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RECLASSERING

de gevangenisstraf in discussie

De Humanistische Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid hield
onlangs een conferentie naar aanleiding van het door deze werkge-
meenschap uitgegeven cahier over de gevangenisstraf. In dit cahier
werden, in een 3-tal artikelen van de hand van mevrouw mr. H. Sin-
ger-Dekker, mr. H. B. Engelsman en mr. B. H. Rümke, enkele aspecten
van dit vraagstuk belicht.
Van de secretaris van de H.W.G. ontvingen wij een verslag van de
dicllssie dat wij gaarne hieronder plaatsen.

Redactie

We moeten zoeken naar andere vormen van straffen dan we nu gewend zijn:
aldus de heer mr. H. B. Engelsman op de conferentie van de Humanistische
Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid, die op 11 maart jl. in aansluiting
op de jaarvergadering plaatsvond.
Vooraf aan de discussie over 'DE GEVANGENISSTRAF' hield de heer P. E.
Hutte een inleiding. Als onderwerp voor de inleiding stond op de agenda 'De
bejegening'. Deze zou worden gehouden door de heer C. J. F. van Veen, doch deze
was ter elfder me door ziekte verhinderd. Gelukkig bleek de heer Rutte op korte
termijn als vervanger beschikbaar. Door de geringe tijd van voorbereiding kreeg
de inleiding uiteraard een wat ander karakter, maar droeg voldoende discussie-
materiaal aan, naast de reeds eerder toegezonden artikelen. "
In de inleiding stelde de heer Hutte een tweetal punten centraal t.W. de resooiali-
sering in het gevangeniswezen enerzijds en de reclassering"anderzijds. Uiteraard
betreft dit een zo uitgebreid en problematisch vraagstuk, dat hij sleohts enkele
zaken naar voren kon halen. Rij ging met name in op de knelpunten die tussen
de resocialiseringsarbeid en de reclasseringsarbeid liggen. Omdat men vanuit zo-
wel historische als vanuit feitelijke functies in verschillend kader werkt, kan langs
elkaar heen werken ruietuitblijven, hoewel door het onlangs op gang gebrachte ge-
sprek mogelijk verbetering kan komen. Tot op heden is er, zo stelde de heer
Rutte, te weinig coördinatie.

" Cahier nr. 1, UitgaveH.W.G. in de P.v.d.A.,Tesselschadestraat31, Amsterdam.
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De taken van de reclassering zette hij voor de conferentiebezoekers in duidelijke
bewoordingen uiteen.
Een forum, dat na de groepsgesprekken optrad, behandelde enkele van de vraag-
punten over het onderwerp. Orider voorzitterschap van dL Th. J. van Veen spra-
ken de forum leden mevrouw Singer-Dekker en de heren Engelsman en Hutte
onder meer over het uitgeven van de 'vel'klaringen omtrent het gedrag', het in-
lichten van werkgever en collega's over het feit, dat een ex-gedetineerde in het
bedrijf werkzaam is, het contact met het gezin, de problemen binnen de gevange-
nismuren en de motieven tot vrijheidsbeneming.
Van de behandelde onderwerpen willen we er hier enkele wat meer belichten.

werkgever en collega's inlichten?

Na de teru0keer van de delinquent in de maatsohappij en het wederom in een
bedrijf, op een kantoor of waar dan ook met medewerking van de reclassering
een plaats gevonden te hebben, komt de vraag aan de orde of het nuttig en verstandig
is de collega's omtrent zijn verleden in te lichten. Dat uiteraard de directeur
en/of de bedrijfsleider en/of de personeelschef van het verleden op de hoogte
dient te zijn is als regel geen vraagpunt. Bij het sollicüatiegesprek zal dat niet ver-
zwegen kunnen worden. Veelal zullen edhter de overige personeelsleden, tenzij
betrokkene vOOl;heen in het zelfde bedrijf werkzaam was, niet op de hoogte zijn.
Aangezien echter roddel, met name in de kleinere plaatsen, toch wel tot het be-
kend worden kan leiden, is directe, en dan juiste, inlichting, zeker aan de naaste
collega's wel gewenst.
Zou de voormalige delinquent zelf inlichting aan diegenen die in zijn toekomstige
werkomgeving dagelijks met hem samenwerken, niet wensen, dan zal aan die ver-
langen tegemoet moeten worden gekomen. In dat geval Z<'llhem van de kant van
de reclassering duidelijk worden gewezen, op de mogelijke bekendwoi'ding van de
feiten - en dan wellicht niet juist en niet volledig - via andere wegen. Dan
kan een moeilijke en in een aantal gevallen mogelijk zelfs een onhoudbare situa-
tie gaan ontstaan. Afweging van voor- en nadelen, samen met de bet':okkene
voordat hij zijn werk in het bedrijf aanvangt, is derhalve van groot belang.

bewijs van goed zedelijk gedrag

Hoewel het 'Bewijs van goed zedelijk gedrag' niet meer in de oude VOlm bestaat
en men thans spi"eekt van 'verklaring omtrent het gedrag', is de oude benaming
tooh nog sterk in zwang. Helaas moet worden geconstateerd, dat niet alleen de
oude naam, maar ook nog een deel van de oude begrippen rondom dit 'bewijs'
in de praktijk worden gebruikt. Dit uiteraard ten nadele van hen, die eens - soms
jaren geleden - iets op hun kerfstok hadden. Hoewel dus in wezen een aantal ja-
ren na een vergrijp het sh"afblad officieel 'schoon' is en een verklaring omtrent
het gedrag ;zonder bezwam" kan worden afgegeven, schijnen restanten van de oude
VOlmte blijven hangen.
Verdere vermiIdering van aantekeningen op het sh"afblad en veliaring is gewenst
om, met name de eenmalige delinquent niet jaren en jaren te blijven achter-
volgen.

hoe staat de overheid tegenover ex-delinquenten?

De overheid, die wel aandringt om ex-delinquenten een plaats in de maatschap-
pij te hergeven, zal zelf, zowel onmiddellijk na het ondergaan van de straf als
in een later stadium, bij sollicitatie op de normale wijze, soepeler kunnen worden
bij de herplaatsings- respectievelijk plaatsingsmogelijkheden.
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Niemand kan volhouden, dat overheidsposities op alle gebieden van die n aard
zijn, dat plaatsing van voormalige delinquenten onmogelijk is. Men kan zidh voor-
stellen, dat er bepaalde uitzonderingen zullen zijn waar plaatsing niet gewenst is,
doch datzelfde geldt voor het gewone bedrijfsleven.
Ook de overheid zal met de afgegeven 'verklaring omtrent het gedrag' als uitgangs-
punt moeten werken bij het aannemen van personeel. Het forum achtte het onjuist
indien de overheid, door de bijzondere mogelijkheden waarover zij beschikt, zich
zou laten voorlichten over een strafblad, waarover volgens de wettelijke regeling
na vastgestelde periode, in feite aan derden geen inlichtingen meer mogen worden
versh'ekt en op grond daarvan toeh tot afwijzing van een sollicitant zou komen.

vergelding of bescherming

Wat is het uitgangspunt bij straf? Vergelding - voor het door de delinquent ge-
pleegde feit - of bescherming van de maatschappij tegen de delinquent en/of
omgekeerd en ter vom-koming van herhaling? De beoordeling of van vergelding
of van bescherming gesproken kan worden is natuurlijk mede afhankelijk van het
gepleegde delict. Als regel zullen beide elementen een rol spelen en men beoogt
een zekere evenredigheid tussenbeide in de opgelegde straf. In vele gevallen waar
vel'gelding de belangrijkste factor is - een factor die overigens bij iedere sh'af niet
weg te denken is - zal gedacht kunnen worden aan andere sh'afvormen. Hierbij
valt dan bij voorbeeld! te denken aan de zgn. weekendstraffen (straf te ondergaan
in de vrije tijd) en het in sterkere ma,te opleggen van - hogere - geldboeten in
plaats van vrijheidsbeneming. Langdurige vrijheidssh'affen, waarbij zowel voor
gestrafte als gezin grote problemen opdoemen, zullen tot de uitzonderingen moe-
ten gaan behoren.
Geldboeten worden echter vaak gezien als een te lichte sh'af. Men ,herkent hierin
te weinig de door sommigen gewenste teruggekaatste leedtoebrenging. Doch ook bij
de geldsh'af is er duidelijk sprake van leed toebrenging en wel in de vorm van
'leed in de portemannaie".

langdurige vrijheidsbeneming

Het werd reeds hierboven genoemd dat langdurige vrijheidsbeneming grote pro-
blemen voor gestrafte en gezin meebrengen. Het vervreemden van de buiten-
wereld door het ontbreken van contact met het leven buiten de muur van de gevan-
genis gedurende langere tijd, maakt de aanpassing bij de terugkeer in de maat-
schappij bijzonder moeilijk. Doch ook tijdens de detentie zijn er vele problemen.
Naast de problemen, clie de delinquent beh'effen binnen de gevangenismuren,
waarvoor adequate oplossingen gevonden moeten worden, zeker bij langdurige
vrijheidsbeneming, zijn uiteraard ook de problemen van het gezin thuis. Zo
spreekt men wel veel over b.v. de seksuele problematiek waarmede de gevangenen
worstelen en waaruit naar men zegt een grote mate - cijfers omtrent de mate waarin
zijn 'Overigens niet bekend - van homoseksualiteit voorkomt. Opgemerkt moet dan
worden, dat men bij de discussie over de seksuele nood dan echter te vaak deze
eveneens bestaande problematiek bij de thuisblijvende echtgenote niet betrekt.

open gevangenis

Een ongeveer IO-jarige ervaring met enkele open gevangenissen geven goede re-
sultaten te zien. Het plaatsen van gedetineerden in zo'n gevangenis voor de laat-
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ste 5 maanden van zijn detentie (om in aanmerking te komen moet men wel aan
bepaalde voorwaarden voldoen) maakt dat bij de invrijheidstelling de wereld
buiten de muren reeds is geproefd en het vergemakkelijkt de aanpassing aanzienlijk.
Tijdens het verblijf in een open gevangenis worden de betrokkenen in het ge-
wone bedrijfsleven geplaatst. Uiteraard blijven er een aantal beperkingen van be-
wegingsvrijheid tijdens het verblijf, doch als een overgangsfase blijkt het vele
voordelen te hebben en goed te voldoen.
Verdere uitbomv van dit systeem kan tegemoetkomen aan vele van de thans nog
bestaande moeilijkhedenvan aanpassing bij terugkeer in de maatschappij.
De bijeenkomst van de HWG had niet tot doel de vraagstukken rondom de gevan-
genisstraf op te lossen - wie zijn wij dat wij dat al zouden kunnen - doch slechtls
de discussie in deze kring los te maken en begrip te krijgen voor de problematiek.
Het oahier en de bijeenkomst zijn 'daarin nam-mijn gevoel ten volle geslaagd.

COR DE VRIES

de begeleiding van de jonge gedetineerde

In de gestichten van het Gevangeniswezen verblijven veel jonge gedetineel'den.
Nemen wij de 'leeftijd van oiroa 18-25 jaar, dan blijkt uit de strutistiekendat circa
39%van de totale bezetting in de gestiohten uit gedetineerden van die leeftijds-
groep bestaat. Dat is tenminste het percentage dat voor heit jaar 1964 gold. Het
aantal jongeren 0 n der 21 jaar bedroeg niet minder dan ongeveer 20%.
Bij de Directie van. het Oevangeniswezen, die op het Ministerie van Justitie in
Den Haag zetelt, is dan ook veel aandaoht voor deze leeftijdsgroep en zijn voor
deze jeugdige gedetineerden drie gesltiohtenbestemd en wel in Alkmaar, in Vught
en in Zutphen, terwijl onlangs het penitentiair trainingskamp 'De Corridor' in
Noord-Brabant werd geopend, waarover we in een van de volgende nummers
nog wel eens zullen beriohten.
Onder deze gestiohten voor jeugdige gedetineerden neemt de 'Bijzondere Gevan-
genis voor Jonge Mannen' te Zutphen (in de wandeling jeugdgevangenis ge-
noemd) een afzonderlijke plaats in. De reden hiervan is dat degenen die in de
jeugdgevangenis verblijven, daartoe uitdrukkelijk door de rechter zijn veroor-
deeld. Dit is dus als het ware een bijzondere selectie, omdat deze niet door het
gevangeniswezen gebeurt, maar door toedoen van een reohtbank, die daartoe be-
slist op .grond van hem in een voorliohtingsrapport over de jeugdige delinquent
verstrekte gegevens.
Doel van deze 'Vormvan straf, zoals die sinds 1937 bestaat, is de mogelijkheid te
openen om door een op heropvoeding .gerichte tenuitvoerlegging tot 'verbete-
ring' van jeugdige delinquenten mede te werken. De strafduur kán belangrijk
verkort worden; de voorwaardelijke invrijheidstelling is voor deze groep gedeti-
neerden namelijk rèeds na een half jaar mogelijk.
Onlangs ontvingen wij het vijftiende jaarverslag van de Reclasseringscommissie,
die speciaal ten behoeve van deze jeugdgevangenis is ingesteld. Daaruit blijkt
dat er in de loop van 1966 in totaal 102 jongemannen het gesticht zijn binnen-
gekomen en in diezelfde periode er 108 met voorwaardelijke invrijheidstelling de
gevangenis verlieten.
Deze reclasseringscommissie heeft onder meer tot taak om de vOOlwaardelijke
invrijheidstelling van de jeugdigen voor te bereiden in samenwerking met de
directie van het gesticht en de reclasseringsvereniging die het 'toezicht' op zich
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zal nemen. Aan het eind van het jaar bleken er 207 jongemannen te zijn met
wie de instellingen contact ond81"hielden.De reclasseringscommissie vO'lgt deze
nazorg doordat zij de rapporten van de instellingen ontvangt.
Deze reclasseringsbegeleiding blijkt geen gemakkelijke zaak. Een begeleiding van
moment tot moment zoals in de jeugdgeV'angenis het geval is, is in de vrije
maatschappij niet mogelijk.' Veel moet overgelaten worden aan het verantwoor-
delijkheidsbesef en het initiatief van de reclassent, aldus het verslag. 'Het inzicht
in eigen begr811sdheiden geringe standvastigheid is meestal klein, de illusie van
eigen prestatievennog811en zelfstandige oordeelsvelling daarentegen groot. Ver-
meende reohten worden meestal door een vergrootglas gezien; reële plichten
achteloosop zijde geschoven.'
Het verslag constateert verder dat een zekere kentering op de arbeidsmarkt het
vinden van geschikt wel,k soms bemoeilijkt, terwijl het moeiZiamezoeken naar
een kosthuis in sommige gevallen de tijdige afhandeling van de v.i.-voorbereiding
min ofmeer stagneelt.
Gedurende tien jaar wordt door de reclasseringscommissie nagegaan, hoe de
voorwaardelijk in vrijheid gestelde jongemannen zich maatschappelijk hebben we-
ten te handhaven. Dat levert interessante gegevens op, waarvan wij u er hier
slechts enkele vermelden willen. ;
Nan de 96 jongemannen die in 1961 met V.i. gingen,:waren er 28 die voor het
eerst met .de justitie in aanraking. waren geweèst (Brst offendel's). Van deze
28 recidiveerden er in de loop va~' 5 jaar 10 jongeirt~nnen, dat is dus 36%.
U ziet, een nogal hoog aantal. Hieruit blijkt wel d~t ,der'tot jeugdgevangenis ver-
oordeelde jeugdigen tot de zwak màa,tsohappelijkê groep van onze samenleving
behoren. ' ' , , "
Nog een ander beeld. In 1956, tien jaar geleden dus; vèrlieten 96 jeugdigen het
gestioht. Van de .thans 91 overlevenden waren er 36fu'st offenders. Van hen
blijken 20 jongemannen opnieuwsh.afbare feiten te hebben gepleegd, dat is
55%van deze groep. Inderdaad een vrij somber beeld.
Het verslag zegt dat oorzaken 'hiervoor moeilijk zijn aan te geven. vVel wijst
men op enkele belangrijke punten. 'Uit de rapporten ,die over deze jongeman-
nen zijn uitgebracht, h'eft steeds opnieuw en vooral ook steeds meer, de trieste
achtergronden van hun leven. Maar daarnaast de bijzondere mate van scheef-
groeien, onaangepastheid en gestoordheid van een groot percentage van hen. Dat
vraagt een bijzondere ,aandacht en een frequente begeleiding.'
De duur van de proeftijd is gemiddeld ongeveer twee jam. 'Men kan zich af-
vragen of deze periode van hulp- en steunverlening niet te kort is'. De vers,lag-
gever pleit voor een minimale periode van 3 jaar en de mogelijkheid 'Van even-
tuele verlen!9Ïngvan de proeftijd bij recidive, zoals dit ook bij de voorwaardelijke
veroordelinghet geval is.

P. E. HUTTE
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MAATSCHAPPELIJK WERK

in cijfers

Enige tijd geleden ontvingen wij het door het Ministe'l"Ïe vun C.R.M. uitgebrach!te
statistische cahier na". 1, waarin een schat van gegevens is verwerkt met 'betl'ekking
tot het brede terrein dat tegenwoordig door het man:tsohappelijk werk besb"eken
wordt. Het leek ons wel interessant om met een aantal gegevens uit dit overzioht
onze lezers eens een kijkje 'achter de schennen te ,gunnen.
Wij hebben ons beperkt tot de gegevens die beb'ekking hebben op het algemeen
maatschappelijk werk; een keuze die wel begrijpelijk is, omdat de vereniging
juist op dit terrein zeer actief is.
Er waren in Nederland in 1960 plm. 675 gesubsidieerde maatschappelijk werkers
werkzaam in het algemeen maatschappeli;k werk (op een totaal van 9661, dat
in 1960 bij de volkstelling maatschappelijk werker als beroep opgaf). Dart is plm.
7 % van dit (aanvechtbare) totale aantal. Bij de 908 krachten in 1963, weJ.'kzaam
in het algemeen maatschappelijk werk, blijken 829 vrouwelijke te zijn. Het totaal
aantal vrouwelijke geregistreerde maatschappelijk wersters is 2060. 41 % zit dus in
het algemeen maatschappelijk werk.
Hoe het staat met de opleiding van de in het algemeen maatschappelijk werk
gesubsidieerde krachten kunnen we uit de volgende cijfers lezen:
'vVe nemen weer de plm. 900 krachten in het algemeen maatschappelijk werk als
uitgangspunt. Hiervan blijken 3,5 % een voortgezette opleiding te hebben ge-
noten, 66,1 % een opleiding aan een Sociale Academie, 16,7 % volgen een urgentie-
opleiding, terwijl 13,3 % anderszins opgeleid, toch werkzaam is in het algemeen
maatschappelijk werk. Het bleek eveneens dat naarmate de leeftijd hoger is, de
opleiding het minst 'gericht' bleek te zijn, overigens ook wel begrijpelijk, want
het is vooral na de Tweede 'vVereldoorlog 'geweest, dat de beroepsopleiding zeer
is uitgebreid.
Een veel voorkomend probleem in het maatschappelijk weJ.'k, dus ook in het
algemeen maatschappelijk werk, is ,het 'verloop onder de medewerkers. Van de
mannen bleek 50 % een gemiddelde te ,hebben van twee jam" per diemtbeh'ekking;
voor de vrouwen ligt het nog 'iets ongunstiger, nl. 54.%. Bij de jongere generatie,
d.w.z. bij lieden onder de 32 jaar, komen we zelfs op 70 % met niet meer dan 2 jaar
per dienstbeb"ckking.
De religieuze gebondenheid van het algemeen maatschappelijk werk blijk!t uit
het volgende:
48 % van de maatschappelijk werkers met diploma Sociale Academie is rooms-katho-
liek.
In het algemeen maatschappelijk werk is 56 % L-k.
In het a.m.w. is dus het aandeel van de L-k. relatief b'roter dan in het totaal van
het maatschappelijk werk.
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Voor de hervormden zijn deze cijfers resp.: 22%-21% %. Bij de gereformeerden:
8 %-6~%.
Bij de ,overigen': 20%-17%. Bij de niet-rooms-katholieken ligt het accent dus omge-
keerd.
Het maatschappelijk werk ontwikkelt zich niet alleen in methodisohe zin, ook
qua reikwijdte, mobiliteiten wat dies meer zij 'gaan we steeds vooruit. Van de 908
krachten in het .algemeen maatschappelijk werk rijden er 107 in een (gesubsidieer-
de!) auto, waarvan de helft in gebruik is bij r.-k. maatschappelijk werkers, en
de andere Ihelft bij gerefOlmeerden, .hervOlmden en 'anderen.' Van dit 'totale aan-
tal blijkt naar verhouding Zeeland met 11 auto's op 19 functionarissen er het best
af te komen. Noord-Holland en Zuid-Holland met respectievelijk 12 op 166 en 17
.op 233 komen er naar verhouding het slechtst af. We moeten hierbij wel in het oog
houden dat juist in deze beide provinoies de s'teden Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam liggen waar een aantal bureaus is gevestigd, waaraan nogal wat maat-
schappelijk werkers zijn verbonden die geen gesubsidieerd autnvervoer nodig
hebben.

de spreiding van de werkers

De plm. 900 maatschappelijk werkers zijn werkzaam in geheel Nederland. Hoe
de verdeling ligt, moge u aantreffen in het volgend overzicht, waarbij eveneens is
vermeld het aantal inwoners per maatschappelijk werker.

Gemiddeld aantal m.w.'s per instelling aantal inwoners per m.w.

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid- Holland
Zeeland
Noord- Brabant
Limburg

1,2
0,9
0,9
1,4
1,7
2,0
2,7
2,3
0,9
1,8
1,9

41.000
26.000
27.000
13.000
14.000
12.000
13.000
12.000
15.000
10.000
14.000

Het totaal geeft een nogal triest beeld van de bureaugrootte; veel instellingen be-
schikken statistisch nog niet over één volledige maatschappelijk werker.
De verhouding tussen aantallen maatschappelijk werkers en inwoners vertoont hier
en daar ook nogal wat verschillen. Vergelijk Groningen met Noord-Brabant. Het is
moeilijk om hier een lijn in te ontdekken; er kan in het algemeen echter worden gere-
kend op één maatschappelijk werker Ol) 15.000 inwoners. Uit dit overzicht valt in
ieder geval af te lezen, dat het vooral het Noorden is dat nogal achterloopt bij de
rest van het land. Maar dan moeten we ervanuit gaan dat de cijfers in het zuiden
de goede verhouding weergeven. Om van verschil in behoeften niet te spreken.
Hoe het staat met de vacatures, leert ons het volgende: Op plm. 900 in dienst zijnde
functionarissen zijn 212 vacatures, dat is nogal iets, dunkt ons.

slotopmerkingen:

De lezer zal begrepen hebben dat wij met dit overzidht niet de pretentie hebben
een volledig (zij het statistisch) beeld te geven van het algemeen maatschappe-
lijk werk. Wij dachten er alleen goed aan te doen u te confronteren met een aantal
cijfers met wat commentaar. (Onze recente pogingen tot planning vonden in deze
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A. DE PAAUW

cijfers zelfs enige aanduiding.) Mocht u toch een conclusie, zij het een zeer voorlopige,
willen hebben (het betreft hier cijfers van 1963), dan kan gesteld worden dat het
algemeen maatschappelijk werk zich in de komende jaren vermoedelijk zowel in
kwantitatieve als kwalitatieve zin zal blijven ontwikkelen. Het vervullen van de
zich steeds uitbreidende lijst van vacatures zal voorlopig een groot probleem blij-
ven, gezien het feit dat de opleidingen de vraag nog niet kunnen bijhouden. Vooral
door 'het naar verhouding toch wel grote verloop in het marutschappelijk werk
hoeven we bepaald niet optimistisch te zijn ten aanzien van de binding tussen in-
stelling en medewerkers. Een gemiddelde van 2 jaar dienst voor meer dan de
helft van de medewerkers stemt niet prettig. De overheid geeft ons de gelegenheid
om het werk uit te breiden. Wij worden tegelijkertijd gehandicapt door een tot nu
toe nog onvoldoende aanbod.' Laat ons hopen dat het beeld bij de volgende uitgave
van statistische gegevens over het (algemeen) maatschappelijk werk gunstiger zal
zijn.
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hulpverlening aan adolescenten

Ontleend aan het jaarverslag 1966 van het Algemeen Centraal Bureau voor de
Geestelijke Volksgezondheid.
Een studiegroep die de vraagstukken rondom de problemen en noodzakelijke voor-
zieningen met betrekking tot de adolescenten bestudeerde,! is met haar eind-
rapport gereedgekomen. De opdracht was na te gaan, in hoeverre het in ons
land gegroeide stelsel van maatsdhappelijke voorzieningen van raad- en hulp ge-
vende aard, organisatorisch en inhoudelijk is afgestemd op de behoeften en pl'O-
blemen van de adolescenten en in hoeverre onze maatschappij, waar repressief
optreden is gf'boden, de nodige waarborgen heeft weten te scheppen voor een
adequate benadering van de jonge man of vrouw, die met de samenleving in
botsing is gekomen.
De studiegroep komt in haar rapport~ tot de conclusie, dat de voorzieningen in
onze maatschappij onvoldoende ingesteld zijn op hulpverlening aan adolescenten,
een manco dat mede veroorzaakt wordt door de onvoldoende systematische ann-
dacht, die in wetenschap en opleiding aan deze leeftijdscategorie wordt besteed.
Psychiaters, psychologen, criminologen en maatschappelijk werkers, die door op-
leiding en ervaring op dit terrein deskundigheid hebben verworven, zijn uiter-
mate sdhaars. Bovendien bestaat er geen samenhangend beleid ten annzien van
de categorie adolescenten in de samenleving en worden de voorzieningen weinig
gecoördineerd opgezet. Gezien de veelheid van publikaties hieromtrent staan wij
met deze constateringen niet alleen. De studiegroep is eohter van oordeel, dat
de bemoeienissen, die thans vanuit zeer verschillende posities en werkvormen
worden ondernomen om de kloof tussen adolescenten-problematiek en voorzieningen
te overbruggen en de beleidsvorming hieromtrent te bevorderen, meer effect
zouden hebben en tot een grotere samenhang in het voorzieningenpatroon zouden
leiden, indien hieraan door een cenh'aal orgaan voortdurend aandacht zou kun-
nen worden besteed.
Om bovenvermelde reden acht de studiegïüep het wenselijk te komen tot het
samenbrengen van deskundigen. Een stuwgroep 'Pro Adolesoentia' zal in het
leven moeten worden geroepen, bestaande uit vel'tegenwoordigers van relevante

1) Deelnemers aan de studiegroep waren: mej. prof. mr. J. C. Hudig, mej. drs. M. A.
Lombaers, dr. G. Mik, dr. D. Zuithoff, P. J. Piebenga, zenuwarts, mr. J. Le Poole en
drs. G. J. Nijhof, secretaris.

~) Een exemplaar va~l dit rapport kan aan belangstellenden worden toegezonden door
de Stichting Alg. Centr. Bureau voor de Geestelijke Volksgezondheid, Maliestraat 12,
Utrecht.
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disciplines en van die wel,kvormen, die bij de uitoefening van hun taak bij de
adolescentie-problemen beh'okken zijn (hierbij wordt gedaoht. aan de geestelijke
gezondheidszorg, het maatschappelijk en sociaal-cultureel werk, het jeugdwerk,
de justitie, de kinderbescherming e.a.) Door middel van een dergelijke cenb'a-
lisatie zal vanuit versdhillende perspectieven aan de beleidsvorming, -toetsing en
-ontwikkeling kunnen worden gewerkt. De mogelijkheden van continuïteit in de
beleidsontwikkeling worden door een dergelijke centralisatie bevorderd. Ter wille
van een optimale realiseringsmogelijkheid van dit beleid zal een intensieve rela-
tie met de overheid moeten worden opgebouwd.
Het rapport is van grote betekenis te achten VOor de beleidsontwikkeling met be-
trekking tot de problemen rondom de adolescenten.

P.A.

'wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering'
door g. p. sijses (uitg. re kluwer prijs f 7.50)

De Tweede Kamer van. de Staten-Generaal heeft de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering aangenomen. Venvacht mag worden dat de Eerste Kamer dit
goede voorbeeld binnenkort zal volgen, waama minister Veldkamp zijn voornemen,
om de nieuwe wet met ingang van 1 januari 1967 in te voeren, kan verwezenlijken.
Nu de inwerkingtreding van de Wet op de arbeidsongesohiktheidsverzekering der-
halve binnen afzienbare tijd te verwachten is, ontstaat er behoefte aan een ruime
voorlichting, die zich niet alleen uitstrekt tot hetgeen de "Vet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering inhoudt, maar tevens aandacht schenkt aan de liquidatie
en overgang van reohten welke deze op handen zijnde omwenteling met zich mede
brengt. Het is zeker niet overdreven om hier van een - zij het ook zor6TVuidigvoocr-
bereide en gereglementeerde - omwenteling in de sociale arbeidersverzekering
te spreken. Dit feit plaatst ieder die, in verband met de aard van zijn werkzanm-
heden, te maken heeft met de uitvoering van de sociale verzekedng, voor de nood-
zaak om zich opnieuw te oriënteren.
Want niet alleen herkent men in de nieuwe wet nog maar weiriig van de bestaande
wetgeving, ook de Ziektewet wordt aanzienlijk gewijzigd. Voorts zullen de onge-
vallen- eninvaliditeitswetten vervallen, hetgeen met zich brengt dat ingewikkelde
regelingen voor de liquidatie- en de overgangsrechten reeds zijn of nog zullen
worden getroffen.
Dit boekje beoogt de lezer in staat te stellen zich in een kort bestek een zo volledig
mogelijk beeld te vormen van de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering, zo-
als deze in de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is
geregeld. Tevens wordt een schets gegeven van het reeds gememoreerde liquidatie-
en overgangsrecht, teneinde de lezer ook hiermede vertrouwd te maken. Uiter-
aard legt de omvang van dit boekje beperkingen op, zodat diverse onderwerpen,
die weliswaar in het kort zijn uiteengezet, niet diepgaand zijn behandeld. Het
geeft echter een goede oriëntering van de gehele stof voor de meeste belangheb-
benden. Alleen de vakman in de sociale verzekering zal meer verlangen.
De schrijver gaat in zijn inleiding na, wat de verbetering van de versh'ekkingen
inhoudt (onder meer welvaartsvastheid), op welke wijze de wetgeving vereen-
voudigd is (6 verschillende wet jes kunnen worden opgedoekt na het in werking
treden van de nieuwe wet) en hij geeft een overzicht van de wijze waarop de sociale
verzekering in het kader van de nieuwe wetgeving wordt uitgevoerd.
In een aantal hoofdstukken wordt systematisch de wet naar haar verschillende
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aspecten behandeld, met o.a. iets over de rechtspositie van de verzekerde, over
beroepsprocedures, over vrijwillige verzekering en over belangrijke wijzigingen
in de Ziektewet.
Het laatste hoofdstuk behandelt de liquidatie- en ovel'gangsregelingen, en het
boekje wordt besloten met een overzicht dat men het best zou kunnen beschrij-
ven als een 'spiekbriefje' voor iedereen die het boek heeft doorgelezen en even
wil nagaan met welke bedragen, percentages en leeftijden hij in diverse catego-
rieën moet rekening houden.

de nationale raad voor maatschappelijk werk

De Nationale Raad voor j'vIaatschappelijk Werk heet in het vervolg Nationale Raad
voor Marutschappelijk 'Welzijn. De statuten van dezc nieuwe Raad zijn bij Konink-
lijk Besluit no. 73 van 20 februari j.l. goedgekeurd.

De nieuwe Raa:d stelt zich ten doel, aldus art. 2 der stahlten, de maatschappelijke
ontwikkeling te dienen door de bevorderin:; van een doelmatige en deskundige
uitoefening van het maatschappelijk werk en het maatschappelijk opbouwwerk. Ook
de nieuwe Raad zal zijn aandacht dus richten op alle activiteiten welke zijn gericht
op de bevordering van het maatschappelijk welzijn.

De Nationale Raad tracht dit doel onder meer te bereiken door het onderhouden
van contact en het bevorderren van overleg en samenwerking hlssen de organisaties
van het kel'kelijk en prurticulier initiatief onderling en tussen deze organisaties en
de overheidsinstanties die op hetzelfde tenein werkzaam zijn. De Nationale Raad
wil voorts de deskundigheid in het maatschappelijk werk en het maatschappelijk
opbouwwerk vergroten door de opleiding daartoe te bevorderen. Hij zal tevens aan-
dacht geven aan een doelmatige organisatie O~) het gebied van het maatschappelijk
werk en het maatschappelijk opbouwwerk, en diensten venichten ten behoeve van
instellingen die zich met de uitvoering en/of bevordering van maatschappelijk werk
en maatschappelijk opbouwwerk bezighouden zulks uiteraard met behoud van de
eigen verantwoordelijkheid der instellingen.

Tot het lidmaatschap van. de Nationale Raad kunnen worden uitgenodigd of
toegelaten alle landelijke rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die werk-
zaam zijn op het terrein van het maatschappelijk werk of het maatschappelijk
opbouwwerk, of waarvan het werk nauw daarmee verband houdt. De Nationale
Raad kent behalve leden-instellingen ook aangesloten instellingen en begunstigers.

De Nationale Raad wordt beshmrd door een Raad, bestaande uit vertegenwoor-
digers van de leden-instellingen, een Bestuur en een Dagelijks Beshmr. De Raad
vormt uit zijn midden een sectie maatsohappelijk wel,k en een sectie maatschap-
pelijk opbouwwerk. De Raad kan daarnaast ook secties vormen VOOI' andere werk-
terreinen. Het Beshmr bestaat uit 15 leden; het Dagelijks Bestuur uit 5 leden.

De geldmiddelen van de Nationale Raad voor Maatschappelijk 'Welzijn bestaan
uit conhibuties van leden-instellingen, bijdragen van aangesloten instellingen en
begunstigers, kapitaalsinkomsten. giften, erfstellingen en legaten, subsidies en andere
baten.

De statutenwijziging en de daarmee gepaard gaande naamsverandering van de
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Nationale Raad markeTen 'een bijna BO-jarigeontwikkeling deT sociale dienstvel"-
lening in ons land. De 'huidige Raad, die het landelijk oVeTkoepelendsamenWeT-
kingsOl'gaan is van de federaties en veTenigingen VOOT maatschappelijk werk en
maatsohappelijk opbouwwH.k, startte in 1908 zeer -bescheiden als Nederlandsche
Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid. Na de Tweede Wereldoorlog, in
november 1948, werd de naam gewijzigd in Nederlandse VerenigiIl!gvoor Maat-
schappelijk Werk; in maart 1957 werd de naam gewijzigd in Nationale Raad voor
Maatschappelijk Werk. Nu, 10 jaar later, hebben we dus - krachtens Koninklijk
goedgekeurde statuten - de Nationale Raad voor Maatschappelijk ~Telzijn.
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het derde bejaardentehuis van humanitas

te rotterdam

Onze afdeling Rotterdam heeft op vrijdag 5 mei zijn derde bejaardentehll;~ aan de
Mimosasb'aat in de nieuwe wijk 'Honderentien morgen' officieel geoP~;-,cl. Het
tehuis draagt de naam 'Gerrit Spronkershuis'. Mevrouw J. Dekhuyzen~Zeehuisen
verrichtte de opening.
Na het 'Jan Meertenshuis' en het 'Johan Brautigamhuis' nu reeds dit derde gebouw.
Een kranige prestatie, waarmee we deze afdeling van harte kunnen gelukwensen.

Het complex bestaat uit een verzorgingstehuis voor 94 bejaarden en 40 zelfstandige
bejaardenwoningen in twee lagen, die geheel onafhankelijk van het verzorgingste-
huis zijn neergezet. Humanitas exploiteert het verzorgingstehuis. De woningbouw-
vereniging 'Onze woning' beheert de woningen van de zelfstandig gehuisvesten. Het
tehuis beschikt over een ziekenafdeling. De naam dankt het tehuis aan de ex-voor-
zitter van bovengenoemde bouwvereniging.

Bij het opnamebeleid heeft de nadruk gelegen op de graad van verzorgingsbehoefte,
die door een team van deskundigen werd, en zonodig wordt, vastgesteld. Op de
eerste vier verdiepingen liggen 72 appartementen voor één persoon en 11 voor twee
personen. De vijfde verdieping is gereserveerd voor dienstwoningen en logeerkamers.

Dat niet alles goud is wat er blinkt in de bejaardenbouw deed de voorzitter van de
stichting voor bejaardenhuisvesting in zijn toelichting tijdens de opening uit de
doeken. Het tehuis is met behulp van de woningwet gebouwd. De normen van
deze wet laten geen grotere zit-slaap-kamers toe dan van ongeveer 11,5 m~. Dat is
wel minimaal. Als over enige tijd de financieringsnormen eens mochten vérheteren,
en dat mag men toch verwachten, zullen tehuizen als dit onherroepelijk in waarde
dalen. Zolang de huisvestingsnood nog zo groot is, zullen we toch maar dankbaar
zijn voor de toename van de verzorgingscapaciteit door dit tehuis.

Technisch is er veel goeds te melden. Een grote hal, een zeer gezellige ruime
recreatiezaal, een biljartkamer, cenb'ale verwarming met gas, een vuilstortkoker, een
t.v.-installatie met centraal antennesysteem en een alarminstallatie naast het hed en
op het toilet in iedere wooneenheid. Overal is warm water en op alle verdiepingen
zijn voldoende douches of badkamers. Alle kamers hebben voorts dubbel glas voor de
ramen en er is een 'ingebouwde' glazenwassersinstallatie.

Maar ook: voor de meeste bewoners, gemiddelde leeftijd 82 jaar, zijn de kosten,
f ,540,- per maand, te hoog, om zich zonder de bijstandswet in een voor moderne
begrippen zeker niet luxueus te noemen tehuis financieel te handhaven.
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algemene bijstandswet

enl~ele uitspraken van gedeputeerde staten op beroepschriften (111)

Afbetaling van schulden 1

DOGerbetrokkene is bijstand gevraagd voor de afbetaling van een schuld van
f 3.000,-.
Op de aanvraag is door de gemeente afwijzend beschikt. Het bij Gedeputeerde Sta-
ten ingestelde beroep werd ongegrond verklaard.
Van deze uitspraak is beh'okkene in beroep gekomen bij de Kroon, die als volgt
overweegt.

Uit de stukken blijH, dat appellant ten tijde van de aanvraag om bijstand aan
ongevallenrente, invaliditeitsrente, kinderbijslag en uitkeringen ingevolge de Wet
Werkloosheidsvoorziening een inkomen had van ongeveer f 151,- per week,
welk inkomen in de tweede helft van 1965 ongeveer f 8,- per week lager werd.
Deze inkomsten moeten, gelet op de samenstelling en omstandigheden van het
gezin, zodanig worden geacht, dat zij de noodzakelijke kosten van het bestaan te
boven gingeil.
Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt, dat hij niet in staat was om enerzijds
in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien en anderzijds zijn schuld
door een betaling in termijnen af te lossen.
Beroep ongegrond verklaard.
(K.B. 31 januari 1967 no. 52).

Afbetaling van schulden 2

Duiten beschouwing laten van een redelijk deel van het inkomen uit arbeid van
een uitwonend minderjarig kind.
Op een aanvraag om bijstand voor de afbetaling van sohulden is door burgemees-
ter en wethouders afwijzend besohikt.
Het door betwkkene ingediende bezwaarsdhrift werd ongegrond verklaard op
grond van de omstandigheid, dat betrokkene over voldoende middelen besohikt.
Het bij Gedeputeerde Staten ingediende beroep werd ongegrond verklaard op
grond van de overweging, dat burb'rneester en wethouders bij de beoordeling van
de a<mvraag terecht zijn uitgegaan van 'het inkomen van appellante ten tijde van
de aanvraag en dat zij niet heeft aangetoond, dat zij haar schuld niet uit haar inko-
men kan aflossen.
Van deze beslissing van Gedeputeerde Staten is betrok;kene in beroep gekomen
bij de Kroon, die als volgt overweegt. In verband met twee verhuizingen binnen
9 maanden heeft appellante schulden gemaakt tot een bedrag van f 2000,-,
welke zij met f 100,- per maand moet aflossen. Naar het oordeel van appellante
gaan deze aflossingen haar draagkracht te boven, zodat zij bijstand heeft aange-
vraagd.
Uit de stukken blijkt, dat zij aan uitkeringen ingevolge de A.W.W. en een pensioen-
regeling een inkomen heeft van f 437,50 per maand. VOOl'tSwOI,dt maandelijks
rechtstreeks aan haar een bedrag van f 110,- uitgekeerd, zijnde een gedeelte
van het inkomen van haar uitwonende, minderjarige zoon. Laatstgenoemd bedrag
kan bij de beoordeling van de mate, waarin betrokkene over middelen beschikt,
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weliswaar - anders dan het gemeentebestuur en Gedeputeerde Staten menen -
niet ten volle worden medegeteld, zulks in verband met het bepaalde in art. 7 eerste
lid, aanhef en onder c van de A.B.vV., dooh het kan evenmin geheel buiten beschou-
wing wOl'den gelaten.
vVanneerhet in genoemde bepaling bedoelde redelijke deel van het inkomen uit
arbeid van deze minderjarige zoon buiten beschouwing won1t gelaten, moet niet-
temin het inkomen van beh"okkene zodanig worden geacht, dat na afrrek hiervan
van de noodzakelijke kosten van haar bestaan voldoende middelen overblijven
voor de vorenbedoelde maandelijkse aflossing van haar schulden.
Beroep ongegrond verklaard.
(K.B. 9 januari 1967 nr. 10).

Door betrokkene is bijsitand gevraagd tm" betaling van schulden, die zijn ontstaan
doordat zijn minderjarige zoon een verkeer,songeval heeft veroorzaakt. Krachtens
rechterlijke uitspraak rust op betrokkene de verplichting om een bedrag aan schade-
vergoeding en proceskosten te betalen van f 4.295,45 met wettelijke rente.

VOOl'ts moet betrokkene mede in verband met dit ongeval nog een schade ver-
goeden van f 1.472,90. De aanvraag is door de gemeente afgewezen. Het beroep
bij Gedeputeerde Staten is ongegrond verklaard, waarop betrokkene hoger beroep
heeft aangetekend bij de Kroon.

De Kroon overweegt, dat eerstgenoemde schuld met een bem"ag van f 25,- per
week kan worden afgelost en omtrent de andere schuld nog een a£1ossingsregelil1lg
zal worden gerroffen.

Het inkomen van appellant bedraagt f 134,44 per week. Dit bedrag moet zodanig
worden geacht, dat na afh"ek van de noodzakelijke kosten van het bestaan van
appellants gezin, voldoende middelen overblijven voor de vorenbedoelde aflossin-
gen van zijn schulden.
Beroep ongegrond verklaard.
(K.B. 7 februari 1967 nr. 15).

Arbetaline; van sohulden 3

schenking van vermogen; voorwaarde tot het instellen van een rechtsvordering tot
herroeping van gedane schenkingen als bedoeld in artikel 1725 van' het Burgerlijk
Wetboek.

Betrokkene heeft bijstand gevraagd in de kosten van verzorging van hem en zijn
echtgenote in een bejaardentehuis,
Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag aanvankelijk 'toegewezen in 'die
zin, dat de kosten ten laste van de gemeente kunnen worden gebracht, met dien ver-
stande, dat op deze kosten in mindering worden gebraöht de AOW -uitkering alsmede
een bedrag van f 46,67 per maand. Dit laatste bedrag komt orvereen met de rel1ll:e
die aanvrager van zijn kinderen ontvangt wegens aan hen verstrekte leningen.
Na indiening van een bezwaarschrift door berrokkerlJe, werd door burgemeester en
wethouders nader bijstand verleend tot het bedrag, gelijk aan het verschil tussen
de kosten van verzorging (inclusief de kosten van ziekenfondsverzekering en zak-
geld ten bedrage van f 6,15 per persoon per week) en de AOW-uitkering, onder voor-
waarde dal\:berrokkene vóór 1 juli 1965 een rechtsvordering tot herroeping van de
door hem gedane schenkingen als bedoeld in artikel 1725 van het Burgerlijk Wet-
boek instelt. Burgemeesters en wethouders 'hebben hiCl.bij overwogen, dat betrok-
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kene in 1953 aan elk 'van zijn 7 kinderen een bedrag van f 2.000,- heeft gesch'Onken.
Het hem resterende vennagen 'bedroeg taen f 9500,-. Ten gev'Olge van deze sohen-
kingen is hij thans niet in staat in de naadzakelijke kasten te vaarzien.
De begiftigden weigeren sedeljt 1 janua'ri 1965 bij te dragen in de kasten van zijn
levensanderhaud.
Nadat betrakkene bij Gedeputeerde Staten in beraep was gekamen, beslaat dit cal-
lege, met gegrondverklaring van het beroep, te bepalen, dat de in de IUJatste be-
slissing van burgemeester en weth'Ouders apgenamen vaarwaarde dient te vervallen.
Gedeputeerde Staten hebben hun besluit daen steunen 'op de valgende 'Overwegingen.
Blijkens de stukken heeft appellant bij de beëindiging van zijn agrarisoh bedrijf in
1953 aan elk van zijn - thans allen meerderjarige - 7 kinderen een bedrag van
f 2000,- geschanken, dit mede uit dankbaarheid vaar bewezen diensten. In redelijk-
heid is niet staande te hauden, dat hij taen reeds kan verwachten, ch'1thet resterende
,vermagen ad f 9500,- naast het inkamen krachtens de Naadwet Ouderdomsvaar-
zoening (nadien de AOW) anvoldaende zau zijn 'Omte kunnen blijven voarzien in
de naadzakelijke kasten van 'het bestaan. Daar het veljblijf in een bejaardentehuis
sedert 1 januari 1962 is de bijstand, welke vanaf 1 januari 1965 is aangevraagd,
nadig geworden.
Het is niet aannemelijk, dat de thans gevraagde bijstand reeds in 1953 v'Oorzien-
bam' was.
Het callege aoht het dan aak niet redelijk, dat nu nag, na 12 jaar, van de 'begiftigde'
kinderen teruggave wardt verlangd van de indertijd gesdhanken bedragen.
Bmgemeester en wethauders zijn tegen ,het besluit van Gedeputeerde Staten in
ber'Oep gekomen bij de Kraon, waarbij de valgende argumenten warden aange-
vaerd. .

Bij beëindiging van het bedrijf in 1953, het echtpaar was taen respeotievelijk 68 en
66 jaar, werd het amaerend gaed verkacht vaar een bedrag van plm. f 23.500,-.
Na schenking aarl de kinderen resteerde het echtpaar een bedrag van f 9500,-.
Op 1 januari 1965 was dit bedrag verminderd tat f 821,22. De schenking aan de
kinderen kon niet zijn geschied uit dankbaarheid af belaning vaar bewezen diensten,
aangezien slechts enkele kinderen destijds 'op het bedrijfje werkzaam zijn geweest.
Sinds 1953 bestand het inkamen van betrakkene uitsluiterId uit de uitJkeringen
krachtens de Naadwet Ouderdamsv'Oarziening en deze was 'Ooktaen niet voldaende
'Om in de kasten van het bestaan te v'Oorzien. Dethalve maest het spaartegaed
warden aangespraken.
Gedeputeerde Staten hebben naar hun mening ten 'Onrechte gecancludeerd, dat de
gevraagde bijstand nadig is geward en daar het verblijf sedert 1 augustus 1962 in een
bejaardentehuis. Immers, het verschil tussen de inkamsten van het echtpaar en
de kasten van het bejaardentehuis bedroeg slechts f 971,88 per jaar.
Bmgemeester en wethauders zijn dan aak van mening, dat de gedane sohenkingen
zich niet verdragen met de in de Algemene Bijstandswet vastgestelde verantw'Oar-
delijkheid vaar een ieder 'Om za magelijk zelf in de naadzakelijke kasten van het
bestaan te vaarzien. Dit impliceert, dat niet 'Onvaarwaardelijk bijstand moet kun-
nen warden verkregen nadat vrijwillig afstand is gedaan van de middelen die men
ter vaarziening in de naodzakelijke kasten van het bestaan bezat, terwijl met
redelijkheid had kunnen warden onderkend, dat men deze middelen nadien zau

. behaeven.
De Kraan 'Overweegt, dat, mede gelet 'Ophet bepaalde in artikel 3, lid 2, Algemene
Bijstandswet, het stellen van een vaarwaarde als bovenbed'Oeld in het kader van
deze wet in het algemeen taelaatbaar maet warden geacht. Evenwel moet worden
bezien, af de desbetreffende vaarwaarde in het 'Onderwerpelijke geval al dan niet te-
recht is gesteld.
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Blijkens de stukken zijn betrokkene en de kinderen bij de destijds gedane sohen-
kingen ervan uitgegaa,n" dat in het levensonderhoud van hem zelf en zijn eohtgenote
verder zou kunnen worden voorzien,
Van 1953 af tot 1-1-'65 heeft betrokkene in het onderhoud van zioh zelf en zijn edht-
genote voorzien door middel van een uitkering, aanvankelijk ingevolge de Noodwet
Ouderdomsvoorziening, en nadien ingevolge de AOW, door intering op het na de
schenking resterende vermogen van f 9500,- en aanwending van de rente daarvan,
alsmede door bijdragen van zijn kinderen ad f ,560,- per jaar.
Onder bovengenoemde omstandigheden, te zamen en in olliderling verband bezien,
moet worden geoordeeld, dat in dit geval de desbetreffende voorwaarde redelijker-
wijze niet kan worden gesteld.
Beroep van burgemeester en wethouders ongegrond vel,klaard.
(K.B. van 13 december 1966 nr. 18).

uitkering krachtens de Werkloosheidswet is niet altijd voldoende in de noodzakelij-
ke kosten van het bestaan te voorzien. Het onverkort aanhouden van de in de ge-
meente geldende bijstandsnormen ,kan een remmende werking hebben op de
bereidheid om zelfstandig in het onderhoud te voorzien.

Betrakkene, uit Indonesië afkomstig, verzocht bijstand voo~r hem en zijn gezin
(echtpaar en 2 kinderen van 14 en 15 jaar), aangezien zijn inkomsten, bestaoande
uit een 'uitkering ingevolge de Werkloosheidswet ad f 76,38 netto per week en de
kinderbijslag ad f 12,78 netto per week niet voldoende zijn om in de noodzake-
lijke kosten van het bestaan te vaorzien, wmwbij nog komt, dat het gezin
meer behoefte heeft aan verwmming, zodat hij hogere stoakkosten !heeft dan
normaal.
Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag afgewezen, aangezien zij van
oordeel zijn dat, indien een uitkering op grond van een door een hogere
corporatie getroffen regeling, in casu een uitkering ingevolge de Wel'k1oosheids-
wet, benederrl de bijstandsnormen ligt, het de taack van deze corpomtie is om te
bezien of de uitkering verhoging behoeft.
De gemeente, zijnde de lagere corporatie, heeft zich hiervan te distantiëren.
Gedeputeerde Staten zijn van mening, dat het feit d,ut aanvrager uitkering geniet
ingevolge de vVel,kloosheidswet, niet zander meer grond oplevert de aanvraag af
te wijzen.
Het is wel mogelijk, dat een zodanige uitkering in bepaalde gevallen ongenoeg-
zaam is om in de noodzakelijke kosten 'Van het bestaan :te voorzien.
Nagegaan dient te wO'fden, in hoeverre alsnog van gemeentewege middelen ter
besdhikking behoren te worden gesteld van appellant en diens gezin, waarbij de
nonnen die in het algemeen in de desbetreffende gemeente worden gehanteerd, als
uitgangspunt waren te nemen.
Gedeputeerde Staten willen daarop echter twee correcties aanbrengen. Aangezien
namelijk gebleken is, dat het nettoloon van beh'okkene vóór zijn werkloos'heids-
periode slechts heel weinig uitguaot boven de voor de gemeente gehanteerde
bijstandsnormen, zou het onvel,kort aanhouden va,n deze norm in het onderhavige
geval het gevaar in zich dragen van een remmende wel'king op de bereidheid
van appellant om zelfstandig in zijn bestaan te voorzien.
Bij het bep,den van de korting zal er echter rekening mee moeten worden
gehouden, dat !het uit Indonesië aHmmstige gezin hogere kosten van velwarming
heeft dan gezinnen die aan het Nederlandse klimaat gewend zijn.
Met vernietiging van het besluit van burgemeester en wethouders wordt de
bijstand bepaald op de helft van hN verschil tussen de in de gemeente geklende
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bijstandsnarmen en de netta-uitkering ingevalge de Werkloosheidswet, vermeer-
derd met kinderbijslag.
(G.S. Limburg 16 augustus 1965, Provo Blad 1965 nr. 76).

beslissing van directeur gemeentelijke saciale dienst ap aanvraag am bijstand.

Bijstand is gevraagd Ln de kosten van verhuizing.
Bij besluit van de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst werd een
bedrag van f 450,- toegekend, zijnde de helft van de kasten van de verhuizing,
welke zijn begraot ap f 900,-.
Het ,ter zake ingediende bezwaarschrift werd doar burgemeester en wethouders
angegrond verkhl:ard op grand van de overweging, dat betrokkene en haar
meerderjarige inwonende zaan vaar de beoardeling van de bijstandsbehoefte als
twee alleenstaanden en niet als een gezin maeten worden beschauwd. Derhalve
is de helft van de kosten als bijstand verstrekt; de andere helft zal de zoan
vaor zijn rekening maeten nemen.
Het daar betrokkene ingediende beraep is door Gedeputeerde Staten gegrond
verklaard. Bepaald werd, dat de totale verhuiskosten ad f 900,- als bijstand
dienden 'te worden verstrekt.
Van het besluit van Gedeputeerde Staten zijn burgemeester en wethouders in
beraep gegaan.
De Kroon averweegt, dat in dit geschil allereerst aan de arde is de vraag, of ap
een a:anvraag om bijstand reohtsgeldig 'kan worden hesohilkt namens burgemeester
en wethauders daar de directeur van de Sociale Dienst van. de gemeente.
Het stelsel van de Algemene Bijstandswet komt hierop neer, dat op een aan~
Vl'aag om bijstand wordt beschikt door bUl'gemeester en wethouders, dan wel.
- indien de gemeenteraad met toepassing van artikel 72 een college vaar de
verlening van bijstand heeft ingesteld - door dit college.
Een gaede uitvoering van deze wet kan weliswaar ertoe leiden, dat naast de
voorbereiding ook, vaOT wat de onderdelen betreft, de nadere uitwerking van
de beslissingen van burgemeester en wethouders wardt gelegd in handen van een
daartoe aangewezen ambtenaar, doch het zonder meer nemen van beslissingen
op aanvragen door een ambtenaar vindt noch in de Algemene Bijstandswet
noch in enige andere wettelijke regeling steun en is mitsdien niet aanvaardbaar.
De door de directeur van de Sociale Dienst der gemeente genomen beslissing
kan dan ook reeds om formele redenen niet worden gehandhaafd en mitsdien
behaol1t aok het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij die beslissing
werd bevestigd, te worden vernietigd.
Ook het besluit van Gedeputeerde Staten ,kan niet in stand blijven.
Besluiten van de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst, van burge-
meester en wethouders en van Gedeputeerde Staten vernietigd.
(K.B. 14 december 1966 nr. 11).

Het stelsel van de Algemene Bijstandswet kamt hierap neer, dat ap een aan-
vraag am bijstand wardt beschikt daar burgemeester en wethauders dan wel daar
het callege vaar de verlening van bijstand. Het zander meer nemen van beslis-
singen ap aanvragen daar een ambtenaar (directeur Saciale Dienst) is niet aan-
vaardbaar.

Op een aanvraag om bijstand is door de directeur van de Gemeentelijke Sociale
Dienst een beslissing genomen.
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Tegen deze beslissing heeft aanvrager bezwaar aangetekend bij burgemeester
en wethouders, die het bezwaar ongegrond hebben verklaard.
Betrokkene is van deze beslissing van burgemeester en wethouders in beroep
gekomen bij Gedeputeerde Staten, die het beroep ongegrond hebben verklaard.
Van de beslissing van Gedeputeerde Staten is betrokkene in beroep gekomen
bij de Kroon, die als volgt overweegt.
In dit geschil is allereerst de vraag aan de orde, of op een aanvraag om bijstand
rechtsgeldig kan worden beschikt namens burgemeester en wethouders door de
directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst.
Het stelsel van de Algemene Bijstandswet komt hierop neer, dat op een aanvraag
om bijstand wordt beschikt door burgemeester en wethouders, dan wel - indien
de gemeenteraad met toepassing van artikel 72 een college voor de verlening van
bijstand heeft ingesteld - door dit college.
Een goede uitvoering dezer wet kan er weliswaar toe leiden, dat naast de voor-
bereiding, ook voor wat onderdelen betreft, de nadere uitwerking van beslissingen
van burgemeester en wethouders wordt gelegd in handen van een daartoe aange-
wezen ambtenaar, doch dat het zonder meer nemen van beslissingen op aanvra-
gen door een ambtenaar noch in de Algemene Bijstandswet noch in enige andere
wettelijke regeling steun vindt en mitsdien niet aanvaardbaar is.
De door de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst gegeven beslissing kan
dan ook reeds om formele redenen niet worden gehandhaafd en ook het besluit
van burgemeester en wethouders, waarbij die beslissing werd bevestigd, behoort
mitsdien in beroep te worden vernietigd. Deswege kan ook het besluit van Gede-
puteerde Staten niet in stand blijven.
Besluiten van Gedeputeerde Staten, burgemeester en wethouders en van de direc-
teur van de Gemeentelijke Sociale Dienst vernietigd.
(K.B. 2 september 1966, nr. 9).
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