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's-Gravenhage, 13 december 1984 

Hierbij bied ik u aan de eindnota «Ontwikkelingen betreffende plaats, 
functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet»1. Deze nota vormt de 
afronding van een ambtelijke studie, welke ten doel heeft om, tegen de 
achtergrond van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, de 
A.B.W. op hoofdlijnen aan een nadere beoordeling te onderwerpen en 
mogelijke consequenties voor beleid en regelgeving in de vorm van 
beleidssuggesties aan te geven. Daarbij is voortgebouwd op de «Nota 
inzake de ontwikkeling van plaats en functie van bijstand en de Algemene 
Bijstandswet», die op 2 april 1981 door de toenmalige Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mevrouw J. G. Kraaijeveld-
Wouters, aan de Tweede Kamer is aangeboden en waarin een aantal 
ontwikkelingen betreffende de bijstand werd gesignaleerd. In opdracht van 
de genoemde staatssecretaris is een andere analyse gemaakt van de 
signaleringen en aanbevelingen uit genoemde verkennende nota. In deze 
eindnota vindt u de neerslag daarvan. 

Sinds het in werking treden van de A.B.W. in 1965 is bijna twintig jaar 
verstreken. In deze periode is de wet meerdere malen gewijzigd en zijn 
nadere regels gesteld. Ook op het terrein van de sociale zekerheid in 
bredere zin hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan. Ook zijn in het 
genoemde tijdvak de maatschappelijke omstandigheden in meerdere 
opzichten gewijzigd. 

Op een aantal punten heeft dit geleid tot een groeiend beroep op 
bijstand, terwijl er in de werking van de A.B.W. ook verschuivingen zijn 
opgetreden. Ik wijs hierbij in het bijzonder op het sterk toegenomen aantal 
werklozen met een bijstandsuitkering, op de gestage groei van het aantal 
gescheiden vrouwen dat een beroep op bijstand moet doen, alsmede op de 
ontwikkeling van de indirecte financiering van medische en maatschappelijke 
dienstverlening via de bijstand, welke, na een forse toename in de jaren 
zestig en zeventig, thans is, dan wel wordt, beëindigd. 

In de nota komen deze - en andere - ontwikkelingen uitgebreider aan de 
orde. Tevens wordt ingegaan op de plaats en functie van de bijstand in het 
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waarvan de nota het resultaat vormt, parallel gelopen met de voorbereiding 
van de stelselherziening. Aan belangrijke raakvlakken met de voorgenomen 
stelselherziening wordt in de nota aandacht besteed. 

In de inleiding wordt de nota gekenschetst als een beleidsanalyse, welke 
als zodanig kan fungeren als basis voor nadere meningsvorming. De nota 
kan naar mijn mening dan ook worden aangemerkt als een gespreksnota, 
op grond waarvan een gedachtenwisseling met uw commissie zou kunnen 
plaatsvinden omtrent de toekomstige plaats, functie en inhoud van de 
A.B.W. en omtrent het te voeren bijstandsbeleid op hoofdpunten. 

Niet alle onderwerpen, die beleidsmatig van belang zijn, zijn in de nota 
uitgebreid behandeld. Enerzijds geldt dit voor zaken welke in ander 
verband reeds aan de orde zijn gesteld of nog komen, zoals de herziening 
van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (R.w.w.) en de Rijksgroeps-
regeling zelfstandigen (R.z.), de wijziging van de A.B.W. in het kader van de 
stelselherziening (verzelfstandiging, gelijke behandeling van gehuwd en 
ongehuwd samenlevenden), alsmede de algehele aanpassing van het 
verhaalsrecht in de A.B.W. Anderzijds geldt dit ook voor de uitvoeringsas-
pecten, welke in de nota in het algemeen buiten beschouwing zijn gelaten. 

Gaarne ben ik bereid tot overleg met uw commissie over de nota. In 
hoeverre en op welke wijze de suggesties voor beleid en regelgeving, die 
de nota bevat, zullen leiden tot concrete beleidsvoorstellen en tot wetswij-
ziging, zal vervolgens nader worden bezien. 

Bij een nadere uitwerking zal de beperking en vereenvoudiging van 
regelgeving mede worden betrokken. De nota draagt op dit punt enige 
mogelijkheden aan. Evenzeer zal bij nadere uitwerking aandacht worden 
geschonken aan de mogelijke fraudegevoeligheid van regelgeving. Met 
eisen van uitvoerbaarheid, die aan regelingen gesteld kunnen worden, zal 
daarbij eveneens rekening worden gehouden. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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