
te behandelen. Eigenlijk is dat bijna onverantwoord. De 
commissie heeft dan ook lang geaarzeld, of zij eindverslag 
zou kunnen uitbrengen en vond daarin te meer aanleiding, 
toen bleek, dat op het punt van de opheffing van de burger-
lijke instellingen bijzonder veel zaken onvolledig waren voor-
bereid. Dat de Minister aan de bezwaren van de Kamer al 
direct heeft willen tegemoet komen, kan tot tevredenheid 
strekken; anderzijds behoudt men het onveilige gevoel, dat 
er ten aanzien van méér zaken onvoldoende weerklank in de 
samenleving heeft geklonken en dat met name het geluid van 
degenen, die in de praktische uitvoering zullen zijn betrokken, 
onvoldoende is gehoord. Nog dagelijks bereiken ons berich-
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ten over vergaderingen en bijeenkomsten, waar men over de 
bijstandswet overlegt, en nog vanmorgen werd onze commissie 
een adres toegezegd. Ik betreur het, dat de ministers, die nu 
bijna 9 jaar geleden van de Staatscommissie Vervanging 
Armenwet het eindrapport ontvingen, de Kamer nog geen 
9 maanden hebben gegund om zich op deze behandeling 
voor te bereiden. 

Mijn fractie, mijnheer de Voorzitter, heeft — en dat be-
treft méér dan een kanttekening — enkele zéér grote be-
zwaren tegen de structuur van deze wet. Ik doel hier op de 
groepsregelingen, welke via artikel 11 hun wettelijke basis zul-
len gaan krijgen in de Algemene Bijstandwet. Regelingen, 
welke tot nog toe in ministeriële verordeningen van diverse 
departementen een buitenwettelijk bestaan voerden, terwijl 
tegelijkertijd het bestaan van duizenden erdoor werd bepaald. 
Behoefte aan een wettelijke basis voor deze regelingen be-
staat er ongetwijfeld; de vraag dient echter te worden gesteld, 
of juist de Algemene Bijstandwet die basis moet geven. Wij 
geven daarop een ontkennend antwoord en daaraan liggen een 
aantal motieven ten grondslag: zakelijke, wetstechnische en 
sociaal-psychologische motieven. 

De Minister zal begrijpen, dat ik over deze kwestie nogal 
lang heb nagedacht, omdat uit de schriftelijke voorbereiding 
wel gebleken was, dat mijn fractie hierin maar op een enkel 
punt enige medestanders uit de Kamer kreeg; gelukkig ove-
rigens, dat er dan toch nog zo'n enkel punt was te vinden! 

Als ik het goed heb, redeneren de ministers als volgt: Hier 
is een nieuwe bijstandwet, waaruit zo zorgvuldig mogelijk 
alle oude armenzorgkenmerken zijn geëlimineerd. Er is een 
rechtsplicht van de overheid; via een zorgvuldig opgebouwd 
beroepsrecht ontstaat een recht voor de bijstandbehoevende; 
de uitvoering ligt in handen van de gemeentebesturen, die 
daartoe het meest geroepen zijn. Van rijkswege doen wij 
daarbij een eerste poging om tot een bescheiden normering te 
komen. Daarnaast zie ik een aantal sociale bijstandsrege-
lingen en groepsregelingen, die ook financiële ondersteuning 
verschaffen aan burgers, die, door welke omstandigheden ook, 
niet in staat zijn voor eigen levensonderhoud te zorgen. Wel-
nu, waarom zouden wij twee zo verwante terreinen niet in 
één wet onderbrengen en aldus voldoen aan de behoefte, zo-
wel van een wettelijke basis voor deze groepsregelingen als 
van een modern gefundeerd bijstandsrecht? Ja, dat is inder-
daad de vraag: waarom zouden we niét? 

Ik kan mij best voorstellen, dat, als men gelooft in zijn 
eigen wetsontwerp en dus meent, dat het oude „odium" — 
om de term uit de schriftelijke stukken over te nemen — in 
de nieuwe praktijk zal verdwijnen, het plezierig is, de wet als 
het ware „op te vullen" met de groepen, welke onder de 
sociale voorzieningen vallen. Maar uit een oogpunt van aan-
voelen van het rechtsbewustzijn van de groepen waarom het 
gaat, hadden de ministers van véél meer inzicht getuigd, als 
zij deze samenvoeging niet hadden tot stand gebracht. Een 
aparte wettelijke regeling zou een bevestiging hebben ge-
geven aan de aanspraak, welke sinds de totstandkoming van 
de diverse ministeriële beschikkingen algemeen als een recht 
wordt gevoeld. 

Laat men dan eerst eens een tijd werken met deze nieuwe 
bijstandswet. Laat die beroepspraktijk eens laten zien wat 
ze kan ten aanzien van het scheppen van een gevoel van 
„recht". Laat de normering eerst eens zover voortschrijden, 
dat de rechtsongelijkheid verdwenen is en laat de praktijk van 
de toepassing van de Algemene Bijstandwet in de gemeenten 
eerst eens bewijzen, dat men zich van het oude merkteken 
van de armenzorg volledig heeft weten te ontdoen! Wellicht 
dat er dan eens een moment zal komen, dat men een nabuur-
schap affectloos zal kunnen accepteren — en te eerder naar-
mate de nieuwe bijstandswet gezonder is —; waarom kan men 
verwachten, dat dat nu reeds het geval is? 

Uit een oogpunt dus van de voortschrijdende codificatie 
op het terrein van het sociale recht bepleiten wij dus een 
aparte wettelijke regeling, maar eerlijk gezegd óók ter wille 
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van de Algemene Bijstandwet zelf! Naar onze mening zijn 
die groepsregelingen er nl. in gewrongen en zal men of die 
groepsregelingen moeten veranderen — en het voorafgaande 
maakt wel duidelijk, dat wij daar niets voor voelen, ook niet 
als dan ergens de Minister van Sociale Zaken de eerste onder-
tekenaar mag zijn, — dan wel de bepalingen van de wet ge-
weld aandoen. En dat is ook wel begrijpelijk. De Minister kan 
toch niet ontkennen, dat de wet ontworpen is met in de eer-
ste plaats als object de individuele bijstandbehoevende en 
diens gezin, waarbij de bijstand veelal een complementair 
karakter heeft en metterdaad optreedt als „laatste toevlucht". 
Dan kan — en moet soms — individualisering op haar plaats 
zijn, afstemming op omstandigheden en mogelijkheden van 
persoon en gezin en aandacht voor het al dan niet betoonde 
besef van verantwoordelijkheid. Ik heb er oog voor, dat een 
benadering, welke met die elementen consciëntieus rekening 
houdt, wel degelijk in de bijstandspraktijk nodig kan zijn. 
Maar wat moeten we ermee in al onze groepsregelingen? 
Wat met de „noodzakelijke" kosten van het bestaan, wat met 
de dienstverleningsbemiddeling, wat met de aftrek voor de 
verdienende kinderen? Wat bedoelen de ministers, als zij op 
blz. 9, rechterkolom bovenaan, van de memorie van toelich-
ting spreken over „verkregen rechten", die niet zullen worden 
aangetast? En zo het al iets betekent voor de thans bestaande 
groepsregelingen, wat betekent het dan voor de regelingen, 
die nog zullen komen? 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal U duidelijk zijn, dat de 
bezwaren van mijn fractie tegen de opneming van deze rege-
lingen in de Algemene Bijstandwet vele zijn; voor de wet 
betekent het een ontsiering met ongetwijfeld wel moeilijke 
interpretaties, zeker in zoverre het in beroepszaken zal gaan 
spelen, en voor de groepsregelingen zelf betekent het een 
onjuiste plaatsing. 

Het is duidelijk, dat het eigenlijk onmogelijk is door amen-
dering van deze wet onze bezwaren op dit punt weg te nemen. 
Ik stel mij voor, namens onze fractie een amendement in te 
dienen, ten einde uit artikel 99 de punten b en d te doen ver-
vallen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot een ander beginsel in 
deze wet, nl. het beginsel van de gezinsbijstand, zoals dat in 
de artikelen 5 t /m 7 is neergelegd. Ten grondslag daaraan 
ligt, meen ik, de erkenning van de waarde van het gezin in 
onze samenleving, een erkenning, waarin ik mij van harte 
gaarne achter de Minister stel. Inderdaad geloof ik met haar, 
dat de goede gezinnen wel de ruggegraat kunnen vormen voor 
onze samenleving en aan velen een houvast geven ten aan-
zien van de problemen, welke een groot aantal desinte-
grerende factoren in deze maatschappij van vandaag ver-
oorzaken, om het nu maar zéér algemeen te stellen! 

Dat vooropstellende, is het op dit moment natuurlijk zaak 
zich af te vragen in hoeverre het principe van de gezinsbij-
stand, dat wil dus zeggen: financiële steun aan het gezin als 
geheel, de geestelijke gezondheid van dit gezin ten goede komt. 
Het is m.i. de vraag, of dat altijd het geval is. Die vraag kan 
men met name stellen, wanneer het gaat om de verhouding 
tussen de ouders en de grotere kinderen bij de toepassing van 
artikel 7 van het wetsontwerp. 

Volgens dat artikel wordt met de inkomsten van alle min-
deriarige kinderen rekening gehouden bij de bepaling van het 
gezinsinkomen en dus hangt het bedrag van de aanvullende 
steun af van wat de kinderen verdienen. Een redelijk deel 
mag worden gehouden, zegt punt c van het eerste lid, maar 
dat betekent, dat loonsverhogingen niet of slechts voor een 
gering deel aan het verdienende kind ten goede komen, dat 
betekent ook, dat steeds opnieuw loonverklaringen van de 
werkgevers zullen moeten worden getoond en het betekent, 
vrees ik, ook vaak, dat de 19- en 20-jarige zoons, die hun ver-
diensten op tafel moeten leggen, in hun verhouding tot de 
steuntrekkende vader of het mongoolse broertje moeilijkheden 
zullen hebben. Ik dacht, dat wij verstandig zouden doen, die 
aftrekbepaling voor de minderjarige verdienende kinderen te 
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schrappen, zoals dat reeds in een aantal gemeenten gebeurt en 
ook in de meeste groepsregelingen. Als men daar nog wat 
moeilijk tegenaan kijkt — het is natuurlijk duidelijk, dat de 
trend in die richting is en het zou eigenlijk zo aantrekkelijk 
zijn niet alléén maar te codificeren wat al gegroeid is, maar 
zo'n trend ook eens in het begin op te merken en een nieuw 
perspectief te openen —, laat de Minister dan in ieder geval 
het inkomen van de kinderen beneden de 18 jaar vrijlaten. 
Vanzelfsprekend kan daarbij dan een redelijke gezinsbijdrage 
worden gevraagd voor de kosten, welke het gezin voor het 
kind zelf maakt. Heering merkt in zijn boek „Sociale uit-
keringsregelingen" over de aftrekbepalingen op: 

„Voor opgroeiende kinderen, tot ongeveer 18 jaar, is 
een dergelijke situatie ons inziens redelijk, omdat zij ge-
acht kunnen worden ten volle deel uit te maken van het 
gezin en ook in sociaal-economisch opzicht nog niet 
zelfstandig zijn. Anders ligt het daarentegen bij de 
ouderen: zij mogen dan, uit genegenheid of uit prak-
tische overwegingen, verkiezen bij de ouders te blijven 
inwonen, vooral in de arbeidersklasse zijn zij, als zij zelf 
verdienen, zelfstandige personen over wie reeds vóór het 
bereiken van de meerderjarigheid de ouders weinig meer 
te zeggen hebben." (blz. 179). 

Het veranderen van de bepalingen omtrent de gezins-
bijstand in de door mij bedoelde zin zou neerkomen op een 
amendering van artikel 7. Sprekend daarover, introduceerde 
ik reeds even het minder valide broertje of zusje, voor wie méé 
moet worden opgebracht. 

Het vraagstuk van de — soms bijzonder hoge — kosten, 
welke voor minder valide kinderen, hetzij in- of uitwonend, 
gemaakt moeten worden, de repercussies daarvan op het in-
komen van de huisgenoten, is een nijpend vraagstuk, dat ook 
bij het mondeling overleg met de Minister in principe is be-
sproken. 

En omdat aan de ene kant het een gegeven feit is, dat min-
derjarige invaliden meerderjarig worden en dan meestal nog 
invalide zijn, en aan de andere kant een volwassen invalide 
slechts voor wat betreft enkele categorieën geholpen worden 
in de tijdelijke bijstandsregeling, is er bij ons een behoefte 
om het gehele terrein van de mindervalide-zorg eens te over-
zien en de Minister te vragen, wat zij zich voorstelt hier-
voor in het kader van deze wet te kunnen creëren. Dat alles 
dan in afwachting van een mogelijke volksverzekering op dit 
terrein, die toch vermoedelijk nog wel vijf jaar of langer op 
zich zal laten wachten. 

Wat betreft de volwassen minder valide — ik denk hier dus 
aan de groep, die niet in loondienst heeft gewerkt en dus niet 
profiteert van de interimregeling voor invaliditeitsrentetrek-
kers —, hebben wij voor de ongehuwden bij onderhouds-
plichtige verwanten inwonenden de tijdelijke Bijstandsrege-
ling minder validen. 

De eerste vraag aan de Minister is nu: of ook de categorie 
van de zelfstandig wonenden hieronder gebracht kan worden. 
Het verslag van het mondeling overleg laat doorschemeren, 
dat de Minister de billijkheid hiervan inziet. Wat mij zou in-
teresseren, is of de Minister een verdere uitbouw van de bij-
stand voor minder validen in een aparte regeling ook ziet in 
de richting van minderjarige kinderen. Daar is in de eerste 
plaats het veel voorkomende verschijnsel van de hoge bij-
zondere kosten, welke voor zulke kinderen moeten worden 
gemaakt; daarnaast is er de grote groep van in inrichtingen 
verblijvende minder valide kinderen en ten slotte zijn er de 
zeer vele, die thuis wonen. 

Stellen de ministers zich voor voor al deze groepen een eens-
luidende groepsregeling te maken, waarbij dan wellicht nog 
andere bestaande regelingen zouden kunnen worden ingepast? 
Het spreekt vanzelf, dat ik er bij deze vraag van uit ga, dat 
de totstandkoming van een eventuele nieuwe volksverzekering 
op dit terrein „van lange adem" — om een uitdrukking van 
de Minister te gebruiken — zal zijn; ik dacht, dat wij dat ge-
voeglijk zouden kunnen aannemen. 
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Des te klemmender wordt de noodzaak in het kader van 

de Tijdelijke Bijstandsregeling Minder-validen althans iets 
te doen. En nu moet ik zeggen, dat de memorie van ant-
woord plus het uitvoerig verslag van het mondeling overleg 
voor mij op dit punt nog veel vraagtekens heeft overgelaten. 

In vraag 22 antwoordt de Minister bevestigend, als haar ge-
vraagd wordt, of een groepsregeling voor minderjarigen, 
waarbij niet naar het gezinsinkomen wordt gekeken, noch ver-
haal optreedt, mogelijk is. Dat betreft dan dus de groep van 
de thuiswonende kinderen; resteert nog die van in inrich-
tingen verpleegden. 

Het antwoord van de Minister op vraag 12 spreekt daarover, 
in de trant van: Er komt niet méér zekerheid in een groeps-
regeling, alleen je zit natuurlijk wel met de kwes-
tie van het verhaal. Precies, dat is nu juist, waarom de behoef-
te aan een groepsregeling, waarbij dus geen verhaal optreedt, 
zo groot is. Het verhaal inzake de veelal zo hoge kosten is 
juist het drukkende in zo'n gezin. 

Natuurlijk kan men ook een mitigatie van het verhaal — 
wat dus in dit geval een amendering van artikel 55 zou 
betekenen — voorstaan. 

Ik zou graag van de Minister vernemen of zij daaraan haar 
voorkeur zou geven en, zo ja, waarom. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook als men de groepsregeling uit 
deze wet verwijdert, waarvan wij, zoals gezegd, voorstander 
zijn, dan nog blijft een goede regeling van het minder-vali-
devraagstuk uiterst urgent. Heeft het beeld van een alle ca-
tegorieën omvattende minder-valideregeling ter overbrugging 
van de jaren tot de invoering van een volksverzekering voor 
de indieners van dit wetsontwerp iets aantrekkelijks? Onze 
fractie — en ik neem aan meerdere fracties in deze Kamer, 
gedachtig aan de discussies in het achter ons liggende jaar — 
wil aandringen op een zo spoedig mogelijke totstandkoming 
van een dergelijke regeling. 

Afstappend van het beginsel van de gezinsbijstand, waaraan 
vele vraagstukken zijn vastgeknoopt, wil ik graag de wijze 
van uitvoering aan de orde stellen. Maar ik wil onze waar-
dering uitspreken voor de wijze, waarop de Minister het ver-
haal heeft geregeld. Hierbij treft het, hoe onverwacht snel 
zich een verandering in het rechtsbewustzijn kan voltrekken. 
Ongeveer zeven jaar geleden werd in deze Kamer bij de be-
handeling van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek het 
amendement-Zeelenberg, dat beoogde slechts de alimentatie-
plicht tussen ouders en minderjarige kinderen in het boek 
op te nemen, verworpen. Drie jaar geleden bij de behande-
ling van de wijziging van de Armenwet, die het verhaalsrecht 
sterk beperkte, was voor een dergelijke beperking ten aan-
zien van het verhaal ook nog geen meerderheid in deze Kamer 
te vinden. Nu aanvaardt men het zonder slag of stoot. Zelfs 
de legendarische rijke zoon, die zijn moeder zo verwaarloos-
de, is uit de atmosfeer van het verhaal verdwenen. Ik ben zeer 
content met deze opzet. Ik wil er echter nog een enkele klei-
ne vraag over stellen. 

Meent de Minister, dat de kleine inboedel, het eigen huis-
je, bij het verhaal op de nalatenschap zullen worden vrijgela-
ten, zulks in verband met de teneur van de wijziging, welke 
zij in artikel 54 onder a bij nota van wijzigingen heeft aange-
bracht? Dat zou mij in dit verband een belangrijke verkla-
ring toeschijnen. 

Wanneer ik thans kom tot de uitvoering van de wet, dan 
komen daar zowel negatieve als positieve gegevens naar vo-
ren, negatieve waar het geldt opheffing van oude instanties, 
positieve waar het geldt perspectieven, welke de regering 
voor zich ziet ten aanzien van goede mogelijkheden voor een 
te voeren bijstandsbeleid in de gemeenten. Ten aanzien van 
de grondslag van het uitvoeringsbeleid is in het voorlopig ver-
slag de vraag gesteld, waarom er zo vanzelfsprekend van 
wordt uitgegaan, dat de gemeenten de aangewezen organen 
zijn. Hoe zal men daar, zo vroegen vele leden, aan wie ik mij 
verwant weet, zich weten te ontdoen van het odium, dat van-
ouds op de armenzorg, maatschappelijk hulpbetoon en so-
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ciale zaken in de praktijk rust? Ter adstructie hiervan mag ik 
misschien nog eens aanhalen wat Heering zegt in zijn reeds 
eerder door mij aangehaalde boekje op blz. 115: 

„Reeds in 1928 zag Everts met profetische blik, hoe 
de armenzorg met haar locale organisatorische opzet 
en uitkeringsmethoden in de groei naar nationale eenheid 
te kort moest schieten". „Een niet gering aantal van de 
lacunes en de problemen op het gebied van het maat-
schappelijk steunwezen vloeit juist voort uit het feit, dat 
ons armwezen grotendeels nog berust op de erkenning 
van de stad als meest op de voorgrond tredende socio-
logische eenheid, terwijl in werkelijkheid de sociologische 
eenheid van onze tijd steeds meer wordt: de natie.". 

„Sittard staat, ook wat de steunuitkeringen betreft, 
juridisch nog wel, doch in feite niet meer los van Har-
lingen. Er lopen als het ware onzichtbare draden door 
heel het land, die maken dat een man in een gemeente 
zich vroeg of laat achtergesteld gaat voelen, als hij min-
der ontvangt dan iemand in soortgelijke omstandig-
heden, die in een andere gemeente woont. In dorpen, 
die door geografische ligging of conservatisme nog 
enigszins geïsoleerd zijn, mag dit verschijnsel nog niet 
zo zichtbaar zijn, binnen enkele jaren zal het zich ook 
daar manifesteren. Daarom zijn gemeentelijke uit-
keringsstelsels in het hedendaagse Nederland in beginsel 
een anachronisme', ze passen niet meer bij de ontwikke-
ling, sociologisch gezien, welke er een is van nationale 
(en, op langere duur internationale) integratie. Locale 
uitkeringsverschillen worden meer en meer als wille-
keur, onrechtvaardigheid, ervaren, die slechts door nor-
men die voor het gehele land gelden kan worden opge-
heven.". 

Ik heb dit citaat niet gegeven om te zeggen, dat wij de bij-
standsregeling nu maar uit de gemeentelijke sfeer moeten 
weghalen, maar om de vanzelfsprekendheid, waarmede dit 
gesteld wordt, en de negatie van de bezwaren, die daarin juist 
voor een moderne bijstandsverlening zijn gelegen, te be-
strijden. 

De Minister is weinig ingegaan op die voor haar blijkbaar 
bestaande vanzelfsprekendheid. Ik hoop morgen van haar nog 
wat argumenten daarover te horen. 

Over de burgerlijke en gemengde instellingen en andere 
gemeentelijke aspecten van het uitvoeringsbeleid zal mijn 
fractiegenoot de heer Franssen nog komen te spreken. Zelf 
wil ik thans nog een enkel woord zeggen over de opheffing 
van de sociale raden. Daar heeft de benadering van de minis-
ter ons toch wel verbaasd doen staan. Er wordt radicaal een 
streep door gehaald. Daar komt het in feite op neer. De 
Minister windt daar ook geen doekjes om; integendeel, er is 
van den beginne af sprake van een vanzelfsprekende negatie, 
zowel van de positieve als de negatieve aspecten van de arbeid 
van de sociale raden. Zij verdwijnen ongenoemd met de ar-
tikelen van de oude Armenwet, die eveneens verdwijnen. 
Twee simpele regeltjes in de artikelen houden zich bezig met 
de afwikkeling van de zaken van de overledene en de memorie 
van toelichting zegt in de ene alinea, welke aan deze raden 
gewijd wordt, eigenlijk vooral, dat zij niet meer passen in het 
moderne bijstandsbeleid (wat juist is) en dat zij de hele rest. 
die zij daarnaast doen en die voor een aantal raden — niet de 
slechtste — niet de hoofdzaak van de werkzaamheden uit-
maakt, eigenlijk in strijd met de bepalingen van de Armenwet 
uitvoeren. 

Een woord van waardering voor wat door sommige van 
die raden is geprobeerd en gepresteerd, heb ik nergens kun-
nen vinden en dit, terwijl alom aandacht is besteed aan het 
vijftigjarig bestaan, getuige b.v. het uitstekende en interes-
sante gedenknummer van het „Tijdschrift voor Maatschappe-
lijk Werk". 

Ik zal bij dit punt niet te lang stilstaan — men heeft van 
de vrij uitvoerige discussie in het mondeling overleg hierover 
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kunnen kennis nemen — en direct op de kern van mijn op-
vatting over wat er met die raden zou moeten gebeuren in-
gaan. 

Naar mijn mening moeten wij trachten het vacuüm, dat 
ontstaat, wanneer de wet in werking zou treden op de door 
de minister aangegeven wijze, op te vangen door een over-
bruggingsmogelijkheid te maken. Te dien aanzien kan men 
zich denken, dat men de oude Armenwet, die dus na het in 
werking treden van de Algemene Bijstandwet een rompwet 
zou zijn, amendeert, zodanig, dat hoofdstuk IV niet vervalt, 
maar daarin twee artikelen resteren. Een artikel, dat een 
aantal bepalingen geeft over gemeenten, die een armenraad 
hebben ingesteld en die hem als sociale raad zouden kunnen 
laten voortbestaan, b.v. voor de tijd van twee jaar na in-
voering van de Algemene Bijstandwet, in welk artikel zou 
kunnen worden vastgesteld, dat regelen kunnen worden ge-
steld ten aanzien van de afwikkeling van de werkzaamheden 
en de ombuiging van de taak in de richting, zoals de Minister 
zich die voorstelt, ten einde te komen tot een plaatselijk con-
tactorgaan. En een artikel, dat de Kroon de mogelijkheid zou 
bieden om, gehoord de gemeentebesturen, tot opheffing van de 
sociale raden over te gaan. Het is geen geheim, wanneer ik 
stel, dat ten aanzien van een aantal sociale raden, die er be-
staan, door de gemeenten zal worden geprefereerd ze op te 
heffen. Die mogelijkheid zou dus expressis verbis in de wet 
moeten worden aangegeven. Ik zou bijzonder graag horen 
wat de Minister over deze suggestie, die ook in het monde-
ling overleg al tot een interessante en eigenlijk vrij diep-
gaande discussie heeft geleid over de mogelijkheden, die op 
het ogenblik zeer bepaald de sociale raden nog hebben, denkt. 

U zult ten slotte van mij wel willen aannemen, mijnheer 
de Voorzitter, dat een theatrale benadering van -sociale vraag-
stukken, of van welk vraagstuk ook, mij verre ligt. Mijn fractie 
en de partij, waartoe ik behoor, plegen uit te gaan van een 
zorgvuldig onderzoek van feiten alvorens te komen tot een 
oordeelvelling, een eis of een kwalificatie. Maar ten aanzien 
van de gehele materie van de armenzorg, van de armenwet-
geving en de bijstandsverlening meen ik te kunnen stellen, 
dat wij hier een geschiedenis overzien, die geschreven is met 
tranen en met niets dan tranen. Zo ergens dan is op dit ter-
rein de roep van „freedom for want" hand in hand gegaan 
met die voor „freedom from fear". Angst voor dreigend ge-
brek, angst voor ziekte, die immers brodeloosheid met zich 
bracht, angst voor werkeloosheid, die de basis van het be-
staan aantastte, angst voor armoede, die declasseerde naar 
binnen en naar buiten. Een arme had geen rechten, een 
arme hoorde tot de zelfkant. 

Ik wil u zeggen, mijnheer de Voorzitter, dat voor mijn 
fractie het feit van een stuk wetgevende arbeid op een ter-
rein, waar gedurende 100 jaar zo onmenselijk veel is geleden 
en vernietigd, op zichzelf al een indrukwekkend feit is. Maar 
het stelt de wetgever des te klemmender de opdracht om 
door de kwaliteit van het nieuwe produkt iets goed te maken 
van wat ons door het verleden als een barre erfenis is nage-
laten. 

Mejuffrouw Kok (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Vandaag 
gaan wij een wetsontwerp behandelen van heel bijzondere be-
tekenis, een wetsontwerp dat historische betekenis zal krijgen 
omdat het weer een mijlpaal aangeeft in de vaart van ons volk 
naar een samenleving van welvaart, welzijn en sociale gerech-
tigheid, een wetsontwerp ook, dat historische betekenis heeft, 
omdat het in de plaats gaat treden van een wet, die historie 
gemaakt heeft en lange tijd een moderne wet kon heten, de 
Armenwet van 1912. 

Ik wil gaarne de beide bewindslieden en met name wel de 
Minister van Maatschappelijk Werk gelukwensen, nu zij erin 
geslaagd zijn een equivalent van deze Armenwet in te dienen, 
dat aansluit op het maatschappelijk denken en gebeuren van 
de tweede helft van de 20ste eeuw. 

Kok 
De totstandkoming van dit wetsontwerp is weer een stuk 

historie op zich; ik wil die niet geheel gaan verhalen, maar 
slechts aandacht vragen voor een enkel detail. 

Een goede 8 jaar geleden werden studiedagen belegd om-
trent het eindrapport van de Commissie-Quarles van Ufford, 
welk eindrapport een voorstel tot wijziging van de Armenwet 
van 1912 inhield. Twee dagen lang spraken vertegen woordi-
gers uit de overheidssector en uit het kerkelijk en particulier 
initiatief met elkaar over het voorstel en toen men uiteenging, 
was er onzekerheid, onvoldaanheid (ik spreek uit ervaring) en 
tegelijk ook uitzichtloosheid. Uit de botsing der meningen was 
niet de oplossing geboren. Het is dan ook geenszins verwon-
derlijk, dat dit voorontwerp van wet in een bureaula is terecht 
gekomen en er niet meer uit is geraakt. Dit lijkt wellicht wat 
onvriendelijk aan het adres van de bekwame mensen, die jaren-
lang hun aandacht, kundigheid en zorg hebben gegeven aan 
deze herzieningspoging. Maar zoals de tegenwerking van het 
getij het de meest ervaren stuurman onmogelijk kan maken 
zijn schip de haven binnen te loodsen, zo speelde — naar ik 
meen — ook hier het getij een rol; het getij in de vorm van de 
ontwikkeling van het maatschappelijk denken. Die ontwikke-
ling van het maatschappelijk denken verkeerde nog enigszins 
onder de oppervlakte van het bewustzijn van de samenleving. 
Dat het huidig ontwerp Algemene Bijstandwet de waardering 
van nagenoeg alle leden van de Tweede Kamer mocht oogsten 
in het voorlopig verslag, is m.i. in eerste instantie te danken 
aan het feit, dat dit wetsontwerp in zijn meest wezenlijke in-
houd duidelijk aansluit bij het maatschappelijk denken van deze 
tijd. In het denken van de 20ste eeuw, nader gepreciseerd van 
na de tweede wereldoorlog, komt sterk naar voren enerzijds 
het respect voor de menselijke persoon — als zijnde een zelf-
standig en zelfverantwoordelijk wezen —, anderzijds de erken-
ning, dat het de mens niet gegeven is, alléén op eigen kracht 
zijn weg door het leven te vinden, maar dat hij geheel volgens 
zijn menselijke natuur is aangewezen op zijn medemens, om in 
onderlinge verbondenheid — in solidariteit — de bestaansri-
sico's te dragen. 

Deze gedachten zijn de grondslag geworden voor ons so-
ciaal verzekeringswezen en wel in zeer pregnante zin voor de 
in de laatste jaren tot stand gekomen volksverzekeringen. 

Waren in vroeger tijden velen, wanneer zij ten gevolge van 
ouderdom, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot 
niet meer in staat waren, zelfstandig in hun onderhoud te 
voorzien, aangewezen op een uitkering krachtens de liefda-
digheid of krachtens de Armenwet, tegenwoordig worden 
steeds grotere groepen van de bevolking voor de risico's, die 
het leven meebrengt, veiliggesteld door een sociale verzeke-
ring, gedekt door een institutie, waaraan zij — doordat zij er 
zelf ook aan deelnemen •— rechten kunnen ontlenen. 

Het gebied van de bestaansrisico's, waarover zo'n sociale-
zekerheidsinstitutie is opgezet, is sterk uitgebreid de laatste ja-
ren en zal zich waarschijnlijk in de toekomst nog uitbreiden. 

Er zullen echter — zoals ook de memorie van toelichting 
meedeelt — steeds risico's blijven in het leven, die zozeer samen-
hangen met de individuele levenssituatie en incidentele gegeven-
heden, dat hierin geen basis kan gevonden worden voor de op-
bouw van een nieuwe sociale verzekering, terwijl anderzijds de 
gevolgen van deze risico's toch de individuele draagkracht te 
boven gaan. 

Een voorziening te vinden voor deze risico's, die niet of 
nog niet gevangen kunnen worden in een sociaal-verzekerings-
stelsel, is de opgave van deze tijd, opgave voor ons. 

Rekening houdend met het verschijnsel van de solidariteit in 
onze samenleving en rekening houdend ook met de wijzigin-
gen, die zich hebben voorgedaan in de individuele benadering 
van de mens in nood, in wie men veel meer dan vroeger de 
medemens ziet, voor wie men op grond van zijn menselijke per-
soonlijkheid, zijn eigen zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk-
heid respect heeft en die men niet in de afhankelijke positie 
wenst te brengen van de vroegere bedeling en ondersteunings-
sfeer, ligt het voor de hand, dat voor de oplossing van deze 
problematiek gezocht is in de overheidssfeer en wel door de 

Deel Dl Zitting 1962—1963 TWEEDE KAMER 



3 9 2 2 62ste vergadering - 2 april '63 Algemene Bijstandwet 

Kok 
overheid de plicht op te leggen, haar onderdanen, die niet over 
de nodige middelen beschikken om in eigen onderhoud te 
voorzien, daartoe in staat te stellen. Dat deze verzorgingsplicht 
thans opgedragen wordt aan de overheid, mag niet zo'n ver-
bazing wekken. 

Drie factoren spelen hierbij een rol: 
1. de ontwikkeling en groei van de solidariteitsgedachte 

in onze samenleving; 
2. de feitelijke verschuiving in de armenzorg, die zich de 

laatste tijd reeds heeft voorgedaan (in 1958 was het aandeel 
van de overheidsbijdrage in het geheel van de steunverlening 
reeds gestegen tot 85 pet.); 

3. de veranderde visie op de taak van de overheid in onze 
samenleving. 

Thans zien wij de taak van de overheid niet meer louter in 
het scheppen van kaders, o.a. door handhaving van recht, waar-
binnen die samenleving op basis vooral van het particulier ini-
tiatief zich ontwikkelt. In de huidige verhoudingen heeft de 
overheid een eigen taak gekregen ten aanzien van de wei-
vaart, en, liever nog, ten aanzien van de welzijnsverzorging. 
Zo heeft de ontwikkeling van het maatschappelijk denken ons 
thans in de situatie gebracht, dat wij erkennen en aanvaar-
den, dat de in de samenleving aanwezige bereidheid om bepaal-
de bestaansrisico's gezamenlijk te dragen rechtstreeks gerea-
liseerd wordt door de overheid, nl. door die overheid de rechts-
plicht op te leggen bijstand te verlenen aan die onderdanen, 
die niet over de nodige middelen beschikken zelf in de nood-
zakelijke kosten van het bestaan te voorzien. De rechtsze-
kerheid, die hier geschapen wordt door het opleggen van een 
overheidsplicht tot bijstand en die impliciet een recht op bij-
stand inhoudt, is de spil en het kernprincipe van deze nieuwe 
wet. Het hoeft geen betoog, dat mijn politieke vrienden en ik 
voor deze ontwikkeling zeer dankbaar zijn, aangezien hier weer 
een stuk sociale gerechtigheid wordt gerealiseerd. In dit ver-
band wil ik even stilstaan bij het feit, dat de wet slechts recht 
op bijstand wil bieden aan de Nederlander hier te lande, 
niet aan de Nederlander in den vreemde, niet aan de vreem-
deling. Waar het scheppen van dit recht samenhangt met de 
graad van de menselijke verbondenheid, is het in principe wel 
juist hier een verschil in benadering te leggen. Inderdaad zal 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Nederlanders 
hier te lande sterker worden gevoeld dan voor de Nederlan-
der ergens ter wereld en voor de vreemdeling. 

Ik ben geneigd te veronderstellen, dat het territoir, 
waarin men woont, de staatsgemeenschap, waarin men leeft 
en werkt, sterker bindt en als sterker bindend wordt erva-
ren dan de nationaliteitsband. Vandaar, dat hier wellicht op 
aansluit de ontwikkeling — die geheel past in de sterkere com-
municatie tussen verschillende landen en hun bevolkingen —, 
dat de vreemdeling in een land op gelijke wijze behandeld wordt 
als de burgers van het land. te midden van wie hij leeft. De 
wderkerigheidsverdragen wijzen ook in deze richting. Het is 
dan ook om deze reden, dat ik eerder geneigd zou zijn, ook aan 
de vreemdelingen in ons land een recht op onderstand toe 
te kennen dan aan de Nederlanders elders. Dit laatste dan 
natuurliik eerst nadat de betrokken vreemdeline ook een ze-
kere periode deel heeft uitgemaakt van de Nederlandse sa-
menleving. Misschien zou hierin kunnen worden aangesloten 
bij de wachttijden, die ook gelden voor andere sociale wet-
ten. 

Na deze inleiding zou ik gaarne aandacht schenken aan een 
aantal specifieke onderwerpen uit deze wet, waarbij ik met-
een vermelden moet, dat een aantal belangrijke vraagstukken 
zullen worden behandeld door mijn fractiegenoot de heer 
Zwanikken. 

Ik wil in eerste instantie even stilstaan bij het beroep. Of-
schoon de bijstandwet geen rechtstreeks subjectief recht op 
bijstand schept voor de bijstandbehocvende, wordt hem dit 
recht toch impliciet gegeven in deze wet. Kan men immers 
niet spreken van een recht, wanneer het voor betrokkene mo-
geliik wordt gemaakt eventuele faciliteiten rechtens af te 
dwingen, wanneer deze hem zouden worden onthouden? 
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Deze mogelijkheid is voorzien in de bijstandwet, zij het dat 
aan betrokkene een rechtsgang wordt voorgehouden binnen 
de administratieve hiërarchie en niet bij een onafhankelijke 
rechter. Men zou hier de stelling kunnen poneren, dat wei-
licht een beroep op de gewone rechter het rechtsgevoel van 
betrokkenen meer zou bevredigen. Ik heb de indruk, dat deze 
stelling ook juist is. 

Niet de verdenking op mij willende laden, dat ik bevredU 
ging van het rechtsgevoel geen belangrijke zaak acht, zou ik 
mijn motieven willen geven, waarom ik toch kies voor de 
rechtsgang, voorgesteld door de bewindslieden. Juist het feit, 
dat de bijstand moet worden afgestemd op de omstandig-
heden en mogelijkheden van persoon en gezin, alsmede op het 
betoonde besef van verantwoordelijkheid, leidt ertoe, dat elke 
bijstandsverlening vraagt om een beleidsbeslissing, hetgeen 
ervoor pleit, dat door een hoger administratief orgaan wordt 
geoordeeld, of in dit geval een juiste beslissing is genomen. In 
het algemeen is het aan de rechter, te toetsen of een daad 
strookt met de hiervoor in onze wet gestelde normen. Ook 
de administratieve rechter in het kader b.v. van de Raad van 
Beroep volstaat met een uitspraak, of de genomen beslissing 
in strijd is met de wettelijke voorschriften. Juist het zijn van 
sluitstuk op het sociaal verzekeringsstelsel zal blijven mee-
brengen, dat — ook al zal in de toekomst wellicht de bijstand 
meer en meer genormeerd en geobjectiveerd worden — een 
aantal factoren zal blijven meespelen in de bepaling van de 
bijstand, die niet kunnen worden vastgelegd. Vandaar dat ik 
wel akkoord kan gaan met de rechtsgang, voorzien in het 
wetsontwerp, daarbij betrekkend, dat het de Staten-Generaal 
gegeven is de ontwikkeling van dit recht op bijstand te blij-
ven volgen, aangezien de hoogste beroepsinstantie — de 
Kroon —• verantwoording schuldig blijft tegenover de Staten-
Generaal. Wat betreft de inhoudelijke regeling voor deze 
rechtsgang kan ik slechts opmerken — en ik ben er dankbaar 
voor —, dat de bewindslieden mijn wensen hebben voor-
komen. Ik mag dit nog even zeer kort toelichten. Waar deze 
wet een recht toekent aan bijstandsbehoevenden op de nood-
zakelijke kosten van het bestaan en deze noodzakelijke kosten 
in vele gevallen nog niet genormeerd zijn, maar toebedeeld 
worden door een beleidsbeslissing van het bijstandverlenend 
orgaan, acht ik het voor de rechtszekerheid van de bijstand-
behoevende uitermate gewenst, dat deze een beroepsrecht 
heeft op de Kroon, waarbij niet alléén een rechtmatigheids-
toetsing, maar ook een doelmatigheidstoetsing kan plaats-
vinden ten aanzien van de genomen beslissing. De mogelijk-
heid hiertoe zou betwijfeld kunnen worden, wanneer bij hand-
having van artikel 42 tweede versie (dus 42, leden 1 en 2) de 
beroepsgrond in het tweede lid, onder e, zou zijn verwijderd, 
waartoe in het mondeling overleg aandrang is uitgeoefend. 
De reden, dat deze aandrang werd uitgeoefend, was gelegen 
in het feit, dat in de vier eerder genoemde beroepsgronden 
reeds elementen van deze vijfde v/aren verdisconteerd. 

Toen in de Tweede Kamer het wetsontwerp Beroep Admini-
stratieve Beschikkingen werd aanvaard, hebben de bewinds-
lieden vermoedelijk uit een oogpunt van wetsuniformiteit de 
vier beroepsgronden van dit wetsontwerp ook aangebracht in 
de Algemene Bijstandwet, aangevuld met een vijfde beroeps-
grond. Deze wijziging bracht meteen mee, dat hierdoor op 
praktische gronden toch een zekere rem werd aangelegd 
voor het instellen van beroep op de Kroon. Voor dit wetsont-
werp is het wel uitermate belangrijk — zeker voor de eerste 
tijd — om een zo ruim mogelijke beroepsgelegenheid te 
hebben, waardoor ook een jurisprudentie kan groeien voor de 
toepassing van deze wet. Het is om deze reden, dat ik gaarne 
akkoord ga met een laten vallen van het tweede lid van ar-
tikel 42. 

Vervolgens wil ik enkele gedachten aan het verhaal wijden. 
Het feit, dat de algemene bijstandwet een rechtsplicht voor 
de overheid invoert, roept meteen consequenties op voor de 
praktijk van het verhaal. Allereerst vervalt hierdoor de grond 
voor toepassing van het verhaalsrecht voor kerkelijke en par-
ticuliere instellingen. Dit is volkomen terecht. Ik kan ove-
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rigens rustig stellen, dat dit gevolg slechts van formele beteke-
nis is, want in de praktijk was er bij de kerkelijke en parti-
culiere instellingen geen behoefte gebruik te maken van deze 
mogelijkheid. 

Op de tweede plaats wil ik het volgende opmerken. In deze 
constellatie der wet zal slechts verhaal op zijn plaats zijn 
daar, waar bijstand is verleend, terwijl hier redelijkerwijs 
een eigen bijdrage mocht worden verwacht op grond van de 
eigen verantwoordelijkheid van persoon en gezin. Het is een 
feit, dat de wijzigingen die zich voordoen en reeds hebben voor-
gedaan, in onze samenleving een verzwakking van de familie-
band ten gevolge hebben gehad en een benadrukking van de 
gezinsband. Onder invloed van deze gewijzigde opvattingen 
werd reeds bij de wet van 12 januari 1961 het verhaal tussen 
bejaarde, dus boven 65-jarige ouders en meerderjarige kin-
deren in hun onderlinge betrekkingen beperkt en wel door in-
voering van een draagkrachtsgrens. In principe werd de be-
slissing over de afschaffing van het verhaal tussen ouders en 
meerderjarige kinderen reeds in 1960 genomen, alleen omdat 
de Minister bij een partiële wijziging van de Armenwet géén 
principiële wijziging in de wet wilde brengen — hetgeen 
eerst diende te geschieden bij een algehele wijziging van de 
Armenwet — werd het verhaal tussen ouders en meerder-
jarige kinderen toen niet afgeschaft, maar beperkt en dras-
tisch beperkt, in die zin, dat de draagkrachtsgrens vrij hoog 
gesteld werd, zodat in feite maar een kleine groep in deze 
categorie nog kon worden getroffen door verhaalsaffaires. 
De lijn, getrokken bij de wet van januari 1961, kan thans 
ook volledig worden doorgetrokken — het nieuwe karakter 
van deze wet nodigt hiertoe uit — het formele bezwaar is 
nu opgeheven en er blijft ook geen materieel bezwaar over 
om hier niet consequent deze lijn door te trekken, aangezien 
de motivering „behoud van goede persoonlijke verhoudingen 
tussen ouders en meerderjarige kinderen" ook ten aanzien van 
onderhoudsplichtigen met een inkomen of vermogen boven 
de draagkrachtsgrens relevant is en soms even zeer speelt ten 
aanzien van ouders die jonger zijn dan 65 jaar. Bovendien 
was de praktijk op het punt van verhaal discriminatoir, waar 
bijstand krachtens de Armenwet wel, krachtens groeps- en 
bijstandsregelingen géén verhaal kende. 

In dit verband wil ik duidelijk stellen, dat wij het aan-
vaardbaar achten, dat er een divergentie groeit tussen de ar-
tikelen 467 en 470 van het B.W. en de verhaalsrechten. Wij 
menen, dat deze artikelen van het B.W. een zedelijke plicht 
tot en een zedelijk recht op onderstand vastleggen, waardoor 
een bijstandbehoevende naar vrije keuze rechtens bijstand 
kan afdwingen van een onderhoudsplichtige of wel een be-
roep op de overheid kan doen. Dat dit werkelijk ter keuze is 
aan betrokkene, blijkt ook uit artikel 3, lid 2, waar instelling 
van een alimentatievordering geen voorwaarde mag zijn als 
bedoeld in dit artikel. De zedelijke plicht, als bedoeld in het 
B.W., blijft ook werkelijk bestaan, zij het dat een uitdrukking 
geven aan deze plicht in de maatschappelijke omstandig-
heden van heden op een andere wijze dient te gebeuren dan 
in vroeger jaren. Artikel 7 biedt ook de mogelijkheid tot uit-
oefening van deze plicht in financiële zin, zonder dat deze 
gefrustreerd behoeft te worden. 

In de aanvaarding van de stelling dat bijstand zal verleend 
worden in de vorm van gezinsbijstand is meteen verdisconteerd 
de mogelijkheid van verhaal op ouders en minderjarige kin-
deren in hun onderlinge betrekkingen en op echtgenoten 
onderling. De groei naar volwassenheid houdt in, dat jonge 
mensen zich langzaam aan meer van hun ouders en van het 
leefmilieu van het gezin losmaken, soms reeds in verband met 
studie en arbeidsmogelijkheden zich elders hebben gevestigd. 
Ofschoon ik in principe de verhaalsmogelijkheid in de relatie 
ouders-minderjarige kinderen wil aanvaarden, als consequen-
tie van de verbondenheid tussen ouders en minderjarige kin-
deren in de gezinssamenleving, meen ik anderszins toch, dat 
bij de vaststelling van de verhaalsbijdrage van zelfstandig 
wonende minderjarige kinderen, maar ook van wat oudere, 

thuiswonende minderjarigen rekening moet worden gehouden 
met deze groeiende zelfstandigheid, zodat hier reden is voor 
mitigering. 

Reden voor mitigering van het verhaalsrecht zou ik ook willen 
bepleiten ten aanzien van ouders, wier geestelijk of lichame-
lijk gehandicapt kind voor zijn opvoeding of verzorging is 
aangewezen op een inrichting. Ouders met geheel gezonde 
kinderen voeden deze kinderen thuis op en betalen zelfs veel-
al geen of betrekkelijk weinig schoolgeld. De financiële lasten 
voor ouders van gehandicapte kinderen, die opleiding en/of 
verzorging en verpleging buiten het gezin behoeven, schept 
wel een uitermate groot verschil. Met de Minister meen ik, 
dat een volksverzekering voor zware medische risico's hier 
wel de aangewezen weg zou zijn. In afwachting van deze 
afdoende maatregel is hier wellicht een mitigering van het 
verhaalsrecht op zijn plaats, welke mitigering vermoedelijk 
reeds een eerste aanzet krijgt doordat het betrokken kind zelf-
standig partij is in de bijstandsverlening. Juist waar de wet 
uitgaat van de verantwoordelijkheid, die iedereen heeft om in 
eerste instantie zelf voor zijn levensonderhoud zorg te dra-
gen, welke verantwoordelijkheid zich doorgaans uit in het ver-
richten van arbeid, is het aanvaardbaar en juist, met het oog op 
het doel van de bijstandsverlening, — nl. te trachten be-
trokkenen zo spoedig mogelijk weer zelfstandig te doen zijn 
— het verhaal op betrokkene zelf af te schaffen, tenzij be-
trokken bijstandbehoevende de bijstandsverlening op een of 
andere wijze saboteert. In deze gevallen is het redelijk, dat 
het verhaal blijft bestaan. 

De opzet om de uitvoering van de Algemene Bijstandswet 
-—• evenals dit ten aanzien van de Armenwet het geval was — 
op te dragen aan B. en W. kan instemming vinden bij mij en 
mijn politieke vrienden. Het bieden van een sluitstuk op de 
sociale verzekeringen vraagt om een apparaat, dat dicht bij 
betrokken bijstandsbehoevende staat, aangezien inzicht in en 
oordeel over de individuele situatie en omstandigheden vereist 
zijn voor een goed bijstandsbeleid. Zowel de Armenwet als de 
verschillende bijstandsregelingen werden in gemeentelijk ver-
band uitgevoerd, vandaar dat deze vorm van toepassing van 
het decentralisatiebeginsel met recht zou kunnen blijven toe-
gepast. Het verdient echter aanbeveling ons goed te realiseren, 
dat de vervanging van de Armenwet door de Algemene Bij-
standwet niet een glad lopende zaak is. Er zijn wezenlijke ver-
schillen tussen beide wetten, verschillen, die meer gelegen zijn 
in de achterliggende gedachten, in de principia, dan in de mate-
riële gevolgen van de wet voor betrokkenen. Een juiste toe-
passing van deze wet vraagt een zich vertrouwd maken met de 
nieuwe uitgangspunten en de doorwerking van deze uitgangs-
punten, zoals daar zijn: het respect voor de zelfstandigheid 
en zelfverantwoordelijkheid van bijstandbehoevende, wijziging 
in de situatie van deze bijstandbehoevende, die er niet meer 
een is van een afhankelijk vragende, maar van een rechtheb-
bende, en de scheiding van materiële en immateriële bijstand. 
In dit perspectief is het een volkomen juiste gedachte van de 
bewindslieden de taak van bijstandsverlening, die krachtens de 
Armenwet kon worden uitgeoefend door burgerlijke instellin-
gen van weldadigheid, imperatief krachtens artikel 87 te ont-
nemen aan deze instellingen en toe te vertrouwen aan B. en W. 
B. en W. kunnen dan of wel de verantwoordelijkheid voor de 
bijstandsverlening aan zich houden en deze taak laten uit-
voeren door een gemeentelijke dienst of wel de verantwoor-
delijkheid delegeren naar een specifiek college, het door de 
gemeenteraad in te stellen en te benoemen college voor de 
verlening van bijstand. De structuur en de samenstelling van 
dit college worden op voorstel van B. en W. bepaald door de ge-
meenteraad. Ten aanzien van die samenstelling waag ik het 
in overweging te geven in dit college ook eens een plaats te 
reserveren voor een verstandige huisvrouw. 

Het is duidelijk, dat, zodra wetsontwerp 6627 in zijn huidige 
redactie wordt aanvaard, de mogelijkheid tot het vormen van 
een bijzonder college voor de verlening van bijstand dan aan 
de gemeentewet zal kunnen worden ontleend. 
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De vorming van een college voor de bijstand zal echter niet 

overal plaatshebben. Ook waar dit wel zal gebeuren in deze 
vorm, zal voor de directe uitvoering gebruik moeten worden 
gemankt van het apparaat van de gemeentelijke dienst of van 
één of meer ambtenaren. Ten einde ook hier enige garantie te 
verkrijgen, dat rekening wordt gehouden met de wijzigingen 
in benadering, die de Algemene Bijstandwet meebrengt, zou 
het wenselijk zijn, dat in de organisatie van de werkzaam-
hcden rekening werd gehouden met het principe, dat deze wet 
brengt: scheiding van materiële en immateriële bijstand. Ik 
meen, dat het — met het oog ook op de ontwikkeling van het 
maatschappelijk werk — waardevol is, dat deze scheiding wordt 
aangebracht. Wellicht wordt hier een kans geboden tot het 
verkrijgen van een eigen gezicht van het maatschappelijk werk. 
Nog te veel wordt thans, wanneer er sprake is van maatschap-
pelijk werk, dit begrip vereenzelvigd met materiële bijstand, 
met ondersteuning, en dus ook meteen met die afhankelijk-
heidssituatie van betrokkene, die kenmerkend was voor de 
vroegere bedelingspraktijk. 

Ter wille van een juiste groei in de toekomst zal het van 
belang zijn dat, zoals de memorie van antwoord ook stelt, de 
gemeentelijke dienst een splitsing aanbrengt in zijn apparaat 
en de dienst zodanig organiseert, dat een afdeling wordt be-
last met de bijstandverlening en de voorlichting en bemiddeling 
tot dienstverlening, terwijl een andere afdeling belast dient te 
worden met de uitvoering van die dienstverlening, voor zover 
die van gemeentewege wordt verlangd. De praktijk van heden 
in een aantal gemeenten wijst al een stuk in deze richting, 
in die zin, dat reeds verschillende gemeenten voor de dienst-
verlening op het terrein van het maatschappelijk werk samen-
werking zoeken met het plaatselijk kerkelijk en particulier ini-
tiatief en deze tak van dienstverlening overlaten aan deze in-
stellingen. Organisatorisch aansluiten bij de basiselementen van 
de wet maakt de principes, die deze bijstandwet veronderstel-
len, concreet en daardoor bewust bij de werkers. 

Ik heb dit alles even gememoreerd, omdat ik het van belang 
vind, dat deze gedachten in de openbaarheid komen, wetend 
echter dat realisering hiervan niet onder de verantwoordelijk-
heid van de bewindslieden valt. Ofschoon men in principe een 
scheiding kan brengen tussen materiële en immateriële bij-
stand, zal dit in een aantal gevallen toch niet zonder meer het 
geval kunnen zijn, en niet zo rigoureus, dat maatschappelijk 
werkers alléén gereserveerd blijven voor de afdeling dienst-
vcrlening. Ook de diensten van de bijstandverlening zullen zo 
mogelijk over deskundige maatschappelijk werkers moeten 
beschikken. Zal immers niet vaak een stuk maatschappelijk 
werk gevraagd worden om een bijstandbehoevende te doen in-
zien, dat er ook voor hem geschikte arbeid is te vinden en hem 
die arbeid te doen aanvaarden? Ik denk alleen maar eens even 
aan de voor velen moeilijke overgang naar een beschuttende 
werkplaats. Ook de bemiddeling tot dienstverlening zal steeds 
weer vragen om een stuk verwijzingstechniek van maatschap-
pelijk werk, zowel wanneer dit betreft dienstverlening door een 
instelling of bureau buiten de gemeente als wanneer dit zou 
betreffen een dienstverlening vanwege de gemeentelijke socia-
le dienst. 

Vooral op het punt van de bemiddeling tot dienstverlening 
zal een grote mate van zelfdiscipline aan de dag moeten worden 
gelegd door de maatschappelijk werkenden. Tmmers, eenmaal 
een contact hebbend met de gemeentelijke instantie voor de 
bijstandverlening, zal een cliënt, door de financiële koorden 
gebonden, gemakkelijk geneigd zijn om bij behoefte aan een of 
andere vorm van dienstverlening deze maar te accepteren van 
diezelfde instantie. Op het standpunt staande, dat immateriële 
bijstand primair een taak is voor de particuliere en kerkelijke 
instellingen in onze samenleving, zal het beleid van de bemid-
deling tot dienstverlening erop gericht moeten zijn te beant-
woorden aan de werkelijke behoeften van betrokken bijstand-
behoevende. Zo zal het m.i. niet verwonderlijk zijn, dat deze 
scheiding van materiële en immateriële bijstand, die in feite 
toch weer niet steeds geheel te scheiden zal zijn, een belangrijk 
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beleidspunt zal zijn ten aanzien van de uitvoering van de bij-
standwet. Vandaar dat ik zeer gelukkig ben met het feit, dat 
in elke gemeente moet worden ingesteld een commissie van ad-
vies voor de algemene aspecten van het bijstandsbeleid. Dat 
voor een aantal kleinere gemeenten hierin door Gedeputeerde 
Staten kan worden gedispenseerd, lijkt mij een eenvoudige pro-
cedure, om te voorzien in een aangepaste oplossing voor deze 
kleinere gemeenten, t.w. instelling van een regionale advies-
commissie. Juist waar bij het ontbreken van een wet op het 
maatschappelijk werk en het verdwijnen van de Armenwet de 
verhouding tussen het maatschappelijk werk vanwege het par-
ticulier initiatief en vanwege de overheid niet is vastgelegd, acht 
ik een zekere geruststelling en een zekere mate van erkenning 
en van meespelen van dit particulier initiatief noodzakelijk. En 
dit zou gevonden kunnen worden in de commissie van advies, 
die ten dele wordt samengesteld uit personen uit de wereld van 
de vak- en standorganisaties, het maatschappelijk werk, de 
volksgezondheid, van wie op grond van ervaring en deskundig-
heid een bijdrage voor de beleidsvorming op dit terrein mag 
worden verwacht. 

Ten einde enige houvast te hebben aan de figuur van de ad-
viescommissie, zou ik twee dingen willen zien vastgelegd: 

1. de mogelijkheid, dat het 3/5 deel van de leden van deze 
commissie wordt benoemd (na overleg) met het plaatselijk ker-
kelijk en particulier initiatief', 

2. aanduiding in de wet, dat deze commissie ook bevoegd 
is advies te geven aangaande het beleid betreffende voorlich-
ting en bemiddeling tot dienstverlening. 

Daartoe zou ik dan ook twee amendementen willen in-
dienen. 

Zoals op het ogenblik ook een aantal gemeenten voor dat 
algemene beleid op het terrein van de armenzorg een eigen 
commissie heeft (een bestuursorgaan voor de maatschappelij-
ke zorg), zo acht ik het uitermate gewenst, dat ook de Alge-
mene Bijstandwet een zekere begeleidingscommissie krijgt in 
de zo juist genoemde adviescommissie, welke commissie advies 
zal hebben te geven over het beleid, het beleid in grote lijn. 
Ik denk hier met name aan beleid ter zake van opneming in in-
richtingen, inhoud van het begrip noodzakelijke kosten van 
het bestaan, ter zake van het stellen van voorwaarden, ter 
zake van de mogelijkheden tot inschakeling in de arbeid, ter 
zake ook van de voorlichting en de bemiddeling tot dienstver-
lening. Het geheel nieuwe van deze commissie kan een waar-
borg geven voor een op de nieuwe beginselen steunende uit-
voering van deze wet. Duidelijkheidshalve is het waarschijn-
lijk goed, heel uitdrukkelijk uit te spreken, dat ik deze ad-
viescommissie uitsluitend zie als een commissie ter begeleiding 
van het bijstandsbeleid en niet als een commissie, die zou moe-
ten uitgroeien tot een adviescommissie voor het totale sociale 
beleid in de gemeente. Voor dit laatste zou ik de voorkeur 
geven aan een commissie, niet samengesteld, zoals deze, door 
de gemeenteraad, maar gevormd uit vertegenwoordigers van 
overheid en particulier initiatief, in welke commissie dan over-
leg op voet van gelijkheid mogelijk is tussen overheid en par-
ticulier initiatief. 

In de memorie van toeliching stelt de Minister in het voor-
uitzicht een financiële regeling vanwege het rijk voor de ba-
sisapparatuur van de nieuwe organen van overleg tussen ge-
meentelijke overheid en particulier initiatief op het terrein 
van het maatschappelijk werk en aanverwante terreinen. 
Het is duidelijk, dat voor het hedendaags maatschappelijk 
werk, dat alleen al om de gevarieerdheid op het terrein van 
het individueel maatschappelijk werk behoefte heeft aan sa-
menwerking, die noodzaak van overleg op lokaal niveau met 
de lokale overheid nog klemmender wordt, nu de functie van 
het maatschappelijk werk wijder wordt en de inbreng van dat 
maatschappelijk werk verwacht gaat worden voor het goed 
functioneren van de samenleving ter plaatse. 

In een aantal gemeenten in Nederland was een vorm van 
samenwerking gegroeid tussen de plaatselijke instellingen van 
maatschappelijk werk en de gemeentelijke instellingen in 
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de z.g. sociale raden, welke hun grondslag vonden in hoofdstuk 
IV van de Armenwet. De bestaansgrond van de Armenraad 
moet gevonden worden in het principe, dat ten grondslag lag 
aan de Armenwet, nl. de armenzorg van kerkelijke en parti-
culiere instellingen was primair, de overheidsarmenzorg aan-
vullend. 

Ter wille van de samenwerking tussen de kerkelijke en par-
ticuliere en de overheidsinstanties op het terrein van de armen-
verzorging werd de mogelijkheid geschapen, te komen tot een 
geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking in deze armen-
raden. 

De bewindslieden handhaven — volkomen terecht -— deze 
institutie niet in de Algemene Bijstandwet. Immers, de eigen-
lijke en aanvankelijke taak van deze armenraden valt weg. In 
de loop der jaren zijn taken gegroeid bij deze instituties, die 
niet rechtstreeks samenhangen met de armenzorg, maar met 
het maatschappelijk werk. Een symptoom hiervoor mag ook 
wel zijn de naamsverandering, die zich in de laatste jaren heeft 
voorgedaan. Zo is een aantal sociale raden uitgegroeid tot 
het lokale, in een enkel geval zelfs regionale trefpunt van in-
stellingen, werkzaam op het terrein van het maatschappelijk 
werk. 

Van enkele zijden is een beroep gedaan op de bewindslie-
den, niet met één slag deze sociale raden van de kaart te 
vegen, maar een wettelijke overgangsperiode te creëren, op-
dat deze sociale raden zich zouden kunnen omvormen en in 
de toekomst wellicht zouden kunnen gaan fungeren als maat-
schappelijke contactorganen. Ik heb begrip voor deze vraag; 
wanneer men jarenlang in het kader van zo'n samenwerkings-
orgaan op het terrein van maatschappelijk werk heeft ge-
werkt en ook iets heeft bereikt, dan is het een pijnlijke erva-
ring, plotseling, terwijl men volop aan het werk is, de wettelijke 
grond onder de voeten te moeten missen. Dit zal gemakkelijk 
wat onzekerheid scheppen, onzekerheid omtrent de structuur, 
onzekerheid ook voor het personeel omtrent hun toekomst, on-
zekerheid ook ten aanzien van het behoud van een stuk samen-
werking op het terrein van het maatschappelijk werk. Met be-
grip voor de onaangename situatie voor een aantal sociale 
raden met hun bemanning, kies ik toch volledig de zijde der 
bewindslieden en wel ter wille van een goede en zuivere ont-
wikkeling van de overlegorganen op het terrein van het maat-
schappelijk werk in de toekomst. Bij een officiële handhaving 
van de sociale raden gedurende enkele jaren zal het immers 
zo zijn, dat elke thans bestaande sociale raad zal willen blij-
ven voortleven in een maatschappelijk contactorgaan. Ik ben 
er echter niet zeker van of elke thans bestaande sociale raad ook 
het meest ideale uitgangspunt is voor het tot stand brengen van 
een maatschappelijk contactorgaan. Ik zou het oordeel hier-
over graag overlaten aan de plaatselijke overheid, te meer 
daar de sociale raden, zoals zij nu bestaan, moeilijk onder één 
noemer kunnen worden gebracht. Wanneer de wettelijke basis 
voor de sociale raden vervalt met de aanvaarding van de Bij-
standwet, dan is er nog wettelijke zekerheid voor minstens 15 
maanden. In deze periode kan er nog veel gebeuren van de 
kant van de raden. Het lijkt mij echter een noodzaak, dat het 
Ministerie van Maatschappelijk Werk op korte termijn komt 
met enige richtlijnen en financiële mogelijkheden voor die toe-
komstige maatschappelijke contactorganen. Ik zeg bewust, 
„enige richtlijnen", want het lijkt mij uitermate wenselijk, 
waar dit overlegorganen op lokaal niveau worden, dat er rui-
me speling is ten aanzien van samenstelling en werkterrei-
nen voor deze contactorganen. De plaatselijke behoeften 
zullen zo verschillend zijn en men zal voor een goed gestalte 
geven aan deze overlegorganen moeten aangrijpen bij datgene, 
wat plaatselijk leeft en waar behoefte aan gevoeld wordt. Is 
de Minister van Maatschappelijk Werk bereid om op korte 
termijn over richtlijnen in dezen te kunnen beschikken; tege-
lijkertijd, niet na elkaar, overleg te plegen met de beide part-
ners in dezen: gemeentelijke overheden en het particulier ini-
tiatief, m.a.w.: Is de Minister bereid op korte termijn overleg 
te plegen over deze materie met de Vereniging van Nederland-

se Gemeenten en met de Nationale Raad voor Maatschappe-
1 ijle Werk samen? Mocht die omzetting of ombouw van die 
sociale raad niet tot stand zijn gekomen na 15 maanden, dan 
meen ik dat er nog geen man overboord is, want wanneer de 
sociale raad werkelijk voldoet aan plaatselijk gevoelde behoef-
te en er verwacht wordt, dat dit orgaan zal uitgroeien tot het 
plaatselijk contactorgaan, dan zal er geen bezwaar zijn bij 
de betrokken gemeente om iets hogere financiële lasten te 
dragen voor dit orgaan, t.w. de last van het salaris van de 
secretaris. Is die bereidheid er niet, dan is dit meteen de 
waarschuwing, dat niet op dit paard gewed moet worden, 
want dan is er in ieder geval niet van beide zijden, van de zij-
de van het particulier initiatief en van de overheid, vertrou-
wen in deze ontwikkeling. Het ligt wel voor de hand, dat voor 
het nieuw tot stand te brengen orgaan een kleinere en andere 
personeelssterkte nodig is dan thans aanwezig is bij een socia-
le raad. In ieder geval zullen de taken op het gebied van de 
bijstandsverlening wegvallen bij de sociale raden. Aangezien 
het personeel van de sociale raad de status heeft van ambte-
naar, is hun rechtspositie verzekerd — al kan dit meebren-
gen, dat voor deze ambtenaren in deze branche niet onmid-
dellijk een gelijksoortige functie openligt in andere gemeente-
lijke diensten. Handhaving van een sociale raad voor enkele 
jaren geeft hier echter geen oplossing voor en is slechts uit-
stel van executie. Géén overhaast, doch voorzichtig beleid van 
de gemeentelijke overheid kan hier wellicht ook rekening 
doen houden met de persoonlijke belangen van deze werk-
nemers. 

Samenvattend zou ik willen stellen, dat ik met respect voor 
hetgeen in het kader van de sociale raden tot op heden is ge-
presteerd voor de ontwikkeling van het maatschappelijk werk, 
toch kies voor open mogelijkheden in de toekomst voor die 
ontwikkeling en daarom de bewindslieden in hun voornemen 
wil steunen. 

Nu het toch over opheffing en overneming gaat, wil ik graag 
ook nog een woord wijden aan de opheffing c.q. taakover-
neming van de burgerlijke instellingen van weldadigheid. Ik heb 
reeds gesteld, dat ik er geen moeite mee heb, dat de burgerlijke 
instellingen, die ingesteld zijn met de bedoeling de armenzorg 
uit te voeren, worden opgeheven, om deze taak terug te bren-
ben bij B. en W. 

Op deze wijze worden ook diepingewortelde relaties met de 
Armenwet doorbroken, hetgeen slechts de uitvoering van de 
bijstandwet ten goede kan komen. Maar daarnaast bestaat er 
ook een aantal burgerlijke instellingen, die deze status van bur-
gerlijke instelling hebben ontvangen bij de totstandkoming van 
de Armenwet, maar reeds voordien als rechtspersoonlijkheid 
bezittend lichaam bestonden en taken uitoefenden op het brede 
terrein van wat wij thans sociale zorg noemen, waaronder soms 
ook taken op het terrein van de bijstandverlening. Dat zonder 
aanzien der instelling, der taken van deze instellingen, der 
herkomst van de gelden dezer instellingen en der plaatselijke 
betekenis van deze instellingen alle burgerlijke instellingen over 
één kam worden geschoren, leek de voorbereidingscommissie 
voor dit wetsontwerp niet billijk. Wel zeer uitdrukkelijk zou ik 
mijn voldoening willen uitspreken voor het gehoor, dat de com» 
missie mocht vinden bij de Minister van Maatschappelijk Werk 
ten aanzien van deze — mag ik ze gemakshalve noemen: oude 
burgerlijke instellingen van weldadigheid. Na intensief over-
leg met de commissie is de Minister erin geslaagd via een nog-
al uitvoerige wetswijziging tegemoet te komen aan de bij de 
commissie op dit punt levende bezwaren. Door het mogelijk 
te maken, dat deze oude burgerlijke instellingen: 

kunnen blijven bestaan — slechts in de rompwet instellingen 
van weldadigheid zullen zij een andere aanduiding krijgen —; 

de taken, die zij uitoefenden — behalve de bijstandstaak — 
kunnen blijven waarnemen, 

kan met behoud van het vermogen, bestemd voor deze ta-
ken, een stuk lokale, sociale cultuur bewaard en in stand ge-
houden worden voor mogelijke toekomstige initiatieven. 
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Artikel 89, lid 1, geeft imperatief aan, dat dat deel van het 

vermogen, dat in het verleden gebruikt werd voor de uitoefe-
ning van de bijstandsiaak, overgaat naar de gemeente. Uit de 
memorie van toelichting op artikel 89 en volgende meen ik te 
mogen concluderen, dat dit gebod van overdracht van ver-
mogen slechts geldt voor de gevallen, waarvoor deze instellin-
gen in het verleden een taak uitoefenden, die thans gaat res-
sorteren onder de taak van B. en W., nl. een voorziening te 
geven in de noodzakelijke kosten van het bestaan. In het al-
gemeen zal dit dus hoofdzakelijk die burgerlijke instellingen 
betreffen, die hetzij de armenverzorging tot taak hadden hetzij 
armenverzorging uitoefenden via het verstrekken van verple-
ging of verzorging. Burgerlijke instellingen, die in het verleden 
zoals kerkelijke of bijzondere instellingen een voorziening gaven 
uitgaande boven de voornoemde taak van armenverzorging, zul-
len dus ook in de toekomst deze taken kunnen blijven uitoefe-
nen, wanneer deze voorziening thans niet gaat ressorteren on-
der de rechtsplicht van de overheid. Hiermee wordt dus de 
mogelijkheid gegeven, dat er burgerlijke instellingen van wel-
dadigheid zijn, die in het verleden een bijstandstaak hebben uit-
gevoerd, die thans niet wordt overgenomen door het bijstand-
verlenend orgaan der gemeente, met het gevolg dat in deze 
gevallen ook geen vermogensoverdracht op titel van overgang 
van de bijstandstaak zal moeten plaatsvinden. Leidt deze ge-
dachtengang er dan niet toe, dat de mogelijkheid open dient 
te blijven, dat het deel van het vermogen, dat in verband met 
de overgang van een bijstandstaak krachtens artikel 89, lid 1, 
zou moeten overgaan naar de gemeente, nihil is? Kan de Mi-
nister instemmen met deze conclusie en dekt de redactie van 
artikel 89, lid 1, ook deze uitleg? 

Tot slot wil ik nog deze vraag stellen: kan de Minister nader 
aangeven waarom in deze materie nog behoefte is aan artikel 
94? Artikel 94 brengt nl. wederom een element van onzeker-
heid in deze gehele materie. Ik wil het heel duidelijk zeggen: 
Waar gepoogd is om het vermogen, nodig voor de uitoefening 
van taken op het terrein van bejaardenverzorging, zieken- en 
krankzinnigenverpleging en het aanvaarden van nieuwe taken 
op dit terrein te bewaren, kan artikel 94 langs een omweg 
wederom een aanslag hierop zijn! 

In de memorie van toelichting op de nota van wijzigingen, 
stuk nr. 11, lezen wij. dat de pensioenrechten voor het perso-
neel van deze burgerlijke instellingen bij de Pensioenraad ge-
handhaafd blijven. Gaarne zou ik van de Minister vernemen 
of dit ook geldt voor het in de toekomst door deze instellingen 
aan te trekken personeel. 

Mijnheer de Voorzitter! Verder zou ik graag enkele woor-
den aan de financiële consequenties van de uitvoering van de 
wet wijden. Het welslagen van de uitvoering van de Alge-
mene Bijstandwet in de geest, als door de Ministers aange-
geven in de schriftelijke stukken, is in hoge mate afhankelijk 
van de medewerking van de gemeentelijke overheden. Ten 
einde van deze zijde op alle medewerking te mogen rekenen, 
lijkt het mij belangrijk, dat de eventuele hieraan verbonden 
financiële risico's voor de gemeenten ook zo klein mogelijk 
zijn. Juist als over de financiële consequenties geen ongerust-
heid behoeft te bestaan, wordt voorkomen dat het bijstands-
beleid wordt beïnvloed door factoren, die wezenlijk buiten 
beschouwing dienen te blijven. Om deze moderne wet haar 
kans te geven, ben ik er zeer voor geporteerd, dat de finan-
ciële consequenties voor de gemeenten tot tevredenheid van 
de laatste zullen worden geregeld. 

Het is mij echter duidelijk geworden, dat de raming van de 
kosten, gemaakt van de zijde der gemeenten, aanmerkelijk 
hoger is dan de raming van de zijde van het departement. 
Ik heb er begrip voor, dat deze materie moeilijk exact is te 
benaderen, juist waar het hier om ramingen gaat. Dit is ech-
ter anderszins ook het onzekere en gevaarlijke element in 
deze financiële paragraaf. Kan b.v. de Minister van Maat-
schappelijk Werk een verklaring geven voor het feit, dat vol-
gens haar raming in de memorie van antwoord, blz. 16, de 
vermeerdering van uitgaven voor in inrichtingen verblijvende 
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bijstandsbehoevenden wegens verschuiving van kosten van 
particuliere instellingen naar de overheid en wegens stijging 
van de kostprijs zou moeten worden gesteld op 8 min.? Uit de 
statistiek voor de sociale zorg 1958 blijkt echter, dat de uit-
gaven van kerkelijke en particuliere instellingen ten behoeve 
van verzorging in tehuizen van bejaarden, gebrekkigen en 
kinderen, reeds bijna 23 min. belopen, terwijl nog eens ruim 
13,5 min. wordt uitgegeven aan verzorging van blinden, 
doven, zwakzinnigen enz. Het is mij bekend, dat lang niet al 
deze kosten ten laste van de overheid zullen komen. In de eer-
ste categorie zijn b.v. mede opgenomen kosten van verpleging 
van kinderen; dit zullen grotendeels wel voogdijkinderen zijn 
en deze kosten zullen ook in de toekomst niet ten laste ko-
men van de gemeente. Is echter tegenover ruim 38 min. uit-
gaven van particuliere en kerkelijke instellingen een raming 
van 8 min. als zijnde de kosten, die de overheid in de toe-
komst moet dragen, niet wat al te optimistisch? Ik word in 
deze gedachten nog versterkt door het feit, dat een zo gezag-
hebbend en onafhankelijk orgaan als de Raad voor de ge-
meentefinanciën ook duidelijk twijfel koestert omtrent deze 
raming. Juist vanwege dat onzekerheidskarakter zou ik de 
Minister met nadruk willen vragen, of zij kan toezeggen, dat, 
wanneer in de toekomst mocht blijken — en ook dit is geen 
eenvoudige zaak —, dat de werkelijke cijfers de geraamde 
sterk gaan overtreffen, zij bereid is wijzigingen aan te bren-
gen in artikel 101. 

Ten aanzien van enkele artikelen zou ik het volgende wil-
len zeggen. Voor de praktijk van de bijstandverlening bestaat 
er nog enige onzekerheid betreffende de werking van arti-
kel 4. Bij gelegenheid van het mondeling overleg heeft de Mi-
nister hier enige beschouwingen over gegeven, die beslist wel 
verhelderend waren. In aansluiting hierop zou ik willen vra-
gen of ik het daar gestelde van de Minister als volgt mag in-
terpreteren. In de praktijk van de bijstandsverlening komt het 
voor en zal het wel blijven voorkomen, dat in bepaalde ge-
vallen bijstand wordt verleend bij wijze van voorschot, aange-
zien het niet verlenen van die bijstand tot gevolg zou hebben, 
dat betrokkene vermogensbestanddelen moet te gelde bren-
gen op een voor deze transactie ongunstig tijdstip (dit kan 
b.v. het geval zijn bij effecten; het kan ook het geval zijn 
ten aanzien van de verkoop van huizen). Deze praktijk zal 
dus ook in de toekomst voortgang kunnen vinden en wordt niet 
belemmerd door het gestelde in artikel 4, omdat betrokkenen 
strikt genomen géén bestandbehoevenden zijn, aangezien zij 
wèl over de noodzakelijke middelen voor het bestaan beschik-
ken, de beschikking slechts door de toevallige omstandighe-
den wordt bemoeilijkt. Is het dan in deze gevallen dus wel ge-
oorloofd om b.v. een krediethypotheek aan te gaan, of bij-
stand te verlenen onder borgstelling? Artikel 4 stelt, dat 
slechts in de behoefte aan bedrijfskapitaal en aan duurzame 
gebruiksgoederen bijstand in de vorm van een geldlening of 
borgtocht kan worden verleend; moet met die behoefte aan 
bedrijfskapitaal niet worden gelijk gesteld „kapitaal ten be-
hoeve van de uitoefening van een beroep". Soms wordt b.v. 
door werkgevers ten aanzien van vertegenwoordigers-verze-
keringsinspecteurs een waarborgsom geëist. Is de Minister be-
reid een aanvulling van het artikel met deze zinsnede te aan-
vaarden? 

De stelling van de Minister, dat uitbreiding van de mogeIijk-
heid bijstand te verlenen in de vorm van geldlening of borg-
tocht niet behoeft te worden uitgebreid, aangezien anders 
langs een achterdeurtje de mogelijkheid van verhaal op be-
trokkene weer wordt binnengeloodst, is steekhoudend, zeker 
na de verklaring van de Minister, dat in een aantal geval-
len van schuldsanering de bijstand verhaald kan worden, nl. 
wanneer er een tekort aan verantwoordelijkheidsbesef aanwe-
zig is of niet aan voorwaarden is voldaan. Ik vraag mij ech-
ter nog wel af hoe b.v. gehandeld dient te worden in een aan-
tal gevallen, waar toch moeilijk zonder meer bijstand kan wor-
den verleend, aangezien betrokkenen in de noodzakelijke kos-
ten van het bestaan zelf kunnen voorzien, maar bepaalde las-
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ten niet ineens kunnen voldoen, b.v. in het geval dat een 
waarborgsom gestort moet worden voor het betrekken van een 
woning, voor de opname in een verzorgingscentrum of bij 
de verkrijging van een nieuwe functie, waarbij betrokkene 
van een weekloon een maandloon gaat verdienen. 

Wellicht gaat men het in de toekomst ook normaler vinden 
in deze overbruggingssituaties een beroep te doen op de over-
heid, waarvoor thans nog een zekere reserve bestaat. Wan-
neer men deze praktijksituaties beschouwt, lijkt een moge-
lijkheid van bijstand in de vorm van geldlening wel gewenst, 
al moet men zich hierbij realiseren, dat dit géén bijstand is 
in de strikte betekenis van dit begrip. Voor de bij de nota van 
wijziging ingediende aanvulling van artikel 7 met een nieuw lid, 
waardoor bij de bepaling van de bijstand buiten beschouwing 
blijft een bescheiden vermogen, zijn wij de Minister zeer er-
kcntelijk. Ik kan begrijpen, dat de Minister hier liever 
niet bepaalde bedragen noemt, aangezien hieraan het gevaar 
is verbonden, dat een dergelijk bedrag dan normaüei nlijit 
voor de toekomst. Ik neem aan, dat evenals in het verleden 
speciale studiecommissies in het kader van de D.I.V.O.S.A. 
voorstellen hebben gedaan over richtlijnen voor de bijstand, 
ook in de toekomst richtlijnen zullen worden opgesteld voor 
de bijstand, waarbij dan ook inhoud zal worden gegeven aan 
het begrip bescheiden vermogen, waarbij de mogelijkheid van 
evolutie in de hoogte van dit bedrag meteen is gegeven. Bij 
de vaststelling van dit bedrag zal rekening moeten worden 
gehouden met het feit, of de bijstandsbehoevende een alleen-
staande of een gezinshoofd is. In het tweede geval zal dit ook 
tot uitdrukking moeten worden gebracht in de hoogte van dat 
„vrijgestelde" vermogen. De rijksgroepsregeling voor oor!ogs-
slachtoffers geeft in dezen reeds een suggestie, waar in deze 
regeling is gesteld, dat buiten beschouwing blijft een ver-
mogen van f 3000 voor alleenstaanden, een vermogen van 
f 5000 voor een gezin van twee personen en voor elk gezins-
lid daarboven f 1000 meer. Wellicht kan hierin een eerste aan-
wijzing voor de toepassing van dit artikel worden gevonden. 

Ook over het tweede en derde lid van artikel 7 zou ik nog 
graag een opmerking maken. De strekking van deze leden is 
in eerste instantie uitkeringen van kerkelijke en particuliere 
instellingen en van meerderjarige personen aan hun ouders 
of meerderjarige kinderen buiten beschouwing te laten bij de 
bijstand. Alleen wanneer zou blijken -— ik neem aan dat 
het onderzoek hierop niet, zoals in het verleden, uitdrukkelijk 
moet zijn gericht — dat van derden aanmerkelijke uitkeringen 
zouden worden genoten, die volgens de memorie van antwoord 
excessief hoog moeten zijn, wordt hier niet aan voorbij 
gegaan, maar worden de uitkeringen van kerkelijke en parti-
culiere instellingen in aanmerking genomen, terwijl de uit-
keringen van de zijde van meerderjarige personen pas in 
aanmerking worden genomen na voorafgaand overleg met 
beide personen. 

Er gaan wel stemmen op om de bijdragen van kerkelijke 
en particuliere instellingen vrij te laten, aangezien dan ook 
werkelijk sprake is van vrijheid in de volle zin van het woord 
en men toch niet van deze instellingen kan verwachten, dat 
zij zo onverstandig zouden handelen, dat werkelijk excessief 
hoge bedragen worden uitgekeerd naast de overheidsbijstand. 
Het zou zeker de meest eenvoudige weg zijn, ook voor de 
Minister, maar of het werkelijk de meest juiste weg is, waag 
ik nog te betwijfelen. De overheidsplicht geldt voor de nood-
zakelijke kosten van het bestaan en hier mag rustig wat spe-
ling bestaan, maar wanneer door toevallige relaties een bij-
standsbehoevende hier ver over heen reikt, kan men zich af-
vragen of die overheid helemaal gerechtigheid beoefent zo-
wel met het oog op de verantwoordelijkheid voor de gemeen-
schapsgelden als met het oog op de groep van de bijstandsbe-
hoevenden, wanneer zij hieraan rustig voorbijgaat. Ik meen 
te moeten erkennen, dat de Minister hier wel een reëel, wei-
licht niet algemeen toegejuicht, standpunt inneemt. 

In artikel 10 is sprake van verlening van bijstand zonder 
onderzoek. Is het niet juister hier te spreken van zonder voor-

afgaand onderzoek, want ook al dient een opname onmiddel-
lijk plaats te vinden, dan zal toch — na de opname — een 
onderzoek moeten worden ingesteld. 

Vervolgens nog een enkele opmerking over artikel 16. 
Het feit, dat in de constructie van de wet is verdisconteerd 

de vrijheid van personen — ook van bijstandsbehoevende per-
sonen — om zelf te bepalen, waar zij zullen verblijven, tijde-
lijk verblijven, of waar zij wensen te wonen of te worden 
opgenomen in een inrichting, lijkt mij een groot goed te zijn, 
dat ik niet zou willen verkleinen. Van de zijde der gemecn-
ten is nogal gesteld, dat de artikelen 14 tot en met 20 onduide-
lijk zijn. Wanneer men uitgaat van de huidige praktijk — en 
het is volmaakt begrijpelijk, dat de gemeenten zulks doen —, 
dun moet ik inderdaad toegeven, dat deze artikelen enigszins 
onduidelijk zijn en vooral niet waterdicht zijn wat betreft de 
financiële aansprakelijkheid van de gemeenten onderling. De 
moeilijkheid, die hier speelt, is naar ik meen deze, dat de hui-
dige praktijk op grond van de Armenwet zonder meer als 
maatgevend wordt genomen voor de praktijk van de bijstand-
wet. Het zal wel niet zo eenvoudig zijn om afstand te nemen 
van de praktijk van heden — vooral op het punt van de fi-
nanciële gevolgen — en zich een andere instelling op dit 
punt aan te meten. Zo ligt b.v. krachtens de Algemene Bij-
standwet de volledige vrijheid bij de bijstandsbehoevende. 
Heeft deze redenen om tijdelijk elders te gaan wonen, dan 
kan hij twee wegen volgen — thans slechts één —, twee 
wegen, nl.: 

a. dit meedelen aan het bijstandverlenend orgaan der ge-
meente, waar hij thans woonachtig is en verzoeken hem ook 
bijstand uit te keren, wanneer hij de komende tijd elders ver-
blijft; 

b. of helemaal niets zeggen en in de nieuwe gemeente 
een aanvrage tot bijstand indienen. 

Dit laatste zal in de praktijk wel niet zoveel voorkomen, 
want de tweede gemeente zal dan ook weer een onderzoek 
moeten instellen. In het algemeen zal men het prefereren om 
de relatie, die er eenmaal is, te continueren, maar het hoeft 
niet volgens de nieuwe wet. In het eerste geval zijn de finan-
ciële consequenties dus gewoon voor de gemeente, waar de 
bijstandsbehoevende verblijft en verblijf heeft gehad. In het 
tweede geval zijn de financiële consequenties voor de tweede 
gemeente, tenzij deze gemeente zich zou kunnen beroepen 
op artikel 51, hetgeen slechts mogelijk is. wanneer de eerst-
genoemdc gemeente enige invloed zou hebben uitgeoefend op 
het vertrek uit de gemeente. Zo kunnen hier dus ten gevolge 
van de toepassing van de overheidsplicht tot bijstand finan-
ciële consequenties ontstaan voor een gemeente, waar dat 
thans niet het geval is. 

Mag ik de Minister vragen of ik zo redeneer in de geest van 
de bijstandwet? 

De tot stand te komen Algemene Bijstandwet zal naar ik 
meen in het algemeen geen revolutie betekenen voor het 
uiterlijk patroon van de bijstandsverlening en voor de strikt 
financiële consequenties voor biistandbehoevenden. maar 
vraagt wel om een revolutie in de mentaliteit en de houdina van 
iedereen, die hierbij betrokken is. Dat zijn de gemeentelijke 
overheden en hun personeel, de bijstandsbehoevenden zelf, 
de instellingen van dienstverlening in de maatschappij. 

Ik zou dan ook de hoop willen uitspreken, dat vanuit deze 
maatschappij en vanuit de verschillende verbanden in deze 
maatschappij en door de overheden initiatieven zullen worden 
genomen om voorlichting te geven over deze in zich revo!u-
tionaire wet. Wanneer dit zou geschieden op de wijze, waarop 
het Ministerie van Maatschappeli'k Werk gemeend heeft de 
kamercommissie te moeten voorlichten over de bijstandwet, 
dan zou ik, geloof ik, wel in alle opzichten tevreden kunnen 
zijn. 

De algemene beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt te 18.15 uur geschorst tot 20.30 uur. 
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AVONDVERGADERING 
(Bijcenroepingsuur 20.30) 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Nieuwe regelen betreffende de verlening van 
bijstand door de overheid (Algemene Bijstandwet) (6796). 

De algemene beraadslaging wordt hervat. 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! 
Wanneer de uiteindelijke balans van het gepresteerde door het 
kabinet-De Quay vóór en misschien wel dóór de geschiedenis 
zal worden opgemaakt, zal aan de activazijde zonder twijfel 
dienen te worden vermeld: een bewuste en constructieve bij-
drage in de bevordering van een gezond gewijzigd maatschap-
pclijk denken. Voor elke objectieve waarnemer van het werken 
van dit kabinet is het niet moeilijk, deze stelling met praktijk-
voorbeclden te bewijzen. Wij behoeven slechte te denken aan 
een gewijzigd loonpolitieksysteem met grotere verantwoordelijk-
heid voor het bedrijfsleven, sociale zekerheid in ruimer pers-
pectief, zoals duidelijk spreekt uit de plannen van minister 
Veldkamp, grotere openheid van onderwijs met betere kansen 
voor iedereen, een goede aanzet tot een structuurwijziging in de 
bezitsverhoudingen, enz. enz. Voor wie dan nog mocht aarzelen, 
is kennis nemen van het wetsontwerp, dat wij nu aan het be-
handelen zijn, toch wel het aanvullend bewijs. Sociale geschie-
denis is nooit primair het verhaal van besluiten, maar vooral 
van een ontgroeiende mentaliteit. Het spreekt vanzelf, dat het 
omgroeien van een mentaliteit — mevrouw Heroma-Meilink 
heelt het over een eeuw uitgestrekt en daarvoor een bewijs 
geleverd — altijd een kwestie is van lange duur. Achteraf en op 
het plateau van de geschiedenis staan wij steeds weer opnieuw 
versteld over de wijze, waarop b.v. in vroegere generaties de 
zogenaamd hoger geplaatste mens over de zogenaamd lager 
gesitueerde landgenoot dacht, met name wanneer het gaat 
over wat wij in het verleden steeds noemden „onze armen". 
Wij zien in de geschiedenis, hoe er aanvankelijk met onze be-
hceftigen is gesold, hoe zij beschouwd werden a!s derderangs-
burgers, hce de armen in ons spraakgebruik als „lastigen" 
werden gekwalificeerd. In de wijken, waar voorheen onze „ar-
men" bijeengekcekt zaten, gold voor hen onderling zelfs als 
een aanduiding van lagere waardering: ..hij of zij trekt van de 
armen". 

Men moet eigenlijk een stukje persoonlijke ervaring, iets 
van persoonlijke herinnering meenemen om de voorliggende 
wet op haar juiste inhoud te kunnen waarderen. Men moet 
zich herinneren, hce op de ..bewaarschool" voor het kind van 
de zogenaamd rijke er een stukje speelgoed en voor de arme 
het eigengebreide borstrokje, door liefdadige dames gemaakt, 
en de eigengebreide kousen beschikbaar waren. 

Wat wij in toenemende mate hebben geleerd, is te vragen 
naar het ..waarom" van de dingen, naar de oorzaken van 
noodsituaties of — het behoeft lang niet altijd over een nood-
situatie te gaan — van een situatie, die wij als onrechtvaardig 
of anderszins onjuist menen te moeten onderkennen. Zoals 
gezegd, is het wetsontwerp nr. 6796 een typisch voorbeeld ter 
verduidelijking. Ik zal niet meer op de rechtsgronden ingaan. 
Dat heeft mejuffrouw Kok voldoende gedaan. Ik stel wel, dat 
zowel in de memorie van toelichting als in de memorie van 
antwoord de Minister er iedere waarnemer als het ware toe 
zet kennis te nemen van dat gewijzigde maatschappelijk den-
ken. Ik wil met veel instemming aanhalen wat de minister op 
blz. 10, linkerkolom, van de memorie van toelichting zegt: 

„wat vroeger een uiting was van naastenliefde, wordt 
tot een uiting van sociale rechtvaardigheid en aldus wordt 
de hulp, welke eertijds bij wijze van gunst werd verleend, 
tot een sociaal recht.". 

In de sociale geschiedenis bewonderen wij als een van de 
helden van die geschiedenis een Frédéric Ozanam, maar als 
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wij hem in dit tijdsgewricht zouden plaatsen, zou hij voor ons 
onherkenbaar zijn; dan zouden wij niet meer kunnen denken 
aan de man, die het sociale vraagstuk mot begrippen van lief-
dadigheid en naastenliefde zcu willen oplossen, maar dan wil-
len wij denken aan de sfeer van het recht, waarin ook de arm-
ste onder ons heeft te verkeren en door deze wet, God zij dank, 
komt te verkeren. 

Zo werd het voorliggende wetsontwerp in feite tot een af-
scheid van de zo gesmade Armenwet 1912. Nu moeten we met 
deze term „gesmade wet" wat voorzichtig omspringen. Ook 
in 1912 — en wie de Handelingen erop naleest is dat zon-
der meer duidelijk — kon reeds gesproken worden van een 
ombuigen van het maatschappelijk denken. Toen reeds werd 
de gedachte aan de plicht tot helpen in geval van nood vast-
gelcgd. Wat men toen nog niet aanvaardde, was eerbiediging 
van de persoonlijkheid van degene, die behoefte aan bijstand 
had. Vandaar de zaak van het onderzoek en in wezen van wat 
we heden ten dage zouden noemen de maatschappelijke be-
geleiding. Al voeg ik er aan toe, dat déze maatschappelijke 
begeleiding in vele gevallen misgroeide tot een ontpersoon-
hjKmg van de armlastige en tot net kweken van wrok en 
wrevel tegen een stelsel van armenzorg, dat vaak gedurende 
een heel leven zijn stempel op de ondersteunde achterliet. 
Toch zullen we geen afscheid van de Armenwet 1912 mogen 
nemen, zonder met grote dankbaarheid te denken aan talloze 
colleges van B. en W., in het bijzonder wethouders van sociale 
zaken, die ambtelijke uitvoerders van deze wet als het ware 
hebben geladen met een zodanige sociale mentaliteit, dat de 
druk van het arm-zijn bij velen tot de geringst mogelijke propor-
ties werd teruggebracht. Ik heb welhaast de neiging te zeg-
gen, dat er meerdere gemeenten in ons land zijn, die materieel 
gesproken bijna geen behoefte meer hebben aan deze wet, 
zo namen de mensaandacht en de menswaardering een cen-
trale plaats bij hen in. De wethouders, de ambtenaren van dit 
soort van gemeenten hebben in niet geringe mate bijge-
dragen tot de sfeer, waarin wetsontwerp 6796 kon groeien. 
Het is immers zo, dat na het tot stand komen van deze wet, 
om een woord uit een artikel uit „Liberaal Reveil" te ge-
bruiken —• dat artikel kan ik overigens matig waarderen — 
„het beerip „armen" uit ons staatsrechtelijk vocabulair zal 
zijn verdwenen". Volkomen terecht. We zullen dan nog uit-
sluitend ontmoeten bijstandbehoevendcn, die, afgeleid uit de 
erkende overheidsplicht tot hulp, een rechtsaanspraak op die 
hulp kunnen doen gelden. Hiermee treedt derhalve een nieu-
we dimensie van de overheidsverantwoordelijkheid in werking. 
Het spreekt wel vanzelf, dat wij, de gehele K.V.P.-fractie, 
deze grondgedachte gaarne en dankbaar aanvaarden. 

Een gevolg van deze grondgedachte is, dat de minder of 
meer wrange bijsmaak, die vaak de gezel was van hulp 
van sociale zaken, of hoe dat ook onder diverse benamingen 
heette, geleidelijk zal verdwijnen. Geleidelijk, want het is niet 
te verwachten, dat een mentale erfenis van meer dan een 
eeuw verdwenen zal zijn, eenvoudig omdat er een plaatsver-
vangende wet is gekomen. Hierop kom ik straks nog wel 
even terug, maar ik zou er nu al op willen attenderen, dat 
de mentaliteit, waarmee deze wet wordt ontvangen, zowel 
door de uitvoerders als door de bijstandbehoevenden van wei-
haast overheersende betekenis en van doorslaggevende beteke-
nis is. Nu reeds zou ik op de gehele Kamer en, na het beluisteren 
van het boeiende en mij in vele opzichten zo aansprekende 
betoog van de geachte afgevaardigde mevrouw Heroma-Meilink, 
in het bijzonder op haar en haar fractie een beroep willen doen, 
een dringend beroep willen doen om ons mentaal los te maken 
van het begrip „armenzorg" en ons vanuit die gedachte op te 
stellen. 

De gehele terminologie, waarin het wetsontwerp en de me-
morie van toelichting en de memorie van antwoord zijn ver-
vat, is een distantie nemen van verouderde begrippen. 

Ik moet zeggen, dat de Minister er niet in elk opzicht in 
geslaagd is, die afstand te nemen, maar dit begrijp ik vooral 
na hetgeen zij zegt in stuk nr. 10, blz. 5, linkerkolom, nl. 
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dat dit komt, omdat wij hier te doen hebben met een af-
lopende zaak. 

Belangrijk is, dat wij als Kamer ons inderdaad van het begrip 
„armenzorg" losmaken. Dan bewijzen wij daarmee de zaak 
zelf een dienst, maar ook het departement, dat ons dit wets-
ontwerp bezorgde. 

Vaak kleeft immers onuitgesproken, maar meerdere keren 
ook geformuleerd, volkomen ten onrechte, aan het begrip 
„maatschappelijk werk" de onverdiende vlek van de relatie 
tot armenzorg. Deze constatering heeft voor belangrijke 
delen van het wetsontwerp — onder meer voor de groepsregc-
lingen, maar vooral ook voor de vraag, wat er in dit wets-
ontwerp moet staan —zeer belangrijke gevolgen. 

Voor wie de gehele betekenis van dit feit, het verdwijnen van 
de begrippen „armen" en „armenzorg" beziet, is er geen vraag 
meer onder welk departement een bepaalde regeling, met 
name een groepsregeling moet vallen. Ik stel vast, dat het in 
deze wet gaat om materiële hulpverlening. Principieel be-
mocit deze wet zich uitsluitend met de vraag of en eventueel 
in welke mate een lid van onze volksgemeenschap behoefte 
heeft aan bijstand. Na die constatering wordt aan de hand 
van centraal gestelde normen en richtlijnen bijstand verleend 
door de dé-centrale, de gemeentelijke overheid. 

Dit is verheugend, omdat ook dat weer betekent een Ios-
haken van de Armenwet. Een koppeling per se van mate-
riële en immateriële hulp is niet alleen geen garantie voor 
een wezenlijke wijziging van het bestaande stelsel, het is er-
mee in strijd. De dikwijls zo hinderlijk aanwezige menselijke 
eigenschap om zich ongevraagd en ongewenst met het per-
soonlijk leven van anderen te bemoeien, dient als zodanig 
te worden geëlimineerd. 

Het spreekt in dit verband vanzelf, dat mijn fractie ak-
koord gaat met het beginsel, dat de toepassing van het sub-
sidiariteitsprincipe, zoals deze in de Armenwet 1912 prak-
tijk vond ten aanzien van de materiële hulpverlening wordt 
losgelaten. Volkomen terecht stelt naar onze mening de 
Minister in de memorie van antwoord, dat zij meent te mogen 
vaststellen, dat de toeneming van de overheidstaak op dit ter-
rein gepaard is gegaan met een ontplooiing van zeer talrijke 
en veelzijdige hulpverleningsactiviteiten, waarin de naasten-
liefde en ook de taak van de kerk op krachtige en geheel 
eigen wijze tot uitdrukking komen. Het aanvaarden van een 
plicht door de overheid neemt bovendien de eigen morele 
plicht van gezinsgenoten of van de ene mens ten opzichte 
van zijn medemens per se niet weg. Integendeel, ik heb de 
neiging te zeggen, dat deze voorgenomen wetspraktijk prach-
tige mogelijkheden opent om de beleving van d>e goede mens-
tot-mens-verhouding te stimuleren. Het is mijn overtuiging, 
dat deze wet een stimulans kan betekenen voor meer effec-
tieve persoonlijke en kerkelijke charitatieve uitingen van naas-
tenliefde, te meer, omdat het onder de huidige figuur toch 
aanwezige vaak wat „stiekeme" karakter van persoonlijke of 
kerkelijke hulpverlening komt te vervallen, omdat tot op 
zekere hoogte soortgelijke bijdragen buiten beschouwing zul-
len blijven. 

Juist na de situatie, die na het in werking treden van deze 
wet zal ontstaan, komt er meer ruimte en betere mogelijkheid 
om aan het intermenselijke helpend verkeer aandacht te schen-
ken aan de wezenliike noden van de medemens, vooral aan 
de immateriële noden. Ik vind het een onjuist argument, dat 
ik onlangs hoorde bezigen, dat men met een beroep op de 
Biibel zegt, dat deze wet niet mag worden aanvaard. In de 
Bijbel staat: Armen zult gij altiid bij u hebben. Betekent dit 
dan, dat wij armen moeten kweken of moeten houden of dat 
armoede alleen maar kan betekenen materiële ellende. Opent 
deze wet niet juist de mogelijkheid om veel grotere aandacht 
te wrden aan de mens, die niet zoveel zorgen heeft over zijn 
materiële ellende? 

Dat deze wet zich beperkt tot materiële bijstand, betekent 
uiteraard niet, dat het feit geheel voorbij wordt gezien, dat 
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vaak een wezenlijke relatie bestaat tussen de materiële nood 
en een immateriële situatie. 

Slechts een enkel woord zou ik willen wijden aan de kwestie 
van de eigen verantwoordelijkheid in relatie tot overhcidsver-
antwoordelijkheid. Ik meen, dat hetgeen in de gewisselde 
schriftelijke stukken is gezegd voldoende mogelijkheden laat 
om de eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Alleen zou 
ik, waar de Minister spreekt in de memorie van antwoord 
(blz. 8, rechterkolom) over het „aanvaarden van arbeid", ge-
sproken willen zien van „geschikte arbeid". Dit zal de rechts-
zekerheid verhogen. Volledig deel ik het standpunt van de 
Minister ter zake de mogelijkheid van misbruik maken van 
deze wet. Daarover bestaan wat cijfermatige gegevens. Die to-
nen aan, hoe gering het aantal gevallen is, waarin misbruik 
van de Armenwet is gemaakt. Nimmer zal op een enkelvoudig 
vermoeden van malafiditeit bijstand mogen worden geweigerd. 
Zouden we dit weigeringsbeginsel op grond van vermoeden 
in deze wet brengen, dan kwam heel de rechtszekerheid op 
losse schroeven te staan. Bij duidelijk aanwijsbare fraude of 
getoond gebrek aan zelfverantwoordelijkheid zal uiteraard 
met gepaste middelen sanctie dan wel verhaal moeten worden 
toegepast. 

Voor wat de materiële inhoud van de wet betreft, ben ik 
hiermede gekomen aan het eigenlijke kernpunt. Het gaat im-
mers om materiële bijstandsverlening en dan is van bijzondere 
betekenis een duidelijk antwoord op de vraag, waar de bij-
standbehoevende onder zijn persoonlijke omstandigheden 
aanspraak op kan maken. De rest van de wet, hoe belangrijk 
ook, gaat immers over meer of minder belangrijke bijzaken, 
voorwaarden, uitvoering, beroep, enz. 

Ik hoop, dat in deze gedachtenwisscling een nog grotere dui-
deliikheid zal ontstaan dan waartoe wij konden komen na be-
studering van de schriftelijke stukken. Artikel 1 stelt nadrukke-
lijk de drie hcofdcriteria: 

1. de objectieve overheidsplicht om iedere Nederlandse 
bijstandbehoevende, die in Nederland woont, te helpen tot 
en met de noodzakelijke kosten van het bestaan; 

2. hem zó te helpen, als in zijn omstandigheden nodig is; 
3. alleen maar drie hoofdelementen van het bestaan een 

vaste (ik mag na de memorie van antwoord aannemen: een 
waardevaste) inhoud te geven. 

Bij een bestudering van deze drie criteria zijn al onmiddel-
lijk verschillende zaken te onderscheiden. Er rijzen tegelijker-
tijd ook verschillende vragen. 

De eerste is door mevrouw Heroma-Meilink gesteld. Het 
gaat om het noodzakelijk bestaan. Nu moet ik eerlijk beken-
nen, dat wij bij de bestudering hiervan met dit woord zaten 
te houden. Wat is nu eigenlijk de inhoud van het begrip ,,nood-
zakelijk bestaan"? Wij hebben gedacht aan een amendement 
om tot een betere omschrijving te komen. Wij hebben aan 
„redelijk", aan „normaal" gedacht, maar wij kwamen er 
niet uit. 

Nu heb ik met spanning naar mevrouw Heroma-Meilink 
zitten luisteren en ik heb gedacht: zijn wij er nu? Ik heb met 
grote sympathie en belangstelling naar haar betoog gelui-
sterd. Ik geef toe, dat het woord „noodzakelijk" een belast 
woord is. Wij denken nog altijd aan dat beruchte artikel van 
de noodzakelijke kosten van het strikte levensonderhoud. Dus 
zou het een psychologisch winstpunt zijn, als dat woord kon 
wegvallen. Nu zegt mevrouw Heroma-Meilink — en daar-
mee heeft zij de zaak voor zich zelf en ook voor mij wat 
moeilijker gemaakt —: Natuurlijk moet aan het begrip „be-
staan" ook inhoud worden gegeven. Dan kom ik weer tot de 
opmerking: elke determinatie is uiteraard beperking. Zo gauw 
ik dit begrip ga determineren, moet ik een punt hebben om 
die inhoudsomschrijving aan op te hangen. Dan kom ik weer 
tot de vraag: welk punt kan dat zijn: is dat de noodzakelijk-
heid, de redelijkheid, de normaliteit? Dan zit ik precies in de-
zelfde moeilijkheid. Ik wil proberen dit zo goed mogelijk te 
benaderen, maar ik moet erkennen, dat ik er nog niet uit 
ben. 

TWEEDE KAMER 



3930 62sto vergadering - 2 april '63 Algemene Bijstandwet 

Zwanikkcn 
De intentie, ook van het amendement, heelt vooralsnog mijn 

bijzondere aandacht. 
Het hoofdprincipe is duidelijk. Kik lid van onze volksge-

meenschap, dat in moeilijkheden geraakt ot' dreigt te gera-
ken, maakt aanspraak op een zodanige materiele bijstand, 
dat hij zo mogelijk in staat wordt gesteld zelfstandig in zijn bc-
staan te voorzien. Nu hebhen die woorden „zelfstandig", 
„zijn" en ..beslaan" elk hun eigen zin en betekenis. „Zijn be-
staan" includeert de noodzaak van individualisering. Het be-
staan van Jan is nu eenmaal anders dan het bestaan van Piet. 
Dat is een duidelijke zaak. 

Minder duidelijk is de objectieve begripsinhoud van ,,be-
staan", zoals ik zojuist zei, en vooral 'van de zelfstandigheid. 

Ik moge het begrip ..zelfstandig" als volgt uitleggen. 
Zelfstandig is in artikel 1 als meer zinnig begrip gebruikt, ten 

eerste als een streven naar sociale zelfhandhaving, zonder be-
hoeftc aan bijstand, maar ten tweede: wanneer er een toestand 
van permanente behoefte is ontstaan, moet toch het gevoel 
worden bevorderd, dat deze mensen zelfstandig leven, omdat 
zij zich in een rechtssfeer weten met een bestaanszekerheid. 
Ik geloof, dat ik het begrip „zelfstandigheid" op deze dub-
bele wijze mag stellen. 

Dan zal de Minister mij waarschijnlijk antwoorden: dat is 
juist het eigene van het individuele. Toch is er bij mij een 
onbestemde twijfel, om niet van angst te spreken, dat hier 
vooral bronnen van ernstige moeilijkheden en meningsver-
schillen voor de uitvoering van de wet kunnen liggen. 

Ik heb niet zonder opzet in het eerste gedeelte van mijn be-
toog enkele grondgedachten aangeduid en ook gunstige prak-
tijken bij de uitvoering van de Armenwet 1912 door ver-
schillende gemeentebesturen. Tegenover die gunstige ervarin-
gen staan talloze ongunstige. Ik moet mij om des tijds wille 
beperken, maar ik moet toch een verhaal vertellen. Anno 
1963 kwam een ambtenaar, ingevolge de Armenwet belast 
met het z.g. onderzoek, bij voorheen vrij welgestelde lieden. 
Hij ontmoette een van huis uit chique dame, zeer charmant 
voor haar leeftijd, die een chique japon droeg, die zij — ik 
wist dat toevallig — cadeau had gekregen. De ambtenaar 
veroorloofde zich toen de uitdrukking: Mevrouw, wat ziet U 
er nog deftig uit. Dan heb ik zin onheuse uitdrukkingen te 
gebruiken. 

Meer anekdotisch is, dat een huisbezoekende armmeester 
in een van onze plattelandsgemeenten ergens op bezoek gaat 
en teruggekeerd in de gemeentelijke dienst zegt: die lui van 
Derksen hebben nog geen steun nodig, want die lezen nog een 
grote krant bij de grote lamp de hele avond. Laat maar zitten, 
zij hebben geen steun nodig. Dan is het eenvoudig godgeklaagd, 
dat wij in het midden van de 20ste eeuw nog deze dingen moe-
ten ontdekken. 

Juist in verband met dit soort verschijnselen ben ik zo bang 
niet om de goede, maar om de mentale achterblijvers, dat 
door het aanwezig zijn van al te veel elementen van het be-
staan, die individualiserend zullen worden benaderd, de herin-
neringen aan armenwetpraktijk veel langer zullen blijven leven 
dan ons aller doel en dan ons allen lief is. Daartegen dient de 
wet in haar uitvcerinasvoorschriften de best mogelijke garan-
ties te bieden. De Minister wenst normering te beperken tot 
drie elementen van het bestaan; voeding, kleding en verwarming. 
Ik begrijp de bedoeling wel, de Minister redeneert als het 
ware: alhoewel ik, overheid, de plicht leg op B. en W. om in de 
noodzakelijke kosten van het gehele bestaan te voorzien, schrijf 
ik maar voor een deel van dat gehele bestaan voor wat in ieder 
geval moet worden uitgekeerd. Dat gedeelte is in ieder geval te 
laag voor de noodzakelijke kosten van het bestaan, zodat in 
ieder geval nadere individueel te beoordelen bijstand moet 
worden verleend. Doe ik het zo niet, dan is er kans, dat het 
minimum dat ik aangeef voor sommige gemeentebesturen te-
vens als het maximum zal worden aangezien. Daarom laat ik 
die andere bestaanselementen ter beoordeling over aan de 
uitvoerders van de wet. 

Ik begrijp dit wel, maar ik geloof, dat men die zaak ook 
kan omdraaien en dat men nu ook zou kunnen gaan redeneren 

— en daartegen gaat mijn waarschuwing —: ik, gemeente-
bestuur, zorg nu wel, dat die mensen te eten hebben, dat zij 
zich behoorlijk kunnen kleden, dat zij behoorlijke verwarming 
hebben. Nu zal ik die huishuur ook nog wel betalen, maar 
wat moet ik nu nog meer doen. Ben ik al niet zo'n goed mens! 
Dat gevaar is niet denkbeeldig, gezien het feit, dat wij mentale 
achterblijvers hebben. Nu moet ik toegeven, dat het niet ge-
makkelijk is andere algemene elementen van het bestaan een 
zo concrete inhoud te geven dat zij ook met een duidelijke 
naam zijn af te ronden. Huishuur, cultuurbehoeften, sociale 
verplichtingen, gezondheidszorg, allemaal onderdelen van 
een zelfstandig bestaan, liggen per individu verschillend. Maar 
mag ik nu weer eens met een heel eenvoudig, misschien wel 
te eenvoudig voorbeeldje illustreren wat ik bedoel. Een bejaard 
bijstandbehoevend echtpaar woont in Amsterdam en heeft 
gehuwde kinderen wonen in Maastricht. Het wil deze kinderen 
éénmaal per jaar gaan bezoeken, maar dat kost dan f 50. Dui-
delijk is voor mij, dat het hier gaat om de redelijke kosten 
van het bestaan van dit echtpaar. U ziet, dat ik hier nood-
zakelijk, redelijk en normaal door eikaar gebruik, anders kom 
ik er echt niet uit. Het gaat dus om het bestaan van dit gezin, 
van zijn bestaan. Moet deze bijslandbehoevende dan iedere keer 
naar het gemeentelijke uitvoeringsorgaan gaan om te zeggen, 
dat hij daar recht op heeft en kan zoiets geweigerd worden? 
Zo ja, wat blijft er dan van de zelfstandigheid over'? Of moet 
telkens voor zulke gevallen van een eventuele weigering de 
procedure van bezwaarschrift, beroep en eventueel zelfs ver-
nietiging door de Kroon worden gevolgd net zo lang tot er een 
voldoende jurisprudentie is gegroeid? 

Ik spreek uiteraard niet over de duidelijk individuele be-
hoeften, waarop men een rechtsaanspraak kan doen gelden 
en welke variëren van gezinsverzorging via een prothese van 
één tandelement tot een blindegeleidehond. Ook om dit soort 
zaken zal nog weleens wat trammelant komen, maar daar 
ben ik niet zo bang voor. Dat groeit met de tijd wel goed. 
Maar al die onkwantificeerbare zaken in elk mensenleven, 
dat sigaartje en een bloemetje op tafel, een klein beetje ont-
spanning en een cadeautje van een gulden voor het jarige 
nichtje, allemaal kwesties, die onder de huidige Armenwet als 
niet tot de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud 
zouden kunnen worden gerekend, maar die in de sfeer van 
deze wet tot de normale kosten van het bestaan behoren, geven 
zo'n enorme betekenis en zin aan het begrip zelfstandigheid. 
Ik zou graag van de Minister vernemen — en hier ben ik dus 
zeer dicht bij de suggesties van mevrouw Heroma-Meilink 
—•. waarom zij niet heeft gekozen voor het systeem, dat al 
in verschillende gemeenten, zij het op andere grond, bij de 
uitvoering van de Armenwet nu wordt gevolgd. Ik denk aan 
Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Amstelveen, enz.; dit zijn 
gemeenten, waarvan ik zei, dat zij, materieel gesproken, eigen-
lijk geen behoefte meer hebben aan de Bijstandwet, omdat 
zij het daar al met de Armenwet zo goed doen. Men gaat daar 
dus eenvoudig uit van een minimumbedrag, dat elke bijstand-
behoevende nodig heeft en waarin al die alledaagse, maar 
toch op zich zo belangrijke dingen zijn opgevangen. Heus, er 
blijft dan nog voldoende te individualiseren over. Ik laat hier 
buiten beschouwing, hoe men plaatselijk tot die normering 
moet komen en of men daarbij de budgetmethode of de bin-
ding aan loongegevens moet volgen. Ik geloof, dat dit hic et 
nunc onze taak niet is. 

Meent de Minister, dat zulk een systeem de rechtszekerheid 
zal vergroten? Meent de Minister in de tweede plaats niet, 
dat dit systeem meer geld kost, omdat men altijd verplicht 
is te voorzien in alle noodzakelijke kosten van het bestaan? 

Ik zou op deze suggestie, alvorens een zeer concreet stand-
punt over het al of niet steunen van een amendement in te 
nemen, graag het antwoord van de Minister horen en nier-
van zal derhalve ook afhangen, op welke wijze wij ons ver-
der zullen opstellen. 

Mocht uit dit antwoord blijken, dat mijn gedachten niet 
realiseerbaar zijn, dan kom ik tot de volgende suggestie, die ik 
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dan loeh wel als een uitdrukkelijke wens onzerzijds op tafel 
zou willen leggen. Een kleine poging om de moeilijkheid 
te verminderen, lijkt mij om een vierde — ik had hiervoor 
neergeschreven „element der normering", maar dit is het 
niet — post bij de drie door de Minister genoemde te voc-
gen, die ik zou willen noemen „stelpost" o!' een „overhead-
bcdrag" — sommigen zouden het „zakgeld" noemen, maar dit 
vind ik zulk een verdraaid onsympathiek woord —, dat van 
voldoende hoogte moet zijn om kleinere uitgaven van de bij-
standbehoevenden te dekken zender dat hiermede bij de ver-
der toe te kennen geïndividualiseerde uitkering rekening 
wordt gehouden. 

Ik ken een betrekkelijk kleine gemeente in de kop van 
Noordholland, die deze praktijk ten aanzien van beiaarden 
reeds lang toepast, dus ook nu onder de figuur van de huidige 
Armenwet, daarmede de nu nog ondersteunden een groot 
gevoel van zelfstandigheid gevend. Men werkt daar ongeveer 
als volgt: een bejaard echtpaar met een eigen inkomen uit 
de A.O.W. van f 2500 moet op sociale of medische indicatie 
in een bejaardencentrum worden opgenomen; de kosten z'jn 
f4000 en dan zegt de gemeente: nu suppleer ik niet f 1500, 
maar ten minste f 2250, zodat er een bedrag van f 750 over-
blijft voor zelfstandige aanwending. Nu wil ik de Minister 
niet binden aan een cijfer — uiteraard niet —. maar het 
gaat mij om de grondgedachte. Ik zou graag de mening van de 
Minister hierover horen. Verschillende grote gemeenten pas-
sen, zo is mij bekend, ditzelfde systeem toe. Welnu, deze wet 
wil een grotere rechtszekerheid geven, maar laten wij dan 
niet door een al te strenge individualisering het gevaar op-
roepen, dat de zelfstandigheid, de rechtszekerheid vermindert. 

Ik kom nu tot een paar concrete vragen over deze zaak. 
Met name zou ik willen weten, of er duidelijke richtlijnen 
komen voor de uitvoeringsorganen, waardoor het gevaar voor 
het terugvallen in de oude sfeer van de Armenwet wordt ver-
minderd. Laat de Minister hier alsjeblieft heel, heel erg dui-
delijk zijn en dus goed voor de geschiedenis vastleggen, lire 
zij die rechtszekerheid bedoelt en vooral hoe zij die rcchts-
zekerheid ten aanzien van de geïndividualiseerde topbijstand 
denkt te bereiken. Voorkomen dient te worden, dat zodanige 
meningsverschillen tussen uitvoeringsorganen en bijstandbehoe-
venden groeien, dat een stroom van beroepschriften gaat 
ontstaan. 

Een andere vraag, waarop een duidelijk antwoord nodig 
is, is: Op welke wijze zal de norm, in de aigemene maat-
regel van bestuur bedoeld, totstandkomen? Denkt de Minis-
ter met bepaalde adviesinstanties overleg te plegen? Het lijkt 
mij, dat inschakeling van de vakcentrales van werknemers bij-
zender aanbevelenswaardig is. Het zou mij vervolgens in!eres-
seren te weten, of de Minister nu reeds in staat is het huidige 
grondbedrag bij benadering te noemen. Natuurlijk heeft de 
Minister allang haar gedachten hierover laten gaan en zij zal 
dus in «taat ziin op deze vraag een benadering^antwoord te 
geven. In verband met deze zaak sla ik nu even een stukje 
uit. paragraaf 4 van de memorie van antwoord over en kom ik 
bij het deel, waar de Minister reageert op onze suggestie in 
het voorlopig verslag om de minimumkosten van hef bestaan, 
althans de norm daarvan, hoe dan ook, hetzij uitgebreid, het-
zij in de zin zoals zij het hier stelt, bij wet vast te leggen en 
daaraan het waardevastheidselemcnt toe te voegen. De Minis-
ter erkent en stemt in met de gedachte van het waardevasN 
heid'element. Dat heb ik toch goed begrepen. Voorts lees ik 
op blz. 6, dat de ministers van oordeel zijn om de bedoel-
dc algemene maatregelen van bestuur gelijk met de Algemene 
Bijstandwet in werking te doen treden. Aannemende, dat dus 
de waardevastheidsclausule de instemming van de ministers 
heeft, vraag ik mij af welke de ratio is, waarom de normfixe-
ring bij wet wordt afgewezen. Wanneer op dit ogenblik een 
norm met een waardevastheidsclausule wordt vastgesteld, be-
tekent dit, dat indien bij het in werkin? treden van de wet de 
kosten van voeding, kleding, verwarming enz. vastgestelde 
wijzigingen hebben ondergaan, ook dat normbedrag automa-

tisch zal worden verhoogd. Vooralsnog vind ik het gegeven 
antwoord dus minder bevredigend. Ik dring er bij de Minister 
op aan haar antwoord op dit stuk nogcens te herzien. 

Minister Klompé: Mag ik even interrumperen? Ik heb 
de geachte afgevaardigde niet geheel begrepen. Moet ik het 
zo begrijpen, dat de geachte afgevaardigde zou wensen, dat 
de inhoud van hetgeen ik mij voorstelde in de algemene maat-
regel van bestuur vast te leggen, als artikel in de wet werd 
opgenomen? 

De heer Zwanikkcn (K.V.P.): Inderdaad, wat de Minister 
vraagt. Wij hebben ook in andere wetten, dat een bepaalde 
uitkering in de wet is vastgesteld. Deze drie normen moeten 
toch in de algemene maatregel van bestuur wel worden ge-
noemd. Daarom hebben wij gevraagd: is het niet mogelijk dit 
in de wet zelf te vermelden? Omdat die waardevastheid erin 
zit, zal die bij dat automatisme mecmarcheren. 

Ik zou na het ter zake uitstekende betoog van mejuffrouw 
Kok nog een enkel woord willen zeggen over de gezinsbij-
stand. Veel behoefte om na de reeds gemaakte opmerkingen 
iets te zeggen heb ik niet. Ik ben het met het uitgang-punt 
van de Minister eens, als zij het gezin erkent als een gcmeen-
schap. Mag ik het aanvullen? Het klinkt misschien wat 
ouderwets, ik krijg de leeftijd om wat ouderwets te zijn, 
maar met leeftijd heeft dit niet veel te maken: wel met over-
tuiging. Het gezin zie ik niet alleen als een solidaire gemeen-
schap, maar als een gemeenschap, waarin het geluk van de 
één als het geluk van allen, het ongeluk van één als het onge-
luk van allen dient te worden ervaren. Ik zie daarbij bepaald 
niet langs de feitelijke maatschappelijke ontwikkeling heen, 
waarin de opvocdingsplicht van de ouders tot zelfstandigheid 
van het opgroeiende kind andere vormen heeft dan een halve 
eeuw geleden. Ik weet, dat de tijd van het helemaal geen of 
te bekrompen zakgeld voor de minderjarige radicaal voorbij 
is. Dat de opvoeding ook groei naar financiële zelfstandigheid 
vereist; dat van meerderjarigen in redelijkheid niet de jure een 
inlossing van moraliter bestaande verplichtingen kan worden 
gevorderd. Maar evenmin voel ik voor een volledig climine-
ren van de verplichtingen, welke nu eenmaal uit die feitelijke 
gczinssolidariteit voortvloeien. 

Natuurlijk zijn wij het eens met degenen, die opmerken, 
dat deze verplichtingen niet alleen en zelfs niet op de eerste 
plaats van financiële aard zijn. Maar het is óók en zelfs een 
wezenliik a«pect van de gczinssolidariteit. 

In dat opzicht zijn wij van oordeel, dat de ministers een uit-
slekend antwoord hebben gegeven. Wel menen wij, dat de 
ministers misschien iets meer tegemoetkomend zouden kun-
ncn zijn. althans iets meer duidelijkheid zouden kunnen be-
trachten, waar in het verslag van het eerste mondeling ovcr-
leg (stuk nr. 9, blz. I 1 rechts) wordt gesproken over 

„rekening houden met de wenselijkheid om minderja-
rige kinderen in staat te stellen een financiële basis te 
leggen voor een toekomstig zelfstandig bestaan". 

Kan de Minister duidelijker adstrueren wat zij in artikel 7, 
sub lc, verstaat onder een „redelijk deel van het inkomen uit 
arbeid van een minderjarig kind"? Denkt de Minister mis-
schien aan 'n percentage? Grotere duidelijkheid is vooral voor 
de uitvoeringsorganen nodig, om in de praktijk willekeur te 
voorkomen. 

Geldt het vorenstaande in het algemeen, iets anders dienen 
wij te staan gelijk trouwens de ministers ook zelf doen, tegcn-
over die gezinnen, waarin door de aanwezigheid van één of 
meer gehandicapte kinderen een onredelijk zware financiële 
druk op alle gezinsleden zou komen te rusten. Dit zou in strijd 
zijn met de billijkheid en met de nationale solidariteit. Ik sluit 
mij gaarne bij mevrouw Heroma-Meilink aan, wanneer zij stelt, 
dat wij hier met een uiterst urgente kwestie te doen hebben, 
die van bijzonder grote betekenis is, maar ik stel daarnaast, 
dat de redelijkheid vordert, dat wij open oog hebben voor het-
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geen de ministers stellen in verband met deze vraag op blz. 5 
ad /> 2 van de memorie van antwoord. Zij constateren daar 
nl., dat er adviesaanvragen terzake liggen bij de S.E.R. en dat 
het logisch en redelijk is de uitkomsten van deze aanvragen 
eerst af te wachten. Maar ik zou hier toch graag dit aan willen 
toevoegen. Wij hebben in de sector van de sociale verzekerin-
gen meer dan eens voor de ::ituatie gestaan, dat bewindslieden 
wachtten met het bevorderen van een of andere maatregel, 
met een beroep op studies in maatschappelijke organen of in 
de voorbereiding zijnde wetten. In zulke gevallen drong de 
Kamer clan vaak aan op interimregelingen, wat ook wel tot 
resultaat leidde. Ik denk met name aan de Interimregeling In-
val iditeitsrentetrekkers, nu door minister Veldkamp gereali-
seerd. maar ik denk ook aan de interimregeling thuiszittende 
invaliden van minister Klompé. Gaarne zou ik van de Minis-
ter de duidelijke toezegging hebben, dat, indien het perspectief 
voor de realisering van de ter zake gevraagde S.E.R.-adviezen 
al te vaag zou blijken, zij zelf met interimregelingen zal komen. 

Ik wil een enkel woord over de groepsregelingen zeggen, 
mijnheer de President! Hebben wij, wat de totstandkoming van 
groepsregelingen betreft, in het algemeen al, wat betreft het 
tempo, onze mening gegeven, het lijkt nog wel nader nodig in 
te gaan op de belangrijke vraag, die ook door de geachte afge-
vaardigdc mevrouw Heroma-Meilink is gesteld, nl. of deze 
groepsregelingen wel thuishoren in dit wetsontwerp. Vandaar 
dat ik begon met te appelleren aan onze instelling t.a.v. dit 
wetsontwerp. Als wij maar distantie kunnen nemen, als wij 
maar goed tot ons kunnen laten doordringen, dat wij niet 
meer te doen hebben met een armenwet. Dan wordt het stel-
ling nemen al heel wat eenvoudiger. 

De groepsregelingen hebben een wettelijke basis nodig. Dit 
is boven alle twijfel verheven. Als deze wettelijke basis in de 
Algemene Bijstandwet moet worden gevonden, is dit even 
fraglich en ik wil wel zeggen, dat wij dit zeer ernstig hebben 
overwogen. In dit verband wil ik een vergelijking maken tussen 
de sociale verzekeringswetten, de bestaande grcepsregelingen 
en het wetsontwerp, dat wij thans bespreken. 

Al deze regelen beogen de financiële gevolgen van calami-
teiten, waardoor de mens in zijn bestaan wordt bedreigd, op te 
vangen. De calamiteiten, waarin de socia!e-verzekcringswet-
ten voorzien bij ziekte, ongeval, invaliditeit enz. zijn van een 
dergelijke frequentie, dat een sociale verzekering op haar 
plaats is. De groepsregelingen daarentegen hebben betrekking 
op calamiteiten of bijzondere omstandigheden, die niet al te 
frequent voorkomen. Niet al te omvangrijke groepen van per-
sonen worden er dus bij betrokken. In het algemeen zou voor 
deze calamiteiten het in het leven roepen van sociale verzcke-
ringen geen voorkeur verdienen. Ofschoon ook de Armenwet 
1912 in de door deze calamiteiten of bijzondere omstandighe-
den veroorzaakte individuele noden had kunnen voorzien. 
leenden het groepskarakter en de eigen aard van deze noden 
zich uitstekend tot een vereenvoudiging van de behandelings-
procedure via bedoelde groepsregelingen, waarbij nog dient te 
worden opgemerkt, dat deze groepsregelingen ook moeilijk pas-
ten in het kader van de Armenwet 1912, die op belangrijke 
punten achterbleef bij de gewijzigde omstandigheden. Met het 
onderhavige wetsontwerp is dit anders. Daarom meen ik, dat 
het juist is, dat als wettelijke basis voor deze groepsregelingen, 
die verwantschap vertonen met het karakter van het wetsont-
werp, de Algemene Bijstandwet gekozen is, te meer nu het 
wetsontwerp beoogt de gehele materiële bijstand te verheffen 
uit de sfeer van armenzorg en weldadigheid. 

De geachte afgevaardigde mevrouw Heroma-Meilink be-
stri'dt nogal sterk, dat deze regelingen in deze wet zullen 
thuishoren. Wij moeten beginnen met zelf geloof te hebben. 
De geachte afgevaardigde mevrouw Heroma heeft gezegd: 
Als de zaak maar lang genoeg duurt, als er maar voldoende 
jurisprudentie is, kan er een ogenblik komen, dat ik daar-
mede ook akkoord kan gaan. Ik zou haar niet graag gebrek 
aan progressiviteit willen verwijten, doch ik zou haar willen 
uitnodigen de moed te hebben deze fase over te slaan en te 
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zeggen: Nu wij met deze zaak bezig zijn, is dit het moment 
de wet dat bijzondere karakter mee te geven, vooral ook door 
die groepsregelingen erin te brengen. Ik meen, dat zij de zaak 
lichtelijk overtrok, niet met de bedoeling haar te overtrek-
ken. Zij stelt echter volkomen ten onrechte, dat de sfeer van 
de Armenwet nog zodanig zal blijven bestaan, dat wij deze 
groepen hierin niet mogen onderbrengen. 

Ik zou in verband hiermede willen herinneren aan hetgeen 
minister Veldkamp enkele weken geleden in een redevoering, 
gehouden te Scheveningen, heeft gezegd. Wij moeten nl. 
niet vergeten, dat, wanneer er sociale zekerheidswetten ko-
men, een bijstandswet zich op dit stuk weer dient terug te 
trekken. Minister Veldkamp heeft gezegd: 

„Van bepaalde zijde is er op gewezen, als zou er een 
contradictie in het regeringsbeleid op het stuk van de ge-
handicapten bestaan. Enerzijds wees men daarbij op 
mijn adviesaanvrage over het sociale zekerheidsbeleid op 
langere termijn, anderzijds op de memorie van toelich-
ting op de Algemene Bijstandwet, waarin ook op be-
paalde aspecten van het gehandicaptenvraagstuk wordt ge-
wezen. Ik zou ter vermijding van alle misverstand hier 
nog eens duidelijk willen herinneren aan een van de hoofd-
gedachten van de Algemene Bijstandwet nl. dat zij 
slechts optreedt wanneer op een bepaald terrein de 
sociale verzekering geen uitkomst kan bieden. De A1-
gemene Bijstandwet gaat derhalve uit van het primaat van 
de sociale verzekering. Indien op bepaald gebied de 
mogelijkheid bestaat voor de tot standkoming van een 
sociale verzekering en indien die mogelijkheid wordt 
gerealiseerd, dan treedt in zoverre de Algemene Bij-
standwet terug. Er is dan ook geen sprake van tegen-
stelling tussen de memorie van toelichting op de A1-
gemenc Bijstandwet en de adviesaanvrage aan de S.E.R. 
Dat zou ook bijzonder verwonderlijk zijn, omdat ik het 
ene stuk als tweede ondertekenaar en het andere stuk al-
leen ondertekend heb nadat over de adviesaanvrage 
zelve uitvoerig overleg met mijn betrokken ambtgenote 
van Maatschappelijk Werk heeft plaatsgevonden. Ik zou 
dus wel graag die gedachte naar het rijk der fabelen 
willen verwijzen.". 

Ik wil helemaal niet zeggen — dat verwacht mevrouw 
Heroma ook niet —, dat ik haar verdenk van het vertellen 
van fabeltjes, maar ik zou haar wel met een beroep op deze 
zaak willen vragen haar standpunt ter zake te herzien. 

In de memorie van toelichting wordt een aantal groepen 
genoemd, welke voor een groepsregeling in aanmerking ko-
men. Ik zou daarnaast willen denken aan een groepsregeling 
voor bejaarden, gehandicapte kinderen in internaten, wier 
ouders de kosten niet kunnen dragen, ongehuwde vrouwen, 
die op 60-jarige leeftijd haar dienstbetrekking moeten ein-
digen, nog niet voor A.O.W.-uitkering in aanmerking komen 
en weinig of geen pensioen uit haar dienstbetrekking genie-
ten, en beeldende kunstenaars. Ik zou ook kunnen denken aan 
woonwagenbewoners, gebonden aan gemeentelijke kampen, 
die geen directe verbinding met de gemeente hebben, waarin 
zij soms maar voor een paar dagen verblijven, en wier ge-
vallen moeilijk individueel kunnen worden behandeld. 

Ik zou de minister ook willen vragen, of zij mij wil vcr-
duidelijken —• dat is mij uit de stukken niet duidelijk genoeg 
geworden — waarom een regeling voor daklozen, voor thuis-
lozen niet mogelijk zou zijn. 

In het algemeen wil ik nog iets zeggen over de uitkeringen 
krachtens de groepsregeling. 

In het algemeen geldt, voor wat de hoogte van de uitkeringen 
krachtens de groepsregelingen betreft, hetgeen ik opmerkte 
bij de individuele uitkering: er moet zekerheid over de toe-
reikendheid zijn voor het zelfstandig bestaan van dit lid van 
de betreffende groep. 

De minister heeft op blz. 7 van de memorie van antwoord 
gezegd, dat zij niet verplicht is advies van de S.E.R. in deze 
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zaak te vragen krachtens artikel 41, tweede lid, van de Wet 
op de Bedrijfsorganisatie. Mijnheer de Voorzitter, al is de 
minister daartoe niet verplicht, zij heeft toch wel het recht 
dat te doen? Zij kan daarvan gebruik maken. Ik geloof, dat het 
juist met het oog op de groepsregelingen van bijzondere be-
tekenis zou zijn, als de minister zeide: Dit zal ik ten minste 
voor de groepsregelingen overwegen. 

Minister Klompé: Het is tot nu toe nooit gebeurd, mijn-
heer de Voorzitter, noch van de kant van het Departement 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, noch van de zijde van 
mijn departement. 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Er is nog nooit zo'n goede 
bijstandswet ingediend als nu, Excellentie. Er zijn altijd din-
gen, die voor de eerste keer gebeuren. 

Voor wat de groepsregeling voor zelfstandigen betreft, heb 
ik mij eveneens afgevraagd of het juist is de zelfstandigen-
regeling binnen het kader van de wet te brengen. Deze regeling, 
waarvan de volledige naam luidt: Sociaal-Economische Voor-
ziening voor Zelfstandigen, heeft ten doel de mogelijkheden 
van bedrijfs- of beroepsuitoefening door zelfstandigen, wier 
bedrijf of beroep onvoldoende middelen van bestaan voor hen 
oplevert of dreigt op te leveren, te vergroten of in stand te 
houden. De nadruk bij deze hulpverlening valt op de verbete-
ring en de versterking van het bedrijf als bron van inkomen 
en eerst daarna, als dit te kort schiet, en in bepaalde moeilijke 
perioden op de verlening van een uitkering, die in de plaats 
komt van het (tijdelijk) weggevallen of verminderde inkomen. 

In verband met de doelstelling van de zelfstandigenregeling 
is de opneming in het kader van het wetsontwerp niet geheel 
duidelijk. Ik neem echter aan, dat dit geen consequenties heeft 
voer hetgeen de zelfstandigenregeling beoogt. Ik heb dus tegen 
opneming het tegendeel van bezwaar. 

Ik heb alleen nog twee vragen. 
Worden ter advisering van de uitvoering van deze regeling 

de organisaties van de middenstanders, resp. van de boeren 
ingeschakeld? 

Welke gemeentelijke instantie zal de leenbijstand verstrek-
ken en welke instantie verleent de borgstelling? 

Ik neem aan, dat bedrijfssteun in het kader van het agra-
risch beleid bepaald buiten deze wet valt. 

Mevrouw Heroma-Meiiink (P.v.d.A.): Waarom neemt u 
aan, dat het geen consequenties zal hebben? 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Mij is niet gebleken, dat het 
consequenties zal hebben. 

Mevrouw Hcroma-Mcilink (P.v.d.A.): Neemt u dat aan, 
omdat de Minister over „verkregen rechten" heeft gesproken? 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Ja. Het continueren van ver-
kregen rechten. Daar wordt uitdrukkelijk over gesproken. 

Mevrouw Heroma-Meiiink (P.v.d.A.): U ziet dat ad in<ïni-
tum? Hoe ziet u nieuwe regelingen ontstaan? Krijgen zij een 
ander karakter dan de oude groepsregelingen? Is het niet een 
gewrongen constructie? 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Een gewrongen constructie 
is het niet, omdat, indien voor bepaalde groepsregelingen de 
sociale verzekeringen in het leven zouden kunnen worden ge-
roepen en zullen worden gerealiseerd 

Mevrouw Heroma-Meilink (P.v.d.A.): Dat is een andere 
zaak. 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Dan is het een andere zaak, 
maar de groepsregelingen op zich zullen stuk voor stuk moeten 
worden bekeken. Ik zou de groepen, die ik zo juist noemde, 
stuk voor stuk kunnen gaan bezien. Dan zullen wij merken, 
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dat wij ze elk afzonderlijk zullen moeten benaderen. Ik kan 
dus op de concrete vragen van de geachte afgevaardigde wel 
zeggen: ik zie het niet als een gewrongen regeling, maar ik 
kan de geachte afgevaardigde niet concreet antwoorden welke 
inhoud elk van die regelingen zou moeten hebben. 

Mevrouw Hcroma-Mcilink (P.v.d.A.): Maar u ziet telkens 
een geïndividualiseerde interpretatie van de eerste tien arti-
kelcn van de wet, al naar gelang van de verschillende groepen? 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Al naar de verschillende groe-
pen, wat ook de Minister op verschillende punten doet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben hiermede gekomen aan het 
eind van mijn betoog, al zou het verleidelijk zijn om vooral 
nog iets te zeggen over de mentaliteit bij de uitvoering van de 
wet. 

Ik heb al gezegd, dat geen mentaliteit gewijzigd wordt bij 
wetsartikel. Ik heb een beroep gedaan op de Kamer om ons 
zelf in te stellen op een juist aanvaarden als een stuk sociaal 
recht van deze wet. Ik zou van hieruit een beroep willen doen 
op ieder, die met de uitvoering van de wet in de praktijk te 
maken krijgt, colleges van B. en W., ambtenaren en vooral 
mensen, die in het advieswerk zo"n belangrijke rol kunnen 
vervullen. Ik zou mij, aansluitende bij het slotwoord van me-
vrouw Heroma-Meiiink, alleen maar willen zeggen — en dat 
is dan het slotwoord, dat ik van minister Klompé heb gehoord 
-—: ik hoop, dat iedere burger zal beseffen, dat hij met op-
geheven hoofd een beroep op deze wet zal kunnen doen. 

De heer Jager (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
ook enkele opmerkingen willen maken over deze bijstands-
wet. 

Er is vanmiddag al een terugblik in de geschiedenis gedaan 
ten aanzien van de Armenwet. Er zijn ook verschillende 
voorbeelden genoemd hoe slecht die toestand vroeger wel 
was en er is gezegd, dat nu dus het inzicht veranderd is en dat 
nu de situatie dus op een andere wijze wordt benaderd. Ik 
dacht, dat er nog een andere reden zou zijn, nl. de steeds 
toenemende kracht van de georganiseerde werkers. Die hebben 
nl. ook invloed op de totstandkoming van de sociale wet-
geving, want de werkers hebben het altijd als een recht ge-
voeld, wanneer zij ondersteuning nodig hadden door om-
standigheden, waar zij zelf niets aan konden doen, door 
ziekte, invaliditeit, werkeloosheid, enz. Naar mijn mening is 
deze bijstandswet dan ook geen sluitstuk van de sociale voor-
zieningen. De sociale voorzieningen zullen toenemen, zullen 
worden uitgebreid naarmate de kracht van de arbeidersbe-
weging groeit. 

Er is ook al gezegd door de voorgaande spreker, dat de 
situatie in verschillende gemeenten zo is, dat er eigenlijk 
weinig behoefte bestaat aan deze wet. Dat is inderdaad de 
afgelopen winter gebleken. Dat neemt niet weg, dat ik toch 
wel verheugd ben, dat deze wet er is, omdat ook talloze ge-
meentebesturen toch niet hebben gedaan wat mogelijk was. 
Ondanks die moeilijke periode, waarin grote groepen van de 
bevolking in de afgelopen winter verkeerden en ondanks het 
feit, dat ook in deze Kamer door de bewindslieden gezegd is, 
dat de gemeentebesturen niet alleen het recht, maar ook de 
plicht hadden om te doen wat nodig was, is mij toch wel ge-
bleken, dat verschillende gemeentebesturen maar zeer beperkt 
hulp hebben verleend. Ik wil er ook op wijzen, dat verschil-
lende gemeentebesturen inderdaad alles hebben gedaan wat 
binnen het raam van hun financiële mogelijkheden gedaan kon 
wolden. 

Als zodanig sluit deze wet aan bij hetgeen in de alge-
lopen periode in de praktijk tot stand is gebracht en ge-
groeid is onder druk van de arbeidersbeweging. 

Kan men nu zeggen, dat deze wet voldoet? Ik geloof, dat er 
nog veel onvoldoendes in zitten. Nu is er hier vanmiddag al 
vaker gesproken over de noodzakelijke kosten van het bestaan. 
Ja, hoe moet men dit omschrijven? Ik dacht, dat het niet zo 
moeilijk was, maar in de praktijk schijnt dit inderdaad toch 
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wel moeilijk te zijn. Wat nu echter in de wet staat, lijkt mij 
onvoldoende. Zij zijn nl. gebaseerd op de kosten van voc-
ding, kleding en verwarming, als de drie belangrijkste eie-
menten, waarop dus deze wet is gebouwd. Kan men echter 
niet het minimumloon als uitgangspunt nemen? Dit lijkt mij 
toch beter, en. ik zou /eggen, „as het effe kan", het wette-
lijke minimumloon, Hier kom je nu eigenlijk hij de moeilijk-
heid van de va l telling van dit wettelijke minimumloon. 
want het schijnt, dat de S.E.R. al ongeveer vier jaar studeert 
en nog niet heeft ontdekt, wat dit wettelijke minimumloon 
moet zijn. 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Ik hoop, dat de S.E.R. het 
nooit zal ontdekken. 

De heer Jager (C.P.N.): Misschien zal dat wel goed zijn, 
misschien niet. Dal kan ik zo niet beoordelen. 

De Minister voelt dus echter niet veel voor het standpunt om 
de bijstandsuitkeringen te koppelen aan de loon- of verzeke-
ringsnivcaus en als voorbeeld wordt dan aangehaald, dat o.a. 
door de gemeente Amsterdam binnen een week nadat zij dus 
na ! januari II. een regeling had getroffen, die was gebaseerd 
cp de loonminima, teen reeds extrabrandstoftoeslag moest 
worden uitgekeerd. Ja, mijnheer de Voorzitter, het komt mij 
toch voer, dat dit niet lag aan die Amsterdamse regeling, 
maar aan de te lage normen, die daar ook zijn gehanteerd. 
Dat moet, dacht ik, de oorzaak zijn. Het lijkt mij dus, dat 
dit is een argument van de Minister, een uitvlucht om onder 
deze minimumbepaling uit te komen. 

In de memorie van antwoord, blz. 6, betoogt dan de 
Minister, dat bedoeld is met artikel 1, lid 3, een vloer te leg-
gcn. Nu is dat vloeren leggen inderdaad vakwerk en hiervan 
heb ik ook een klein beetje verstand. Het komt mij voor, dat 
wat nu wordt voorgesteld, de elementen, waaruit deze vloer 
zal moeten bestaan, die vloer weinig kracht zal hebben en in 
de praktijk zal blijken niet te voldoen en dat deze dan ook 
snel zal moeten worden gerepareerd, want wie zegt nu, dat 
een aantal colleges van B. en W. dit toch niet als maxima 
zullen gaan hanteren? Daarvoor is. dacht ik, geen enkele 
garantie. Deze wet wordt uitgevoerd door die colleges. Ik 
ben dus van mening, dat er een betere waarborg moet zijn, 
dat er inderdaad dus een minimum moet worden genoemd 
om te waken tegen een te bekrompen uitvoering van deze 
bijstandswet. Nu zegt de Minister dus geen moeilijkheden te 
verwachten, omdat er beroep open staat tegen de beslissing 
van B. en W. Ik geloof, dat dit meer theorie dan werke-
1 ijkheid is, want het lijkt mij toch niet zo erg gemakkelijk 
juist voor deze groepering mensen in beroep te gaan. Dat 
lijkt mij zeer moeilijk. Ik wil aannemen, dat, wanneer de 
Minister later nog eens in financiële moeilijkheden zal ko-
men, zij gemakkelijk een beroep zal kunnen instellen, maar 
dit zal bij de groepen, wie het dus in werkelijkheid betreft, 
toch moeilijk zijn. Ik zie daar ook niet veel van komen. 

Dat het verhaal iets wordt beperkt, kunnen wij inderdaad 
waarderen, ofschoon er toch bij ons nog wel enkele wen-
sen leven. Dat is o.a. dus het verhaal op de nalatenschap. Het 
lijkt, dat dit toch nog wat verder moet worden afgeschaft. Ik 
denk dus b.v. aan gevallen van inboedeltjes, waarvan nu de kin-
deren dus dingen, welke voor hen als herinnering dienen, 
moeten terugkopen van de gemeenten. Ik wil weer verwijzen 
naar de gemeente Amsterdam. Daar bestaat, naar ik heb ge-
hcord, een regeling, die inhoudt, dat nalatenschappen die 
beneden de verkoopwaarde van f 1500 liggen, zijn vrijgesteld. 
Misschien is dit dus in de wet op te nemen. Ik wil het in 
elk geval aan de Minister verzoeken. 

Hetzelfde geldt ook ten aanzien van artikel 7, waarin wordt 
gesteld, dat een redelijk deel van het inkomen uit arbeid van 
een minderiarig kind wordt vrijgelaten. Het lijkt mij ook juist, 
dat het gehele inkomen uit arbeid van een minderjarig kind 
wordt vrijgelaten. Hiervoor zijn hier vanmiddag al verschillen-
de argumenten aangevoerd. 

Ik kom dan tot de groepsregelingen, mijnheer de Voorzitter. 
Deze regeling, de bijstandswet zal ook gelden voor verschil-
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lende groepen: oorlogsslachtoffers, blinden, kortom de serie, 
die al genoemd is. Of dit al of niet juist is, kan ik niet be-
oordcien. Men kan zeggen: Daarvoor moet een wettelijke 
regeling komen, maar wettelijke regeiingen duren dikwijls 
nogal lang. Misschien is het toch beter, dat deze groepen 
voorlopig in deze wet werden opgenomen. Wellicht kan dan 
later apart voor deze groepen een wettelijke regeling worden 
getroffen. Het is mij echter opgevallen, dat een van de be-
langrijkste groepen, nl. die der bejaarden, die het grootste 
deel uitmaken van de uitkeringen krachtens de Armenwet, 
te weten 66 pet. van het totaal, er buiten wordt gelaten. Men 
kan zeggen, dat de bejaarden nog een verhoging krijgen, want 
de S.L.K. studeert over een verhoging van de A.O.W. Ik ge-
loof echter, dat men niet kan wachten tot die studie klaar is. 
Het is bekend, in ieder geval aan deze Kamer, dat de A.O.W.-
uitkering voor gehuwden f 2358 per jaar bedraagt of wel 
f 45,30 per week. Dat is absoluut onvoldoende en de bejaar-
den, die geen ander inkomen hebben dan de A.O.W., staan 
doorlopend op de stoep van sociale zaken. Ik geloof dus, dat 
het ook zonder een studie van de S.E.R. wel bekend is, dat 
hel minimum ligt bij f 3000 tot f 3500 per jaar. Dat is ook 
gemerkt, toen verschillende gemeenten in de afgelopen winter 
bepaalde uitkeringen hebben gedaan, waarbij zij zijn uitge-
gaan van f 75 minimum inkomen per week. Het lijkt mij dus 
gewenst, dat de groep van bejaarden onder deze bijstandswet 
valt. Gesteld, dat elke voltooide studie van de S.E.R. de bejaar-
den f 5 per week oplevert, dan moet er nog heel wat worden 
gestudeerd voordat men aan het bestaansminimum toekomt. 
Daarom zou ik gaarne van de Minister vernemen of het niet 
mogelijk is. dat de bejaarden in deze bijstandswet worden op-
genomen. 

De heer Kikkert (C.H.U.): Mijnheer de Voorzitter! Na de 
zeer goede betogen, die ik vanmiddag heb gehoord over de 
historische achtergrond van het wetsontwerp, dat wij thans 
behandelen, zowel van de geachte afgevaardigde mevrouw 
Heroma-Meilink als van mejuffrouw Kok en anderen, mag ik 
in mijn betoog wel volstaan met hier en daar schetsmatig terug 
te komen, op de historische achtergrond. 

Vooraf zou ik echter willen vaststellen, dat uit de schrifte-
lijk gewisselde stukken en de verslagen van het mondeling 
overleg blijkt een grote waardering te bestaan voor het thans 
aan de orde zijnde wetsontwerp. Slechts enkele leden hadden 
tegen de grondslagen van dit wetsontwerp ernstige bezwaren. 
Dit is wel een bewijs, dat de in dit wetsontwerp voorgestelde 
regelingen in een behoefte voorzien. Ik wil mij graag bij deze 
waardering aansluiten en daaraan tegenover de Minister 
uiting geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Vrijwel iedere wettelijke maatregel, 
die in deze Kamer tot stand komt, is het resultaat van een 
plaatsgevonden evolutie, van een rijping der geesten in ons 
volksleven. Dat geldt ook voor het terrein, dat dit wetsont-
werp bestrijkt. Vandaar, dat in het kader van deze ontwikkeling 
onze juichtonen over een dergelijk diep ingrijpend wetsont-
werp wat gematigd zijn, gematigd tot het uitspreken van waar-
dering en instemming. Deze ontwikkeling, zoals deze thans in 
dit wetsontwerp vorm heeft gekregen, heeft toch de laatste 
jaren nog wel een goed stuk stroomversnelling ondergaan. Zo-
wel op het materiële als op het terrein van het immateriële 
maatschappelijk werk is na 1952 de ontwikkeling in een ver-
sterkte mate versneld. De instelling van het Departement van 
Maatschappelijk Werk heeft naar mijn stellige overtuiging aan 
deze ontwikkeling een sterke stimulans gegeven. 

Na de moeilijke jaren, waarin u, mijnheer de Voorzitter, 
leiding hebt gegeven aan dit departement, heeft de huidige 
minister deze taak op voortreffelijke wijze voortgezet. Het re-
sultaat is, dat juist op dit terrein, op het terrein van het wei-
zijn in onze, weleens genoemde, welvaartsstaat aan de mens 
in nood of aan de mens, die in de knel dreigde te geraken, 
bijzondere aandacht is besteed en ik mag erbij zeggen: niet 
zonder resultaat. De juichtoon mag dan wat verzwakt zijn, ik 
wil dit hier toch nog graag eens expressis verbis naar voren 
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brengen en uitspreken. Ik meen, dat juist door deze gang van 
zaken het belang van het bestaan van dit departement is on-
derstreept. 

Het is a long way, mijnheer de Voorzitter, zo zongen de 
Amerikaanse soldaten in de oorlog. Dat zou men ook kunnen 
zeggen ten aanzien van dit stuk wetgeving en de daarin neer-
gelegde regels op het terrein van de bijstand en maatschappe-
lijke zorg. 

In nog sterkere mate geldt dit ten aanzien van de grond-
slagen, waarvan dit wetsontwerp uitgaat. In 1854 was de be-
stemming, was het uitgangspunt de bescherming van de ge-
meenschap, een politiële maatregel dus. In 1912 is er een meer 
positieve gerichtheid, nl. meer op de persoon en het gezin, 
maar het blijft een gunst, daar waar de overheid optreedt, en 
geen recht. De overheid had slechts een subsidiaire taak; pri-
mair rustte de taak op de kerken en de particuliere instellin-
gen. 

Ik ga nu niet over de overgangstijd spreken, die er ligt tus-
sen de tijd van 1912 en thans, en zeker niet over de tijd na de 
tweede wereldoorlog, waarbij men aan de wet van 1912 veels-
zins een gewijzigde uitvoering heeft gegeven. 

Anno 1963 is het uitgangspunt niet meer gunst, maar wordt 
er een rechtspositie geschapen voor de mens in nood. Niet meer 
berust het primaat bij de kerken en het particulier initiatief, 
maar het berust bij de overheid. Opmerkelijk, maar ook zeer 
verheugend is het, dat de strijd om het subsidiariteitsbeginsel of, 
wil men, bij het prioriteitsbeginsel in dezen bij het tot stand 
komen en de voorbereiding van dit wetsontwerp praktisch geen 
rol meer heeft gespeeld. Dat kan ons alleen maar verheugen, 
mijnheer de Voorzitter. Hot zicht op de taak en de plaats van 
de overheid op dit terrein heeft een algemene verbreding onder-
gaan. Dat wat ik zou willen aanduiden als de publieke gerech-
tigheid, die door de overheid moet worden beoefend ten aan-
zien van de onderdanen, heeft hier een juiste betekenis ge-
kregen. 

Ik ben mij ervan bewust, dat aan dit verkregen inzicht een 
samenspel van factoren is voorafgegaan. 

De verandering in onze samenleving, onze geïndustrialiseer-
de maatschappij maakt de handhaving van het subsidiariteits-
beginsel praktisch vrijwel onmogelijk. Men mag niet vergeten, 
dat ook het wetenschappelijk benaderen van de samenleving 
en de mens ons oog heeft doen krijgen voor het feit, dat in 
vele gevallen niet de enkeling de schuldige is aan het in nood 
verkeren, dat het preventieve werk ter voorkoming van nood 
ten minste even belangrijk is als het pogen tot opheffen nier-
van. Terugziende kan men stellen, dat heel wat leed en zorg 
zouden zijn voorkomen, wanneer men eerder tot dit zicht op 
en deze regels in de samenleving zou zijn gekomen. Het goud-
stuk, dat de geachte afgevaardigde de heer Van Dis bij de be-
handeling van de wet Beperking Verhaalsrecht ten tonele voer-
de van de milde gever in het gasthuis te Hoorn, loste, hoeveel 
respect men ook voor die milde gever kan hebben, die nood 
niet op, noch was het erop gericht, deze te voorkomen. Keu-
ning zou zijn boek „Kinderen in verstand en boosheid" niet 
hebben kunnen schrijven om ons in schrille kleuren de nood 
van de bedeelde in het Groninger land te schetsen. Het heeft 
echter weinig zin, daarop nu verder in te gaan. De tijden zijn 
veranderd en wij, gelukkig, met hen. 

Nog één opmerking in dit kader moet mij van het hart. Wij 
hebben van het Gereformeerd Politiek Verbond een rekest 
ontvangen over dit wetsontwerp, waarin zijn leden een scherp 
afwijzend standpunt innemen. Dit is uiteraard hun goed recht 
in ons vrije Nederland. Het uitgangspunt blijven handhaven, 
zo was hun stelling, van de Armenwet 1912. Men doet dit 
onder aanhaling van een aantal bijbelteksten om zijn betoog 
kracht bij te zetten. Nu is het m.i. altijd gevaarlijk en een ge-
vaarlijk gebruik van de Bijbel, in een concrete situatie met een 
bijbeltekst te willen aantonen of iets juist is dan wel af te 
keuren. De geachte afgevaardigde de heer Zwanikken wees er 
ook reeds op, toen hij citeerde een uitspraak over de woorden 
van Jezus: de armen hebt gij altijd met u. Ik stel mij zo voor, 
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dat, wanneer degeen, die dit schreef of uitsprak, de verklaren-
de kanttekening in de Statenbijbel had gelezen, hij deze woor-
den niet zou hebben gebruikt, zodat de geachte afgevaardigde 
die niet zou hebben kunnen citeren. 

Van wijlen A. F. de Savornin Lohman is de uitspraak, dat 
hij voor zijn concreet handelen in een bepaalde situatie nog 
nimmer een concreet voorschrift in de Bijbel of in een bijbel-
tekst had kunnen vinden. Om nu echter te stellen op grond van 
een totaal andere situatie: dit is fout!, lijkt meer op misbruik 
dan op een juist gebruik van de Bijbel. Waarom stelt men 
dan niet aan de hand van de Mozaïsche wetgeving, dat het 
sabbatjaar of het jubeljaar in onze moderne samenleving op-
nieuw zou moeten worden ingevoerd? Gesteld, dat dit mogelijk 
zou zijn, dan zou men misschien gelijk hebben, want dan zou 
er misschien noch een Armenwet, noch een wet anno 1963 
nodig zijn geweest. Ik ben mij ervan bewust, mijnheer de Voor-
zitter, dat dit een theoretische bespiegeling is. 

Ik wil nog één opmerking maken over het primair stellen 
van de taak van de overheid op dit vlak. Sommigen zeggen 
— zij hebben het via artikelen ook wel publiek gemaakt —: 
solidariteit is een schoon woord voor een kwalijke zaak. Ik ga 
niet uit van deze solidariteit, maar van de bediening door de 
overheid van de publieke gerechtigheid. Is het dan reëel te 
stellen, dat de ontkerstening, het niet meer luisteren naar de 
Bijbel de oorzaak is, dat de maatschappelijke zorg niet meer 
door de kerken en particulieren kan worden gedaan en dat 
daardoor voor deze kerken en particulieren terrein verlies zou 
optreden en geen winst en dat bij het invoeren van dit wets-
ontwerp, straks wet geworden zijnde, er dan terreinverlies zou 
optreden? Ik vraag mij af waar de realiteit in dergelijk ge-
schrijf is te vinden. Ik meen, dat, ook als men uitgaat van de 
publieke gerechtigheid van de overheid, er toch nog ergens 
achter kan zitten een solidariteitsgedachte. Dat dus de plicht 
en de naastenliefde van de deur worden geschoven naar de ano-
nieme collectiviteit door dit wetsontwerp, begrijp ik niet. Ik 
geloof, dat dit een volkomen miskenning inhoudt van de ont-
wikkeling van de samenleving en de moderne juiste benadering 
ervan. Een blijven stilstaan bij oorzaak en gevolg in de opvat-
ting van een eeuw terug lijkt mij een juistere kenschetsing van 
dat genoemde uitgangspunt. Bovendien liet de verzorging ook 
nogal eens iets te wensen over. Uiteraard wil ik daarbij de goe-
den niet te na spreken. Maar het gaat hier niet om groepjes, 
niet om delen van ons volk, maar om de mens in nood van ons 
gehele volk. Ik meen, dat het dan niet aangaat te stellen: wij 
zullen het wel goed doen, de rest moet maar zien aan zijn 
trekken te komen. 

Wij zouden het ermee eens kunnen zijn, wanneer men po-
neerde in een volledig gekerstende of volmaakte samenleving 
te wonen en dat dan deze wet overbodig zou zijn. Zover heb-
ben wij het in deze wereld niet gebracht en zullen wij het ook 
wel niet brengen. Daarin leven wij niet en dat was ook in het 
verleden niet het geval. Het effect van deze stelling zou wel-
eens precies anders kunnen zijn dan men bedoelt, althans naar 
ik hoop, want wanneer men alleen spreekt van de huisgenoten 
des geloofs, dan zou het kunnen zijn, dat voor de anderen 
gaat gelden: „Ben ik mijns broeders hoeder?" Ik heb met grote 
dankbaarheid kennis genomen van hetgeen de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en anderen ten aan-
zien van dit wetsontwerp hebben uitgesproken. Dat bewijst naar 
mijn bescheiden mening, dat men daar een open oog heeft voor 
de wijzigingen, die zich voltrekken, en dat men poogt op een 
juiste wijze na de totstandkoming van dit wetsontwerp aan het 
diaconaat vorm en inhoud te geven. 

Een vraagstuk, dat zowel in de stukken binnen deze Kamer, 
gewisseld met de Minister, als in de stukken daarbuiten vele 
pennen in beweging heeft gebracht, is de verhouding tussen fi-
nanciële bijstand en de organen van het maatschappelijk werk, 
kerken, particuliere instellingen dus, en overheid. Dit wetsont-
werp biedt de betrokkenen een rechtspositie en er is de moge-
Iijkheid van beroep zowel t.a.v. de hoogte van de uitkeringen 
als t.a.v. de voorwaarden, die voor het verlenen worden ge-
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steld. In dit kader past dus het passeren van de ontleedtafel van 
de maatschappelijke zorg van de betrokkenen niet meer. Dat 
dit mijn hartelijke instemming heeft, wil ik hier gaarne uit-
sprekcn. Bij het constateren van dit gegeven vergeet ik echt 
niet, dat er bij de gemeentebesturen, bij colleges van B. en W., 
bij sociale raden veelal bij dit pijnlijke onderzoek een goede 
sociale instelling is geweest. Ik heb daarvoor waardering. Dat 
ook hier in de loop der jaren een evolutie in de goede richting 
heeft plaatsgevonden, spreekt ons aan. Het neemt echter niet 
weg, dat dit passeren juist voor de goedwillenden, voor de goede 
betrokkenen, vaak pijnlijk is geweest. Afgezien van andere 
redenen meen ik daarom, dat deze scheiding tussen financiële 
en immateriële hulp juist is. Een van die andere redenen, waar-
voor door ons nogal eens is gepleit en wat ook door de Minis-
ter is aangekondigd, is, dat er komt een afzonderlijke wet voor 
het maatschappelijk werk. Daarbij zal nog moeten komen een 
wet voor de subsidieregelingen. Daarmee zal naar onze me-
ning de trilogie compleet zijn. 

Nu zegt artikel 2 van dit wetsontwerp: 

„Desgewenst doen zij hem bemiddeling verlenen tot het 
verkrijgen van dienstverlening door kerkelijke of particu-
liere instellingen of personen, dan wel door de overheid.". 

Hier staat dus duidelijk, dat, indien de betrokkene het wenst, 
door de overheid voorlichting wordt gegeven omtrent de vraag 
tot wie hij zich kan wenden voor de immateriële hulp, die hij 
nodig heeft. De overheid treedt hier dus op als handwijzer. 
Hieromtrent is een aantal vragen gerezen, als: Zal de over-
heid hier voor haar eigen organen niet een bevoorrechte plaats 
creëren; is op deze wijze de coördinatie tussen deze beide 
soorten van hulpverlening en de daarbij betrokken organen 
wel voldoende verzekerd; wordt op deze wijze de financiële 
hulp wel effectief in die zin, dat deze zo mogelijk helpt om de 
personen weer onafhankelijk te doen staan in onze samenle-
ving? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dit, zoals u uit het voor-
gaande zal zijn gebleken, een uitermate belangrijk artikel. De 
grondslag, het uitgangspunt voor dit artikel is, zie ik het juist, 
dat de betrokkene, de mens, vrij is om al dan niet hulp op im-
materieel terrein te aanvaarden, of hij dus wel of niet met 
welke organen van het maatschappelijk werk ook, de kerken, 
de particuliere organen of de overheid, in contact wil treden. 
Er is dus geen wettelijke bepaling, die hem of haar dit voor-
schrijft. Dit acht ik het juiste uitgangspunt. Zal nu de overheid, 
indien de bijstandbehoevende hierom vraagt, niet zich zelf be-
voordelen door die verwijzing eenzijdig te doen plaatshebben 
naar haar eigen organen van maatschappelijk werk? Inderdaad 
komt de bijstandbehoevende bij haar, inderdaad zou er een 
niet juist gebruik van die verwijzing kunnen worden gemaakt, 
waar iedereen mens is, ook de personen, die deze overheids-
taak uitvoeren. Ervaringen echter op andere terreinen van 
overheidsbemiddeling rechtvaardigen deze vrees gelukkig niet. 
Bovendien zijn er zoveel organen, die dit direct zouden kun-
nen corrigeren, die hierop onmiddellijk de vinger zouden kun-
nen leggen, dat deze vrees bij mij niet aanwezig is. 

Ten aanzien van de coördinatie is er inderdaad geen wette-
lijke bepaling, die deze voorschrijft. Zal deze nu onvolkomen 
tot haar recht komen? Zit hierin nu het gevaar, dat het mis 
zal gaan, omdat niet wettelijk wordt voorgeschreven, dat er 
moet worden gecoördineerd? Indien beide soorten hulp 
door de persoon in kwestie worden gewenst, dan zal alleen bij 
de kerken en particuliere instellingen een verkeerd optreden 
mogelijk zijn. Bij verwijzing naar de overheid zal zich dit niet 
voordoen. 

Persoonlijk meen ik, dat er door een juiste opvatting van 
de taak door de kerken of andere instellingen voldoende contact 
zal zijn met de overheid om hier een juiste wijze en vorm 
voor deze verwijzing te vinden. 

Nauw hiermee verbonden is de vraag naar de uitwerking 
van de hulp. Juist deze niet wettelijk voorgeschreven taak zal 
ook de verantwoordelijkheid naar mijn overtuiging stimuleren. 
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Het vraagt meer inspanning om tot een goede taakverdeling te 
komen, maar dat mag men dan ook uiteraard verwachten. 

Er bestaat uiteraard geen wet of er zijn mensen, die pogen 
door de mazen van dit net heen te glippen. Ik geloof, dat men 
dit echter tot de kwade uitzonderingen moet rekenen, die nor-
maal de regel bevestigen. Daarom heb ik hier geen behoefte 
aan wijziging van dit artikel of aan een nieuw voorschrift dat 
immateriële en materiële hulp zou verbinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit wetsontwerp zal de sociale ver-
zekeringswetgeving moeten completeren. Het is het sluitstuk 
hiervan. Hiermede zullen dus zowel de individuele als de groeps-
regelingen een moderne wettelijke basis hebben. Het is geluk-
kig niet het laatste wat op het terrein der sociale verzekering 
zal gebeuren. De ambtgenoot van deze Minister, mijnheer de 
Voorzitter, de Minister van Sociale Zaken, heeft dit op zijn 
eigen dynamische wijze wel gedemonstreerd. Zowel door de 
ingediende wetsontwerpen als door zijn adviesaanvragen om-
trent nieuwe regelingen bij de S.E.R. 

Dat men hierbij mijns inziens het juiste standpunt heeft in-
genomen van geen verstrengeling noch in de sociale-verzeke-
ringswetgeving, noch in deze bijstandswet van immateriële hulp, 
juich ik toe. Ik zou willen voorstellen, mijnheer de Voorzitter: 
houen zo! 

Ten aanzien van het treffen van groepsregelingen, met 
name de rechtsgrond en het onderbrengen in deze bijstands-
wet ervan, is er blijkens de gewisselde stukken, maar ook blij-
kens de redevoeringen, die hedenmiddag en vanavond zijn 
gehouden, verschil van inzicht. Wel staat vast, dat steeds meer 
blijkt, dat deze groepsregelingen uitermate belangrijk zijn en 
het rechtsgevoel van de burger zeer bevredigen. 

Uiteraard is er een verschil in de rechtsaanspraak, maar 
ook voor het rechtsgevoel, tussen deze groepsregelingen en de 
sociale verzekeringswetgeving. Of dan ook alle groepsregelin-
gen, die bestaan of in de naaste toekomst tot stand zullen 
komen, bij voorbaat blijvend zullen moeten zijn, wat betreft de 
personen, die eronder vallen, is voor mij een andere vraag. 
Men zal naar mijn overtuiging ook in dat opzicht de flexibili-
teit moeten bezitten om naar gelang van de ontwikkeling van 
de samenleving, maar ook van de wetgeving op dit terrein 
telkens dit kritisch te durven en willen bezien. Ik kan mij voor-
stellen, dat er bepaalde groepsregelingen worden getroffen, 
waarvoor bij een verdergaande ontwikkeling op het terrein van 
de sociale- of volksverzekering geen plaats meer zal zijn. Om-
gekeerd is het mogelijk, dat waar wij nu aan een volksverzeke-
ring of een sociale verzekering denken, deze straks blijkt beter 
tot zijn recht te kunnen komen via een groepsregeling onder 
deze wet. Dat doet echter aan de huidige waarde van de groeps-
regelingen niets af. 

In dit verband wil ik dan ook een sterk pleidooi voeren 
voor een zoveel mogelijk objectiveren van de normen en dit 
voor groepsregelingen ook — niet alleen landelijk — op ge-
meentelijk niveau. In dit verband zal het van belang kunnen 
zijn, dat het advies van de S.E.R. betreffende een loonvloer 
of een minimumloon spoedig zal verschijnen. Juist bij de ob-
jectivering van de normen kan dit een belangrijke basis of een 
uitgangspunt zijn voor het werk en voor de basis van de groeps-
regeling. Het is juist, dat de regering bij het treffen van groeps-
regelingen rekening houdt met hetgeen op andere terreinen 
wordt voorbereid of ter discussie is. Het antwoord in de me-
morie van antwoord betreffende de bejaarden, minderjarigen, 
verpleegd in inrichtingen, en de meerderjarige invaliden, die 
niet bij hun ouders inwonen en niet vallen onder de interim-
regeling invaliditeitsuitkering, begrijp ik wel. Ten aanzien van 
deze drie groeperingen is de discussie en soms de gedachten-
gang of voorbereiding voor een andere wettelijke maatregel 
reeds op gang gebracht. Dit op gang zijn gebracht houdt echter 
nog niet in, dat op andere wijze ook hierin spoedig kan wor-
den voorzien. Het zal altijd nog wel een periode vorderen van 
enkele jaren; b.v. de algemene ouderdomswetgeving is bezig 
uit te groeien van een basis- tot een minimumregeling. Voor 
de bejaarden, die niet op eigen wijze op dit moment in een 
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aanvulling kunnen voorzien, is het begrijpelijk, dat het „uit-
groeien" te veel tijd in beslag zal nemen. Geldt dit uiteraard 
ook niet voor de andere genoemde groepen? Ik zal in dit ver-
band niet spreken over de verzekering van zware geneeskundi-
ge risico's en over de vraag, of de indeling niet een andere zal 
moeten zijn. Wij zullen daarvoor te zijner tijd voldoende ge-
legenheid hebben. Vaststaat wel, dat bij een daarvan, nl. de 
minderjarigen, die in een inrichting worden verpleegd, deze 
kwestie uitermate moeilijk ligt, ook met het oog op het ver-
haalsrecht. Nu zou naar mijn overtuiging juist bij een groeps-
regeling artikel 56 van het wetsontwerp uitkomst kunnen 
bieden. 

Hedenmiddag is in deze Kamer daarover ook een vraag 
gesteld en is gesproken over een groepsregeling ter voor-
koming van het verhaal, artikel 56, en over mitigatie van het 
verhaalsrecht. Ik verheel u niet, mijnheer de Voorzitter, dat 
ik alle voorrang zou willen verlenen aan een groepsregeling, 
ook al zou ik c.q. als alternatief uiteraard reeds een tegemoet-
koming vinden een mitigering van het verhaalsrecht, maar ik 
wil toch weleens met alle nadruk juist ten aanzien daarvan 
pleiten voor een groepsregeling. Het komt mij voor, dat het 
nu de juiste tijd is, hierop met kracht aan te dringen. Ik wacht, 
mijnheer de Voorzitter, dan ook met meer dan gewone be-
langstelling het antwoord van de Minister af. 

Minister Klompé: Begrijp ik het goed, mijnheer de Voor-
zitter, dat de geachte afgevaardigde sprak over minderjarige 
minder valide kinderen in een inrichting? 

De heer Kikkert (C.H.U.): Inderdaad, mijnheer de Voor-
zitter. 

Naast de bijstand via een groepsregeling blijft er een bedui-
dend aantal, samengesteld over het gehele land, over, dat via 
de weg van een individuele bijstand moet worden geholpen. 
Beter is het te stellen: aanspraak krachtens deze wet zullen kun-
nen maken en hebben op het verlangen van bijstand. In het 
voorgaande heb ik bij het behandelen van de groepsrege-
lingen reeds gesteld, dat, waar normen aanwezig zijn, het in 
het algemeen van belang is, deze te hanteren. Soms echter is 
een individuele benadering noodzakelijk of is er geen andere 
mogelijkheid, hulp te bieden dan via de weg van de individu-
ele benadering. In het voorlopig verslag wordt door ons be-
pleit, te spreken van de kosten van „zijn bestaan" in plaats 
van „de kosten van het bestaan", juist om hiermede het indi-
viduele te benaderen. De nood is nu eenmaal aan de mens en 
zijn omstandigheden verbonden. Het antwoord in de memo-
rie van antwoord heeft mij er echter niet van overtuigd, dat 
„de kosten van het bestaan" een betere omschrijving hier-
voor geeft. De omschrijving, die de Minister heeft gegeven, 
heeft mij wel de indruk gegeven, dat bij gebruik van deze ter-
minologie en van deze omschrijving er wel een mogelijkheid 
is, daarin op een goede wijze te voorzien. Ik wacht het ant-
woord van de Minister gaarne af op de vraag, of het hier niet 
sterker benadrukt zal worden. Ik meen, dat de geachte afge-
vaardigde mevrouw Heroma-Meilink al heeft gevraagd, of het 
in dit artikel gebruikte woord „noodzakelijke", dat toch 
een bepaalde psychologische gevoelskracht heeft, niet kan 
vervallen. Alvorens mijn houdine te bepalen, wacht ik te dien 
aanzien het antwoord van de Minister met belangstelling af. 

Ik kan met de Minister akkoord gaan, wanneer zij in de me-
morie van antwoord zegt, dat bij de vaststelling van de bij-
stand rekening moet warden gehouden met de persoon en 
zijn gezin. Dit criterium vormt te zamen met het criterium van 
de noodzakelijke kosten van het bestaan een maatstaf voor 
de hoogte van de bijstand. Dit is dus meer, kan althans meer 
inhouden dan de „kale kosten van het levensonderhoud". Ik 
neem aan, dat ik hiermede een juiste interpretatie geef. 

Bij de behandeling van dit wetsontwerp en bij het bezien 
van de groepsregelingen is hier gesproken over een gewron-
gen positie ten aanzien van het onderbrengen in deze wet 
van die groepsregelingen. Ik heb mij afgevraagd, of deze ken-
schetsing wel de meest juiste is. Ik heb er reeds op gewezen, 
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dat ik mij kan voorstellen, dat er een zekere flexibiliteit moet 
zijn, zodat niet voor altijd vastligt, dat een dergelijke groeps-
regeling te zijner tijd moet opgaan in een andere vorm van 
wetgeving. Ik meen anderzijds, dat deze groepsregelingen 
krachtens dit wetsontwerp een juiste basis hebben. Dit be-
hoeft niet in te houden, dat de groepsregelingen in een ge-
wrongen positie verkeren, dat ze eronder geschoven zijn, 
omdat men geen andere wijze van benaderen wist. Ik meen, 
dat het erom gaat op de meest juiste wijze een wettelijke ba-
sis voor deze regelingen te vinden. Zolang er geen juistere 
basis dan de thans voor ons liggende is, mag men zeggen, 
dat het een volkomen normale gang van zaken bij de wet-
geving is om op deze wijze in leemten te voorzien, die thans 
niet op andere wijze kunnen worden vervuld. Ik kan mij voor-
stellen, dat deze wet niet, zoals de Armenwet, een halve 
eeuw behoeft te bestaan. Wanneer dit inderdaad niet het ge-
val zal zijn, kan men zich daarover alleen maar verheugen. 

Bij de behandeling van het wetsontwerp beperking van het 
verhaalsrecht is in deze Kamer uitvoerig van gedachten ge-
wisseld. Ik heb er vanavond geen behoefte aan, daarop op-
nieuw in den brede in te gaan. Dit wil echter niet zeggen, dat 
ik nu reeds over de gehele lijn ten aanzien hiervan bevredigd 
zou zijn. Ik beperk mij tot het maken van enkele opmerkin-
gen en het stellen van vragen. Ik ben erkentelijk voor de 
wijzigingen in de eerste nota van wijzigingen, nl. het buiten 
beschouwing laten van een bescheiden bezit -— misschien zou 
de Minister dat nog iets nader kunnen aanduiden — en de wij-
ziging of aanvulling van artikel 54 ten aanzien van de nalaten-
schap en de langstlevende echtgenoot. Het is mijns inziens op 
deze gevoelige punten een beduidende verbetering, mits de 
inhoud daaraan evenredig is. 

Ook de beperking in dit wetsontwerp van het verhaalsrecht 
tot ouders en minderjarige kinderen acht ik juist. Hierbij zou 
de vraag gesteld kunnen worden, wat het meest juiste criteri-
um is, nl. de leeftijd of de zelfstandigheid. Wel is daarmede 
niet opgelost het vraagstuk van het verhaal voor ouders van 
geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen. Ik sprak daar-
over reeds bij de groepsregelingen, met verwijzing naar de 
mogelijkheden, die artikel 54 biedt. De voorwaarde, waarop 
verhaal kan worden uitgeoefend op de bijstandbehoevende 
zelf, lijkt mij juist. 

Met het voorgaande heb ik niet willen betogen, dat ik geen 
oog zou hebben voor de waarde, dat de gezinsleden zich vrij-
willig offers getroosten voor hun ouders of medeverwanten. 
Ik sla deze hulpverlening hoog aan, voor zover deze vrijwillig 
en uit liefde geschiedt zonder de stok van de overheid achter 
de deur. Bovendien is het goed, zich in dit verband te realise-
ren, dat nog altijd meer dan 70 pet. van ons volk een inkomen 
geniet van f 6000 en minder per jaar. Wie zich dit realiseert, 
zal vele schone woorden, op het terrein van het verhaal ge-
sproken en geschreven, naar het rijk der fabelen kunnen ver-
wijzen. Ook nu behouden ouders en familieleden een schone 
taak om door een vrijwillige bijdrage juist het welzijn van de 
bijstandbehoeftige te kunnen verhogen zonder aftrek te duch-
ten. 

Ik kom nu tot de organen van uitvoering en advies, maar 
ik moge eerst iets zeggen over de organen, die bij het in wer-
king treden van deze wet zullen verdwijnen. Artikel 31 van de 
bestaande wet 1912 gaat uit van de samenwerking met andere 
instellingen van weldadigheid t.a.v. de financiële ondersteu-
ning. Financiële bijstand wordt nu overheidsplicht. De samen-
werking op immaterieel gebied valt buiten het kader van deze 
wet. Terecht wordt dus in de stukken geconcludeerd, dat ar-
menraden niet meer nodig zijn en dus kunnen worden opge-
heven. 

De algemene armencommissie, die in feite reeds 20 jaar 
dood is en nooit veel heeft betekend, kan nu eveneens ver-
dwijnen. 

Hoe staat het nu met de 19 sociale raden, die ons land 
kent? Deze hebben in sommige gevallen een veel bredere taak 
dan alleen het verlenen van bijstand. Ik heb veel waardering 
voor het vele, dat deze raden hebben gedaan en nog doen op 
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het gebied van volksgezondheid, onderwijs, cultuur en wat al. 
Dat wil echter niet zeggen, dat ik zou voorstaan, ook al was 
het maar tijdelijk, dat deze figuur onder deze wet zou worden 
gehandhaafd. 

Met de Minister ben ik van oordeel, dat men geen oude 
wijn in nieuwe zakken moet doen. Zou een andere oplossing 
mogelijk zijn, dan zal ik gaarne daaraan mijn medewerking 
geven. 

Wij — en ook de Minister — hebben hier vaak gesproken 
over nieuwe organen als een plaatselijk platform of als een 
stedelijk opbouworgaan of iets van die aard. Het gesprek hier-
omtrent op landelijk en plaatselijk niveau is in volle gang. 

Ongetwijfeld zullen sommige van deze sociale raden een be-
langrijke inbreng aan deskundigheid in deze nieuwe organen 
kunnen doen. Het betreft hier onze grote gemeenten of samen-
werkende gemeenten. 

Waar nu alleen de kosten van de secretaris door het rijk 
worden betaald, lijkt het mij, mede gelet op de subsidiemoge-
lijkheid voor nieuwe organen, logisch, dat de gemeenten of 
de samenwerkende gemeenten dit overnemen. Dan blijft er 
nog een probleem over, nl. in verband met het personeel, dat 
niet mee kan gaan. Elke reorganisatie schept op haar eigen 
terrein problemen. Hiervoor zal dus naast de bestaande voor-
zaening voor ambtenaren een oplossing moeten worden ge-
zocht. Ik meen, dat, waar het hier de grote en de samenwer-
kende gemeenten betreft, een oplossing mogelijk is, zonder 
dat men deze figuur in de Bijstandswet onderbrengt. 

De burgelijke en de gemengde instellineen hebben een on-
derwerp van langdurig beraad tussen de Minister en de bijzon-
dere commissie van deze Kamer, belast met de voorbereiding 
van de behandeling van dit wetsontwerp, uitgemaakt. Daarbij 
heeft deze commissie tweemaal met vertegenwoordigers van de 
instellingen overleg gepleegd. Ik geloof, dat ik niemand te kort 
doe, wanneer ik stel, dat het horen van deze vertegenwoordi-
gers en de inbreng op andere wijze op een belangrijke wijze 
heeft bijgedragen tot het vinden van een goede oplossing van 
dit vraagstuk. Ik wil hier ook graag een woord van waardering 
uitspreken aan het adres van de Minister en haar ambtenaren, 
die openstonden voor een goed overleg op dit terrein. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal in het nu volgende niet uit-
voerig ingaan op alle taken en regelingen van de burgelijke en 
de gemengde instellineen. In het algemeen ben ik van oordeel, 
dat in het laatste gewijzigde ontwerp van wet de zaken op een 
juiste en bevredigende wijze zijn geregeld. Ik meen dan ook te 
moeten volstaan met het maken van enkele kanttekeningen, 
het stellen van vragen en het maken van bezwaar tegen één 
artikel. 

Ik heb mij afgevraagd, of het juist is voor de opheffing van 
de burgelijke instelling het criterium van de Armenwet te han-
teren en of het niet moet zijn: die uitsluitend een taak hebben 
op het terrein van de bijstand, die door burgemeester en wet-
houders zal worden overgenomen. 

Vervolgens vraag ik mij af, of het wel een juiste gedachte is, 
dat bij het bestuur van een gemengde instelling geen sprake zal 
zijn van het vormen van een juridische en psychologische een-
heid. Ik geloof, dat dit wel het geval zal zijn, ook al worden de 
leden van de besturen door verschillende organen benoemd. 

Deze instellingen hebben in geval van boedelscheiding de 
mogelijkheid van beroep op de rechter. Ik heb tegen beroep op 
de rechter op zich zelf geen bezwaar, maar wel rijst bij mij, 
gelet op de juridische en psychologische eenheid, de vraag, of 
hier de rechtsingang via de administratieve rechtspraak, zoals 
de burgerlijke instellingen hebben, dus op burgemeester en wet-
houders, Gedeputeerde Staten en de Kroon, niet beter zou zijn. 
Ik zal hierop gaarne het antwoord van de Minister vernemen. 

Een enkele opmerking over het belangrijke punt van de boe-
delscheiding. In het mondeling overleg is hierover van gedach-
ten gewisseld. De Minister heeft geschetst hoe zij zich deze 
scheiding voorstelt. Daarbij is niet goed uit de verf gekomen 
welke bestanddelen hier wel en welke geen betekenis hebben. 
Over de bijstand, zoals die krachtens de bestaande wet wordt 
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verleend, is geen verschil van mening. Anders staat het echter 
met wat daarboven uit gaat. De vraag is dan ook gesteld — in 
het verslag van het mondeling overleg is dit opgenomen — kan 
nu, wanneer hier boedelscheiding plaatsvindt, de overdracht ook 
nihil zijn? Juist waar dit bestanddeel voor wat de feitelijke bij-
standszaak betreft zo gering kan zijn, zou het goed zijn geweest 
in artikel 89 op te nemen, dat niet imperatief wordt voorge-
schreven, dat er altijd een overdracht moet plaatsvinden. Het 
mag ook een overdracht, mag ik het zo uitdrukken, van een 
lege doos zijn. Gaarne verneem ik wat de Minister hierover 
denkt. 

Sprekende over de regeling voor de burgelijke en gemengde 
instellingen, artikel 86 tot 94, heb ik als mijn oordeel uitge-
sproken, dat deze regeling behoudens enkele vragen mijns in-
ziens wel rond was. Er is echter een maar bij, nl. artikel 94. Dit 
is een artikel, waarmede men de grond onder de gehele rege-
ling kan wegnemen. In deze algemene maatregel van bestuur 
kan men dusdanige bepalingen opnemen, dat er iets geheel an-
ders uit de bus komt dan wij ons hebben gedacht toen deze 
gewijzigde versie voor ons werd gelegd. Ik wil graag eens van 
de Minister horen: wat heeft zij zich ten aanzien van deze al-
gemene maatregel van bestuur voorgesteld wat de inhoud be-
treft? 

Bovendien begrijp ik niet na de uitvoerige regeling in artikel 
89 nieuw, waarom deze algemene maatregel van bestuur nog 
nodig is, maar ook daar kan de Minister mij misschien uit de 
droom helpen. 

In het mondeling overleg is ook ter sprake geweest het aan-
tal en de verscheidenheid van de commissies. Wie het antwoord 
daarop leest, kan in de laatste alinea een aanwijzing voor de 
gemeentebesturen vinden om niet allerlei commissies over en 
door elkaar heen te laten werken. Ook in het voorlopig verslag 
is er reeds op gewezen, dat niet alle gemeenten in aanmerking 
zullen komen om deze commissies in te stellen, daar de taak 
te gering zou zijn om een werkelijke taak te zijn. Ik meen dan 
ook, dat een imperatief voorschrijven als in artikel 74 is gedaan 
te ver gaat en dat er beter een „kan-artikel" van zou kunnen 
worden gemaakt dan een imperatief voorgeschreven instelling 
van de commissies. 

In dit verband zou ik ook een opmerking willen maken 
over de samenstelling van de commissie, nl. de commissie 
van advies, en de wijze van overleg. Ik heb duidelijk uitge-
sproken bezwaren te hebben ten aanzien van de vermenging 
van de financiële hulp en de immateriële hulp. Ik heb duide-
lijk uitgesproken, dat ik daartegen ernstige bezwaren zou 
hebben. Ik heb er geen bezwaren tegen, integendeel, wan-
neer drie vijfde deel van de leden van deze commissies zal 
bestaan uit stands-, vakorganisaties, maatschappelijk werk, 
volksgezondheid enz., dat hier zou staan: na gepleegd over-
leg. Mijnheer de Voorzitter! Zou daar dus staan: de gemeen-
teraad kan een commissie van advies instellen, dan meen ik 
dat dit voldoende is. Grote gemeenten zullen dan ongetwijfeld 
overgaan tot instelling, er zal ook inter-gemeentelijke samen-
werking tot stand komen, waar dan dus wel een commissie 
een taak heeft. Ik meen echter, dat men niet kan stellen, dat 
in alle kleine gemeenten van ons land deze commissies in-
derdaad op een juiste wijze zouden kunnen functioneren. 

Mijnheer de Voorzitter! De vraag is wel gesteld, hoe het nu 
gaat met de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens 
voor zich en zijn gezin bij het inwerkingtreden van dit wets-
ontwerp als wet. Zal het creëren van een rechtspositie, zij het 
met enige waarborgen omkleed, niet tot een verzwakking van 
dit element leiden? Ongetwijfeld een belangrijke vraag. Wat 
ons voor ogen staat bij dit wetsontwerp, is echter niet een 
verzwakking van deze verantwoordelijkheid, maar juist een 
versterking daarvan en van het verantwoordelijkheidsgevoel. 
Daarom zijn in dit wetsontwerp mogelijkheden geopend om 
daar, waar deze zelfstandigheid teloor dreigt te gaan, door 
hulp weer te herstellen. Ik denk in de zelfstandige sector 
aan leningen. Ik zou gaarne zien, dat ook de mogelijkheid van 
krediethypotheken weer werd opgenomen. Soms is de vrees 
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voor iets weleens sterker blijkbaar dan de wil tot medewer-
king en opheffing van nood. Het verleden biedt hier een histo-
rische leerschool. Een verantwoorde maatschappij heeft juist 
de taak ook voor deze mensen een leefbaar bestaan mogelijk 
te maken. Ik meen, dat dit de persoonlijke verantwoordelijk-
heid niet ondermijnt maar veeleer versterkt. 

Ten slotte is ook gesteld de vraag over de taak en de posi-
tie van de kerken en andere instellingen. Met name over de 
taak en de plaats van de kerk zou ik hier ten slotte iets willen 
zeggen. Immers, de kerk heeft naar bijbelse opdracht haar 
diaconaat. Deze diaconale taak wordt in het heden gelukkig 
heel wat breder gezien dan in het verleden. Het is niet enkel 
meer de materiële hulpverlening, soms gepaard gaande met 
geestelijke bijstand. Het arbeidsveld is ook in het moderne 
maatschappelijke werk in de breedte en diepte uitgegroeid. 
De kerk heeft oog en begrip gekregen voor de velerlei aspec-
ten van onze moderne samenleving. De Nederlandse Her-
vormde Kerk en ook andere kerken getuigen daarvan in her-
derlijke brieven en kanselboodschappen. Dit werk heeft vorm 
en gestalte gekregen in het landelijke, provinciale en ge-
meentelijke maatschappelijk werk, algemeen en gespeciali-
seerd. Vóór de oorlog dacht geen plaatselijke kerk aan het 
aanstellen van eigen maatschappelijke werkers en werksters. 
Thans is het een uitzondering, als men meent het zonder 
een dergelijke functionaris te kunnen stellen. De feitelijke taak 
van de kerk op financieel terrein was en is de laatste jaren 
een aanvullende geweest. Op dit terrein verandert er in zo-
verre dus niets en toch verandert er materieel en principieel 
zeer veel. Wanneer dit wetsontwerp straks wet zal zijn ge-
worden, zal de kerk juist op dit terrein haar werk kunnen 
voortzetten zonder gehinderd te worden door zilveren koor-
den van wettelijke bepalingen te zijn gebonden. Zij kan haar 
taak voor geestelijk en materieel welzijn van de mensen ten 
volle vervullen. Juist door deze wet krijgt zij nieuwe kansen 
om het welzijn van de mens te helpen bevorderen zonder 
daardoor in een verkeerd daglicht te worden geplaatst of bij 
allerlei vormen of systemen te worden ingedeeld. Juist in deze 
welvaartstijd — het is mogelijk, dat ik daarvoor het woord 
„betrekkelijk" moet plaatsen — openen zich voor haar 
nieuwe perspectieven bij het benaderen van de mens in nood. 
In het verleden heeft deze kant van het kerkewerk er aan-
leiding toe gegeven, dat duizenden van de kerk vervreemd zijn 
geworden. Indien deze wetgeving medewerkt om langs deze 
weg die obstakels te vermijden, dan is daarmede een zegen-
rijk werk verricht, ook voor de kerk om te werken voor het 
Koninkrijk van haar Heer. 

Ik spreek gaarne de wens uit, dat dit wetsontwerp spoedig 
het Staatsblad mag bereiken, waardoor kan blijken, dat van 
gunst naar recht een zegen is voor de mens, door welke oor-
zaken ook in nood geraakt. 

De vergadering wordt te 22.32 uur geschorst en te 22.46 
hervat. 

De heer Mieras (S.G.P.): Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
behandeling van het wetsontwerp, Wet op de nieuwe rege-
len betreffende de verlening van bijstand door de overheid, 
,,de Algemene Bijstandwet", ter vervanging van de Armen-
wet 1912, wens ik vanuit het door ons voorgestane beginsel 
een kort principieel woord te spreken. Zeer sterk komen op 
de voorgrond in dit wetsontwerp de rechten van de mens. In 
de memorie van toelichting wordt zelfs gesproken van univer-
sele rechten. Door onze fractie zijn deze altijd betwist, ervan 
uitgaande, dat na de zondeval wij allen gezondigd hebben en 
de heerlijkheid Gods derven. Alleen door Gods genade kan 
er sprake zijn van een kinderlijk recht voor al degenen, die 
Christus' verschijning mogen Ieren herkrijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen op die grond naar ons be-
ginsel te mogen zeggen, dat wij niet kunnen spreken over de 
rechten van de mens, maar alleen over de algemene genade 
en goedheid Gods, waaruit Hij spijzigt en verzadigt al wat leeft 
op de aarde, hetwelk Hij doet, opdat Hij de uitverkorenen de 

Mieras 
zaligheid zou doen beërven. Ons leven ligt verbeurd door 
de zonde en al wat wij leven mogen wij leven bij de gratie 
Gods; daaruit zegt de koning David: mijne tijden zijn in Uwe 
hand. Ik had liever vernomen, dat dit wetsontwerp meer had 
gesproken van de rechten Gods, die wel universeel zijn, zo-
dat God kan eisen, dat een iegelijk zich naar Zijn wet zal ge-
dragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Krachtens schepping en onderhou-
ding kan God rechten laten gelden op de mens, opdat Hij van 
een ieder geëerd, gediend en gevreesd wordt. Wij moeten, he-
laas, constateren, dat velen zich niet meer richten naar Gods 
Heilige Wet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ons bezwaar richt zich vooreerst 
tegen de plicht van de overheid tot onderstand en gelijktijdig 
tegen het recht van de onderdaan op onderstand, hetgeen 
blijkt uit de beroepsprocedure, waarin het ontwerp voorziet. 
De plichten van de overheid lijken mij secondair te zijn in 
verhouding tot de plichten van degenen, die het eerst daar-
voor in aanmerking komen. Van Gods Heilige Wet der tien 
geboden, die toch voor alle tijden wezenlijk dezelfde blijft, 
luidt het vijfde gebod: Eer uw Vader en uw Moeder, opdat 
uw dagen verlengd worden in het land, dat de Here uw God 
u geven zal. Daar de kracht van Gods wet niet verminderd 
is, blijft dat ons inziens ook gelden voor 1963, zodat de aller-
eerste plicht niet rust hij de overheid, maar in eerste instantie 
op de kinderen, onverschillig het feit, of zij meerderjarig zijn, 
gehuwd zijn, enz. Volgens Mattheus vijftien vers drie verwijt 
Jezus Christus in Zijn dagen de joden, omdat zij ter wille van 
hun overleveringen zelfs het gebod Gods overtraden „Want 
gij zegt zo wie tot Vader of Moeder zal zeggen het is een ga-
ve zo wat u van mij zou ten nutte komen en zijn Vader of 
zijn Moeder geenszins zal eren die voldoet". En gij hebt al-
zo Gods gebod krachteloos gemaakt door uwe inzetting. Hoe-
zeer blijkt, dat de joden volgens het vijfde gebod van de Wet 
der tien geboden verplicht waren, behoeftige ouders te onder-
steunen, maar dat zij zich daaraan onttrokken, doordat zij, 
wat financiële steun aan ouders moest zijn, als offergave aan 
de tempel schonken, welk doen door Jezus Christus scherp 
werd veroordeeld. Wij kunnen daaruit constateren, dat de 
alimentatieplicht jegens de behoeftige ouders goddelijk ge-
bod voor de kinderen is. In de eerste christelijke kerk is dan 
ook naar deze regels gehandeld zoals blijkt uit Handelingen 
der Apostelen 2, vers 44 tot 47. en volgens Handelingen der 
Apostelen 4, vers 34. Want er was ook niemand onder hen, die 
gebrek had, want zove'en als er bezitters waren van landen of 
huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte 
goederen en leiden die aan de voeten der Apostelen. Het blijkt, 
dat de barmhartigheid in de dadelijkheid door de liefde be-
oefend wordt. De Koning van Zijn Kerk heeft het behaagd in 
Zijn Kerk het Goddelijk ambt der diakenen in te stellen, toen 
bleek, dat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bedie-
ning verzuimd werden volgens Handelingen der Apostelen 6, 
vers 1 tot 5 om die behoeftigen te helpen, wanneer de fami-
liehulp en onderlinge bijstand der kerkleden te kort schiet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben er wel van overtuigd, dat 
er kritiek kan worden uitgeoefend op de wijze, waarop boven-
genoemde goddelijke geboden binnen de kring der kerk zijn 
onderhouden. Evenwel verandert dat Gods gebod niet. De 
kerk heeft in de voorbijgegane jaren haar taak moeten ver-
richten, terwijl de economische orde zeer verstoord was en de 
overheid daarop weinig corrigerend ingreep en ook op het ter-
rein van sociale hulpverlening niet veel presteerde. Dientenge-
volge kwam de kerk voor een taak te staan, welke schier 
boven haar vermogen uitging. Vele kritische opmerkingen 
snijden geen hout, gelet op de toenmaals heersende toestand, 
in tegenstelling met nu, daar de conjunctuur nu ruime moge-
lijkheden biedt, waardoor de ontplooiing der kerkelijke activi-
teit op alle terreinen voortgang heeft gekregen. Onze vrees 
is, mijnheer de Voorzitter, dat met dit wetsvoorstel, zo het 
tot wet wordt aangenomen, vele leden van de kerk voor de 
verzoeking zullen zwichten en in plaats van zich te wenden 
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tot de goddelijke instellingen, mee zullen getrokken worden 
door de verleiding van deze bijstandwet. Wij achten het de 
taak der overheid als Gods dienares alles aan te wenden, wat 
ten goede komt om haar onderdanen naar de eis van Gods 
wet te doen leven. Doch nu moeten wij constateren, dat de 
overheid met dit wetsontwerp juist het omgekeerde doet. De 
alimentatieplicht is de laatste tijd juist verlicht, namelijk door 
beperking van het verhaalsrecht in 1961 en nu wil de over-
heid met dit wetsontwerp het verhaalsrecht nog meer bepcr-
kcn tot die personen, die in de engere zin van het woord tot het 
gezin behoren. Mijnheer de Voorzitter! Mijns inziens zal deze 
drastische beperking in de hand werken de onchristelijke leer, 
dat zij in hun maatschappelijk bestaan niet mogen gehinderd 
worden door verplichtingen aan behoeftige ouders. Uit dit alles 
mijnheer de Voorzitter, zult u wel bemerkt hebben, dat ik het 
liefst vasthoud aan artikel 28 van de Armenwet waarin het 
subsidiariteitsbeginsel is vastgelegd. Voorzeker achten wij, dat 
de overheid een taak heeft als Gods dienares, een dienende 
taak, en dat waar nodig bij kerk en particulier initiatief een 
aanvullende taak is. Ook in de dagen der Reformatie was er 
een nauwe samenwerking tussen kerk en overheid, doch altijd 
zó, dat de taak der goddelijke ambten primair was en de taak 
der overheid aanvullend, waar dat nodig was. Met dit wets-
ontwerp gaan wij de richting uit van wat het „Fries Dagblad" 
schrijft in zijn nummer van 22 februari 1963, ten eerste dat 
de staatshulp normaal en algemeen is, ten tweede, dat de kerk 
mag aanvullen en ten derde, dat als zij te royaal aanvult de 
staatshulp vervalt of in elk geval minder wordt. Wie dit goed 
bekijkt, moet wel tot de conclusie komen, dat de primaire 
opzet, de plicht van de gemeenschap (lees de staat) niet zo 
wordt gerealiseerd, dat de eretaak van de kerk wordt erkend 
zoals dat behoort, want de taak van de kerk wordt als „aan-
vullend" beschouwd, waarbij de overheid controleert of die 
aanvulling binnen de perken blijft, die de overheid stelt. Mijn-
heer de Voorzitter! Psalm 72, waar iets van de taak der over-
heid ons vermeld wordt, leert ons, dat de Here niet uit plicht 
der overheid, noch uit het recht der onderdanen, doch uit gena 
de armen Zijn hulpe tot verlossing doet toekomen. Helaas, 
het droevige verval en het veelvuldig losmaken van de banden 
der kerk doet ons zien hoe velen van de kerk vervreemd ziin, 
hetwelk hun evenwel niet ontslaat van de eis en de plicht zich 
naar Gods wet te gedragen. Zo voorziet ook Gods Woord 
daarin, als de Apostel Paulus schrijft in de Ga'atenbrief (hoofd-
stuk 6 vers 10): zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed 
doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. 
Dat eeldt ook voor de overheid gelijk als voor allen, omdat al-
len onze naasten zijn. Resumerend, mijnheer de Voorzitter, 
moet ik besluiten met de opmerking, dat dit wetsonitwerp-Bij-
standwet ons niet sympathiek is. 

Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (V.V.D.): Miinheer 
de Voorzitter! Mag ik besinnen met op te merken, dat ik 
in mijn betoog van bijstandswet zal spreken. Het zal de 
Minister niet onbekend ziin. dat ik het Genootschap Onze 
Taal gaarne in ziin opvattingen vols. Welnu, dat kon in dit 
geval m.i. opperbest, omdat het hier gaat om uitspraak-
moeili'kheden. zoals ook in de memorie van antwoord onder 
punt 98 is vermeld. Wij spreken ook van bijstand.s'beleid. Dat 
heb ik hier vandaac herhaaldelijk horen zegeen. 

Miinheer de Voorzitter! Tk verklap geen geheim, als ik er 
op wijs. dat de laatste weken zowel voor de Minister als voor 
de commissie spannend waren, spannend omdat het de vraag 
was of het werkelük zou selukken om voor het uiteeneaan van 
de Kamer dit wetsontwerp nos te behandelen. Met nadruk wiis 
ik erop. dat twee maanden tüd tussen het verschünen van de 
memorie van antwoord en de openbare behandeling feitelijk 
veel te kort is. Sprekers, die mii voorafsineen. hebben hierop 
ook reeds gewezen. Dit werd echter wel heel duidelijk tijdens 
het onderhoud, dat de commissie heeft gehad met een ,,aue-
rulante eroep ad hoc", zoals de vertegenwoordigers van enige 
burgerlijke instellingen van weldadigheid zich zelf betitelden, 

Ten Broecke Hoekstra 
naar aanleiding van de oorspronkelijke tekst van artikel 87. 
Na tweemaal mondeling overleg met de Minister en haar 
ambtenaren zijn gelukkig de oude burgerlijke instellingen met 
eigen bezittingen, verkregen van derden, voor een radicale 
opheffing behoed. Het gaat om instellingen, die eigen bezit 
van zeer uiteenlopende aard hebben, met historische rechten, 
soms van eeuwen her. De Minister zal moeten begrijpen, dat 
het een kamerlid toch wel een onbehaaglijk gevoel geeft, wan-
neer bij het mondeling overleg blijkt, dat het departement 
wel over zeer veel gegevens over deze instellingen beschikt, 
waarvan zoals werd gezegd bij de voorbereiding van het wets-
ontwerp een nuttig gebruik is gemaakt. Ik zou willen vragen: 
Was dat gebruik wel zo nuttig, nu bij de oorspronkelijke 
redactie geen rekening is gehouden met het gedeeltelijk voort-
bestaan van deze instellingen, zoals nu op aandrang van de 
commissie wel is gebeurd. Gelukkig heeft deze wijziging nog 
bijtijds redding kunnen brengen. 

In de vakbladen, in vrijwel alle maand- en weekbladen, 
komt de discussie naar aanleiding van de memorie van ant-
woord eindelijk nu pas goed op gang. Kortom, zowel van de 
zijde van het departement als van de zijde van de Kamer gaat 
het bij de voorbereiding van dit wetsontwerp om haastwerk, 
hetgeen de behandeling van een zo belangrijke wet als deze 
Algemene Bijstandswet is niet ten goede komt. Vrijwel alle 
leden van de commissie deelden dit standpunt en toch kwam 
er eindverslag, zelfs nog met een vraag aan de Minister op 
de valreep! Toch ben ik daar blij om, mijnheer de Voorzitter, 
ondanks de veie bezwaren, en wel om twee redenen. Ten eer-
ste omdat de eerste ondertekenaar van dit wetsontwerp nu 
nog zelf in de gelegenheid is het in deze Kamer te verdedigen. 
Vele jaren achtereen is haar van alle kanten gevraagd, 
wanneer deze wet eindelijk zal worden ingediend. Verleden 
jaar augustus was het dan eindelijk zo ver, na intensieve voor-
bereiding. Nu gun ik haar van harte, de kroon op dit werk 
te kunnen zetten. Het is immers niet zeker, dat deze Minister 
in het komende kabinet haar zetel op Maatschappelijk Werk 
weer zal innemen. 

Het verheugt mij in de tweede plaats, omdat het nu niet meer 
behandelen zou betekenen een uitstel van onbekende duur. 

Natuurlijk kan worden gezegd: wat zou dat nu hinderen, 
er zullen in Nederland geen mensen honger door hoeven te 
lijden. Dat mag wel juist zijn, maar vaststaat ook, dat de in-
werkingtreding van deze wet voor een belangrijk aantal men-
sen een aanzienlijke verbetering in hun levensmogelijkheden 
zal brengen. Bovendien wordt het langzamerhand toch wel 
de hoogste tijd, dat de Armenwet van 1912 wordt vervangen, 
niet alleen omdat deze wet dagelijks niet meer behoorlijk 
wordt toegepast, sinds de. wijziging van 1961 inzake de be-
perking van het verhaalsrecht lijnrecht ingaat tegen een der 
principes van deze wet zonder artikel 28, waarin dit beginsel 
is neergelegd, mede te wijzigen. Laten wij echter goed voor 
ogen houden, dat de Armenwet in 1912 een uitstekende wet-
telijke basis gaf voor de verzorging van behoeftigen en de 
uitbreiding van de gehele armenzorg. 

Juist het uitgangspunt van de oude Armenwet: dat de over-
heidsondersteuning voldoende opheffend dient te zijn en men 
in staat gesteld moet worden om in het onderhoud van zich en 
zijn gezin te voorzien, is een principe, dat ook de kern van 
deze nieuwe wet uitmaakt. 

Het zou verleidelijk zijn om in dit verband een uitvoerig be-
toog te houden over de stormachtige ontwikkeling vooral na 
1945 op het gehele terrein van de materiële en immateriële 
hulpverlening. Toch zal ik dat niet doen, omdat in de stukken 
ter voorbereiding van dit wetsontwerp en naar aanleiding daar-
van in de gehele pers en de vakbladen zoveel hierover is ver-
schenen, dat het eenvoudig tijdverspilling zou zijn, in herhalin-
gen te treden, vooral in de luttele dagen, die de Kamer nog 
heeft om haar agenda af te werken. 

Bovendien heeft de voorzitster van de bijzondere commis-
sie, die is ingesteld voor de voorbereiding van de openbare be-
handeling van dit wetsontwerp, een zeer interessante histori-
sche beschouwing gegeven, terwijl ook mejuffrouw Kok het 
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wetsontwerp heeft geplaatst tegen de achtergrond van het ver-
leden. Dit is voor mij ook een reden, hierop niet verder in te 
gaan. Er is nog een reden en wel deze, dat het ook voor mij 
inderdaad haastwerk is geweest. Wel wil ik hier verklaren, 
dat het wetsontwerp een liberaal zeer ter harte gaat, omdat 
in het beginselprogramma van de V.V.D. uitdrukkelijk wordt 
gesteld, 

„dat armoede en gebrek ten gevolge van oorzaken, die 
de individuele mens niet kunnen worden toegerekend, 
door een doeltreffende organisatie van sociale verzorging, 
waar mogelijk op de grondslag van verzekering, behoren 
te worden gelenigd.". 

En dan staat er verder: 
„Deze organisatie moet zodanig worden ingericht, dat 

ondermijning van het eigen verantwoordelijkheidsbesef 
van de individuele mens wordt voorkomen.". 

In het wetsontwerp zijn deze gedachten uitgewerkt. Gezien 
ons beginselprogram was het dan ook zeer begrijpelijk, dat 
reeds begin 1960 door het hoofdbestuur van de V.V.D. de 
Commissie Vervanging Armenwet werd ingesteld met als op-
dracht liberale wensen over de inhoud van de nieuwe wet naar 
voren te brengen. Dank zij de bezielende leiding van prof. mr. 
C. W. de Vries kon reeds in april 1961 het rapport: „Op weg 
naar een wetsontwerp bijstand levensonderhoud" worden uit-
gebracht. Uit de titel blijkt, dat niet de gehele Armenwet-ver-
nieuwing werd behandeld. De commissie ging er vanuit, dat de 
grote veranderingen in opvattingen omtrent de taak van de 
overheid ten aanzien van de bestaansvoorzieningen van haar 
burgers ertoe geleid heeft, dat deze hulp gaat in de richting van 
een voor Nederlandse toestanden en begrippen aanvaardbaar 
minimum voor verzorging van hen, die zich uit eigen middelen 
niet het noodzakelijke levensonderhoud kunnen verschaffen. 
Ter wille van de gerechtigheid zal de rechtsplicht in de wet 
moeten worden neergelegd als grondslag voor een niet meer 
uitsluitend individueel gerichte maatschappelijke verzorging. 
Evenals in de memorie van toelichting is neergelegd, kwam 
onze commissie toen al tot de conclusie, dat deze rechtsplicht 
voor de overheid tot ondersteuning geen „recht op bijstand" 
geeft aan de mens in nood, zoals wel het geval is in de Duitse 
wet. 

Recht op ondersteuning kan alleen ontleend worden aan de 
sociale wetgeving, waarbij de verplichting tot premiebetaling 
de grondslag vormt voor dit recht. De geachte afgevaardigde 
mejuffrouw Kok is reeds uitvoerig op deze rechtsplicht in-
gegaan. Omdat zij het reeds heeft gedaan, zal ik er niet ver-
der op ingaan. Het stelsel van sociale verzekeringen is na de 
oorlog in belangrijke mate uitgebreid en aangevuld met de 
zogenaamde sociale bijstandsregelingen, waarbij de plicht van 
de overheid tot het verlenen van bijstand niet meer afhankelijk 
gesteld wordt van het resultaat van verwijzing naar kerkelijke 
of particuliere instellingen en waarbij door middel van normen 
de hoogte van de financiële bijstand werd bepaald. Juist door 
deze bijstandsregelingen werd door kerkelijke en particuliere 
instellingen meer en meer de financiële hulpverlening als eigen 
verantwoordelijkheid van de overheid erkend. In de praktijk 
is ook reeds jaren lang het aandeel van de overheid in de kos-
ten van bijstand steeds groter geworden. 

De nieuwe wet brengt dus in feite geen grote ommekeer 
door het verlaten van het subsidiariteitsbeginsel. 

Zeer terecht is dit wetsontwerp het sluitstuk van de sociale 
zekerheid genoemd. Het feit, dat thans de mogelijkheid wordt 
gegeven tot het indienen van een bezwaarschrift bij B. en W. 
en tot het in beroep gaan bij Gedeputeerde Staten en in hoger 
beroep bij de Kroon ten aanzien van het niet verlenen van bij-
stand, de hoogte ervan, de gestelde voorwaarden, enz., draagt 
hier in hoge mate toe bij. Ongetwijfeld zal door deze wet de 
gang naar de sociale diensten voor velen aanmerkelijk minder 
zwaar worden, terwijl menigeen, die tot nog toe heeft gewei-
gerd zijn hand op te houden, er nu toe zal durven overgaan 
om bijstand te vragen. De Minister heeft m.i. zeer juist gezegd 
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— dit is hedenmiddag reeds naar voren gekomen —, dat na 
de totstandkoming van deze wet ieder mens met opgeheven 
hoofd een beroep zal kunnen doen op de gemeentelijke sociale 
diensten. Er is reeds een kentering gaande, maar het staat vast, 
dat nog te velen beneden het bestaansminimum leven, omdat 
zij onze sociale diensten nog te veel als bedelingsorganen zien 
en geen gunsten willen vragen. Hoe grotere bekendheid ge-
geven zal worden aan deze nieuwe wet tot bijstand voor elke 
Nederlander, die 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, hoe 
kleiner de kans is, dat in ons land nog echte armoede zal wor-
den geleden. Helaas is dit in onze welvaartsstaat op dit mo-
ment nog wel het geval. 

Als een belangrijke verbetering in het wetsontwerp zie ik ook 
de verder doorgevoerde beperking van het verhaal dan reeds 
in 1961 door de Wet beperking verhaalsrecht werd ingevoerd. 
Hoezeer ik ook het zedelijk beginsel hoog houd, dat ten grond-
slag ligt aan de onderhoudsplicht tussen ouders en meerder-
jarige kinderen, de ontwikkelingen in de maatschappij hebben 
nu eenmaal ten gevolge, dat juist deze band minder hecht is 
geworden, omdat op veel jongere leeftijd een gezin gesticht 
wordt, de ouders een steeds hogere leeftijd bereiken en de 
alleenstaande kinderen veel eerder economisch zelfstandig zijn. 

Daarom onderschrijf ik volledig de uiteenzetting in de me-
morie van toelichting waar staat, dat het alimentatierecht 
als een hoogst persoonlijk recht beschouwd moet worden, 
waarvan het gebruik maken zodanig ingrijpt in de menselijke 
verhoudingen, dat de overheid dit recht niet zonder meer 
mag uitoefenen. Sinds de beperking is ingegaan, is het aan-
tal aanvragen om bijstand belangrijk toegenomen, waaruit 
blijkt, dat inderdaad velen door de mogelijkheid van verhaal 
op hun kinderen weerhouden werden hulp te vragen. 

Dat in de nieuwe wet de inkomen- en vermogensgrens 
geheel komt te vervallen, kan ik aanvaarden, vooral op 
grond van overwegingen van praktisch belang. Wanneer nog 
maar in 25 pet. van de gevallen verhaal kan worden toegepast. 
op meerderjarige kinderen of op hun ouders, dan is de instand-
houding van een afdeling Verhaal op de sociale diensten 
mijns inziens kostbaarder dan hetgeen terugkomt in deze 25 
pet. van de gevallen. Daar komt nog bij, dat bijstand uit 
groepsregelingen geheel vrij van verhaal is. Dat maakt het 
mijns inziens onbillijk voor een klein gedeelte het verhaal nog 
te handhaven voor een toch al zo kwetsbare groep. 

Ik wees er reeds op van hoe grote waarde ik het acht, dat 
de bijstand moet worden afgestemd op de omstandigheden en 
mogelijkheden van persoon en gezin, alsmede op het betoon-
de besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het 
bestaan en dat deze bijstand erop gericht is de persoon zo mo-
gelijk in staat te stellen zelfstandig in zijn bestaan te voorzien. 
Dat voorwaarden aan de bijstand verbonden moeten wor-
den, die tot inschakeling in de arbeid strekken, tenzij redenen 
van medisch-sociale of andere aard zich hiertegen verzetten, 
is een verplichting, waarop sancties zijn gesteld. Maar is dit 
alles wel voldoende om misbruik te voorkomen? Wij weten al-
Ien, dat nu eenmaal rekening gehouden moet worden met het 
feit, dat een aantal mensen in onze samenleving arbeidsschuw, 
lui, onaangepast zijn. Wij weten ook hoe moeilijk het soms 
zelfs voor doktoren is om te constateren of iemand ziekte als 
voorwendsel gebruikt. Voor deze „mala fide groep" zou-
den andere maatregelen mogelijk moeten zijn dan beëindiging 
of vermindering van de bijstand. Juist het feit, dat bij in-
werkingtreding van deze wet deze groep onmiddellijk een aan-
vrage om bijstand zal kunnen indienen, die in vele gevallen 
zeer moeilijk geweigerd zal kunnen worden, omdat niet het 
bewijs geleverd kan worden, dat zij wèl over middelen van be-
staan beschikken, is en blijft voor mij zeer onbevredigend. Een 
ontsnappingsmogelijkheid wordt mijns inziens node in deze 
wet gemist. De Minister gaat ervan uit, dat een dergelijke be-
paling de rechtszekerheid zou aantasten, maar is het ook niet 
zo, dat het verantwoordelijkheidsbesef van alle anderen, aan 
wie bijstand wordt verleend, een knauw krijgt, wanneer zij 
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bemerken hoe anderen misbruik maken van de door de wet 
geboden zekerheid? In het rapport „Op weg naar een wetsont-
werp bijsland levensonderhoud" luidt één dezer grondslagen: 

„Op de aanvraag tot bijstand kan door het openbaar 
ondersteunend orgaan niet afwijzend worden beschikt 
dan op gronden, ontleend aan een bijzondere omstandig-
heid van dien aard, dat het welbegrepen eigenbelang van 
de aanvrager zich tegen het verstrekken van bijstand ver-
zet (leiden van een slecht leven b.v.). De weigering van 
het verstrekken van bijstand sluit niet uit, dat het open-
baar ondersteunend orgaan, zo nodig in overleg met een 
particuliere instelling, hulp verleent langs een andere weg 
dan die, welke mogelijk is krachtens deze wet.". 

Uit de praktijk weten wij allen, hoeveel moeilijkheden som-
mige mensen nu al aan onze sociale diensten geven. Ik zie 
dan ook met zorg de toekomst ten aanzien van deze mensen 
tegemoet en met name denk ik aan de ambtenaren, aan wie 
de uitvoering van de bijstandsverlening is opgedragen. 

Ten aanzien van de beperking van het onderhavige wets-
ontwerp tot financiële bijstand nog een enkel woord. Inder-
daad ben ik met de Minister van mening, dat deze loskoppe-
ling van de dienstverlening — in casu het maatschappelijk 
werk — in de omstandigheden, zoals die zich nu voordoen, 
beter is dan het voorstel van de staatscommissie-Quarles van 
Ufford, waarin wel materiële en immateriële hulp werden 
geregeld. 

Onderzoekingen hebben immers aangetoond, dat slechts 
in één op de acht gevallen van bijstand ook opheffende zorg 
nodig is. Het moderne maatschappelijke werk berust boven-
dien op vrijwilligheid van de cliënt. Hoe minder verband er 
dus bestaat met de financiële hulp, hoe beter. 

Wel vraag ik mij af, of artikel 2, waarin aan B. en W. 
wordt opgedragen zo nodig aan degene, die financiële hulp 
krijgt, voorlichting te doen verlenen ten aanzien van de mo-
gelijkheden van dienstverlening en desgewenst hem bemidde-
ling te doen verlenen tot het verkrijgen van dienstverlening 
door kerkelijke of particuliere instellingen of personen dan wel 
door de overheid, wel in dit wetsontwerp past, een wetsont-
werp, waarin heel nadrukkelijk de immateriële hulp niet 
wordt geregeld. 

Spreekt het niet vanzelf, dat B. en W. ieder, die dit vraagt, 
de weg doen wijzen in de sociale doolhof en desgewenst doen 
bemiddelen naar de door hen verlangde instelling of persoon 
of naar de overheid? Het gaat hier om dienstverlening in rui-
me zin, d.w.z. niet alleen op het terrein van het maatschap-
pelijk werk, maar even goed op dat van de gezondheidszorg, 
arbeidszorg, sociaal-cultureel werk, enz. Mijns inziens zou het 
veel beter zijn artikel 2 uit het wetsontwerp te schrappen. Ik 
zou graag het oordeel van de Minister hierover vernemen. 

Het wetsontwerp gaat uit van een gedecentraliseerde uit-
voering, en wel door B. en W. van elke gemeente, ook ten 
aanzien van de uitvoering van de groepsregelingen, welke ook 
door B. en W. bij verordening kunnen worden vastgesteld 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, maar ten 
aanzien van de hoogte van de bijstand wordt bij algemene 
maatregel van bestuur bepaald tot welk bedrag ten minste 
moet zijn voorzien in bepaalde noodzakelijke kosten voor het 
bestaan. Uit de memorie van toelichting blijkt, dat hierbij ge-
dacht is aan kleding, voeding, verwarming, een gedeelte van de 
elementaire bestaansmiddelen dus, om een waarboig te schep-
pen, dat in elke gemeente ten aanzien van deze elementen 
een redelijke uitkering is gegarandeerd. Het is bekend, dat 
deze richtlijn nodig is, gezien de grote ongelijkheid in uit-
keringen, welke tot op heden in verschillende gemeenten nog 
altijd voorkomt. Maar acht de Minister dit wel voldoende? 
Voor het grootste deel der gemeenten is deze richtlijn onno-
dig. Maar juist voor die gemeenten, waarvoor dit wel het ge-
val is, zou ik er de voorkeur aan geven meer elementen op te 
sommen en dan heb ik voor ogen het voorbeeld van de Bun-
dessozialhilfegesetz, waar bovendien o.m. genoemd staan: 
huisvesting, lichaamsverzorging, huisraad, persoonlijke beno-
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digdheden voor elke dag, enz. Ik dacht dat de heer Zwanik-
ken hier ook al op heeft gewezen. 

Zou dit geen betere leidraad zijn in de gegeven omstandig-
heden? Nu begrijp ik wel — en dat is hier ook vanmiddag al 
naar voren gekomen —, dat men ook al denkt aan een bij-
standverlening in de zin van een koppeling aan het gemiddel-
de loon. Dat zou inderdaad eenvoudiger zijn en dan spelen de-
ze elementen natuurlijk geen rol meer. Ik weet echter uit er-
varing, dat dat overgaan naar de bijstand op grond van de 
loonindex een bijzonder moeilijk vraagstuk is. Ik vraag mij 
toch wel af of in dat geval met de persoonlijke individuele 
omstandigheden van ieder, die bijstand behoeft, wel voldoen-
de rekening kan worden gehouden. 

De heer Zwanikkcn (K.V.P.): Daar bovenop! 

Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (V.V.D.): Ja, maar dan 
kan men er net zo goed niet aan beginnen. Dan heeft het 
geen zin. Er is een marge in. 

De tot nu toe geldende rijksgroepsregelingen voor het ver-
lenen van bijstand zullen door het wetsontwerp een wettelijke 
basis krijgen. 

In de memories van toelichting en van antwoord wordt uit-
voerig ingegaan op de totstandkoming en de uitvoering van 
de rijksgroepsregeling. Ik blijf bij mijn mening, dat deze hele 
regeling toch een wel zeer gekunstelde indruk maakt. Enkele 
blijven onder Sociale Zaken en Volksgezondheid, zoals b.v. 
de voorzieningsregelingen. De Minister-President heeft in zijn 
brief dd. 31 juli 1959 aan de Kamer medegedeeld, dat de uit-
voering, de verantwoordelijkheid voor het opstellen en het 
toezicht op de uitvoerende organen van alle complementaire 
geldelijke voorzieningsregelingen samengevoegd zijn op het 
Departement van Maatschappelijk Werk, waardoor homo-
geen beleid ten aanzien van verdere uitbouw van groeps-
voorzieningen gewaarborgd is. Dat is belangrijk en voor mij 
van primaire betekenis. 

In dit verband zou ik slechts willen opmerken, dat er m.i. 
maar één goede oplossing zou zijn, nl. deze, dat in het vol-
gende kabinet één minister de Departementen van Sociale 
Zaken, Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk gaat be-
heren met drie afzonderlijke directeuren-generaal, desnoods 
met drie staatssecretarissen. Met nadruk wil ik hier ver-
klaren, dat ik het Ministerie van Maatschappelijk Werk als 
zodanig in geen geval wil zien opgeheven, omdat mijns in-
ziens in de afgelopen jaren voldoende is gebleken, dat dit 
departement niet meer weg te denken is uit de samenleving. 
Een goede coördinatie is echter dringend noodzakelijk. 

Minister Klompé: Mijnheer de Voorzitter, mag ik de ge-
achte afgevaardigde iets vragen; ik heb iets niet begrepen. De 
geachte afgevaardigde zei: ,.lk wil met nadruk zeggen, dat ik 
van mening ben, dat het Departement van Maatschappelijk 
Werk niet moet worden opgeheven"; in de daaraan vooraf -
gaande zin zei de geachte afgevaardigde, dat het wel moest 
worden opgeheven. 

Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (V.V.D.): Neen, want 
volksgezondheid is ook een onderafdeling van Sociale Zaken. 
Zo wil ik het Departement van Maatschappelijk Werk ook 
zien onder de Minister van Sociale Zaken. 

De heer Zwanikken (K.V.P.): Meer afgebouwd. 

Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (V.V.D.): Meer af-
gebouwd, ja! 

Een goede coördinatie is echter dringend noodzakelijk en 
daarom wil ik dit. Het maatschappelijk werk had nooit zo'n 
vlucht kunnen nemen, wanneer niet aan een afzonderlijk 
departement een nieuwe benaderingswijze van en een zorg 
voor de mens was en blijft toevertrouwd. Het wonderlijk 
aandoende artikel 11, tweede lid, van het wetsontwerp wordt 
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dan gelukkig ook overbodig — ik zal het nog eens even voor-
lezen, omdat het zo wonderlijk is —; er staat: 

„De voordrachten tot het vaststellen, wijzigen of in-
trekken van maatregelen als bij het voorgaande lid" — het 
gaat dus over groepsregelingen — „bedoeld, worden Ons 
gedaan door Onze Minister van Maatschappelijk Werk 
en Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid tezamen. Ingeval de inhoud in overwegende mate 
betrekking heeft op voorzieningen in verband met de 
arbeid, worden de voordrachten Ons gedaan door Onze 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze 
Minister van Maatschappelijk Werk tezamen.". 

Minister Veldkamp: En die rechtsfiguur vond u zo mooi 
bij de Bestrijdingsmiddelenwet! 

Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (V.V.D.): Wat be-
doelt u, welke rechtsfiguur? 

Minister Veldkamp: De figuur van de alternatieve voor-
dracht door twee ministers: in het ene geval de Ministers van 
Landbouw en Visserij en van Sociale Zaken en in het andere 
geval de Ministers van Sociale Zaken en van Landbouw en 
Visserij. 

Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (V.V.D.): Dat kan waar 
zijn, maar ik bedoel, dat het hier anders kan, dat dit artikel 
een onleesbaar artikel is en dat verschillende mensen in mijn 
fractie hebben gevraagd: Wat is dat voor een wonderlijk ar-
tikel? Daarom kom ik daar even op. 

Minister Veldkamp: Er is een duidelijke toelichting op. 

Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (V.V.D.): Ik wil hier-
over thans niet meer zeggen, maar wil wel de hoop uit-
spreken, dat deze eenvoudige oplossing zal worden gekozen 
om ons uit de impasse te halen ten aanzien van de taakaf-
bakening met name van het Departement van Maatschappelijk 
Werk en dat van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij de 
komende kabinetsformatie. Dan alleen zal er ook geen sprake 
meer zijn van rivaliteit tussen de twee bewindslieden, waarop 
telkens maar weer wordt gedoeld. 

Hoewel het vanzelfsprekend is, dat de sociale raden (vroe-
ger de armenraden) als instelling van samenwerking tussen 
kerkelijk en particulier initiatief, zoals geregeld in de Armen-
wet, niet meer in het bijstandsbeleid passen, omdat de ge-
hele financiële hulpverlening overheidszorg is geworden, toch 
vraag ik mij af of de enkele woorden, daaraan in de memorie 
van toelichting gewijd, toch niet al te summier zijn. Daarop 
is hier vanmiddag reeds meer gewezen. Waarom is geer. gewag 
gemaakt van het vele nuttige werk, door deze raden verricht? 
Ik ga zelfs verder en zou willen zeggen, dat het uit geleids-
oogpunt m.i. onverantwoord was, in augustus 1962 in de 
memorie van toelichting doodleuk neer te schrijven: ..in het 
wetsontwerp keren de armenraden dan ook niet terug". Zij 
verrichten nog een taak, al of niet in gereorganiseerde vorm, 
maar hoe denkt de Minister, dat het personeel zich voelt bij 
een dergelijke mededeling en is er nooit bij stilgestaan, dat het 
uiterst moeilijk is geworden, enige vacature op de sociale raad 
bezet te krijgen sinds die memorie van toelichting is ver-
schenen? Neen, het spijt mij te moeten zeggen, de wijze, 
waarop de sociale raden bij de totstandkoming van dit wets-
ontwerp behandeld zijn, is wel bijzonder weinig elegant. En 
door een noodlottige samenloop van omstandigheden juist nog 
in de tijd, dat verschillende raden hun gouden jubileum zou-
den gaan vieren. Intussen zijn enige raden reeds overgegaan tot 
reorganisatie van samenstelling en werkwijze, waardoor zij 
weer een zinvolle taak kunnen vervullen, die aangepast is aan 
de eisen van deze tijd, een samenwerking dus op het gehele 
terrein van het maatschappelijk werk. 

De Minister staat op het standpunt, dat de gemeentelijke 
platforms — anderen spreken van stedelijke opbouworganen, 

organen van samenwerking, contactorganen en noemt u 
maar op — een geheel andere instelling vragen dan de sociale 
raden zich hebben eigen gemaakt bij de toepassing van de 
Armenwet. Ik zou willen vragen: Van wie wordt deze andere 
instelling gevraagd? Wanneer eenmaal de organisatie heeft 
plaatsgehad, zijn heel andere mensen lid van het bestuur dan 
vroeger het geval was, en voor een heel andere taak gesteld. 
Slaat het dan misschien op het personeel? Ik zou zeggen: Dat 
klaart het nieuwe bestuur dan wel. De minister geeft m.i. 
blijk van een te grote ongerustheid. Ik ben het hartgrondig 
oneens met de minister en ik zou nogmaals willen vragen of 
zij werkelijk niet bereid is de wet in zoverre te amenderen, 
dat voor die sociale raden, waarvoor dit nodig is, een langer 
bestaan beschoren is dan nu na het inwerkingtreden van de 
wet mogelijk is. Acht de minister het werkelijk verantwoord 
een gegroeide samenwerking, waaraan in een gemeente nu 
eenmaal grote behoefte bestaat, niet meer mogelijkheden te 
geven dan de wet biedt? 

De minister heeft zich bereid verklaard die gemeenten, 
waar een contactorgaan tot stand komt in een nieuwe vorm, 
te steunen met rijkssubsidie in de personeels- en apparaats-
kosten. 

Over de voorwaarden, waaronder deze subsidie eventueel 
zal kunnen worden verleend, tasten wij nog in het duister. 
Is het de minister mogelijk reeds iets concreter aan te geven 
hoe zij zich — beter gezegd het departement — de samen-
stelling en werkwijze en taak van deze nieuwe overlegorga-
nen ziet en wanneer een dergelijk orgaan voor subsidie in 
aanmerking kan komen? 

Een tipje van de sluier is opgelicht door het antwoord, dat 
wij hedenmorgen kregen op de vragen, die nog waren gesteld 
in het eindverslag. Toch lijkt het mij goed, dat bij de open-
bare behandeling over deze nieuwe mogelijkheid van de sub-
sidiëring iets meer klaarheid gebracht wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn reeds zeer vele vragen ge-
steld door mij voorafgaande sprekers en spreeksters naar aan-
leiding van de artikelen, ik zal het kortheidshalve niet alle-
maal herhalen. Daarvoor is het ook al te laat geworden. Ik 
zou gaarne eerst het antwoord van de minister afwachten. 

Ik zou echter een enkele uitzondering wiilen maken. Om te 
beginnen zou ik het uitvoerig betoog van mejuffrouw Kok wil-
len ondersteunen, waarin zij de minister dringend vraagt 
naar de betekenis van artikel 94, waarin naar aanleiding van 
de uitvoering van de artikelen ten aanzien van de burgerlijke 
en gemeentelijke instellingen bij algemene maatregel van be-
stuur voorschriften gegeven kunnen worden. Wat is de be-
tekenis van de algemene maatregelen van bestuur? Er heerst 
nog altijd grote ongerustheid bij deze instellingen. Kan de 
minister deze ongerustheid niet wegnemen? 

Een enkel woord over de noodzakelijke kosten, waarover 
mevrouw Heroma en de heer Zwanikken hebben gesproken. 
Ik ben het volkomen met hen eens, dat het woord ,,nood-
zakelijk" psychologisch een geladen woord is, omdat het nu 
eenmaal in de Armenwet van 1912 een begrip is geworden. 
Ik moet eerlijk bekennen, dat hetgeen mevrouw Heroma 
hierover naar voren heeft gebracht mij aanspreekt. Ik heb 
zelf het gevoel, dat de heer Zwanikken het in zijn hart ook 
wel met haar eens was, al heeft hij wel getracht het woord 
noodzakelijk nog enigszins te verdedigen. De heer Kikkert 
gaf blijk het eigenlijk met het betoog van mevrouw Heroma 
eens te zijn. Ik geloof, dat er niets verandert, wanneer wij 
het woord „noodzakelijk" uit het eerste lid van artikel 1 weg-
laten. Daarom wacht ik met spanning het antwoord van de 
minister op de gedane suggestie af. De onaangename herinne-
ring aan dit woord moet niet worden gehandhaafd. Ik acht het 
weglaten daarvan uit het eerste artikel van deze wet dus van 
bijzonder groot belang. 

Ik heb er voorts nog behoefte aan de minister duidelijk te 
laten blijken, dat ik er geen enkel bezwaar tegen heb de 
groepsregelingen onder deze wet te brengen. 
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Ik ben evenals de heer Zwanikkcn van mening, dat het 

volkomen onjuist zou zijn ervan uit te gaan, dat op de ge-
meentelijke diensten van sociale zaken en het Ministerie van 
Maatschappelijk Werk nog een zodanig stempel van armen-
zorg en bedeling drukt, dat uitvoering van de groepsregelingen 
daaraan eigenlijk niet kan worden toevertrouwd. Juist door 
de uitvoering van de groepsregelingen door de gemeentelijke 
diensten voor sociale belangen — de naam maatschappelijk 
hulpbetoon is m.i. volkomen uit de tijd, hoewel die nog 
voorkomt •— zal er m.i. ongetwijfeld in belangrijke mate toe 
worden bijgedragen, dat de eerste gang voor de mensen, die 
bijstand behoeven, gemakkelijker wordt. 

Ik ben ook zeer benieuwd naar het antwoord op de van 
vele zijden gestelde vraag naar een eventuele groepsregeling 
voor de minder validen en die gehandicapten voor wie thans 
nog geen voorzieningen zijn getroffen. Ik ga daarop nu niet 
verder in. 

Reeds vele malen heb ik, evenals de heer Zwanikken dit, 
naar ik heb gehoord, heeft gedaan, op het tot stand brengen 
van een landelijke groepsregeling voor de thuislozen aange-
drongen. De Minister wijst deze voortdurend categorisch af, 
althans tot nog toe. Inderdaad brengt de nieuwe wet in zo-
verre verbetering, dat er nu in plaats van in een periode van 
10 jaar, maar in een periode van 3 jaar een onderzoek moet 
worden ingesteld naar de gemeente van thuisbehoren. Toch 
lijkt mij dat over die periode van 3 jaar nog onvruchtbaar en 
nodeloos werk. Ik dring er dan ook voor de zoveelste maal 
op aan spoedig een groepsregeling voor de thuislozen tot 
stand te brengen. De Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten heeft ook al meermalen hierop aangedrongen. Ik laat mij 
nu niet meer met een kluitje in het riet sturen, doordat de 
Minister gaat zeggen, dat dit een aanzuigende werking zou 

hebben op de zwerflust, want ik heb bij de laatst plaatsgehad 
hebbende begrotingsbehandeling al duidelijk uiteengezet, dat 
die zwerflust iemand in het bloed zit en dat die groepsrege-
ling niemand aantrekt om op grond daarvan zwerver te wor-
den. 

Mijnheer de Voorzitter! Mag ik dan eindigen met te zeg-
gen, dat ik grote waardering heb voor dit wetsontwerp, dat ik 
blij ben, dat eindelijk het moment in zicht is, dat onze oude 
Armenwet zal plaats moeten maken voor de nieuwe Bijstand-
wet. Ik besef ten volle, dat zeer veel zal afhangen van de geest, 
waarin deze wet zal worden uitgevoerd. Uit ervaringen, die ik 
in den Haag heb opgedaan, kan ik alleen maar zeggen, dat 
er voor de Hagenaars in feite vrijwel niets zal veranderen. 
Vandaag is reeds herhaaldelijk hier betoogd, dat in vele ge-
meenten hetzelfde het geval is. Waar echter nog niet wordt 
gewerkt in deze nieuwe geest, daar worden thans door deze 
wet betere vooruitzichten geopend, al vrees ik, dat daarmede 
wel enige tijd zal zijn gemoeid. Ik heb echter hoop, dat het 
recht van beroep een meer preventieve dan repressieve wer-
king zal hebben. Met andere woorden: dat de gemeenten, 
waar de moderne bijstandsverlening nog niet wordt toegepast 
door deze wet zich zullen gaan aanpassen aan een aanpak, 
waarbij de waardigheid van de mens zoveel mogelijk tot haar 
recht komt. 

Mijnheer de Voorzitter! Moge de Algemene Bijstandwet, 
sluitstuk van de sociale zekerheid, spoedig in werking kunnen 
treden. 

Mijn fractiegenoot de heer Geertsema zal morgen op de 
financiële gevolgen van deze wet nader ingaan. 

De algemene beraadslaging wordt verdaagd. 
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