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 Inleiding

Bijstandsfraude is een vorm van sociale zekerheidsfraude. Sociale 
zekerheidsfraude werd tot het jaar 2000 bestreden, vooral door 
toepassing van art. 225 Sr. en door art. 416, 417 en 417bis Sr. tegen 
opzetheling, gewoonteheling en schuldheling. Daarnaast golden meer 
dan vijftig speciale strafrechtelijke bepalingen in diverse sociale-
zekerheidswetten. Laatstbedoelde bepalingen zijn in het jaar 2000 
vervangen in het commune strafrecht, art. 227a, 227b, 447c en 477 Sr. 
In deze cursus wordt aandacht geschonken aan de bestrijding van 
bijstandsfraude. Wat zijn de meest voorkomende vormen van mis-
bruik van de bijstandsvoorzieningen? Wat houden de wettelijke 
bepalingen in? Wat houden de Aanwijzing voor het OM en de 
LOVS-oriëntatiepunten en -afspraken in? Welke verweren kunnen 
worden gevoerd tegen vervolging? Welke bewijsverweren kunnen 
worden gevoerd en welke strafuitsluitingsgronden kan men aan-
voeren? Verder worden kort de ontneming in bijstandsfraudezaken en 
de lijfsdwang besproken, alsmede de bestrijding van bedelarij. Op 
deze kwesties wordt in deze cursus in twee blokken ingegaan.

Deze praktische juridische basisnascholing bestaat uit: 

Blok A  Achtergronden materieel strafrecht en de belangrijkste delicts-
omschrijvingen

Blok B Handhaving van de bijstandswetgeving 

In Blok A worden de achtergronden behandeld van het materieel 
strafrecht van sociale zekerheidsfraude en worden de belangrijkste 
delictsomschrijvingen behandeld.

In Blok B wordt de handhaving van de sociale zekerheidswetgeving 
besproken. Daarbij worden de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude, 
geldend vanaf 1 april 2016, de Oriëntatiepunten van het LOVS 
straf toemeting fraude van 29 juni 2012, de ontnemingsschikking en 
ontnemingsmaatregel, lijfsdwang, de LOVS-afspraak van 30 januari 
2009 en 21 november 2014 voor toepassing van lijfsdwang en recente 
bijstandsfraudejurisprudentie besproken. Aandacht wordt besteed 
aan de verweren, die door de verdediging in bijstandsfraudezaken 
kunnen worden gevoerd.
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Na afl oop van deze juridische nascholing:
 ● kent u de vormen van sociale zekerheidsfraude die het meest 

frequent in de praktijk voorkomen, zoals doleuze en culpoze 
sociale zekerheidsfraude, actieve en passieve sociale zekerheids-
fraude, identiteitsfraude, woonplaatsfraude, inkomensfraude, 
vermogensfraude en leefvormfraude, alsmede opzetheling en 
schuldheling  in het kader van sociale zekerheidsfraude;

 ● kent u de betekenis van de wetsbepalingen tegen bijstandsfraude;
 ● kent u de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude, geldend vanaf 

1 april 2016, die geldt voor het Openbaar Ministerie, de LOVS-
oriëntatiepunten straftoemeting fraude van 29 juni 2012; 

 ● heeft u kennis van de ontnemingsschikking en de ontnemings-
maatregel, lijfsdwang en de LOVS-afspraak van 30 januari 2009 en 
21 november 2014 voor toepassing van lijfsdwang;

 ● kent u verweren die in bijstandsfraudezaken plegen te worden 
gevoerd.

Deze nascholing is in twee gedeelten, Blok A en Blok B door te 
werken. U zult voor de blokken A en B elk ongeveer anderhalf uur 
nodig hebben. De toepasselijke wetsartikelen, richtlijnen en oriën-
tatiepunten zijn geciteerd, hetgeen gebruik van het cursusboek in de 
dagelijkse rechtspraktijk mogelijk maakt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Mr. drs. F.W.J. den Ottolander PhD is redacteur van JurisDidact, 
schrijft wetenschappelijke publicaties en geeft cursussen, onder meer 
over strafrecht en sociale zekerheid. Hij heeft 35 jaar praktijkervaring 
als rechter en was tot 2015 vicepresident van het Gerechtshof 
Amsterdam. 
Mr. Pieter Dorhout is hoofdredacteur van JurisDidact, advocaat in 
Egmond aan den Hoef, schrijft wetenschappelijke publicaties en geeft 
cursussen, onder meer over strafrecht en bijstandsverhaal.

De gevallen zijn aan de praktijk ontleend. De namen van betrokkenen 
zijn gewijzigd in gefi ngeerde namen.

 ■ Leerdoelen

 ■ Opmerking

 ■ Criteria toets

 ■ Over de docenten

 ■ Over de casus



6 1 | 2017 Bijstandsfraude

 Pre-toets

Om voor uzelf uw kennisniveau van dit onderwerp te bepalen, kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken.

1. Als iemand in Rotterdam-Hillegersberg op straat bij voorbijgangers loopt te 
bedelen, kan hij of zij dan – zolang het feit niet, ingevolge art. 70 lid 1 Sr, is 
verjaard – wegens een strafbaar feit vervolgd worden?

A Ja, maar alleen indien degene, bij wie gebedeld is een klacht doet.
B Nee, niet zonder meer. Alleen als de verdachte zich op vordering van of 

vanwege de gemeente niet aanstonds verwijdert. 
C Ja, want de APV van Rotterdam verbiedt het. 
D Nee, want Rotterdam-Hillegersberg ligt niet in het zogenaamde 

‘noodgebied’. 

2. Welk percentage van degenen die een bijstandsuitkering ontvangen zijn 
allochtone Nederlanders? (gegevens van eind 2016)

A 25%.
B 35%.
C 45%.
D 55%.

3. Uw cliënt heeft bijstandsfraude begaan. Het schadebedrag is vastgesteld 
op € 130.000. Kunt u met kans op succes pleiten dat wordt volstaan met 
oplegging van een onvoorwaardelijke werkstraf?

A Nee, bij een schadebedrag van € 125.000 (en hoger) komt alleen een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf in aanmerking.

B Ja, bij een schadebedrag tot en met € 130.000 kan worden volstaan met 
een onvoorwaardelijke werkstraf.

C Ja, bij een schadebedrag rond € 125.000 komt alleen een werkstraf in 
aanmerking.

D Nee, bij een schadebedrag boven € 125.000 komt alleen een werkstraf 
plus een voorwaardelijke gevangenisstraf in aanmerking. 

4. Ricardo is geboren in 1970 in Venezuela en bevindt zich sinds 1994 in 
Nederland. Hij heeft een verblijfsvergunning. Ricardo spreekt en begrijpt 
alleen Spaans. Bij het aanvragen van een uitkering krachtens de Abw heeft 
hij op het formulier op de vraag of de aanvrager inkomsten heeft, ‘nee’ 
aangekruist en de aanvraag ondertekend en ingediend. Hij had toen echter al 
zwarte inkomsten van € 500 per week als schoonmaker in een café. Ook op 
de controleformulieren heeft hij ‘nee’ aangekruist en de formulieren telkens 
ondertekend en ingediend. De schade bedraagt € 60.000. Het feit wordt 
opgespoord en hij wordt vervolgd. Welk verweer heeft kans van slagen?
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A Ricardo heeft hier en daar lukraak een kruisje of een streepje gezet, 
zodat het opzet ontbreekt.

B Ricardo heeft de formulieren telkens ingevuld samen met mannen in 
zijn stamcafé die hem aanwezen hoe hij het formulier moest invullen 
om voor een uitkering in aanmerking te komen, zodat het opzet ont-
breekt.

C Ricardo dacht dat hij het Nederlandstalige aanvraagformulier en de 
controleformulieren begreep, maar hij heeft gedwaald. Bij het formulier 
was slechts een vertaling in het Portugees gevoegd en niet in het 
Spaans, zodat hij niet voldoende begreep wat hem werd gevraagd, zodat 
het opzet ontbreekt.

D Ricardo begreep wel wat hem werd gevraagd, maar hij heeft een zeer 
geringe intelligentie, op grond waarvan verzocht wordt hem in aan-
merking te laten komen voor clementie bij de straftoemeting. 

5. Fatima is geboren in 1974 in Irak en is begin 1990 met haar echtgenoot en 
een dochter in Nederland gearriveerd. Zij vormt sinds 1 januari 2004 met 
haar dochter een éénoudergezin. Haar echtgenoot leeft gescheiden van 
haar en heeft een betaalde (zwarte) baan. Zij heeft een verblijfsvergunning 
en geniet sedert 1 januari 2004 een bijstandsuitkering van de gemeente 
Den Haag, aanvankelijk op grond van de Abw en sedert 1 januari 2015 
krachtens de Participatiewet. Bij het aanvragen van de uitkering op 
1 januari 2004 heeft zij op het formulier op de vraag of de aanvraagster 
inkomsten heeft, naar waarheid ‘nee’ aangekruist. Zij heeft echter sinds 
1 februari 2004 zwarte inkomsten van € 400 per week als keukenhulp in 
een eetcafé. Echter, zij laat willens en wetens na daarvan melding te doen 
op de controleformulieren en blijft de bijstandsuitkering ontvangen. Het 
feit wordt opgespoord en zij wordt vervolgd. De schade bedraagt € 70.000. 
Zij bekent het feit ter terechtzitting aan de politierechter. Welk standpunt 
van de verdediging heeft kans van slagen?

A Verdachte heeft een zeer dominante echtgenoot, hetgeen in de cultuur 
waarin zij leefde wel meer voorkomt. Haar echtgenoot heeft verdachte 
de opdracht gegeven de uitkering te blijven aannemen en hem een deel 
daarvan te geven en verder haar mond te houden. Fatima was bang om 
haar echtgenoot ongehoorzaam te zijn, zodat het opzet ontbreekt. In 
verband hiermee wordt om clementie bij de straftoemeting verzocht. 

B Fatima had met de werkgevers voor wie zij schoonmaakwerkzaamheden 
verricht, afgesproken dat de werkzaamheden geheim zouden worden 
gehouden, zodat het niet aangaat daarmee rekening te houden. 

C Fatima had de uitkering nodig, omdat zij anders onvoldoende geld had 
voor levensonderhoud, zodat alle schuld ontbreekt. 

D De ex-man en de familieleden in Irak worden mede van de zwarte 
inkomsten fi nancieel gesteund. De verdediging verzoekt daarmee ten 
gunste van de verdachte bij de straftoemeting rekening te houden.
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6. Magalis werd geboren in 1971 in Zuid-Amerika en is begin 1990 met haar 
zoon en een dochter in Nederland gearriveerd. Zij heeft een verblijfs-
vergunning en een uitkering van de gemeente Leeuwarden. Verdachte 
heeft de formulieren op 1 februari 1992 en de nadien ontvangen controle-
formulieren weliswaar onvolledig of onjuist ingevuld, maar heeft daarvan 
spijt gekregen in februari 2015 en alles mondeling gemeld aan ambtenaar 
X, op 1 maart 2015, in het gemeentehuis. Het schadebedrag is € 55.000. 
Welk uitdrukkelijk onderbouwd standpunt heeft kans van slagen?

A Nu verdachte het feit heeft bekend, is het Openbaar Ministerie niet-
ontvankelijk in de vervolging van Magalis.

B De uitkering is sinds 1 april 2015 in naar beneden aangepast en met de 
gemeente is inmiddels een terugbetalingsregeling van € 100 per maand 
overeengekomen, waaraan inmiddels sinds twee maanden uitvoering 
wordt gegeven, zodat het OM niet-ontvankelijk is.

C Verdachte heeft inmiddels een relatie met een man, die het gehele 
schadebedrag heeft voldaan, zodat het OM niet-ontvankelijk is.

D Bij het verhoor van verdachte op 15 maart 2015 door een sociaal 
rechercheur is zij niet gewezen op het recht zich bij het verhoor door 
een raadsman/vrouw te laten bijstaan, zodat deze verklaring van 
verdachte niet voor bewijs mag worden gebezigd. 

7. Dragoslava, geboren in Servië in 1970 is in 1990 met haar dochter 
Marjoeschka gearriveerd in Rotterdam. Zij heeft geen vaste partner. Zij 
heeft sinds 1991 een verblijfsvergunning en een maandelijkse uitkering van 
de gemeente Rotterdam. Inmiddels bestaat het éénoudergezin uit haarzelf 
en twee zonen, die in 1999, resp. 2000 in Nederland zijn geboren en die 
elk naar de eigen vader zijn genoemd: Joop en Mehmet. De vaders betalen 
ieder elke maand van het zwarte geld dat zij verdiend hebben, contant 
een bijdrage, elk voor zijn eigen zoon ten bedrage van telkens € 100; zij 
vertellen allebei aan Dragoslava dat zij haar mond moet houden over deze 
contante ontvangsten. Dit gaat jarenlang zo door. Dragoslava gaat ervan uit 
dat zij zwart geld aanneemt van Joop en van Mehmet. Dragoslava behoudt 
de door de gemeente overgemaakte bedragen en bij controlegesprekken 
met een ambtenaar van de Gemeentelijke Sociale Dienst Rotterdam, als 
deze vraagt of de aan de gemeente gemelde situatie veranderd is en of 
zij geen niet aan de gemeente gemelde inkomsten heeft, schudt zij ont-
kennend haar hoofd. Zijn hier één of meer wetsbepalingen geschonden?

A Hier doet zich uitsluitend schending voor van art. 227a Sr (doleuze 
actieve sociale zekerheidsfraude anders dan door valsheid in geschrift).

B Hier doet zich uitsluitend schending voor van art. 227b Sr (doleuze 
passieve sociale zekerheidsfraude anders dan door valsheid in geschrift). 

C Hier doet zich uitsluitend schending voor van art. 447c Sr (actieve 
sociale zekerheidsfraude anders dan door valsheid in geschrift).

D Hier doet zich samenloop voor van schending van art. 227b Sr (doleuze 
passieve sociale zekerheidsfraude anders dan door valsheid in geschrift) 
en van art. 416 Sr (opzetheling van zwart geld, meermalen gepleegd) 
(schending van art. 417 Sr. gewoonteheling is ook te verdedigen).
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8. Jan ontmoet in een café Ilona. Zij nodigt hem uit een keer bij haar te 
komen eten. Als Jan verschijnt in haar woning in Zandvoort, valt het hem 
op dat Ilona dure spijzen en heel goede wijnen op tafel zet. Hij vraagt zich 
af, waar zij het geld vandaan haalt om zulke dure spijzen en dranken op 
tafel te zetten en informeert na de maaltijd waar zij van leeft. Zij vertelt dat 
zij een bijstandsuitkering heeft en dat zij zonder dat de gemeente ervan 
weet ‘zwart bijklust’ en daarmee nog meer verdient dan zij aan uitkering 
ontvangt. Vanaf dat moment drinkt Jan in de woning van Ilona uitsluitend 
nog een glas wijn uit de door hem zelf meegebrachte fl es, waarna hij 
vertrekt en zich niet meer bij Ilona vertoont. Maakt Jan zich schuldig aan 
opzetheling of schuldheling?

A Ja, aan opzetheling.
B Nee, niet aan opzetheling en niet aan schuldheling.
C Ja, aan opzetheling, maar pas vanaf het moment dat zij hem heeft 

medegedeeld dat hij zich willens en wetens blootstelt aan de aan-
merkelijke kans dat zij zwart bijverdient bij haar uitkering. 

D Ja, aan schuldheling, vanaf het moment dat hij ten tijde van de ver-
werving (consumptie) van de spijzen en dranken begon te vermoeden 
dat het door misdrijf verkregen goederen waren.

9. Bassam is op 1 januari 1970 geboren in Somalië. Op 30 januari 2000 
reist hij naar Nederland op een paspoort dat toebehoort aan een man 
die in zee is verdronken, en wiens foto sterk op hem lijkt. Bassam krijgt 
een verblijfsvergunning op de naam vermeld in het paspoort en vraagt 
op die naam een sociale uitkering aan bij de gemeente Utrecht. Ter zake 
van schending van welke wetsbepaling(en) kan Bassam worden vervolgd? 
Schending van:

A Uitsluitend art. 231 lid 2 Sr.
B Uitsluitend art. 227a Sr.
C Uitsluitend art. 225 Sr.
D Art. 225 en art. 231 lid 2 Sr.

10. Jeroen uit Den Haag woont sinds een jaar slechts één week per maand 
bij Chantal in Dordrecht, dan gaat hij weer een paar weken terug naar een 
andere vriendin, Jolanda, in Den Haag. Jolanda heeft eigen inkomsten als 
gastvrouw in een nachtclub en Jeroen is in de club aanwezig en grijpt in 
als een klant zich vervelend gedraagt tegenover Jolanda. Hij geniet gratis 
kost en inwoning bij Jolanda en krijgt bovendien iedere week zwart € 100 
zakgeld van haar als hij in de nachtclub aanwezig is. Chantal heeft drie 
minderjarige kinderen, waarvan twee van een andere man dan Jeroen en 
vormt met de kinderen en Jeroen een gezin. Aldus is naar waarheid drie 
jaar geleden in de bijstandsuitkeringsaanvraag vermeld. Jeroen en Chantal 
ontvangen een gezinsuitkering van de gemeente Dordrecht. Jeroen en 
Chantal hebben in het afgelopen jaar geen controleformulieren ingevuld, 
ondertekend en ingediend en evenmin anderszins contact gehad met de 
Sociale Dienst van de gemeente Dordrecht. Zij maken uit eigen beweging 
geen melding bij de gemeente Dordrecht van de wijziging van de situatie. 
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Ter zake van schending van welke wetsbepaling kunnen Jeroen en Chantal 
worden vervolgd?

A Art. 227a Sr.
B Art. 227b Sr.
C Art. 447c Sr.
D Art. 447d Sr.
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Blok A Achtergronden materieel strafrecht en de belangrijkste 
delictsomschrijvingen

 A1 Repressieve benadering van bijstandsfraude

casus 1 Ahmed
Ahmed is aan lager wal geraakt en bedelt op de Westersingel in het 
stadscentrum van Rotterdam. Hij trekt de aandacht van een politie-
beambte die hem wil aanhouden op verdenking van bedelarij. Ahmed 
protesteert en voert aan dat bedelarij niet strafbaar is gesteld in het 
Wetboek van Strafrecht. De politiebeambte antwoordt dat in de APV 
Rotterdam bedelen in het stadscentrum verboden is en strafbaar is 
gesteld. Ahmed antwoordt dat de gemeente niet het recht heeft bedelen 
te verbieden en strafbaar te stellen.

a Is Ahmed strafbaar?

De Code Pénal, die in 1811, na de inlijving van Nederland in het 
Franse keizerrijk hier te lande kwam te gelden, kende tot 1 maart 
1994 de straf baarstelling van bedelen. In het voetspoor van de Franse 
Code Pénal werd tegen overlast ten gevolge van bedelen ook in het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht, dat in 1886 werd ingevoerd, 
bedelarij ver boden, waarvan de schending strafbaar werd gesteld als 
een over treding (art. 432-434 Sr). Ter bestrijding van landloperij en 
bedelarij werd als sanctie gekozen de plaatsing in een rijkswerk-
inrichting, na een korte hechtenisstraf. Deze bepalingen zijn echter 
bij de Wet van 28 oktober 1999, Stb. 464 geschrapt. Deze wet is in 
werking getreden op 1 oktober 2000 (zie Kamerstukken 25 437).1 
Op de Nederlandse BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) is 
landloperij evenals bedelarij nog steeds een overtreding (art. 451-453 
Wetboek van Strafrecht BES). 
In de sinds 1 maart 1994 in Frankrijk geldende Code Pénal is de 
overtreding van gemeentelijke bepalingen tegen bedelarij strafbaar 
gesteld.2 In het Nederlandse gemeentelijk strafrecht is bestrijding van 
overlast ten gevolge van bedelen wegens daaraan verbonden 
verstoring van de openbare orde en veiligheid in APV’s mogelijk. De 
gemeenten hebben tot taak ten behoeve van de openbare orde en 
veiligheid verordeningen vast te stellen. In gemeenteverordeningen 
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kunnen ook regels ter wering van bedelarij worden opgenomen. 
Ingevolge art. 154 van de Gemeentewet zijn gemeenteraden bevoegd 
om op overtreding van de verordeningen straf te stellen tot een 
maximum van drie maanden hechtenis. De strafbare feiten zijn 
over tredingen. Zo bepaalt art. 2:65 van de APV Rotterdam 2012 dat 
bedelen op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw 
verboden is in de gemeente Rotterdam: ‘Het is verboden op of aan de 
weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om 
geld of andere zaken.’ Bedelen op of aan de weg of in een voor 
publiek toegankelijk gebouw is ook in Amsterdam verboden bij 
art. 2.21 van de APV Amsterdam: ‘Het is verboden op of aan de weg 
of in een voor publiek toegankelijk gebouw om geld of andere zaken 
te bedelen.’ Vervolging en veroordeling wegens bedelen wegens 
overtreding van een APV van een gemeente, die dat bij APV verboden 
heeft (zoals met name in de grote steden veelal het geval is) vindt 
regelmatig in Nederland plaats.3 
Indien een verdachte zich meerdere malen, op verschillende tijden en 
eventueel op verschillende plaatsen aan bedelarij heeft schuldig 
gemaakt, kan elk vermoedelijk begaan feit aan hem of haar ten laste 
worden gelegd en kan bij gelijktijdige berechting voor elke over-
treding zonder vermindering straf worden opgelegd gelet op de 
bepaling voor samenloop van overtredingen in art. 62 Sr. Uiteraard 
kan de verdediging bepleiten dat voor één of meer feiten, indien 
bewezen, art. 9a Sr zal worden toegepast. De verjaringstermijn van 
overtreding van het desbetreffende APV-artikel is, ingevolge art. 70 
lid 1 onder 1° Sr, drie jaar. 

Uiteraard dient bij vervolging van strafbare feiten door het OM door 
de verdediging en de rechter steeds te worden nagegaan of verjaring 
ex art. 70 Sr voor (een gedeelte van) hetgeen ten laste is gelegd aan de 
orde is. Het recht tot strafvo rdering vervalt door verjaring: 
1. in drie jaren voor alle overtredingen; 
2.  in zes jaren voor de misdrijven waarop een geldboete, hechtenis 

of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld; 
3.  in twaalf jaren voor de misdrijven waarop een tijdelijke 

gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld; 
4.  in twintig jaren voor de misdrijven waarop een gevangenisstraf 

van meer dan tien jaren is gesteld (art. 70 Sr).

In de laatste twee eeuwen is in ons land steeds meer een geheel 
andere lijn in de overheidsbenadering van armen gekomen: voorzien 
in hulpverlening aan de armen. Een sociale uitkering is bedoeld voor 
personen die zelf niet of niet in voldoende mate in hun levens-
onderhoud of dat van hun gezinsleden kunnen voorzien en wordt 
betaald uit publieke middelen. Er zijn echter altijd personen die geen 
uitkering kunnen of willen aanvragen, of aan wie een uitkering 
wordt geweigerd en die tot de bedelstaf vervallen. De repressieve 
benadering is in onze samenleving steeds meer een ‘ultimum 
remedium’.
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Op grond van redelijk inzicht en op levensbeschouwelijke gronden 
bestaat van oudsher fi nanciële en andere materiële hulpverlening aan 
de armen. De dagelijkse verzorging van de armen met geld en 
materiële goederen door diakenen (caritas, charité) is van oudsher 
een taak van de diaconie van de kerken. De werken van barmhartig-
heid zijn een vorm van respect en zorgzaamheid voor de medemens. 
In de 19e eeuw ontstonden een aantal belangrijke organisaties voor 
armenzorg, zoals de rooms-katholieke Sint Vincentiusvereniging. Een 
protestants-christelijke organisatie, die zich intensief bezighoudt met 
hulpverlening aan armen is het Leger des Heils (Salvation Army), 
opgericht in Engeland in 1865 door William Booth. Thans zijn er 
afdelingen in 126 landen. Van deze organisatie is ook in Nederland 
een afdeling actief, die zich tevens bezighoudt met verslaafdenzorg, 
daklozenzorg en reclassering. 
Ook in de islam is het geven van een geldbedrag aan armen verplicht. 
Deze verplichting wordt zakat genoemd. Zakat kan men letterlijk 
vertalen als ‘reiniging’. Betaling van geld aan de armen wordt 
beschouwd als ‘reiniging’ van het overige bezit en vermogen van de 
gever. Zorgen voor de armen geldt in de islam als een goede daad, die 
bij het bepalen van het saldo van de goede en slechte daden van de 
mens positief in de beoordeling wordt betrokken. 
In de loop van de 19e en 20e eeuw zijn in Nederland steeds meer 
sociale kassen in het leven geroepen bij de burgerlijke gemeenten, 
andere overheden en bij semi-publiekrechtelijke organisaties.4

Aan het begin van de 20e eeuw creëerden de vakbonden werkloos-
heidskassen voor hun leden die zonder werk geraakten. Vervolgens 
kwam een regeling tot stand dat de gemeenten gingen bijdragen aan 
de werkloosheidskassen van de vakbonden. Georganiseerde werke-
loze arbeiders kregen eerst een werklozenuitkering van de vakbond. 
Wanneer deze eindigde konden zij evenals de ongeorganiseerde 
arbeiders aanspraak maken op de gemeentelijke steunregeling of de 
nog iets zuiniger rijkssteunregeling voor werkloze arbeiders.

casus 2 Djoeke 
Djoeke bedelt op 6 januari 2017 op het Zaailand, in het centrum van de 
bebouwde kom van haar woonplaats Leeuwarden. Zij wordt door een 
opsporingsambtenaar geverbaliseerd. Zij verweert zich door de stellen dat 
(1) haar uitkering te laag is en (2) dat burgemeester en wethouders niet 
hebben aangegeven waar bedelen in de gemeente niet is toegestaan. 

a Gaan de verweren op?
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Hulpverlening aan armen is één van de mensenrechten.
Het recht op bijstand indien men onvoldoende middelen van bestaan 
heeft ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn of haar 
wil, is na de Tweede Wereldoorlog erkend als mensenrecht. 
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van 
de Verenigde Naties, van 1948, is in art. 22 bepaald dat iedereen recht 
heeft op maatschappelijke zekerheid. In art. 25 lid 1 is bepaald dat 
iedereen recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor 
de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder 
inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige ver-
zorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op 
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden 
van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaans- 
middelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk 
van zijn of haar wil.
In het Europees Sociaal Handvest (ESH) 1961 zijn sociale grond-
rechten vastgelegd, die moeten worden gerespecteerd door de staten 
die het ondertekend hebben. De meeste artikelen van het ESH zijn als 
aanbevelingen of streefdoel geformuleerd en niet als bindende voor-
schriften. In het Europees Sociaal Handvest (herzien) is in art. 13 en 
14 het recht op bijstand voor eenieder als sociaal grondrecht erkend, 
waarbij de restrictie ‘ontstaan ten gevolge van omstandigheden 
onafhankelijk van zijn (of haar) wil’ ontbreekt. 

In 1965 kwam de Algemene Bijstandswet (ABW) tot stand. Per 
1 januari 1996 werd de ingrijpend gewijzigde en heringerichte 
Alge mene bijstandswet (Abw) van kracht.5 Deze Abw is op 1 januari 
2004 ingetrokken en vervangen door de Wet werk en bijstand. 

In 1983 werd in de Nederlandse Grondwet opgenomen: art. 20: 
Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid: 

‘1.  De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn 
voorwerp van zorg der overheid. 

2.  De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3.  Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, 

hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.’

Nederland stemde in 2004 in met de laatste versie van het ESH.

In de verdragen betreffende sociale grondrechten wordt het recht van 
overheden erkend door bij de wet te voorzien in regels ter voorkoming 
van wanordelijkheden en ter bescherming van de rechten en vrij-
heden van anderen. In dit verband is art. 8 lid 2 van het EVRM van 
belang. 
Nederlandse wetten in formele zin voorzien in bestrijding van sociale 
zekerheidsfraude. 

 ■ Sociale zorg als 
mensenrecht sinds 
1948


