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Hoe het verheffingsidee van de bijstand uit beeld verdween 

En hoe het tij kan worden gekeerd 
 

Barbara Brink en Gijsbert Vonk 

 

1. Inleiding  

In deze bijdrage onderzoeken we de rechtsgrond en de kenmerken van de sociale bijstand zoals die 

zich geleidelijk hebben ontwikkeld.  Het begrip rechtsgrond verwijst hier naar de ultieme ratio, de 

causa finalis, van de wet. Dit is geen concreet wetsartikel maar betreft het waarom van de wet, zoals 

terug te vinden is in de parlementaire stukken.  Bij de kenmerken gaat het om de belangrijkste 

eigenschappen van de wet, namelijk selectiviteit  (een beperkte doelgroep), conditionaliteit (nadruk 

op verplichtingen) en discretionariteit (de wet geeft ruimte aan de uitvoerder)  Deze kenmerken zijn 

terug te vinden in concrete wettelijke bepalingen.  

We stellen drie kwesties aan de orde. In de eerste plaats gaan we na wat sinds de invoering van de 

Algemene Bijstandswet in 1964 de ontwikkeling is geweest van de rechtsgrond. Stond aanvankelijk 

de verheffing van bijstandsgerechtigden centraal door hen een wettelijk gegarandeerd recht te 

geven, nadien is de nadruk meer komen te liggen op plichten. Vervolgens kijken we naar de 

kenmerken en stellen vast hoe er een verandering heeft plaatsgevonden naar meer selectiviteit, 

meer conditionaliteit en meer discretionariteit. We laten zien dat dit bedreigend is voor het 

verheffingsidee van de sociale bijstand, waarmee een verworvenheid in het denken over armoede en 

sociale rechtvaardigheid uit beeld dreigt te raken. 

Tot slot onderzoeken we wat de kansen zijn van een versoepeling van de drie kenmerken voor het 

karakter van de sociale bijstand. We komen tot de conclusie dat het mogelijk is om het tij te keren. 

2. Rechtsgrond: van gunst naar recht naar plicht 

De Algemene Bijstandswet (ABW) van 1964 markeerde historisch gezien het einde van een eeuw lang 

touwtrekken over de eindverantwoordelijkheid voor de bijstandsverlening (Van der Valk 1986, 

Roebroek & Hertogh 1998). Deze kwam met de wet definitief in handen van de overheid te liggen. De 

rechtsgrond veranderde van de ‘deugd der liefdadigheid’ van het voorheen bestaande stelsel van 

armenzorg, naar een recht op bijstand van overheidswege waar alle Nederlanders aanspraak op 

kunnen maken. Deze kwaliteitssprong van ‘gunst naar recht’ wordt internationaal gezien als hét 

verschil tussen de vooroorlogse armenzorg en de naoorlogse sociale bijstand (Duperoux 1966). Het is 

dit aspect dat door de grondwetgever bij de herziening van de Grondwet in 1983 werd vastgelegd: 

‘Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te 

regelen recht op bijstand van overheidswege’. 

De erkenning van bijstand als persoonlijk recht is juridisch relevant maar geldt ook als metafoor 

waarachter een vernieuwd denkbeeld schuilgaat, namelijk dat armoede niet te herleiden hoeft te zijn 

tot individuele schuld maar voortvloeit uit iemands maatschappelijke positie. Dit denkbeeld houdt 

verband met veranderende opvattingen over sociale rechtvaardigheid. De visie op het 

armoedeverschijnsel heeft vanaf de verlichting een metamorfose ondergaan die is uitgemond in de 

overtuiging dat eenieder een gelijkwaardige maatschappelijke positie moeten kunnen innemen, dus 

ook de armeren, en dat de overheid een plicht heeft hieraan een bijdrage te leveren (Fleischacker 

2005). Deze plicht manifesteert zich onder meer in de erkenning van een (grond)recht van sociale 

zekerheid en als onderdeel daarvan een recht op sociale bijstand (Vonk & Olivier 2019). De erkenning 

van dit grondrecht heeft consequenties voor de positionering van burgers die van de bijstand 
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afhankelijk zijn: niet als minderwaardig maar als gelijkwaardig ten opzichte van anderen. De 

indienster van de ABW, minister Marga Klompé, hechtte grote waarde aan deze emancipatoire notie 

van de ABW: van genade naar recht. Het ging haar erom dat bijstandsgerechtigden zich niet langer 

hoeven te schamen en niet onderdoen ten opzichte van andere burgers. Wij duiden deze ambitie in 

onze bijdrage aan met de term ‘verheffingsidee’; het ideaal dat achter de omslag van gunst naar 

recht schuilgaat.  

Dat de bijstand een recht is in plaats van gunst impliceert overigens niet dat de bijstand 

onvoorwaardelijk is. Dit blijkt ook al uit de Memorie van Toelichting bij de ABW waarin de eigen 

verantwoordelijkheid van de burger voor zijn levensonderhoud wordt onderstreept: ‘Voorkomen 

dient te worden, dat sommigen door het bestaan van een overheidsplicht tot bijstand geneigd 

zouden zijn hun eigen verantwoordelijkheid minder zwaar te nemen.’1 Om die reden wordt gestreefd 

‘naar het scheppen van mogelijkheden voor een toestand waarin de betrokkene zelf in het 

onderhoud kan voorzien’. De bijstandsvoorziening mag niet het besef van de eigen 

verantwoordelijkheid van de persoon voor zijn bestaan ondermijnen, noch belemmerend werken op 

de ontwikkeling en het functioneren van de normale bestaansvoorzieningen.  

De bijstand heeft ten doel te voorzien in de kosten van het bestaan in die gevallen dat de normale 

bestaansvoorzieningen niet of ontoereikend functioneren. Het is daarmee een laatste vangnet. De 

individuele behoeften zijn daarbij leidend. Deze zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. 

De uitkering diende hierop te worden afgestemd. 

De omvang van het beroep op de overheid door bijstandsgerechtigden nam na de invoering van de 

ABW sterk toe. Vooral in de jaren ‘80 stroomde de regeling vol, met name met langdurig werklozen. 

Hervormingen van het stelsel zijn sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw vooral gericht op het 

terugdringen van dit beroep. Het resulteerde in een roep om activering die met allerlei slogans wordt 

aangeprezen: ‘werk boven inkomen’, ‘voor wat hoort wat’ en ‘iets terugdoen voor de samenleving’. 

Dergelijke uitingen zijn meer dan alleen credo’s bedoeld om de weg vrij te maken voor aanpassingen 

in het stelsel gericht op volumebeperking. Ze vormen ook uitingen van de overtuiging dat 

uitkeringsafhankelijkheid sociale ongelijkheid bevestigt en dat alleen werk een hefboom vormt voor 

de verbetering van het lot van de onderklasse (zie o.a. de Memorie van Toelichting bij de nieuwe 

Algemene Bijstandswet (nABW) van 1996 waarin de relatie tussen het activerend arbeidsmarktbeleid 

en het wegwerken van maatschappelijke achterstanden wordt gelegd.2). De omvorming van de 

passieve verzorgingsstaat in een sociale investeringsstaat  kon rekenen op een brede politieke 

consensus (Hemerijck 2013) met steun van de belangrijkste politieke bloedgroepen: 

sociaaldemocraten, christendemocraten en liberalen (Serrano Pascual e.a. 2007; Van Berkel e.a. 

2011).  

De Wet Werk en Bijstand (WWB van 2004) ging door op de ingezette lijn van de activering richting 

betaalde arbeid. Zoals de naam van de wet al doet vermoeden heeft de wet het uitgangspunt dat 

werk boven inkomen gaat. De WWB stelt de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal om al 

datgene te doen wat nodig en mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien.  

‘Iedere Nederlander hier te lande wordt geacht zelfstandig in zijn bestaan te kunnen voorzien 

door middel van arbeid. Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, 

heeft de overheid de taak hem te helpen met het zoeken naar werk en, zo lang met werk nog 

                                                           
1  Memorie van Toelichting ABW, TK 1962-1963, 6796, nr. 3, p. 13 
2  Memorie van Toelichting nABW, TK, 1991-1992, 22 545, nr. 3 
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geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning. Deze verantwoordelijkheid 

vormt het sluitstuk van een activerend stelsel van sociale zekerheid. Werk boven inkomen dus.’3  

De Participatiewet die is ingevoerd op 1 januari 2015 zou de eigen verantwoordelijkheid van 

bijstandsgerechtigden nog verder accentueren, resulterend in een wet die moet zorgen voor een 

vangnet dat ‘mensen niet gevangenhoudt of bevestigt in hun onmacht, maar prikkelt en stimuleert 

om op eigen benen te staan.’4 

Als we de periode sinds de invoering van de ABW in ogenschouw nemen, valt op dat in geen van de 

navolgende wetten (nABW 1996, WWB 2004 en Participatiewet 2014) met zoveel woorden afstand 

wordt genomen van de rechtsgrond van het bieden van een recht op bijstand van overheidswege. 

Het bieden van een minimale inkomenswaarborg voor hen die niet zelfstandig in het bestaan kunnen 

voorzien, is een kernfunctie gebleven. Wel is opvallend dat deze functie eerder impliciet wordt 

verondersteld, dan dat er in de toelichtingen bij de opeenvolgende bijstandswetten veel aandacht 

aan wordt besteed. Als er wel naar wordt verwezen, dan wordt deze functie met zoveel woorden als 

secundair aangemerkt. De eigen verantwoordelijk voor het vinden van werk, al dan niet met hulp van 

de overheid is de primaire doelstelling geworden. De abrupte kwaliteitssprong van gunst naar recht 

die kenmerkend was voor de ABW, is daarmee opgevolgd door een geleidelijke vervanging van een 

rechtenbenadering door een plichtenbenadering. De relatie tussen bijstandsgerechtigde en de 

gemeente wordt daarbij uitdrukkelijk als een wederkerige beschouwd. Hiermee is de rechtsgrond 

van de sociale bijstand niet principieel veranderd, maar is er sprake geweest van een 

accentverschuiving. 

De geschetste koers van het bijstandsbeleid is niet zonder kritiek gebleven. Waar de een het officiële 

beleid optimistisch duidt in termen van sociale activering en lotsverbetering van de 

bijstandsgerechtigde, beschouwt de ander dit beleid als een vorm van bestraffing van de armen 

(Wacquant 2008), dominantie (Eleveld e.a. 2020) of repressie (Vonk 2014). Uitzonderingen 

daargelaten, vindt dergelijke fundamentele kritiek  weinig weerklank in de gevestigde politiek. De 

oppositie is afkomstigvan belangengroepen en onafhankelijke academici maar niet van regeringszijde 

of van officiële denktanks en commissies. In de bijdragen van deze denktanks en commissies worden 

geen principiële vragen gesteld bij de beleidsverschuiving in de richting van activering en meer eigen 

verantwoordelijkheid, wel wordt gewezen op het gebrek aan resultaat van die activering, hetgeen 

vrijwel altijd als een uitvoeringsprobleem wordt aangeduid.5 Als de gemeenten en andere betrokken 

partijen hun focus verleggen of andere instrumenten krijgen aangereikt, kan de werking van het 

stelsel worden verbeterd. Met andere woorden, de kritiek gaat niet over de rechtvaardigheid van de 

wet maar over de effectiviteit ervan. De wet zelf en de daaraan gekoppelde beleidsdoelstellingen, 

worden als zodanig niet ter discussie gesteld.  

3. De kenmerken: selectiviteit, conditionaliteit en discretionariteit  

Het recht op een bestaansminimum voor degenen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen 

voorzien is een uitgangspunt van de sociale bijstand dat in de wetgeving wordt uitgewerkt. In deze 

wetgeving komen we allerlei voorwaarden tegen die dit recht kwalificeren en die de doelgroep van 

de bijstand beperken. Hieronder worden enkele wettelijke kenmerken in kaart gebracht. 

                                                           
3  Memorie van Toelichting WWB, TK, 2002–2003, 28 870, nr. 3, p.1 
4  Memorie van Toelichting Participatiewet, TK 2011-2012, 33 161, nr 3, p. 2 
5  Bijvoorbeeld Evaluatie van de Participatiewet van het SCP, 2019 en Het betere werk van de WRR, 
2020. Uitzonderingen zijn er ook. Sommige rapporten van officiële adviesorganen formuleren fundamentele 
bezwaren tegen de koers van het beleid. Een voorbeeld is het RMO-rapport uit 2004; Verschil in de 
verzorgingsstaat. Over schaarste in de publieke sector waarbij geconstateerd wordt dat het 
socialezekerheidsstelsel niet optimaal beschermt en te weinig activeert. 
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3.1 Selectiviteit 

De bijstand is een vangnet voor behoeftigen. Het uitgangspunt is dat als mensen enige inkomsten 

hebben, de bijstand terugtreedt. Technisch vertaalt dit zich in de middelentoets: alle middelen, zowel 

inkomsten als vermogen, worden in aanmerking genomen bij de beoordeling van de vraag of er een 

aanspraak op bijstand bestaat en de hoogte van die bijstand. Het gezin speelt daarbij een belangrijke 

rol. Niet alleen wordt bijstand verstrekt als gezinsbijstand, wat inhoudt dat het recht op uitkering 

toekomt aan de echtgenoten gezamenlijk, maar ook voor de doeleinden van de middelentoets wordt 

het gezin als uitgangspunt genomen. De inkomsten van het ene gezinslid beïnvloeden dus het recht 

en de hoogte van de uitkering van alle andere gezinsleden. Inkomsten zijn in de eerste plaats 

periodieke inkomsten uit arbeid of de sociale zekerheid, maar ook bijvoorbeeld inkomsten uit 

alimentatie, de opbrengst van een verhuurde woning of een teruggave van de belasting tellen mee. 

Financiële middelen die geen inkomen zijn, zoals de waarde van een eigen huis of een spaartegoed, 

vallen onder vermogen. Eventuele bezittingen worden gewaardeerd op basis van de waarde in het 

economisch verkeer bij vrije oplevering, verminderd met eventuele schulden. De selectiviteit betreft 

dus  de financiële positie, de middelentoets vormt het instrument. 

De middelentoets van de bijstand is streng; alle inkomsten worden geheel op de uitkering in 

mindering gebracht; de vrijlatingsgrenzen zijn minimaal. Uitzonderingen, bijvoorbeeld giften, zijn 

limitatief in de wet omschreven. Hoewel het theoretisch denkbaar is dat deze vrijstellingen worden 

uitgebreid, opdat de bijstand toegankelijk wordt voor een grotere groep personen, heeft een 

dergelijke trend zich niet of nauwelijks voorgedaan. Dit is een voortvloeisel van de doelstelling om 

een laatste vangnet te bieden voor behoeftige burgers. Zo gauw iemand een beperkt inkomen heeft 

is hij of zij minder behoeftig waardoor de bijstand uit de aard der zaak moet worden verlaagd. Zo 

bezien houdt de logica van de bijstand de middelentoets als het ware gevangen zijn gestrengheid.    

Art. 31 Participatiewet bepaalt bijvoorbeeld dat alle inkomens- en vermogensbestanddelen waarover 

de belanghebbende of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken in aanmerking moeten 

worden genomen. Als de gemeente er lucht van krijgt dat werkzaamheden worden verricht, zonder 

dat hiervoor een vergoeding is verkregen, mag deze de inkomsten fictief vaststellen op het wettelijk 

minimumloon dat bedongen had kunnen worden. Het levert bijzondere casuïstiek op. Een voorbeeld 

zijn de lotgevallen van de schoonmoeder van de Amsterdamse rapper Lange Frans, waaraan enkele 

jaren geleden in de media aandacht werd besteed.6 In verband met een nekhernia was zij vrijgesteld 

van haar arbeidsverplichtingen maar nadat ze tegen de sociale dienst in Amsterdam vrijelijk had 

verklaard regelmatig op te passen op haar kleinkinderen, werd haar in de schoenen geschoven dat 

deze werkzaamheden op geld waardeerbaar waren. Het leverde een terugvordering op van ruim 

30.000 euro en daar bovenop nog eens een boete van hetzelfde bedrag. De Rechtbank Amsterdam 

stelde de gemeente in het gelijk. 

3.2 Conditionaliteit 

Het vangnet van de bijstand is er alleen voor mensen die niet in hun bestaan kunnen voorzien. Voor 

wie wel zelfstandig in zijn bestaan kan voorzien, is er letterlijk geen grond voor het verstrekken van 

bijstand. Dit houdt in dat moet worden gemonitord of bijstandsgerechtigden voldoende doen om 

zelfstandig een inkomen te genereren. Dit maakt het recht voorwaardelijk. 

De oorspronkelijke ABW was op dit punt. Art. 3 bepaalde in het eerste lid dat aan de bijstand 

voorwaarden kunnen worden verbonden ‘welke strekken tot inschakeling in de arbeid’. In het 

tweede lid van art. 3 werd bepaald dat de voorwaarden verband moesten houden met het doel van 

                                                           
6  journalistiek.npo.nl/dossiers/armoedein-nederland/290_92214-sociale-dienstduwt-oppas-oma-lange-
frans-de-schuldenin,geraadpleegd op 8 juni 2020. 



 

5 
 

de bijstand. Het derde lid schreef voor dat de voorwaarden geen beperking mogen opleveren van de 

staatkundige vrijheid, noch de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Een fraaie balans tussen 

rechten en plichten. 

Door een radicale aanscherping van de vereisten is deze balans aardig verstoord geraakt. Door 

hervorming op hervorming te stapelen, verdwijnen rechten langzaam uit de wet, terwijl 

verplichtingen worden aangescherpt. Het is een sluipend proces, een creeping conditionality zoals de 

Britse socioloog Dwyer het noemt (Dwyer 2004). Zo werd in de WWB de notie van 'passende arbeid' 

vervangen door 'algemeen geaccepteerde arbeid', een ruimer begrip dat aangeeft dat opleiding en 

arbeidsverleden van een persoon er niet toe doen. Arbeid werd ook onbeloonde arbeid die in 2010 

een wettelijke grondslag kreeg als participatiebanen. De participatiebanen werden aangevuld met de 

maatschappelijk nuttige tegenprestatie in 2015. In de Participatiewet werden allerlei aanvullende 

arbeidsverplichtingen aan het wettelijk instrumentarium toegevoegd: een verhuisplicht, een 

kledingvoorschrift, een taaleis. Kenmerkend van al deze verplichtingen is dat ze steeds zwaarder 

worden gesanctioneerd. Ook boetes op informatiefraude zijn aanzienlijk aangescherpt. Dit gebeurde 

met de zogenaamde Fraudewet uit 2013. 

Door deze veranderingen wordt de sociale doelstelling van de bijstand, namelijk het bieden van 

ondersteuning, overschaduwd door de activeringsdoelstelling. Omdat deze laatste doelstelling 

omgeven is door nauwgezette verplichtingen en harde sancties kan worden gesproken van een 

disciplineringsstreven of van een repressief stelsel (Vonk 2014).  

3.3 Discretionariteit 

Discretionariteit verwijst hier naar de beoordelingsvrijheid die de gemeente op gevalsniveau door de 

wet wordt gegund bij de vaststelling van het recht en de hoogte van de uitkering en op het gebied 

van de re-integratie. Tegenwoordig noemen we dat maatwerk. De bijstand verving de armenzorg die 

gekenmerkt wordt door de discretionariteit van de liefdadigheidsbenadering. Maar ook met de 

erkenning van het recht op bijstand in de ABW bleef de discretionariteit. Het zogenoemde 

'afstemmingsbeginsel' vereiste dat de hoogte van de bijstand werd afgestemd op de 

omstandigheden en de mogelijkheden van het individu. In 1969 werd een begin gemaakt met het 

formuleren van landelijke criteria voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Deze moesten leiden tot 

‘harmonisatie van de gemeentelijke normen voor de verlening van bijstand’ 7, waardoor ‘bestaande 

en veelal niet gemotiveerde verschillen in normen tussen gemeenten onderling’  konden worden 

opgeheven. Daarbij werd overigens aangegeven dat gemeenten meer kunnen uitkeren mocht dit 

nodig worden geacht.  

De centrale uitkeringsnormering is daarna gebleven, echter zonder de gemeentelijke discretionaire 

ruimte geheel te verdrijven, niet alleen bij de bijzondere bijstand waar de beoordelingsmarge uit de 

aard der zaak ruim is, maar ook wat betreft de bijstand voor de algemene noodzakelijke 

bestaanskosten. Met name de Participatiewet leidde tot een vergroting van de discretionariteit. Dit is 

een bewuste keuze van de wetgever met het doel maatwerk mogelijk te maken en voorzieningen 

niet langer het voorwerp te laten zijn van juridisch claimgedrag. Een voorbeeld vormt de 

langdurigheidstoeslag die werd ingevoerd in de WWB van 2004 voor mensen die langere tijd in de 

bijstand zaten. De Participatiewet verving deze door een individuele inkomenstoeslag.  ; de wijze 

waarop de gemeente hieraan invulling geeft moet wel worden vastgelegd in een gemeentelijke 

verordening. 

                                                           
7  Memorie van Toelichting Nadere regelen van tijdelijke aard ten aanzien van de bijstand in de 
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, TK 1969-1970 - 10 746, nr. 3, p. 3 
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Deze verruiming van de discretionariteit kent echter een belangrijke nuance. Ze doet zich namelijk 

alleen voor bij positief optreden, dus als er iets aan de burger moet worden gegeven. Bij negatief 

overheidsoptreden, waarbij rechten van burgers worden beperkt, zien we juist een 

tegenovergestelde trend van toenemende uniformering van verplichtingen en regels (Vonk 2015), 

zoals bij de medewerkingsverplichtingen.8 Dat geldt ook voor het sanctieregime, dat voor de 

Participatiewet gemeentelijk beleid was, en nu wettelijk is voorgeschreven. Hoe mooi de Memorie 

van Toelichting het ook verpakt, dit is een Haagse uniformeringsmaatregel in plaats van een 

decentrale maatwerkoperatie.  

De differentiatie in discretionariteit  – wel bij positief en niet bij negatief overheidsoptreden -- is geen 

goed nieuws voor de kwaliteit van de rechtsaanspraak. Als er iets gegeven moet worden aan 

behoeftigen dan wordt dit beschouwd als discretionaire gunst in plaats van een hard wettelijk recht, 

terwijl de sterke arm van de wet wordt gebruikt om iets wordt af te nemen. 

 

4. Kritische reflectie op kenmerken: de gevolgen voor bijstandsgerechtigden  

Selectiviteit, conditionaliteit en discretionariteit moge dan noodzakelijk zijn, ze zijn niet 

onproblematische. De middelentoets leidt tot stigma (Van Oorschot & Roosma 2016), niet-gebruik 

(Van Oorschot 1991), controlezucht (Vonk 2015) en genereert een negatieve werkprikkel aangezien 

elke cent  die wordt verdiend boven de zeer geringe vrijlatingsgrens onmiddellijk weer moet worden 

ingeleverd bij de sociale dienst. Om toch te zorgen voor een werkprikkel wordt de bijstandsuitkering 

laag gehouden ten opzichte van de minimumlonen. Met als gevolg dat de bijstand moeite heeft op 

het niveau te blijven van de armoedegrens (Cantillon & Buysse 2015).  

Een andere werkprikkel is om bijstandsgerechtigden met sancties te dwingen werk te aanvaarden. 

Conditionaliteit in de vorm van werksancties typeert het activeringsstreven. Maar arbeidsparticipatie 

afdwingen onder dreiging van sancties is problematisch; het leidt tot vormen van 

schijnmedewerking, of het duwt mensen in de armoede. Niet alleen het Britse onderzoek van Dwyer 

(2019) toont dit aan, het blijkt ook uit de evaluatie van de Participatiewet door het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (SCP 2019). Beoordeeld op het streven om mensen weer volwaardig te laten 

participeren op de arbeidsmarkt, valt de sociale bijstand steevast door de mand.  

De discretionariteit is problematisch vanwege de gebrekkige rechtstatelijke inbedding. Doordat 

rechten, zoals de individuele inkomenstoelsag, niet wettelijk vastliggen, is de bijstandsgerechtigde 

meer overgeleverd aan het oordeel van zijn casemanager. Gelukkig kan de rechter corrigeren. De 

Participatiewet is een landelijke regeling, waarvan de kaders door de rechter kunnen worden 

getoetst. En de uitvoering is onderworpen aan de Algemene Wet Bestuursrecht waarin de nodige 

procedurele en inhoudelijke waarborgen voor goed bestuur zijn opgenomen. Zolang toegang tot de 

rechter effectief geborgd is en burgers hiervan gebruik blijven maken, hoeven we ons niet 

onmiddellijk zorgen te maken over de proliferatie van de discretionariteit. Echter, de afkalving van de 

gesubsidieerde rechtsbijstand, de teloorgang van de sociale advocatuur en verhogingen van het 

griffiegeld kunnen het vertrouwen ondermijnen. Zo bezien zijn checks and balances in de rechtsstaat 

voor de sociale bijstand een kwetsbaar gegeven.  

Deze korte verkenning van de veranderingen in de selectiviteit, conditionaliteit en discretionariteit , 

laat zien dat deze leiden tot een inperking van de rechtsgrond, zijnde het recht op bijstand ter 

verheffing van bijstandsgerechtigden. Aangezien dit streven in geen enkele wetsevaluatie wordt 

erkend als een doelstelling van de bijstand en het succes van de wet enkel wordt afgeleid uit de 

                                                           
8  Wetvoorstel maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, TK 2012-2013, 33801. 
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uitstroomcijfers, blijft dit effect onderbelicht. Voor ons is het reden te bezien hoe de wereld van de 

bijstand eruit zou zien bij een andere invulling van selectiviteit, conditionaliteit en discretionariteit. 

 5. Mogelijkheden van soepeler regime en de gevolgen voor het karakter van de bijstand  

De gepresenteerde kritiek roept de vraag op of een koerswijziging mogelijk zou zijn. Wat gebeurt er 

als we de tendens naar selectiever, conditioneler en meer discretionariteit omzetten naar minder 

selectie, minder voorwaardelijkheid of minder discretionariteit? 

5.1 Tussen selectiviteit en universaliteit 

De aantrekkingskracht van breed toepasbare, oftewel universele sociale regelingen wordt erkend in 

recente beleidsanalyses van officiële adviesorganen, zoals die over het toegankelijk maken van het 

verzekeringsstelsel voor flexwerkers en zzp’ers (Brink & Vonk 2020). De zoektocht naar een ruimer 

toepassingsgebied kan ook betrekking hebben op de sociale bijstand. Feitelijk hebben we het dan 

over het versoepelen van de middelentoets. In de meest ultieme versie komen we dan uit op een 

bijstandsuitkering voor iedereen, hetgeen een kenmerk is van het universele basisinkomen. Als een 

bijstandsregeling een financiële bijdrage biedt aan alle ingezetenen is een regeling niet langer 

stigmatiserend en wordt vermeden dat individuen en groepen onterecht geen gebruik van de 

bijstand maken. Het is om die reden dat voorstanders van het basisinkomen steevast pleitbezorgers 

zijn van het geheel doorsnijden van elke band tussen inkomen en vermogen en uitkering (zie 

bijvoorbeeld Van Parijs & Vanderborght 2017). Maar zo een vergaande maatregel is niet eens 

noodzakelijk. Een versoepeling van de middelentoets, waarbij ruimere vrijlatingsgrenzen en meer 

geleidelijke afbouwpercentages worden gehanteerd en eventueel afstand wordt genomen van de 

partnertoets, behoort ook tot de mogelijkheden (verwijzen naar De Beer, hoofdstuk x, doet de 

redactie). De Tijdelijke Regeling Opvang Zelfstandige Ondernemers (TOZO) heeft laten zien dat een 

versoepeling van de middelentoets niet onmogelijk is, hoezeer deze regeling zijn bestaansrecht ook 

ontleent aan de bijzondere gebeurtenissen in verband met de coronacrisis. Het versoepelen van de 

middelentoets is goed voor de activering. Voor de bijstandsgerechtigden ontstaat immers een 

stimulans om een kleine of tijdelijke baan aan te nemen.  

We moeten bij dit scenario overigens bedenken dat naarmate de vrijlatingsgrenzen voor inkomen en 

vermogen ruimer getrokken worden, de groep van begunstigden groter wordt waarmee ook de 

uitgaven zullen stijgen. Het stelsel kan dan wegdrijven van het bieden van een laatste vangnet en 

meer het karakter krijgen van inkomensafhankelijke toeslagen of vormen van negatieve 

inkomstenbelasting. Dit soort alternatieve stelsels kennen weer hun eigen voor- en nadelen (wat 

betreft toeslagen zie Vonk 2020), maar dat hoeft dat geen argument te zijn tegen een mildere vorm 

van middelentoetsing in de bijstand. Wel opent dit het perspectief van een bijstandsuitkering die 

opgaat in een ruimer en eventueel volledig geharmoniseerd stelsel van inkomensafhankelijke 

toeslagen. Er is reden om dit in overweging te nemen aangezien een bijstandsuitkering -- 50 procent 

of 70 procent van het nettominimumloon --  in de praktijk verhoogd wordt met vele honderden 

euro’s per maand doordat velen in aanmerking komen voor de maximale toeslagen. De werelden van 

de bijstand en de inkomensafhankelijke toeslagen zijn dus ook huidige constellatie geen gescheiden 

werelden.  

5.2 Tussen conditionaliteit en onvoorwaardelijkheid 

Terwijl een minder selectieve bijstandsstelsel een verdelingsvraagstuk is, lijkt het versoepelen van de 

voorwaarden rond de plicht om werk te zoeken vooral een ethisch normatief vraagstuk te zijn. Er zijn 

twee argumenten om vast te houden aan de huidige verplichtende voorwaarden. Het eerste, 

paternalistische argument is de wens om mensen aan een baan te helpen. Toch blijkt er geen 

empirisch bewijs dat mensen makkelijker aan een baan komen door verplichtingen (zie onder andere 
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SCP 2019). Het tweede, op rechtvaardigheid gebaseerde argument is dat de verwachting dat mensen 

een bijdrage aan de samenleving leveren. De voorwaarden voor de bijstand voorkomen dat mensen 

zich binnen de samenleving als freerider profileren. Het is echter de vraag in hoeverre 

rechtvaardigheid daadwerkelijk is gediend met het opleggen van voorwaarden. Niet iedereen heeft 

immers dezelfde mogelijkheden, waardoor de vraag niet is of mensen willen participeren, maar of zij 

dit kunnen. Vanuit deze gedachte is het beter om mensen te begeleiden om naar werk, niet om ze te 

dwingen. Bovendien krijgen bijstandsgerechtigden door de dwingende voorwaarden een slechtere 

onderhandelingspositie op de arbeidsmarkt (White 2019). 

Het zijn dit soort bedenkingen bij de voorwaardelijkheid die door voorstanders van het universele 

basisinkomen worden aangevoerd om te pleiten voor een volledig doorknippen van de band tussen 

arbeid en minimum inkomenssteun door de overheid (zie onder andere Van Parijs & Vanderborgh, 

2017). Maar een volledig doorknippen van deze band is niet noodzakelijk om een vrijer klimaat voor 

de integratie van bijstandsgerechtigden te bevorderen. Het zou al helpen als wordt teruggevallen op 

het primaire uitgangspunt dat een bijstandsgerechtigde geacht wordt passende arbeid te aanvaarden 

waar deze voor hem beschikbaar is, waarbij de wet niet alleen oog heeft voor de verplichting die in 

dit verband voor hem of haar geldt maar ook de rechten omschrijft (Eleveld e.a. 2020). Het weigeren 

van bijstand hoeft daarbij niet te zijn uitgesloten als blijkt dat een persoon de bijstandsuitkering niet 

nodig heeft omdat hij of zij een aanbod voor een baan heeft gekregen met normale 

arbeidsvoorwaarden, en zonder dat sprake is van redelijke bezwaren die tegen die baan kunnen 

worden ingebracht. Het huidige sanctieregime wordt pas problematisch als het verder gaat dan deze 

primaire verplichting tot het accepteren van passende arbeid. Zoals de voorschriften voor de vorm 

en het aantal sollicitaties, het op tijd verschijnen bij een oproep, het medewerking verlenen aan 

allerlei onbetaalde re-integratietrajecten, het halen van taaldiploma’s, etc. Er is een bureaucratisch 

woud van controlevoorschriften waarbij aan elk denkbare misstap een sanctie is gekoppeld. Deze 

sancties zijn uiteindelijk gericht op het afdwingen van gedragsconformiteit. Ze zijn een vorm van 

onderwerping van de bijstandsgerechtigde maar staan niet langer noodzakelijk in verband met het 

oorspronkelijke doel van verheffing en het vermogen van de mensen om financieel op eigen benen 

te staan. Zo bezien liggen tussen de status quo van de repressieve sociale bijstand en de totale 

onvoorwaardelijkheid vele rijpe korenvelden. Geoogst kan al worden door uitkeringsvoorwaarden te 

versoepelen en het sanctieregime te matigen, zonder daarmee het uitgangspunt van de sociale 

bijstand aan te tasten, dat ‘moet worden gestreefd de mogelijkheden te scheppen voor een toestand 

waarin de betrokkene wèl zelf in het onderhoud kan voorzien’, zoals de Memorie van Toelichting bij 

de ABW het formuleerde. 

5.3 Tussen gemeentelijke discretionariteit en een landelijk wettelijk gegarandeerd recht 

Minder discretionariteit is goed denkbaar bij de financiële dekking van algemeen noodzakelijke 

bestaanskosten, zoals die voor huisvesting, kleding en vervoer. Het is mogelijk dat de voorwaarden 

voor dit deel van de bijstandsuitkering volledig worden geüniformeerd en gestandaardiseerd. 

Uitvoering door de gemeenten is daarbij geen vereiste. Als de algemene bijstand zou worden 

geïntegreerd met het stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen kan de regeling evenzeer landelijk 

worden uitgevoerd, met een zo beperkt mogelijke bemoeienis met de persoon van de aanvrager. 

Bezien vanuit het perspectief van de rechtszekerheid en het tegengaan van stigma van 

bijstandsgerechtigden is hier veel voor te zeggen.  

Op het vlak van de bijzondere bijstand en de re-integratietaak van de gemeenten is discretionariteit 

moeilijk weg te denken, noch wenselijk. Zoals recente rapporten van het SCP (2019), de WRR (2020) 

en ook de commissie Regulering van Werk (2020) tonen, is naast de aandacht voor scholing ook 

aandacht nodig voor het individu, door te investeren in passende hulp (Commissie Regulering van 

Werk) en door een persoonlijke intensieve benadering (WRR).  
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Als we het perspectief van dit alternatief tot ons laten doordringen, ontstaat het beeld van een 

herdefiniëring van de bijstandstaak van de gemeenten. Het hart van de financiële taak, bestaande uit 

de algemene bijstandsverlening voor de noodzakelijke bestaanskosten wordt weggehaald bij de 

gemeenten en ondergebracht bij een landelijk opererende uitvoeringsorganisatie. Maar de 

gemeente blijft verantwoordelijk voor het bieden van bijzondere bijstand en voor het helpen van 

bijstandsgerechtigden bij het vinden van arbeid of het anderszins participeren in de samenleving. 

Daarmee wordt de gemeente een ondersteunende en dienstverlenende entiteit, met taken die nauw 

aansluiten bij de uitvoering van de Wmo 2015, in plaats van een vooruitgeschoven post voor het 

realiseren van de disciplineringsambities van de Haagse overheid. Bij dit scenario is het zelfs 

denkbaar dat de band tussen de gemeentelijke bijstandsverlening en de arbeidsplicht geheel wordt 

doorgesneden. De grondslag hiervoor vervalt, want er worden geen reguliere uitkeringen meer 

verstrekt. Of een dergelijke band bij de landelijke financiële ondersteuning voor het 

levensonderhoud nog langer nodig is, is evenmin zeker. Bij andere inkomensafhankelijke 

toeslagenregelingen is van enige vorm van conditionaliteit ook nu al geen sprake.  

6. Het tij kan worden gekeerd  

We hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de accentverschuiving in de rechtsgrond van de 

sociale bijstand, waarbij de nadruk is komen te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de 

burger voor zijn levensonderhoud.  De omslag van gunst naar recht die de invoering van de 

Algemene Bijstandswet markeerde, is geleidelijk vervangen door een plichtenbenadering. Deze 

verschuiving heeft sporen achtergelaten in de concrete inrichting van de wet. De middelentoets is 

onverminderd streng gebleven, verplichtingen en sancties zijn aangescherpt en de discretionariteit 

wordt zo ingezet dat het uitmondt in een verzwakking van de rechtspositie. We hebben 

beargumenteerd dat deze aanpassingen afbreuk doen aan de realisering van het verheffingsidee van 

de bijstand.  We hebben dit achterliggende idee van de sociale bijstand in verband gebracht met 

moderne denkbeelden over sociale rechtvaardigheid en het daaruit afgeleide grondrecht van de 

sociale zekerheid (en de sociale bijstand).   

Ook hebben wij getoond dat het tij van het bijstandsbeleid gekeerd kan worden, door minder 

strenge voorwaarden te hanteren bij de middelentoets en de conditionaliteit, en de rol van de 

discretionariteit te beperken tot de bijzondere bijstandsverlening en het bieden van ondersteuning 

bij integratie. Met het bewandelen van deze alternatieve routes wordt naar onze mening het 

verheffingsidee van de sociale bijstand beter gediend dan nu het geval is. Deze routes betekenen 

geenszins een terugtred naar de ABW van 1964. Met name bij het denkbeeld van een landelijke 

uniforme uitvoering van een bijstandsregeling voor algemene bestaanskosten, zou een nieuwe 

situatie ontstaan. Als een dergelijke regeling uitgaat van een versoepelde middelentoets en tevens 

de band met arbeid zou versoepelen of zelfs geheel doorknippen, ontstaat het perspectief van een 

landelijke bijstandsverlening die samen met andere toeslagenregelingen wordt omgevormd tot een 

gegarandeerd minimuminkomen. Met als kenmerk een wettelijk gegarandeerd recht op financiële 

ondersteuning van overheidswege bij lagere inkomsten van gezin of individu (al naar gelang 

waarvoor wordt gekozen; zie  het hoofdstuk van Paul de Beer). De bijstandsverlening op 

gemeentelijk niveau valt dan terug op een residuele functie, sterk discretionair en volledig gericht op 

ondersteuning, met grote verwantschap aan de maatschappelijke dienstverlening van de WMO. Dit 

moge toekomstmuziek lijken maar bedacht moet worden dat het Kabinet Rutte III inmiddels een 

heroriëntatie heeft aangekondigd op het stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen, waarbij de 

optie van een enkele huishoudtoeslag (ter vervanging van alle andere toeslagen) op tafel ligt. Tevens 

is aangekondigd dat opnieuw gekeken moet worden naar de gemeentelijke ondersteuning aan de 

armste bevolkingsgroepen. Het perspectief van een landelijk minimuminkomen aangevuld met 

residuele bijstand op gemeentelijk niveau past in dit plaatje.  
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