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Zorgplicht en de 
organisatie van 
de Bijstand 

Het is een morele verplichting voor de 
overheid om garant te staan voor de Bij
stand Maar de uitvoering ervan hoeft 
geen exclusieve overheidstaak te zijn. 
Waarom zouden er daarvoor geen mede
financieringsorganisaties opgericht kun
nen worden? Daarin zouden oak de ont
vangers van de bljstand een gedeelde 
verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

De verzorgingsfunctie van de overheid is 
na de Tweede Wereldoorlog alsmaar ver
sterkt. De publieke sector be1nvloedt di
rect of indirect allerlei verzorgingsarrange
menten. De toename van de overheidsta
ken heeft het overheidsapparaat doen 
groeien. De discussie om verantwoorde
lijkheid en zorgzaamheid aan te kweken bij 
wie zich op het maatschappelijk midden
veld ophoudt ontmoet weerstand: hoe fun
damenteel horen verzorging, subsidiering 
en verzorgingsstaat bij elkaar? 

De Nederlandse overheid verleent bij
stand, verleent hulp en draagt zorg voor 
onderwijs en andere sectoren in de sa
menleving. Hiermee wordt in eerste aanzet 
een financiele relatie bedoeld die feitelijk 
ook een bepaalde vorm van organisatie 
met zich mee brengt. De centrale overheid 
stelt fondsen ter beschikking van lagere 
overheden of van sociale en semi-publieke 
instellingen onder bepaalde bestedings
voorwaarden. De keuze of een bepaalde 
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verzorging wei of niet door een overheids
instelling word\ aangeboden lijkt politiek 
ingegeven. Een betrekkelijk persoonsge
richte zorg, zoals de uitvoering van de Bij
standswet, is toevertrouwd aan de ge
meenten. Is verandering in het bijstandsre
gime een kwestie van efficientie of spelen 
daar principes ook een rol? 

Gedurende de afgelopen jaren is meer 
dan eens, ook in Christen Democratische 
Verkenningen, naar voren gebracht dat 
een afslanking van de overheid nodig is uit 
hoofde van efficient bestuur.' Maar te wei
nig word\ de principiele vraag gesteld of 
bijstand van overheidswege eigenlijk wei 
bijstand geeft? In dit artikel wil ik eerst ana
lyseren wat het fundament is van de relatie 
tussen overheid en de ontvangende partij; 
daarbij zal ik proberen drie vormen van re
latie te schetsen. Vervolgens zullen we de 
drie vormen van organisatie bekijken de 
directe relatie, waarbij de geldgever aile 
kennis en verantwoordelijkheid houdt. Ten 

Dr. E.J.J M. Kimman S.J. (1946) 1s Jezu·let, \evens is h11 do
cent economische eth1ek c q. bedrijfseth1ek aan de Rijks
unlversltelt L1mburg en de Vr11e Un1versiteit te Amsterdam 

1 Bijvoorbeeld: Het dubbelnummer Christen Oemocrati
sche Verkenningen 7/8 ( 1987) over meer verzorgings
maatschappiJ en minder verzorg1ngsstaat, JP. Ver
hoogt, Crisis en krit1ek der verzorg1ngsstaat' Chnsten 
Oemocratische Verkenmngen (1987), 489-509: M.C 
van Hemert 'Aspecten van armoede' 1n Chnsten Demo
cratische Verkenningen ( 1989), 3-11 
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tweede de subsidie-gedachte, zoals wij 
die in de ontwikkelingssamenwerking ken
nen, waarbij de subsidient zelfstandig blijft 
en verantwoording aflegt. Ten derde de 
gift-relatie, waarbiJ partijen in ongelijkwaar
digheid voor kortere of langere tijd aan el
kaar gebonden ziJn We gaan dan na aan 
welke van deze drie vormen de bijstands
verlening het meest beantwoordt. Tenslot
te gaan we na of het bijstandsprogramma, 
gezien de uitgangspunten geschetst in het 
begin, een vorm zou kunnen krijgen die 
beter tegemoet komt aan wat 'bijstand' zou 
willen zijn 

De fundamenten van de overheidshulp 
De industrialisatie, op gang gekomen in 
het midden van de negentiende eeuw, 
ging samen met een toenemende mobili
teit van arbeidswilligen. De bestaansze
kerheid voor velen verminderde door een 
afgenomen sociale coherentie. De sociale 
kwestie, die rond 1870 speelde, duidde op 
een behoefte aan nieuwe vormen van soli
dariteit en op een onvoldoende verwerking 
van de industriele mentaliteit. Deze sociale 
kwestie stimuleerde de politieke vernieu
wing in Nederland en had mede tot gevolg 
dat de confessionele partijen ontstonden 
die vanaf 1889 (Arbeidswet) tot op heden 
meegewerkt hebben aan elk stukje sociale 
wetgeving. De bestaanszekerheid, eerder 
een psychologisch dan een economisch 
gegeven, werd van overheidswege in drie 
stadia versterkt. Allereerst in de periode 
187 4-1901, die te karakteriseren is als een 
streven naar arbeidsbescherming. De On
gevallenwet-Lely markeert het begin van 
een nieuw soort overheidsbemoeienis. De 
eerste sociale verzekeringswet werd ge
volgd door de wetten van Talma die de be
drijfsverenigingen inschakelden. Deze pe
riode loopt tot 1941 , toen in bezetti ngstijd 
de wettelijke regeling van de ziekenfond
sen voltooid werd. 

De bestaanszekerheid is dus aanvanke
lijk verwerkelijkt door de geleidelijke invoe
ring van een stelsel van sociale verzekerin
gen. Oat is een wettelijke geregeld stelsel 
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van premiebetaling en fondsvorming. Door 
premiebetaling verkrijgt de betrokkene 
een subjectief recht en vanuit het fonds 
worden uitkeringen voor de renten voor 
ouderdom, invaliditeit en ongevallen ge
daan. De liberalen en sociaal-democraten 
plegen een voorkeur te hebben om de uit
voering aan een rijksinstelling over te Ia
ten, terwijl de confessionelen die liever 
toevertrouwen aan de bedrijfsverenigin
gen. Maar in beide situaties geldt hetzelf
de beginsel, dat namelijk het recht op uit
kering door premiebetaling verkregen 
wordt en de uitkeringsplicht door fonds
vorming wordt waargemaakt. 

Na de Tweede Wereldoorlog ontston
den de volksverzekeringen, zoals de Alge
mene Ouderdomswet van 1956, waarbij 
de staat de uiteindelijke garant van de 
oudedagvoorzieningen werd. In de Jaren 
vijftig en zestig gaf een reeks wetten en 
bepalingen gestalte aan de verzorgings
staat. De rol van de bedriJfsvereningingen 
werd daarbij kleiner. In Nederland, zoals in 
andere Europese Ianden, werd een stelsel 
van sociale zekerheid opgebouwd waar 
de staat de uiteindelijke drager van was.' 

Bijstandsaanspraak 
De Algemene Bijstandswet, die in 1965 
van kracht werd, behandelt het verlenen 
van bijstand niet als een gunst of als een 
kwestie van liefdadigheid, maar als een 
overheidsplicht, waarop de burger aan
spraak kan maken. Ook al is de ABW be
doeld als een individueel gerichte onder
steuning, in de loop der jaren is er langza
merhand een landelijke normering tot 
stand gekomen. Was aanvankelijk de uit
voering van de ABW een zaak van de ge
meenten, nu is deze ondersteuning een 
beleidskwestie van de centrale overheid 
geworden. Langzaam aan heeft de ge
dachte post gevat dat, als Nederlandse in
gezetenen niet in aanmerking komen voor 
uitkeringen op grond van de sociale verze-

2 Z1e bijvoorbeeld A. de Swaan. Zorg en de staat (Am
sterdam 1989. Bert Bakker). hfdst.6 

155 



keringen, zij een aanspraak kunnen maken 
op de bijstandsvoorzieningen die comple
mentair aan de sociale verzekeringen zou
den zijn. In het huidige politieke spraakge
bruik word! deze complementariteit min of 
meer aangenomen, maar vanuit de ont
staansgeschiedenis van de sociale verze
kering en de volksverzekering en vanuit 
het fundamentele verschil in rechtsaan
spraak bij een sociale c.q. volksverzeke
ring enerzijds en een aanspraak op bij
stand anderzijds is deze complementari
teit niet voorhanden. 

Tussen sociale verzekeringen en volks
verzekeringen is een verschil. Oat is echter 
niet zo fundamenteel, want in het eerste 
geval gaat het om een verzekering die 
men verplicht was af te sluiten bij het aan
gaan van een arbeidsovereenkomst, ter
wijl in het tweede geval de ouderdomsver
zekering ook opgaat wanneer men nooit 
inkomen genoten heeft en dus nooit heeft 
kunnen bijdragen. Het zou immoreel zijn 
om in de toekomst de ouderdomsuitkerin
gen te onthouden aan degenen die er nu 
voor betalen. Bij zowel sociale verzekerin
gen alsook volksverzekeringen gaat het 
om een juridische en economische grand
slag uitgedrukt in premies, uitkeringen en 
risicoberekening. De garantie van over
heidswege bij een volksverzekering is fun
damenteel verschillend van een over
heidsplicht bij de aanbieding van sociale 
voorzieningen, zoals bijstandsuitkeringen. 
Bij sociale verzekeringen gaat het altijd om 
een risico-opvang. Het risico dat werkwilli
gen niet in staat zijn te participeren in het 
arbeidsproces word! verzekerd. De reele 
verdiencapaciteit van degene die wei ar
beidt, wei gezond is, wei geschikt is tear
beiden is niet slechts de overwegende uit
keringsfactor maar is ook de morele norm. 
De overheid geeft een garantie af, maar 
dat laat onverlet het verzekeringskarakter 
en derhalve een gezond actuarisch be
heer inclusief fondsvorming. Oat er sprake 
zou zijn van een afnemend verzekerings
karakter bij deze verzekeringen is een te
ken van slecht economisch beleid 3 
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De zorgplicht van de overheid 
De taak van de overheid bij sociale voor
zieningen verschilt van de overheidstaak 
bij sociale verzekeringen en volksverzeke
ringen. Sociale voorzieningen worden ver
leend indien de aanvragers niet over de 
middelen beschikken om in hun bestaans
minimum te voorzien. Het 'kunnen' of 'niet 
kunnen' dat bij de verzekeringen als more
le norm geld!, verliest bij de sociale voor
zieningen zijn betekenis. Als er een situatie 
is waarbij de 'noodzakelijke kosten van be
staan' niet opgebracht worden, dan heeft 
de overheid zich verplicht bijstand te ver
lenen. 

Niettemin zijn verzekeringen en voorzie
ningen fundamenteel verschillend. Dever
warring heeft te maken met de evolutie van 
het begrip bestaanszekerheid tijdens de 
uitvoering van 25 jaar ABW. Beneden een 
bepaalde inkomensgrens, wordt men ge
acht onder het bestaansminimum te Ieven. 
Oit bestaansminimum is uiteindelijk lande
lijk gedefinieerd door de centrale overheid 
opdat burgers niet in de ene gemeente be
ter of slechter zouden worden behandeld 
dan in een andere gemeente. Deze regu
lering van bovenaf heeft niet gevoerd tot 
een verhoging van de kwaliteit van de bij
standsverlening. Eerder tot een vernau
wing, waardoor weinig bijstand maar voor
al bijstandsuitkeringen aan individuele 
burgers worden verstrekt door loketten bij 
de gemeenten. Zowel de gemeenten als 
de centrale overheid zijn hiermee weinig 
gelukkig. Zulke regelingen versterken de 
indruk dater bij bepaalde economische si
tuaties een recht op bijstand is en dat bij
stand onder uniforme voorwaarden word! 
uitgekeerd als ware zij een verzekering. 
De generalisering en normering van de 
uitvoering van de Bijstandswet heeft veel 
te maken met de sterke differentiatie die 
opgetreden is bij degenen die onder het 
bestaansminimum zouden gaan Ieven in-

3 Z1e G M.J Veldkamp. Afsche1d van de verzekenngs
gedachte (orat1e 1978) De SER heeft JUist aangedron
gen op een versterk1ng van het verzeker1ngskarakter 
(Publ1katie nr 16. 1984) 
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dien er geen bijstand zou worden gege
ven. Door de groepsregelingen wendt 
men zich tot een overheidsinstantie omdat 
men behoort tot een groep die erkende 
aanspraken heeft gekregen op bijstand. 
De aanvankeliJke opzet van de bijstands
gedachte was individueel gericht, maar de 
rijksgroepsregelingen hebben er toe bijge
dragen dat de uitvoering van de 
Bijstandswet voor de ontvangers zich gee
volueerd heeft tot een vast onderdeel van 
hun sociale zekerheid, waartoe dan zowel 
verzekeringen alsook voorzieningen mo
gen worden gerekend 4 Deze rechtsaan
spraken op de overheid brengen allerlei 
processen van belangenbehartiging met 
zich mee waarop zo veel mogelijk geanti
cipeerd wordt bij de beleidsvoorbereiding. 
'In meer algemene termen zou men kun
nen spreken van de combinatie van een 
sterk actieve maatschappij, gevolg van 
fundamentele democratisering, en een 
sterk eisende maatschappij, voorzien van 
sociale grondrechten. Deze combinatie 
van maatschappelijk activisme en formeel 
gegarandeerde aanspraken leidt daar
door tot een zo zware belasting van de 
overheid doordat de gedifferentieerdheid 
van activiteiten en rechten zo bijzonder 
groot is geworden."· 

Reikwijdte van de zorgplicht 
De hierboven genoemde sociale wetten 
die tijdens de jaren van wederopbouw en 
groei van de welvaartsstaat tot stand ge
komen waren, kregen een principiele ba
sis in de Grondwet van 1983. In zes 
artikelen, nummers 18-23, werden sociale 
grondrechten geformuleerd. Het zesde ar
tikel komt min of meer overeen met het on
derwijsartikel 208 uit de oude Grondwct. 
Deze zes artikelen omschrijven de zorg
plicht van de Nederlandse overheid. Zij 
geven aan dat er kennelijk een morele 
plicht van de overheid is om allerlei zaken 
met een sociaal aspect zo goed mogelijk 
te behartigen. Morele plichten bestaan niet 
omdat een wetgever ze geformuleerd 
heeft, maar omdat er een consensus be-
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staat dat een goede overheid zulks hoort 
te doen. lmpliceren deze grondrechten 
louter een verticaal vormgegeven zorg
plicht door de overheid jegens de bur
gers? Of zou een bijstandsplicht ook an
ders vorm gegeven kunnen worden? 

Bij de sociale grondrechten is er tot twee 
keer toe sprake van aanspraak op bij
stand. In artikel 18 wordt over rechtsbij
stand gesproken. Het artikel verplicht de 
wetgever regels te stellen omtrent rechts
bijstand aan minvermogenden. In artikel 
20 wordt gesproken van de bestaansze
kerheid der bevolking; in het derde lid 
wordt de wetgever verplicht regels te stel
len voor een aanspraak op bijstand van 
overheidswege. Wat wordt bedoeld met 
het garanderen van deze aanspraak op 
bijstand? lk laat verder buiten beschou
wing al die wetten en regelingen die ertoe 
gericht zijn om ieder lid van de samenle
ving te verzekeren van hulp en van midde
len indien er van arbeidsongeschiktheid 
sprake is ten gevolge van een arbeidson
geval, van werkloosheid, van ziekte, van 
ouderdom en van overlijden. Het gaat niet 
om het sociale zekerheidsrecht maar om 
de sociale voorzieningen voor leden van 
de samenleving die om andere redenen 
geen of slechts een gebrekkig arbeidsin
komen genieten. Bijstandsverlening is pas 
mogelijk bij een situatie waartegen men 
zich niet heeft kunnen verzekeren. Wan
neer de sociale verzekeringen en de volks
verzekeringen te zamen niet de noodzake
lijke bestaanskosten hebben gegaran
deerd, dan komt men in aanmerking voor 
bijstand Dit is cru uitgedrukt, maar de so
ciale zekerheidsrechten verschillen van 
een bijstandsaanpak. Bijstand is een 
voorwaardelijke hulp. Bijstand kan beein
digd worden bij een niet-nakoming van die 
voorwaarden en natuurlijk wordt bijstand 

4 A L. den Broeder. 'De toekomst van de Algemene BrJ
standswet en de gemeenteliJke socrale drenst'. rn So
ciaal Maandblad Arbe1d 45 ( 1990) 90-100. 

5 J AA van Doorn. Rede en macht ('s-Gravenhage 
1988. Vuga), 117. 
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beeindigd indien het bestaansminimum 
anderszins weer veilig gesteld kan worden. 

Beperking van de overheidstaak 
In tegenstelling tot het sociale zekerheids
recht heeft de burger dus geen subJectie
ve rechten op bijstand. Oat de Grondwet 
loch enige sociale grondrechten formu
leert, zonder dat de burger daar subjectie
ve rechten aan ontlenen kan, is een verwij
zing naar het ideele karakter van deze ar
tikelen. De aard van deze artikelen wijkt at 
van de aard van de andere Grondwetsbe
palingen die dikwijls normatief van aard 
zijn. De zorgplicht van de overheid, aan
geduid in de sociale grondrechten, is af
hankelijk van een door de wetgever aan te 
wijzen institutioneel kader en van de be
schikbare middelen. Zulke beperkingen 
gelden niet bij de grondrechten, opge
somd in artikelen 1 - 17. Het gaat daar 
veelal wei om subjectieve rechten, waarbij 
beperkingen van institutionele of financiele 
aard niet relevant zijn. De eerst opgesom
de grondrechten worden ook klassieke 
grondrechten genoemd. Klassieke grond
rechten zijn onthoudingsnormen voor een 
overheid, terwijl de sociale grondrechten 
stimulansen vormen om nieuwe voorzie-

Het gaat bij sociale 
grondrechten niet om de 
vorm, maar om de inhoud: 
bestaanszekerheid bieden. 

ningen te treffen. Klassieke grondrechten 
garanderen de vrijhe1d van de burger, de 
sociale grondrechten willen de menswaar
digheid van zijn Ieven bevorderen. Ten 
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aanzien van de reeks sociale grondrech
ten mag van tijd tot tijd de vraag gesteld 
worden of het ideaal verwezenlijkt word! 
dat ideaal is niet de vorm maar de inhoud, 
niet de verzorgingsstaat als zodanig wei 
de bestaanszekerheid van de burgers. 

Vormen van hulpverlening 
In de Grondwet van 1983 zijn verscheide
ne programmatische bepalingen opgeno
men. In de eerste plaats zijn dat de hierbo
ven genoemde sociale grondrechten. 
Daarnaast zijn er ook elders taakstellingen 
opgenomen, zoals de bevordering van de 
internationale rechtsorde, genoemd in arti
kel 90. Er is een rol weggelegd voor de 
overheid waar het een binnenlandse ver
zorgingsstaat betreft. Er is ook een taak 
voor Nederland in het buitenland, waar de 
participatie van Nederland in allerlei vor
men van ontwikkelingssamenwerking be
slag heeft gekregen. Voordat de sociale 
grondrechten waren opgenomen in de 
Grondwet, was er al sprake van een stelsel 
van sociale zekerheid. In Nederland ziJn 
constitutionele voorstellingen belangrijker 
dan geschreven grondwettelijke bepalin
gen. De Nederlandse inspanningen op het 
gebied van de ontwikkelingshulp zijn niet 
met evenveel woorden als een taakstelling 
opgenomen in de Grondwet. ZiJn er tussen 
de binnenlandse en de buitenlandse hulp
verlening parallellen? 

In ethisch perspectief kunnen we stellen 
dat zowel naar het binnenland als naar het 
buitenland toe de Nederlandse overheid 
zichzelf iets opgedragen heeft namelijk 
bijstand te verlenen aan degenen d1e zeit 
niet in de noodzakelijke bestaanskosten 
kunnen voorzien. Dit kunnen individuele 
burgers zijn, leden van groepen die vallen 
onder de rijksgroepsregelingen, vluchte
lingen en hongerigen elders ter wereld, 
soevereine staten die tot de arme Ianden 
gerekend worden. Voor aile categorieen 
geld! dat de sociaal-economische context 
van dien aard is dater thans voldoende re
den is om bijstand te geven, alhoewel een 
verandering van context in de toekomst 
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stopzetting van de bijstand kan rechtvaar
digen. Oat de overheid bijstand verschaft 
is een morele verplichting. 

lndien de binnenlandse bijstand verge
leken wordt met buitenlandse bijstands
verlening word\ duidelijk dat de aanspraak 
op bijstand niet van subjectief-juridische 
aard is maar van morele aard. Welke be
Qinselen ziJn daarbij leidend? Op de eerste 
plaats geldt als beginsel dat de relatie tij
deliJk is, dat er zo gehandeld word\ dat 
beide partijen na verloop van zekere tijd el
kaar niet meer nodig zullen hebben. Ten 
tweede kan daar aan toegevoegd worden 
dat de relatie tussen bijstandverlener en 
bijstandontvanger geleid dient te worden 
door het beginsel van gelijkwaardigheid, 
zoals de relatie tussen soevereine staten. 
Paternalisme van de zijde van de bij
standsinstantie is uit den boze. 

Drie typen van relaties 
Met behulp van deze \wee beginselen 
kunnen we de relatie tussen geldgever en 
geldontvanger normeren. Laten we veron
derstellen dat er drie vormen van relaties 
tussen een partij met een zeker financieel 
vermogen en en partij met een zekere fi
nanciele schaarste mogelijk zijn. Hieraan 
corresponderen ruwweg drie vormen van 
economische hulpverlening: lening, subsi
die, gift Drie verschillende verwachtingen 
horen er bij rendement, self-reliance, op
heffing van een gebrek. Drie instituties 
kunnen er bij gedacht worden: bank, over
heid of instelling met een publiek karakter, 
part1culiere rechtspersoon of natuurlijke 
persoon. Laten we met behulp van de \wee 
beginselen tijdelijkheid en gelijkwaardig
heid deze drie verschillende vormen van 
relaties verder bekijken. Het tijdelijkheids
beginsel zorgt ervoor dat zo'n krediet-rela
tie cq hulp-relatie zich moe\ ontwikkelen 
naarmate zich relevante ontwikkelingen in 
de sociaal-economische context voor
doen. Bij voldoende rendement kan de de
biteur terugbetalen en daarmee de relatie 
beeindigen. Bij geslaagde self-reliance is 
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er geen verdere hulp nodig. Armoede 
noodzaakte de gift-relatie. lndien de ar
moede verminderd is, zijn dan verdere gil
ten niet meer nodig? We beginnen nu te 
zien dat het beginsel van de tijdelijkheid 
onvoldoende is; het beginsel van de gelijk
waardigheid is reeds belangrijk bij het 
aangaan van de relatie, maar wordt be
langrijker indien de relatie een andere 
tijdshorizon krijgt dan beide partijen bij de 
aanvang verwachtten. Wat zijn de verschil
len indien zich economische moeilijke situ
aties voordoen, indien de ontvangende 
partij niet rendeert, niet tot self-reliance 
komt, niet uit armoede geraakt? Naarmate 
de partijen elkaar op voet van gelijkwaar
digheid benaderen is een gesprek beter 
mogelijk. Er zijn bij elk type mogelijkheden, 
zoals bij een lening bijvoorbeeld renego
tiatie van tijdshorizon en van voorwaarden, 
bij een hulp-programma is een veranderde 
opzet bespreekbaar, maar bij een blijvend 
gebrek is een gesprek veel moeilijker. 

Wanneer wij het tweede beginsel, dat 
van de gelijkwaardigheid, hierbij betrek
ken, dan zien we dat naarmate de relatie 
tussen geldgever en geldontvanger 'zake
lijker' is, er een grotere kans bestaat op 
een situatie van gelijkwaardigheid. Naar
mate het 'gift-element' toeneemt, wordt de 
relatie onzakelijker. Om een zekere gelijk
waardigheid te herstellen zijn er regels. Zo 
zijn er bij een lening reeksen regels, uit
mondend in de faillissementsregels, om 
de zwakkere partij te beschermen indien 
het nodig zou zijn de relatie een andere in
houd te geven. Bij een subsidie-relatie is er 
een recht dat voortvloeit uit een contract, 
een wet of een bestaande regeling. De 
zwakke partij kan zich daarop beroepen. 
Men valt wei of niet binnen de termen van 
een subsidieregeling, men kan ook een 
nieuwe regeling gaan ontwerpen. Eventu
eel zou arbitrage en rechtsbijstand moge
lijk zijn. Maar in het derde geval is het veel 
problematischer, want de derde relatie is 
gebaseerd op de goedgeefsheid van de 
gever. Bij de ontvanger zijn nauwelijks mo-
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gelijkheden aanwezig om de relatie te her
structureren.6 

Toepassing van dit model 
In de economie zijn vraag- en aanbodrela
ties van essentiële betekenis. Het aanbod 
wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door ondernemingen die produkten en 
diensten in marktsegmenten ter beschik
king stel len. Voor de vraag geldt dat de 
daarmee samenhangende behoefte aan 
goederen en diensten zich effectief uit, dat 
wil zeggen dat zich met de vraag ook 
koopkracht aandient. In een vrije samen le
ving wordt de keuze van de behoeften
bevredig ing overgelaten aan de burgers. 
Echter met het begrip bestaansminimum 
wordt aangegeven welke basisbehoeften 
vervuld moeten zijn wil er van een mens
waardig leven gesproken kunnen worden. 
Dat geldt zowel in het binnen- als in het 
buitenland. Bijstandsuitkeringen zijn te 
vergelijken met ontwikkelingshulp. In be
ginsel zijn bijstand en economische hulp
verlening geen subsid iëring van bepaalde 
goederen of diensten, maar een ongebon
den hulp aan de behoeftige om het be
staansminimum te kunnen bereiken. Ook 
al zijn er normen voor het bestaansmini
mum gegeven, toch mist de bijstandsver
lening als zodan ig objectiviteit. Dat geldt 
eveneens voor bu itenlandse hulp. Dat be
tekent dat daarom evaluatie van de bin
nenlandse uitvoering van de Bijstandswet 
gespiegeld kan worden aan de evaluatie 
van de uitvoering van ontwikkelingshulp 
aan het buitenland. Waar naar het buiten
land toe gemakkelijker naar effectiviteit en 
efficiëntie gekeken kan worden, zou dat 
ook voor binnen landse bijstand moeten 
opgaan. 

Er zi jn enige technische hordes te ne
men alvorens men hulp kan evalueren. 
Moet men bij de bedoeling van de gever 
stil staan en dan bekijken in hoeverre zo'n 
bedoel ing ook gerealiseerd is? Moet men 
de verwachting en de behoeften bij de 
hulpnemers als uitgangspunt nemen? Of 
moet men kijken naar het effect op de wat 
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langere termijn: toegenomen capaciteit tot 
ze lfverzorging , toegenomen welvaart , af
genomen armoede, honger en ziekte ook 
op langere termijn? Er is geen communis 
opinio wat afdoende evaluatie-criteria zou
den moeten zi jn . 

Medefinancieringsorganisaties 
In de ontwikkelingshulp, zoals zich die ont
wikkeld heeft na de Tweede Wereldoorlog, 
zijn elementen van een ouderwetse ont
wikkelingsleer aanwezig, zoals bijvoor
beeld: ieder natie heeft een zelfbeschik
kingsrecht; iedere soevereine staat heeft 
een regering die capabel, integer en zorg
vuld ig het algemeen belang nastreeft; ont
wikkeling is een kwestie van rational isatie 
en modernisatie; democratie en de toe
passing van de mensenrechten werden 
vanzelf tot stand gebracht. Onder deze en 
soortgelijke veronderstellingen was het 
vanzelfsprekend dat hulp politiek en cultu
ree l neutraal werd opgevat. Dit is in het 
Westen zeker gedurende de jaren vijftig en 
de eerste helft van de jaren zestig de alge
mene opvatting, terwijl de Verenigde Sta
ten zich daarvan onderscheiden door een 
politieke opvatting van ontwikkel ingshulp, 
waarin de Amerikaanse belangen ook ge
diend moesten worden. ' In Nederland 
heeft een sterke voorkeur geheerst voor 
multilaterale hulp door middel van interna
tionale instell ingen. Sedert het midden van 
de jaren zestig is er echter ook een klein 
gedeelte van de ontwikke lingsgelden be
steed langs de kanalen van de medefinan
cieringsorgan isaties. Wanneer we nu nog 
eens de (vierde) Nota Hulpverlening aan 
minder ontwikkelde landen inzien, dan 
worden als knelpunten achtereenvolgens 
genoemd de schu ldenlast, het voedsel
vraagstuk, de bevolkingsaanwas en. de 
kennisoverdracht. 8 Bijna vijfentwintig Jaar 

6. Uitgewerkt in E.J.J.M. Kimman , Kwijtschelding van 
staatsschuld (Assen/Maastricht 1989, Van Gorcuml : 

7. Vergelijk het rapport van de commissie onder letdtng 
van Generaal Clay , The Scope and Oistribution of US 
Military and Economie Assistance Programs. maart 

1963. . d on-
8. Nota hulpverlening aan minder ontwtkkelde lan en. _, 
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later is de volgorde nog hetzelfde, terwij l 
de omvang van de problemen groter ge
worden is. Er zijn twee uitersten in de be
nadering van het ontwikkelingsvraagstuk. 
Beide uitersten beschouwen het ontwikke
lingsprobleem als een langdurig proces 
en bezien ontvtikkelingshulp als een struc
turele verbetering om een of meer van de 
vier genoemde problemen dichter bij een 
oplossing te brengen. 

Van deze twee uitersten noem ik ener
zijds de politieke benadering van inter
gouvernementele contacten en anderzijds 
de persoonlijke benadering der niet-gou
vernementele medefinancieringsorganisa
ties . Bij inter-gouvernementele contacten 
staan onderhandel ingen voorop. Over al le 
bijstandsprogramma's dient opn ieuw on
derhandeld te worden. Ondanks de gigan
tische omvang zijn grootte, voorwaarden 
en tijdstip van ontwikkelingshulp een vrij 
gewone kwestie ter bespreking tussen sta
ten . Soms worden er ontmoetingsbijeen
komsten georganiseerd, zoals de Club 
van Parijs of de IGG I-conferentie, waarbij 
internationale instell ingen, regeringen en 
overheidsorganen met elkaar onderhan-

De medefinancierings
gedachte betreft de 
ontvangers bij de 
hulpverlening. 

delen over de omvang en de voorwaarden 
van de hulp. 

De niet-gouvernementele contructies, 
zoals de netwerken waarmee de medefi
nancieringsorganisaties verbonden zijn, 
onderhandelen minder want er wordt naar 
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min of meer vaste partners in de landen 
gezocht, die bereid zijn de verantwoorde
lijkheid voor een project te delen. Hierdoor 
krijgt de hu lp steeds minder het karakter 
van een gift maar meer het karakter van 
een tijde lijke subsidie. Dit betekent verza
kelijking onder druk van de tijdshorizon , 
het tijdstip namelijk dat de hulp niet langer 
nod ig is. Het bijzondere in de medefinan
cieringsgedachte is de poging de reci
piënten te betrekken bij het overbodig ma
ken van de hulp. Dit wordt bereikt door het 
scheppen van langdurige persoonlijke re
laties, dikwijls ingekaderd in kerke lijk-reli
gieus verband, waardoor er verder nog 
maar wein ig ideologische ballast aan de 
projecten meegegeven wordt. 

" 
Humanitaire hulp 
Ontwikke lingen in de hulpverlening aan 
het buitenland zijn soms niet-gouverne
menteel en soms gouvernementeel. In de 
afgelopen winter hebben de verrassende 
gebeurtenissen in Oost Europa ons laten 
zien dat spontaan nieuwe vormen van 
hu lpverlening ontstaan. Was er in de afge
lopen jaren voornamelijk sprake van finan
ciering langs banken en werd particu liere 
hu lp aan het initiatief van de kerken over
gelaten, in de winter 1989/90 ontstond er 
veel spontane hulp 'in natura'. Deze huma
nitaire hulp werd tot voor kort voor onnodig 
en wel licht ook onbehoorlijk gehouden. In 
een van de dagbladen las ik het verwi jt van 
een Roemeen , voedselpakketten uit Ne
derland openmakende, 'Denken ze dat het 
hier Ethiopië is'. Het antwoord werd de vol
gende dag gegeven door de woordvoer
der van Het Rode Kruis in Nederland , dat 
het hier niet om voedseltransporten, alsof 
er hongersnood dreigt, maar om voedsel
pakketten gaat, bedoeld als een warm ge
baar van de Nederlandse bevolking aan 
het Roemeense volk 9 De hulp aan Oost-

derlekend door Th.H. Bot. de eerste bewindsman voor 
ontwikkelingszaken , Ministerie van Buitenlandse Za
ken , Den Haag 1966. 

9. De Volkskrant, 3 en 4 januari 1990. 
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In de economie zijn vraag- en aanbodrela
ties van essentiële betekenis Het aanbod 
wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door ondernemingen die produkten en 
diensten in marktsegmenten ter beschik
king stellen. Voor de vraag geldt dat de 
daarmee samenhangende behoefte aan 
goederen en diensten zich effectief uit, dat 
wil zeggen dat zich met de vraag ook 
koopkracht aandient. In een vrije samenle
ving wordt de keuze van de behoeften
bevrediging overgelaten aan de burgers. 
Echter met het begrip bestaansminimum 
wordt aangegeven welke basisbehoeften 
vervu ld moeten zijn wi l er van een mens
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Dat geldt zowel in het binnen- als in het 
buitenland. Bijstandsuitkeringen zi jn te 
vergelijken met ontwikkelingshulp In be
ginsel zijn bijstand en economische hulp
verlening geen subsidiëring van bepaalde 
goederen of diensten, maar een ongebon
den hulp aan de behoeftige om het be
staansminimum te kunnen bereiken. Ook 
al zijn er normen voor het bestaansmini
mum gegeven, toch mist de bijstandsver
lening als zodan ig objectiviteit. Dat geldt 
eveneens voor buitenlandse hulp. Dat be
tekent dat daarom evaluatie van de bin
nenlandse uitvoering van de Bijstandswet 
gespiegeld kan worden aan de evaluatie 
van de uitvoering van ontwikkelingshulp 
aan het buitenland. Waar naar het buiten
land toe gemakkelijker naar effectiviteit en 
efficiëntie gekeken kan worden, zou dat 
ook voor binnen landse bijstand moeten 
opgaan. 

Er zi jn enige technische hordes te ne
men alvorens men hu lp kan evalueren. 
Moet men bij de bedoeling van de gever 
sti l staan en dan bekijken in hoeverre zo'n 
bedoel ing ook gerealiseerd is? Moet men 
de verwachting en de behoeften b ij de 
hulpnemers als uitgangspunt nemen? Of 
moet men ki jken naar het effect op de wat 
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langere termijn: toegenomen capaciteit tot 
zelfverzorging, toegenomen welvaart, af
genomen armoede, honger en ziekte ook 
op langere termijn? Er is geen communis 
opinio wat afdoende evaluatie-criteria zou
den moeten zijn. 

Medefinancieringsorganisaties 
In de ontwikkel ingshulp, zoals zich die ont
wikkeld heeft na de Tweede Wereldoorlog, 
zijn elementen van een ouderwetse ont
wikkelingsleer aanwezig, zoals bijvoor
beeld: ieder natie heeft een zelfbeschik
kingsrecht; iedere soevereine staat heeft 
een regering die capabel, integer en zorg
vu ldig het algemeen belang nastreeft; ont
wikkeling is een kwestie van rationalisatie 
en modernisatie; democratie en de toe
passing van de mensenrechten werden 
vanzelf tot stand gebracht. Onder deze en 
soortgelijke veronderstellingen was het 
vanzelfsprekend dat hulp politiek en cultu
reel neutraal werd opgevat. Dit is in het 
Westen zeker gedurende de jaren vijftig en 
de eerste helft van de jaren zestig de alge
mene opvatting, terwijl de Verenigde Sta
ten zich daarvan onderscheiden door een 
politieke opvatting van ontwikkel ingshulp, 
waarin de Amerikaanse belangen ook ge
diend moesten worden. ' In Nederland 
heeft een sterke voorkeur geheerst voor 
multilaterale hulp door middel van interna
tionale instellingen. Sedert het midden van 
de jaren zestig is er echter ook een klein 
gedeelte van de ontwikke lingsgelden be
steed langs de kanalen van de medefinan
cieringsorgan isaties Wanneer we nu nog 
eens de (vierde) Nota Hulpverlening aan 
minder ontwikkelde landen inzien, dan 
worden als knelpunten achtereenvolgens 
genoemd de schu ldenlast, het voedse l
vraagstuk, de bevolk ingsaanwas en. de 
kennisoverdracht. 8 Bijna vijfentwintig Jaar 

6. Uitgewerkt in E.J.J.M. Kimman , Kwijtschelding van 
staatsschuld (Assen/Maastricht 1989, Van Gorcum): 

7. Vergelijk het rapport van de commissie onder leiding 
van Generaal Clay, The Scope and Oistribution of US 
Military and Economie Assistance Programs. maart 

1963. . d on-
8. Nota hulpverlening aan minder ontwikkeldelan en. 
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later is de vo lgorde nog hetzelfde, terwijl 
de omvang van de problemen groter ge
worden is. Er zijn twee uitersten in de be
nadering van het ontwikkelingsvraagstuk. 
Beide uitersten beschouwen het ontwikke
lingsprobleem als een langdurig proces 
en bezien ontvtikkelingshulp als een struc
turele verbetering om een of meer van de 
vier genoemde problemen dichter bij een 
oplossing te brengen. 

Van deze twee uitersten noem ik ener
zijds de politieke benadering van inter
gouvernementele contacten en anderz ijds 
de persoonli jke benadering der niet-gou
vernementele medefinancieringsorganisa
ties. Bij inter-gouvernementele contacten 
staan onderhandelingen voorop. Over alle 
bijstandsprogramma's dient opnieuw on
derhandeld te worden . Ondanks de gigan
tische omvang zijn grootte, voorwaarden 
en tijdstip van ontwikkelingshulp een vrij 
gewone kwestie ter bespreking tussen sta
ten. Soms worden er ontmoetingsbijeen
komsten georganiseerd, zoals de Club 
van Parijs of de IGGI-conferentie, waarbij 
internationale instell ingen, regeringen en 
overheidsorganen met elkaar onderhan-
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delen over de omvang en de voorwaarden 
van de hulp. 

De niet-gouvernementele contructies, 
zoals de netwerken waarmee de medefi
nancieringsorganisaties verbonden zijn, 
onderhandelen minder want er wordt naar 
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min of meer vaste partners in de landen 
gezocht, die bereid zijn de verantwoorde
lijkheid voor een project te delen. Hierdoor 
kr ijgt de hu lp steeds minder het karakter 
van een gift maar meer het karakter van 
een tijdelijke subsidie. Dit betekent verza
kelijking onder druk van de tijdshorizon , 
het tijd stip namelijk dat de hu lp niet langer 
nod ig is. Het bijzondere in de medefinan
cieringsgedachte is de poging de reci
piënten te betrekken bij het overbodig ma
ken van de hulp. Dit wordt bereikt door het 
scheppen van langdurige persoonlijke re
laties, dikwijls ingekaderd in kerke lijk-re li
gieus verband, waardoor er verder nog 
maar weinig ideologische ballast aan de 
projecten meegegeven wordt. 

... 

Humanitaire hulp 
Ontwikke lingen in de hulpverlening aan 
het buitenland zijn soms niet-gouverne
menteel en soms gouvernementeel. In de 
afgelopen winter hebben de verrassende 
gebeurtenissen in Oost Europa ons laten 
zien dat spontaan nieuwe vormen van 
hu lpverlening ontstaan. Was er in de afge
lopen jaren voornamelijk sprake van finan
ciering langs banken en werd particu liere 
hu lp aan het initiatief van de kerken over
gelaten, in de winter 1989/90 ontstond er 
veel spontane hu lp 'in natura'. Deze huma
nitaire hulp werd tot voor kort voor onnodig 
en wellicht ook onbehoorli jk gehouden. In 
een van de dagbladen las ik het verwijt van 
een Roemeen , voedselpakketten uit Ne
derland openmakende, 'Denken ze dat het 
hier Ethiopië is'. Het antwoord werd de vol
gende dag gegeven door de woordvoer
der van Het Rode Kruis in Nederland , dat 
het hier niet om voedseltransporten, alsof 
er hongersnood dreigt, maar om voedsel
pakketten gaat, bedoeld als een warm ge
baar van de Nederlandse bevolking aan 
het Roemeense volk. 9 De hulp aan Oost-

derlekend door Th.H. Bot, de eerste bewindsman voor 
ontwikkelingszaken , Ministerie van Buitenlandse Za
ken , Den Haag 1966. 

9. De Volkskrant, 3 en 4 januari 1990. 
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europese Ianden mag dan tijdelijk nog wei 
gekenmerkt worden door giften, maar een 
ordentelijke kredietverlening in een zakelij
ke relatie zal binnenkort wei op gang ko
men. 

In de jaren zestig en zeventig is de pu
blieke opinie de ontwikkelingsinspannin
gen opmerkelijk gunstig gezind geweest. 
Omdat men van aile kanten overtuigd was 
van de noodzaak en de zin van de hulp, 
werden evaluatie-projecten niet als bedrei
gend ervaren. Toch is evaluatie geboden 
want diezelfde ontwikkelingshulp produ
ceert tevens een raadselachtige paradox. 
Want, gezien de twee beginselen hierbo
ven aangegeven, blijkt dat er wei uitvoe
ring wordt gegeven aan het beginsel van 
gelijkwaardigheid of wederzijds respect, 
maar feitelijk niet altijd aan het beginsel 
van tijdelijkheid. De economische hulpver
lening is paradoxaal, want ze kan bevrij
den en welvaart scheppen, maar ze kan 
ook knechten en nieuwe afhankelijkheid 
brengen. Ze kan Ieven geven, ze kan ook 
de andere partij vasthouden. Oat gaat op 
voor de economische hulpverlening aan 
de Ianden van de Derde Wereld en ook 
vermoedelijk voor de binnenlandse bij
stand aan individuele burgers. 

Wat moet er met de bijstand gebeuren? 
Bij het verlenen van ontwikkelingshulp 
worden de genoemde twee beginselen 
van tijdelijkheid en gelijkwaardigheid bij 
de behandeling van de aanvrage, bij de 
uitvoering en bij de evaluatie achteraf ge
hanteerd. Hoe worden deze beide begin
selen gerealiseerd in de binnenlandse bij
standsverlening? Daar zien we zowel een 
ontwikkeling van periodiciteit en van af
hankelijkheid. In de ontwikkelingshulp ver
gemakkelijkt de afstand tussen donor en 
recipient niet slechts de tijdelijkheid in de 
relatie maar ook de gelijkwaardigheid. De 
vergelijking tussen ontwikkelingshulp en 
een uitkering in het kader van de Bij
standswet aan Nederlandse ingezetenen 
gaat maar ten dele op. De bedoeling van 
dit opstel is slechts om vergelijkenderwijze 
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iets over binnenlandse bijstandsverlening 
te zeggen. Zo gemakkelijk als het is om 
iets in het buitenland te evalueren, zo 
moeilijk is dat voor evaluatie van bijstand in 
het binnenland. Maar de verscheidene 
vormen van hulp kunnen toch wei enigzins 
vergeleken worden. 

Onze binnenlandse hulp bestaat vooral 
uit subsidies en giften. De twee beginse
len, werkzaam in de relatie met het buiten
land, gelijkwaardigheid en tijdelijkheid, 
worden niet gehanteerd in het binnenland. 
Met name de tijdelijkheid is afwezig bij de 
uitvoering van de Bijstandswet. Bijstand 
wordt, complementair aan het stelsel van 
sociaal zekerheidsrecht, gevoeld als een 
recht. Zo is ongeveer de toestand. En hoe 
meer de overheid de bijstandsverlening 
zelf vasthoudt, des te sterker zal het 'recht 
op bijstand' gevoeld worden, des te grater 
de afhankelijkheid, des te kleiner de kans 
op het tijdelijk karakter van die bijstand. 
Daarmee is gezegd dat de organisatie van 
de bijstand als een exclusieve staatszaak 
steeds minder in staat is 'bijstand' te ver
schaffen. We hebben bij de ontwikkelings
hulp het relatieve succes van medefinan
cierings-organisaties gezien. Zou die or
ganisatievorm ook voor de bijstand te be
nutten zijn? 

Zijn er fundamentele bezwaren? Als 
men bijstand, als overheidsplicht, ook in 
de uitvoering als een exclusieve over
heidstaak ziet, dan wei. In de grondrech
ten gaat het om beginselen, rechtsbelan
gen en waarden die de maatschappelijke 
verhoudingen en de posities van burgers 
betrokken bij organisaties mede bepalen. 
Waar het gaat over een opdracht aan de 
overheid, zoals bijvoorbeeld de zorgplicht 
in de sociale grondrechten, wordt thans te 
weinig aan het inschakelen van niet-over
heidslichamen gedacht. Niettemin impli
ceert een zorgplicht geen gouvernemente
le organisatie-vorm. Als morele verplich
ting dient de overheid wei uiteindelijk ga
rant te staan, maar de uitvoering kan 
vanzelfsprekend op een wijze die lijkt op 
de buitenlandse medefinancieringsorgani-
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saties. Oat wij dan hier ook kerkelijke orga
nisaties zoals diaconie en caritas moeten 
noemen, ligt voor de handw De zorgplicht 
die nu als een overheidsplicht geconsta
teerd word!, is ook een wederzijdse zorg
plicht. Wanneer er van sociale grondrech
ten wordt gesproken gaat het, mijns in
ziens, om een preconstitutionele zorg
plicht van de overheid die in de loop van 
de negentiende en twintigste eeuw ver
woord is ter oplossing van de Sociale 
Kwestie. De opdracht omschreven in de 
zes artikelen van de Grondwet is als een 
directe overheidstaak maar ook als een 
door de overheid ondersteunde taak van 
het middenveld te realiseren. 

Zo'n nieuwe instelling voor bijstand zou 
ervoor moeten waken zelf een soort over
heidsapparaat te worden. lmmers dikwijls 
brengt overheidsfinanciering Ievens aller
lei overheidsbemoeienis met zich mee zo
dat de ontvangende instantie zich een 
ambtelijke werkwijze aanmeet. 

Epiloog 
BiJna een halve eeuw geleden betwijfelde 
Schumpeter of het kapitalisme kon overle
ven. HiJ noemde een aantal oorzaken, zo
als onder meer produktie die niet iedereen 
bevredigt gezien vaste inkomensverschil
len en snelle mode, monopolies, afnemen
de investeringsmogelijkheden, gebrek 
aan betrokkenheid bij culturele ontwikke
lingen, het verdwijnen van de ondernemer 
als exponent van de bestuurslaag van de 
samenleving, en tenslotte de vijandigheid 
van de intelligentsia voor het kapitalisme. 11 
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De ironie van de geschiedenis is dat de 
elementen, opgesomd door Schumpeter, 
iets anders geformuleerd, eerder helpen te 
verklaren waarom Oosteuropese economi
se he ordes het begeven hebben van de 
Westeuropese stelsels. Het particuliere ini
tiatief, in het binnenland, naar de Derde 
Wereld toe, naar Oost Europa toe, is effec
tiever gebleken dan veel gouvernementeel 
verkeer. lk concludeer dat het beter zal zijn 
'bijstand' Iasser te maken van de overheid 
en een soort medefinancieringsorganisa
ties daarvoor op te Iaten richten. De mede
financieringsgedachte laat een organisa
tie-vorm toe die opgezet word! in samen
werking met de recipienten en die derhal
ve een gedeelde verantwoordelijkheid 
dragen. Zo'n medefinancieringsorganisa
tie zal beter in staat zijn van de bijstands
verlening een gelijkwaardige en tijdelijke 
zorg te maken voor degenen die het be
hoeven. En daarmee word!, mijns inziens, 
beter voldaan aan de grondwettelijke 
zorgplicht van de overheid. 

to G.J Hazenkamp. 'Kerk tussen woord en daad rn 
Chnsten Oemocrat1sche Verkenmngen ( 1988) 4-12: 
A.G. Weiler. ·oraconre en polrtiek vanurt een katholiek 
perspectref' rn Christen Oemocratische Verkenmngen 
( 1988). 100-109. 

11 J A Schumpeter. Capital1sm. Soc1alism. and 
Democracy (New York 1942. Harper & Brothers). 63-
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