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Regeling van het armbestuur. 

Tweede Kamer. 

(242. 8.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Algemeene beschouwingen. 

Beginselen van de geldende wet. 
§ 1. De wet van 28 .Juni 1854 (Stol. n". 100), zooals die 

is gewijzigd bij de wet van 1 Juni 1870 (Slbl. n°. 85), 
berust in hoofd/aak op de volgende beginselen: 

lü. overlaten van de ondersteuning der armen aan de ker
kelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid (art. 20); 

2". de burgerlijke armenzorg mag een arme slechts dan 
onderstand verleenen, wanneer hij dien niet van kerkelijke of 
bijzondere instellingen van weldadigheid kan verkrijgen (art. 21); 

3". de burgerlijke armenzorg mag slechts bij volstrekte 
onvermijdelijkheid ondersteunen (art. 21); 

4". vermindering van subsidies uit de fondsen van burger
lijke gemeenten aan instellingen van weldadigheid (artt. 59—61); 

Aanleiding tot het voorstellen van een nieuwe regeling van 
het armbestuur is in hoofdzaak de wenschelijkheid, ten deele 
zelfs de noodzakelijkheid van een gewijzigde toepassing van 
het eerste en van een herziening van het derde hierboven aan
gegeven beginsel van de wet, en van een verduidelijking van 
de wet, wat betreft het tweede beginsel. Ter motiveering hiervan 
diene liet volgende. 

Eerste beginsel. 
§ 2. Overlaten van de armenzorg aan de kerkelijke en bij

zondere instellingen van weldadigheid. 
Het Nederlandsche volk heeft zich steeds gekenmerkt door 

twee karaktertrekken: groote woldadigheidszin. die voor bijna 
iederen vorm van menschelijk lijden ook een vorm van leniging 
zocht te vinden, en sterke zucht naar onafhankelijkheid. In 
de praktijk der liefdadigheid leidde dit tot overvloed van lief
dadige instellingen, die alle op zich zelve werkten, zonder 
onderling verband of zelfs onderlinge bekendheid. Bij het 
toenemen van den omvang der armoede en van de ingewik
keldheid van het maatschappelijk leven wreekte deze versnip
pering van krachten zich in twee richtingen. In de eerste 
plaats tegenover de armen. Herhaaldelijk toch wordt een arme 
door onderscheidene instellingen tegelijk doch zonder onderling 
verband geholpen. Gedeeldheid verzwakt in die gevallen de 
kracht, die tot heil van den arme kon worden aangewend. In 
de tweede plaats tegenover de Instellingen. De groote ver
scheidenheid van onsamenhangende Instellingen lokt de slimmen 
en de luien uit, om partij te trekken van haar onderlinge onbe
kendheid en onverdiend zich in ruime mate te laten ondersteunen 
tot schade van de eerlijke armen, voor wie de middelen te ki>rt 
schieten. De fouten van de armenzorg, hierboven slechts aan
geduid, nader te bewijzen moet thans bijna open deuren 
inloopen worden genoemd. Immers, in do laatste jaren is 
herhaaldelijk in woord en geschrift op deze fouten van onze 
armenzorg gewezen: zij worden tegenwoordig alom Ingezien. 

Dat de wetgever van 1854 aan die groote verscheidenheid 
van instellingen overliet, te beslissen aan wie zij hulp wilden 
verleenen of weigeren was juist gezien. Het „overlaten" van 
de armenzorg reikte evenwel verder. Het beteekende ook. dat 

op het terrein van de 
van anti-nationaal werk 
belangen van het volk 

Keen poging van overheidswege werd gedaan, om het gemis 
aan samenhang te verhelpen, eenige orde te brengen in de 
ordoioozo Uefdadighelditroepen. Dat in zoover het, beginsel van 
„overlaten" moet worden beperkt, is een inzicht, waartoe de 
voortgezette bestudeering van het onderworp eerst in latere 
jaren hoeft gebracht. Thans is dat inzicht gemeen goed geworden 
en wordt eenstemmig en dringend aan den wetgever gevraagd, 
dat hij te hulp zal komen aan het streven om de geschetste 
fouten op het terrein van de armenzorg te verhelpen en dat wel 
door bevordering van onderlinge bekendheid van doel en werk. 

In eenige gemeenten is door onderscheidene instellingen 
reeds veel goeds tot stand gebracht maar men heeft steun 
van den wetgever noodig om voldoende te Blagen. 

Tweede beginsel. 
S 3. Het subsidiair karakter van de burgerlijke armenzorg. 
Tegen dezen grondslag heeft zich de critiek het minst doen 

gelden. Nederland is steeds geweest: het land der vrije liefdadig
heid. In die vrije liefdadigheid neemt de Christelijke barmhartig
heid de oudste en eerste plaats in. Deze toestand is in 
overeenstemming met het karakter van de natie, van welker 
bestaan het Christendom de grondslag is. Eerbiediging van dat 
karakter is voor den wetgever vooral 
armenzorg eisch, op straffe niet alleen 
te leveren, maar ook van de hoogste 
geweld aan te doen. 

De meest gewenschte toestand zou zijn bereikt, wanneer de 
liefdadigheid in staat was het geheele werk der armenzorg te 
volbrengen. Die toestand is niet bereikt. Het bereiken daarvan 
te bevorderen staat niet in de macht van de Regeering. 
Het tekort mag evenwel niet blijven bestaan; het algemeen 
belang laat dat niet toe. Aangezien nu alleen de overheid 
het kan aanvullen, is deze daartoe ook ter wille van het 
algemeen belang geroepen. Hieruit volgt, dat in een Armen
wet regelen voor de burgerlijke armenzorg niet gemist mogen 
worden, maar dat het subsidiair karakter van die armenzorg 
nadrukkelijk moet worden gehandhaafd. De omvang van de 
burgerlijke armenzorg worde bepaald door den omvang van de 
liefdadigheid: tegen invloed in omgekeerde richting worde 
zooveel mogelijk gewaakt. Aan de samenleving zelve is het 
dan te bepalen, waar de grens tusschen beide zal liggen; naar
mate de liefdadigheid meer opbloeit, zal het terrein van de 
overheidszorg inkrimpen. 

Derde beginsel. 
§ 4. Instemming, in zooverre, met de strekking van de gel

dende wet, belet intusschen niet, dat de burgerlijke armenzorg 
aan ernstige critiek bloot si aar. Die critiek betreft het beginsel 
van de volstrekte onvermijdelijkheid zoowel op zich zelf als 
wat de toepassing aangaat. 

Het beginsel zelf bedoelt er tegen te waken, dat iemand in 
uiterste ellende hetzij den hongerdood zou sterven hetzij zich 
aan de samenleving zou vergrijpen. De hulp moest, dit bracht 
het beginsel mede, niet verder reiken dan noodig was om dat 
gevaar te bezweren. Was dat doel bereikt, dan moest de hulp 
zich terug trekken om straks weer op nieuw te helpen, wan
neer de arme weer bij hot eindpunt van den weg der ellende 
dreigde te komen, een recidive, die psychologisch noodzakelijk 
was, vermits de oorzaak van het gevaar krachtens het beginsel 
niet aangetast behoefde te worden. 

Het behoeft geen betoog, dat dit beginsel is kortzichtig en 
duur. 

Gedurende de halve eeuw. dat het in Nederland heeft 
gegolden, is er dan ook ruimschoots gelegenheid geweest. 
om het in deze gebreken te loeren kennen. Meermalen werd 
ellende niet gelenigd omdat zij nog erger kon worden, vóór 
en aleer hulp volstrekt onvermijdelijk scheen. Jaar in. jaar 
uit werd een ziellooze en ontzielende bedeeling voortgezet 
omdat de volstrekte onvermijdelijkheid niet vorderde, dal ook 
maar getracht werd de armen verder terug te brengen van 
den weg van pauperisme. 

Intusschen — zóó star beginsel toe te passen bleek meer
malen te gaan buiten het bereik van den mensen, die als 
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orgaan van do wei zijn hart niet bet zwijgen kon opleggen. 
In de praktijk is - vooral in de latere jaren de burgerlijke 
armenzorg herhaaldelijk getreden bulten de enge grenzen van 
bet wettelijk beginsel en werd stoffelijke hulp op ruimer roet 
geboden. Uit had evenwel groote bezwaren. De burgerlijke 
armenzorg kan mei hel begtnael ran volstrekte onvermijdelijk
heid vrij eenvoudig van organisatie en techniek zijn. De 
]n'aktijk werd vrijwel algemeen, dat,enkele beambten, zoo niet 
do politie min of moer suinmierlijk nagingen, of hulp aoodlg 
was: op hun advies weid ondersteuning TOOT koriei of langer 
tijd t o e g e s t a a n . Hoe m e e r mi de stoffelijke lllllp sti jgt hoven 
de allerlaagste grens, bel volstrekt onvermijdelijke, hoe meer 
dergelijke wijze van werken schadelijk wordt, ledere bedoeling 
toch heeft, de neiging verslappend te werken en die neiging 
neemt toe met de ruimte vait bedoeling. Zij moet worden op
gewogen door persoonlijke invloeden, die ontbreken hij de 
organisatie van de volstrekl onvermijdelijke hulp. 

Kr ontwikkelde zich een aanvankelijk vrij stelsellooze praktijk, 
die ontgroeide aan de nauwe banden van de wet. In den laatsten 
tijd wordt getracht, het persoonlijk element in de overheids
zorg in te brengen door samenwerking met particuliere 
brachten! Uit alles kan evenwel niet anders dan beginwerk 
blijven,, dat, hoe bescheiden ook, bulten de wet gaat Ue 
samenleving ontgroeit aan lnr wettelijk beginsel, dat. wordt 
het niet herzien, meer en meer uit het oog zal worden 
verloren. 

Vierde beginsel. 
S 5. Vermindering van de subsidies. Onderstaand staatje 

maakt het overbodig nader uiteen te zetten, welke gevolgen de 
wet met betrekking tot de BUbsidleering van kerkelijke en 
particuliere armenzorg heeft gehad. 

Subsidies uit gemeentekassen aan: 

A. Besturen tot ondersteuning van huiszittonde armen. 

Burgerlijke j 
besturen. 

Kerkel i jke 
besturen. 

Particuliere 
besturen. 

Gemengde 
besturen. 

ei 
1854 f 1 19884:! 424 817 f 2 887 — 
1871 1 479 087 124 85.", 8 255 f 11 729 
1881 1 812 019 97682 8 909 0 084 
1891 1 6 1 1 227 110797 4 000 18 785 
1901 1 S78 494 88 292 240<) 9 270 
1902 1 925 988 72 171 — 9 475 
1908 1 988 4111 42 r,47 2 725 9 270 
1904 2 085 215 46588 2 700 9 805 
1905 2 111982 48 804 2 700 10689 
1900 2 142 251 48(182 26691 11 745 
19(17 2 878 851 52 889 27 9»;:, 11 500 

H. Godshuizen. 

Burgerlijke Kerkelijke Particuliere Gemengde 
godshuizen, godshuizen, godshuizen, godshuizen. 

1854 (l | f 280 475 1 (il) 820 f 2 122 
1871 184 909 8 981 9 481 f 1 092 
1881 2(H 074 8 044 8 509 2 828 
1891 247 552 8460 4 700 000 
1901 800688 2 55( I 0 102 575 
19(12 844 817 2 566 0 2(XJ 400 
L906 849 278 1 89:1 0 082 700 
HM i l 829 495 4 4 ( 0 5 41 Hl 2 700 
[905 842 972 5815 5 000 700 
[906 885490 8 280 5 498 1 r.77 
P.HI7 85(1708 4 008 5 485 1 800 

Ci l l i . r indei zijn mede begre .en di- Mil'Miiit's ; tan de gemengd ■ Instellingen, i 
eerst later in <l ■ ■uuietfek afiEom ri 'lijk v e r m e l d zyn . 

(1. Ziekenhuizen. 

Burge r l i j ke Kerke l i jke P a r t i c u l i e r e Gemengde 
ziekenhuizen ziekenhuizen z i e k e n h u i z e n z i e k e n h u i z e n 

1854 (') f 827 4 79 f 8 502 

1871 il Hl 797 — f 500 — 

1881 401 707 — 4 «K) — 

1891 798 890 — 4 550 — 

1901 1 204 451 88 180 02 558 f 151 

1902 1 289 279 144 709 79 904 150 

1908 1 285 121 170 710 98 047 250 

1904 1446868 188 981 107 285 250 

1905 1 228 557 170 890 140 589 250 

1900 1 400 078 40 569 90 714 250 

1907 1 608 944 850 88 975 250 

(•) Hieronder zijn Bede begrepen de wbaldiai ian de gemengde Inatelttngen, dir 
eerst later in de statistiek afzonderlijk vermeld zijn. 

üat de wet op dit punt verouderd zou zijn of uit anderen 
hoofde aan ernstige ciïtiok zou blootstaan, heeft de ervaring 
dusver niet geleerd. 

Bevordering van samenwerking. 
§ 6. Het beginsel, dat de armenzorg wordt overgelaten 

aan de kerkelijke en particuliere liefdadigheid, bleek in de 
praktijk te leiden tot tweeërlei kwaad: gemis aan onderlinge 
bekendheid en samenwerking bij de instellingen van weldadig 
beid en in de hand werken van bedrog ten gevolge van de 
gedeeldheid van krachten. Beperking van de toepassing van 
het beginsel is wenschelijk voor zooveel deze heide gevolgen 
betreft, en wel door wettelijke gelegenheid tot organisatie open 
te stellen. 

Daartoe worde de mogelijkheid geschapen tot instelling in 
de gemeenten van een centraal orgaan, waarin de verschillende 
instellingen van armenzorg samen kunnen komen en dal door 
organisatie van een Inlichtingendienst bedrog onder de vele 
armen kan helpen weren. Dergelijk orgaan wordt gevonden in 
een armenraad. 

De samenstellingen de werking van den armenraad zijn verval 
in de artikelen 89 —6] van het wetsontwerp. Daaraan liggen 
de volgende beginselen ten grondslag. 

In de eerste plaats moet dwang tot deelneming tegenover 
de liefdadigheid zijn uitgesloten, vermits de geest tot samen
werking niet kan worden afgedwongen. Ue deelneming aan 
den raad het zenden van vertegenwoordigers sta voor 
alle. instellingen van weldadigheid open, maar moet afhankelijk 
blijven van het vrije inzicht der besturen. In één opzicht zal. 
volgens het ontwerp, het ledental beperkt zijn. Alleen instellingen, 
die armenverzorging buiten gestichten ten doel hebben, zullen 
een vertegenwoordiger kunnen aanwijzen. Daarmede kan worden 
volstaan omdat alleen hij de armenzorg buiten gestichten de 
behoefte aan samenwerking zich doet gevoelen. 

In de tweede plaats moet de zelfstandigheid van de deel
nemende instellingen volstrekt gewaarborgd blijven. Ken armen
raad zal nimmer dwingende bevoegdheden mogen hebben. 
Alleen dan is de kans op ruime deelneming groot. 

In de derde plaats zal de armenraad moeten zijn adviseerend 
college, behalve met betrekking tot het bureau van inlichtingen, 
dat middel moet zijn tot wering van misleiding. Bestond aan
vankelijk het inzicht, dat het bureau van inlichtingen, het z.g. 
register van informatie;, een afzonderlijke tak van dienst moet 
zijn. waarvan het beheer wellicht aan den armenraad kon 
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worden toevertrouwd, nadere overweging beert daarin wijziging 
gebracht. volgens bet ontwerp tal de Inlichtingendienst een 
wezenlek deel zijn van de taak) die aan bel centraal-orgaan 
voor samenwerking word! opgelegd. Alleen In <ii<' gemeenten, 
waarvoor een armenraad nlel is Ingesteld, zullen volgens bet 
ontwerp Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn, om een 
register van Informatie In te stellen. Wordt de verwachting 
niet beschaamd, dan zal In de gemeenten, waai- de behoefte 
aan ooii inlichtingendienst wordl gevoeld, ook wel een armenraad 
worden ingesteld j maar het schijnt geraden, rekening te bouden 
met de mogelijkheid, dat hel gemeentebestuur, bij gebreke 
van ander initiatief, dien diens! in hel leven wenscht te roepen. 

Voor dien dienst zullen de Instellingen geregeld mededeeling 
van haar bedeelden moeten doen. op dit stuk zijn evenwel 
eigenaardige beswaren te ondervangen. De kerkelijke armen
zorg, de bulp van de geloofsgenooten onderling, is een interne 
aangelegenheid, waarover ter wille van de kieschheid, die te 
haren aanzien betracht moet worden, aan derden geen mede-
deelingen kunnen worden gedaan. Dwang van de overheid tot 
hot doen van eenige opgave is daarom pp dit stuk niet wel 
toelaatbaar. De verhouding tegenover de overheid verandert 
evenwel, zoodra de arme door een verzoek om ondersteuning 
aan derden zijn toestand bloot legt. /ijn toestand krijgt 
dan een maatschappelijk karakter nier bel gevolg, dat de 
overheid zich met de zaak moet inlaten, voor zoover belangen 
waarvoor zij heeft te waken, geraakt worden. 

Op grond van dezen gedachtengang is de regeling aldus 
ontworpen, dat de kerkelijke Instellingen van weldadigheid 
mededeelingen slechts behoeven te doen met betrekking tot 
armen, die mede van een andere instelling, niet buhoorende 
tot dezelfde kerkelijke gezindte, ondersteuning ontvangen of 
hebben gevraagd. Opdat dit kunne blijken, zal ook eene ker
kelijke instelling aan iedere andere instelling en aan den 
secretaris van den armenraad moeten niededeelen. of een 
arme, die bij die andere instelling om steun heeft aangeklopl 
of aangaande wien inlichtingen zijn gevraagd, van baar onder
steuning ontvangt (art. 12). Wenschen die instellingen haar 
mededeelingen verder uit te strekken, dan zal de armenraad 
die in ontvangst moeten nemen. Of dit zal gebeuren, zal af
hangen van den invloed, die van den armenraad uitgaat. 

Subsidiair karakter van de burgerlijke armenzorg. 
§ 5. Zooals in § 8 sub 2 bleek, acht de ondergeteekende 

handhaving van het subsidiair karakter van de burgerlijke 
armenzorg geraden. Verduidelijking is hier alleen wenschehjk 
om de vraag of z.g. dubbele bedeeling toelaatbaar is. in be-
vestigenden zin te beantwoorden (art. 27) en eenige norm voor 
voor behandeling van gevallen van z.g. dubbele bedeeling te 
geven (art. 80). 

Volstrekte onvermijdelijkheid. 
§ 6. In § 4 bleek, dat het beginsel van volstrekte onver

mijdelijkheid, neergelegd in art. -21 van de Armenwet, niet 
onaangetast is gelaten. De praktijk leefde er over heen. maar 
miste dan wettelijke norm en organisatie. Voor zoover het 
beginsel werd gehandhaafd, kwam de praktijk goeddeels neer 
op kortzichtige bedoeling-, die de kwaal van het pauperisme 
zeker in geenen deele aantastte, maai' eerder neiging had. 
haar te bestendigen. 

De weg ter verbetering schijnt door den grondslag van de 
• burgerlijke armenzorg aangegeven. I>ie armenzorg In g| be

hartiging van het algemeen belang, dat geschaad wordt wanneer 
burgers in een toestand van groote ellende verkeeren. waardoor 
immers gevaar dreigt voor de kracht van het volk en voorde 
rechtsorde. Uit de omstandigheid, dat de overheid zich met 
armenzorg inlaat, niet ter wille van eenig individueel belang, 
maar van het algemeen belang, volgt naar de meening van 
den ondergeteekende drieerlei: 

1. principieel moet de overheidszorg ei- niet op gei icht zijn. 
dat de arme in nood gelaten wordt. Getracht moet althans 
worden, den arme uit zijn bulpbehoevenheid op te helpen, want 
alleen indien dat gelukt is. kan gezegd worden, dat het belang 
der maatschappij zoo goed mogelijk behartigd is: 

2. het minimum, dat voor die hulp noodlg is, moet ge 
geven worden, üeei dan bet minimum mag door de burger
lijke armenzorg nimmer gegeven worden, want, het i idere 
kan alleen voor zuiver individueele wenschen bevorderlijk zijn, 
maar gaat builen het algemeen belang om; 

8. dat minimum moet zijn materieel en Ideefil en omvat, 
wat hei materieels betreft, bel noodzakelijk levensonderhoud, 
niets meer en niets minder, wat het Ideeele betreft, toezicht, 
raad en bijstand. 

Velen achten de z.g. F.lberfelder organisatie het onmisbare 
middel om aeze hulp te verwezelljken. De ondergeteekende 
acht afgezien van de vraag, of dii oordeel instemming verdient, 
dwang in deze verwerpelijk. De gemeenten moeten zelve weien. 
op welke wijze zjj de wettelijke voorschriften zullen toepassen, 
mits de wet de norm aangeve en geen belemmeringen biede 
voor een of andere organisatie. De artikelen 26 8] van het 
ontwerp voldoen aan deze voorwaarden. 

Voor den inhoud van het wetsontwerp, dat op de boven 
ontwikkelde gedachten berust is van groot, ten deelt.' zelfs 
van .overwegend belang geweest de voorlichting en het overleg, 
waartoe de Regeering bij de voorbereiding herhaaldelijk orga
nisaties, die zich met het vraagstuk der armenzorg onledig 
houden, bereid heeft gevonden. In het eerste stadium van 
voorbereiding werden vragen gericht tot kerkelyke en particu
liere organisaties. Later werd het advies ingewonnen van hot 
bestuur der Nederlandsohe Vereeniging voor Armenzorg en 
Weldadigheid en werd overleg gepleegd met het bestuur van 
de Vereeniging van Armbesturen te Amsterdam. Voor de hulp, die 
aldus werd geboden, betuigt de Regeering bare erkentelijkheid. 

Gemakshalve volgt hier een overzicht van de indeeling van 
het wetsontwerp. 

HOOFDSTUK I. 

Artt. 1—14. ALGEMEENE BEPAI.INOEN. QKLDEBDE voos ALLE 
INSTELLINGEN. 

HOOFDSTUK U. 

VAN DE BIKOERLIJKE EN UEMENUDE I.NSTELL1NOEX. 

1ste A fd ee l i n g. 

Van de opheffing '•// van hei beheer. 
Ar t t . 1Ö-- 24. 

2de A f d ee l i ng. 

Van lul bestuur en rnii <ii organisatie vanZburgerhjjke 
instellingen. 

Artt. 2ö en 26. 

HOOFDSTUK III. 

VAN UK ARMENZORG DOOK BIROERI.UKE INSTELLINGEN EN DOOR 
DE BFRGERLIIKE OVERHEID RECHTSTREEKS. 

lste A f dee l i n g. 

Van il' ondersteuning. 
Artt. 27 H\. 

2de A f d e e l i n g . 

Van de geneeskundige at menzorg. 
Artt. 82- -86. 

3de A fd ee l i n g. 

Van de hosten. 
Artt. m— 88. 
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HOOFDSTUK IV. 

VAN SAMENWERKING TUKSOHKN OVDnMHBDm INSTELLINGEN 
VAN WELDADIGHEID. 

late A fd eell ng. 
Van den armenraad m MM de inlichtingen. 

Artt. 89—51. 

:2de A fdee l i Dg. 

Van liet rtgitUr van in lichtingen. 

Artt. 52—54. 

8de A t'd cel i Dg. 

Van di' kosten. 

Art. 55. 

HOOFDSTUK V. 

VAN HET VERHAAL. 

Artt. 56—68. 

HOOFDSTUK VI. 

VAN DE GESCHILLEN. 

Artt. 64—66. 
* 

HOOFDSTUK VII. 

STRAFBEPALINGEN. 

Artt. 67—70. 

HOOFDSTUK VIII. 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. 

Artt. 71—78. 

Artikelen. 

HOOFDSTUK [. 

Art. 1. Het eerste lid van dit artikel is overgenomen uit 
de geldende wet. 

Het tweede lid van art. 1 van de geldende wet heeft aan
leiding gegeven tot de vraag, in hoeverre de wet mede van 
toepassing is op Instellingen met een gemengd doel. Dat 
een wet, die betrekking heeft op instellingen voor armenver
zorging, niet zonder moor ook betrekking heeft op instellingen, 
niet voor armenverzorging maar b.v. voor voorkoming van 
armoede, behoeft niet bepaald te worden. De redactie van het 
tweede lid is een gevolg van deze overwegingen. 

geen practiacb bezwaar oplevert, is gewend, is van verandering 
afgezien ter voorkoming van hel gevaar van groote verwarring. 

Onder letter b zjjn geschrapt de woorden: „bestemd voor 
de armen eëner bepaalde godsdienstige gezindte", omdat het 
artikel overigeni niet naar de bestemming onderscheidt en de 
wetgever zich met, de bestemming van kerkelijke instellingen 
niet heeft in te laten. In beginsel zijn bovendien niet bij alle 
kerkgenootschappen de gelden van de kerkelijke liefdadigheid 
alleen bestemd voor de gelooffegenooten; deze beperking is eeo 
praktische, die niet steeds behoeft voor te komen. 

Art. 8, al. 2 BD art. 4. al. 1. Inschrijving en schrapping 
van eene instelling heeft invloed op de kiesbevoegdheid van de 
door haar verzorgden. De ervaring beeft geleerd, dat het niet 
raadzaam is Burgemeester en Wethouders in deze geheel de 
vrije hand te laten. Daarom wordt voorgesteld aan Gedeputeerde 
Staten de bevoegdheid te geven, inschrijving en rangschikking 
van een instelling te gelasten en toezicht te houden op de 
schrapping. 

Art. 5. De jurisprudentie vat art. 7, laatste lid. van de 
geldende Armenwet in dien zin op, dat daarbij de hoedanigheid 
van rechtspersoon wordt toegekend aan de instellingen van 
weldadigheid, welke de voorschriften van dat artikel nageleefd 
hebben. Aangezien art. 7 in het ontwerp niet wordt overgenomen, 
zou naar die zelfde jurisprudentie de toestand van tallooze in
stellingen van weldadigheid onzeker en moeilijk worden, indien 
het ontwerp wet werd. Art. 5 heeft de strekking, dit bezwaar 
te ondervangen. 

Art. 8. Dit artikel stemt, wat het onderwerp betreft, overeen 
met art. 9 van de geldende wet. In de regeling is verschil. 
In art. 9 wordt geen rekening gehouden met wat in de statuten 
of in de akte bepaald mocht zijn of worden ten aanzien van 
vervallen van het doel. Het behoeft geen betoog, dat het recht
matig is, daarmede rekening te houden. 

letter e. De wet geeft ook aan de erfgenamen bevoegdheid 
tot regeling. Hiervoor is geen reden; de erfgenamen van den 
oprichter hebben met hun erfenis te doen, maar daartoe behoort 
niet de door hem opgerichte instelling, die maatschappelijk 
domein is geworden. In plaats van de in art. 9 van de wet 
gevorderde goedkeuring van de Kroon wordt voorgesteld goed
keuring van Gedeputeerde Staten, die voldoende schijnt. Men 
zie verder art. 9. 

Art. 10. Het is voorgekomen, dat oude corporaties vervallen 
zijn door uitsterving van de leden, en dat haar bezittingen door 
een of ander persoon, somwijlen een overheidspersoon, beheerd 
worden zonder dat deze tot beheer gerechtigd is. De opbrengst 
van die bezittingen worden door den beheerder somwijlen verdeeld 
onder personen of instellingen, die daartoe door overoude ge
woonte zijn aangewezen. Bij gebreke van bekenden rechtsgrond 
voor dat beheer en die verdeeling hangt de vreedzame samen
leving van de betrokkenen van persoonlijke.' verhoudingen af, 
die wel eens te wenschen overlaten.-Het is voorgekomen, dat 
ten slotte de Regeering verzocht werd. tusschen beide te komen, 
wat niet kon geschieden, omdat grond voor inmenging ontbrak. 
In deze moeilijkheden te voorzien is de strekking van art. 10. 

Art. 2. Dit artikel is behoudens •'•éne wijziging overgenomen 
uit de geldende wet, niet omdat het materieel en formeel boven 
ernstige; critiek verheven is. maar omdat het geraden schijnt, niet 
zonder dringende noodzakelijkheid wijzigingen te brengen in de 
bepalingen, die reeds sinds een halve eeuw de positie van de 
instellingen beheerseht hebben. Aanvankelijk bestond het voor
nemen, althans formeele verandering te brengen door wijziging 
van de volgorde. De vooropstelling van de burgerlijke instellingen 
is nl. noch naar de historie noch naar den omvang van de 
armenzorg beoordeeld, juist. De voorrang zou toekomen aan 
de kerkelijke armenzorg. Vermits evenwel de administratie door 
de praktijk van een halve eeuw aan de onjuiste volgorde, die 

Art. 11. Art. 9 van de wet is nu en dan toegepast in 
gevallen, waarin het doel niet vervallen was. maai- waarin 
niet in het beheer voorzien was. Het voorgestelde artikel zal 
deze leemte in de wet moeten aanvullen. 

Art. 12. Dit artikel .is een uitbreiding van art. 12 van de 
wet. Art. 12 van de wet legt aan de besturen der kerkelijke, 
gemengde en bijzondere instellingen jegens de burgerlijke 
besturen den plicht tot mededeeling op. Komt er een samen
werking zooals die in de algemeen»' beschouwingen is geschetst, 
dan moeten de kerkelijke instellingen, die niet in alle gevallen 
verplicht zullen zijn tot opgaven, verplicht zijn aan andere 
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iiistciiiii^cn, onverschillig van welke soort, op te geven of een 
anno van haar ondersteuning kan verkregen. Andeti zou bet 
doel, dat niet een inlichtingendienst wordt nagestreefd, verijdeld 
kunnen worden. Tegen de voorgestelde bepaling kan geenerlei 
bezwaar bestaan, omdat In art. i- (wet) reeds de verplichting 
tot mededeeUng is opgenomen. 

Art. L8. liet eerste lid breidt de opgaven, voorgeschreven 
in art. 10 der wet. eenigszins uit, zonder evenwel te treden 
in de Inwendige aangelegenbeden der Instellbigen. De voorge
stelde Uitbreiding is noodlg in bet belang van de statistiek, 
die anders niet een behoorlijk beeld van liet armbestuur kan 
Keven. Hij het eerste lid valt te letten OJI het derde lid. De 
statistiek der bedeelden en verpleegden is waardeloos, indien 
niet eenlge rubriceering wordt aangebracht. Opdat zooveel 
mogelijk waarborg worde gegeven tegen al te veel detailleering 
wordt voorgesteld, de indeeling te doen vaststellen bij alge-
meenen maatregel van bestuur. 

Art. 14. Het onderwerp van dit artikel wordt in de wet 
geregeld in de artt. 59—61. De plaats voor de regeling scheen 
meer te zijn in een hoofdstuk, houdende algemeene bepalingen, 
vermits zij van algen oen aard is. Op enkele punten wordt 
wijziging voorgesteld. In de eerste plaats scheen het wenschelijk, 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten op het besluit tot 
subsidieverlening te vorderen. Hierdoor wordt de bedoeling 
van art. 61, tweede lid, van de wet, naar het sehijnt, beter 
verwezenlijkt. Bovendien zal ook de armenraad gehoord moeten 
worden, die de behoeften der instelling, die subsidie verbuigt, 
wel het beste zal kunnen beoordeelen. in de tweede plaats 
wordt in het tweede lid bepaald, dat de subsidies telkens voor 
niet langer dan één jaar worden verleend. Hoewel deze regel 
thans reeds in de praktijk wordt gevolgd, schijnt het toch 
wenschelijk, dien in de wet vast te leggen. 

In de derde plaats worden de voorwaarden eenigszins anders 
omschreven in het derde lid. De voorwaarde sub a houdt rekening 
met de gewijzigde inzichten omtrent armenzorg en de verhoogde 
eischen, daaraan gesteld. De voorwaarde sub b stemt zakelijk 
overeen met de sub a in art. 60 gestelde. De voorwaarde sub c 
komt overeen met de sub b in art. 60 gestelde behoudens de 
toevoeging, dat het bestuur al het mogelijke heeft gedaan en 
blijft doen, om de eigen inkomsten te doen toenemen. Deze 
toevoeging vordert, waar het geldt subsidies uit de gemeentekas, 
geen bijzondere toelichting. 

HOOFDSTUK II. 

EERSTE AFDEELING. 

Art. 16. Er zijn burgerlijke en wellicht ook gemengde 
instellingen, die niet zijn opgericht door de burgerlijke over
heid, maar door particulieren, die het beheer opdroegen aan de 
burgerlijke overheid. De burgerlijke overheid mag niet de vrijheid 
hebben, om goederen of kapitalen, door particulieren onder haar 
hoede gesteld met een bepaald doel, aan die bestemming te onttrek
ken, zelfs aan de gemeentefinancien ten goede te doen komen. 
Opheffing van hetgeen anderen hebben opgericht, zal slechts 
dan toegelaten kunnen worden, wanneer het belang van de 
armenzorg, het belang dus, dat de oprichters wilden dienen, 
het vordert. Bovendien moet er dan nog voor gewaakt worden, 
dat de bezittingen voor een liefdadig doel bestemd blijven. 
Het artikel is een uitvloeisel van deze gedachten. 

Art. 17. Het aangevoerde geldt mede, wanneer een door de 
burgerlijke overheid opgerichte instelling van particulieren be
zittingen heeft verkregen. Wanneer de gemeenschap haar steun 
gegeven heeft aan, het hare rechtstreeks heeft bijgedragen tot 
wat de overheid oprichtte, is deze niet meer vrij, om daarover 
naar welgevallen te beschikken. Ook moet er voor gewaakt 
worden, dat niet wat de samenleving gaf aan een weldadige 

Instelling per slot in de overheidskas te recht komt. Artikel 
17 vindt in het bovenstaande zijn tnotlveerlng. 

De artt. 1!» 2-4 stemmen In hoofdzaak overeen niet de artt. 
11 19 der wet. 

Het vierde lid van art. 20 opent de mogelijkheid om kasgeld 
rentegevend te (naken; bet gemis daarvan is meermalen ge
voeld. 

In art. 21 la „verpanden" van art. 16 der wet vervangen 
door „beswaren". Voorts zijn aan bet slot van het eerste lid 
weggelaten de woorden: „in hei belang «Ier instelling". Dat 
onderhandsche verpachting in bel belang der instelling is, zal 
wel niet dikwijls voorkomen. Wel kan bet voorkomen dat 
zoodanige verpachting zonder schade voor de instelling onver
mogenden kan ten goede komen. 

De wet vordert in art. 17 de goedkeuring alleen voor buiten
gewone, met vernieuwing gelijkstaande herstellingen. Aan het 
slot van het Lste lid van art. 22 wordt als grens aangegeven 
ld pet, van het over hot laatst nt'goloopen dienstjaar genoten 
inkomsten. Art. 17 van de wet laat de grens door Gedepu
teerde Staten vaststellen, wat tot de meest uiteenloopende 
regelingen heeft geleid, terwijl de wet gemakkelijk eenheid 
kan geven. 

TWEEDE AKDEKI.INC. 

Art. 26. Jaren geleden is in een enkele gemeente, waarvan 
het bestuur aan de burgerlijke armenzorg een betere organisatie 
wilde geven, gestreefd naar decentraliseering in de richting 
van het Elberfelder stelsel. Men stuitte op hot onoverkomelijk 
bezwaar, dat art. 22 van de wet bepaalt, dat het burgerlijk 
armbestuur op do aanvraag om onderstand beslist. Zooals reeds 
bij de algemeene beschouwingen werd betoogd, zal iedere ge
meente zelve moeten weten, hoe zij haar armenzorg wil orga-
niseeren. "VVegneming van een beletsel, zooals art. 22 van de 
wet thans oplevert, is dan ook wenschelijk opdat de gemeente
raad onder goedkeuring van Gedep. Staten (art. 25 j°, art. 18 
lid 3) de voor de gemeente meest gewenschte regeling kunne 
troffen. 

HOOFDSTUK III. 

EERSTE AFDEEMNU. 

Art. 27. Wat betreft de grens van de ondersteuning moge 
worden verwezen naar hetgeen in de algemeene beschouwingen 
te dien aanzien is aangevoerd. 

In dit artikel wordt drieërlei uitgesproken: 1°. door „kan 
slechts worden verleend" de afwezigheid van plicht tot onder
steuning: 2°. het geoorloofde van z.g. dubbele bedeelingen; 
3°. het subsidiaire van de burgerlijke armenzorg, met dien 
verstande evenwel, dat zij ook tegenover de gemengde instel
lingen subsidiair optreedt. Het schijnt niet juist, de gemengde 
instellingen op ééne lijn te stellen met de burgerlijke; aan 
haar oorsprong wordt daardoor te kort gedaan. Dat bij samen
werken van overheid en liefdadigheid de eerste steeds zou 
moeten primeeren, schijnt niet aannemelijk. 

Art. 28. Het eerste lid van dit artikel spreekt uit het 
beginsel van individualiseering wat aard en vorm van de hulp 
betreft; het wil er de burgerlijke armenzorg steeds aan 
herinneren, dat ze zich van uniformiteit, van „Schablone" 
heeft vrij te houden en steeds bedacht moet zijn op herwinnen 
van de zelfstandigheid van den behoeftige. Dit is een algemeene 
regel en eisch voor elke doeltreffende armenzorg; aangezien 
die regel thans nog te zeer uit het oog wordt verloren, 
.3 het wenschelijk geacht, het beginsel van individualiseering 
,oor de burgerlijke armenzorg in de wet uitdrukkelijk voor 
te schrijven. 

Het tweede lid beperkt de ondersteuning tot het volstrekt 
onvermijdelijke voor de gevallen, waarin de hulp tot niet 
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meer kan dienen dan tol voorkoming van den hongerdood, 
waarin dua van pogingen t*>t opheffing geen bei! li te ver
wachten. Ruimere ondersteuning dan volstrekt onvermijdelijk 
is zou in die gevallen beteekenen dal meer weid uitgegeven 
dan voor hel beginsel van de burgerlijke armenzorg te ver 
antwoorden is. 

in liet derde Lid is mede ecu hoofdbeginsel van een goede 
armenzorg uitgesproken: geen onderstand dan tijdelijk en liefst 
voor korten termjjn. liet mag overbodig worden geacht, de 
noodzakelijkheid van <iit alles, dat gemeen goed is geworden, 
nader te betoogen. 

Art. 80. uit artikel behelst niet meer dan een vingerwijzing. 
Scherp omlijnd voorschrift, bepaalde norm voor gedrag kan de 
wetgever niet geven, maar een wenk in de goede richting is 
/.eer gewenacht. Niets verlamt de kracht van het werk zoo zeer, 
als bet zelfstandig handelen van onderscheidene Instellingen 
met betrekking tot één arme; deze gedeeldheid verzwakt de 
kracht en lokt den anno als het ware er toe uit, om den een 
tegen den ander uit te spelen en van de onderlinge onkunde 
misbruik te maken tot eigen stoffelijk voordeel. Is daarentegen 
de hulp, die van onderscheidene kanten geluiden wordt, in ('ene 
hand, dan wordt de stoffelijke en de moreole kracht verhoogd. 
Hoe die samenwerking tot stand moet komen, wie die ééne 
hand zal zijn, hangt van plaatselijke verhoudingen at'. De wet
gever moet er zich toe bepalen, aan de overheidsorganen in 
te scherpen, dat zij naar eenheid en samenwerking niet anderen 
moeten streven. 

Art. 81. Het is eenige malen voorgekomen, dat een bur
gerlijk armbestuur weigerde, de armen van een bepaalde gods
dienstige gezindte ondersteuning te geven. Die armen bleven 
dan van de noodige hulp verstoken. Tegen dergelijke uitspraken 
biedt de wet thans geen middel van verweer. Die toestand 
mag niet worden bestendigd. Het eenvoudigste schijnt, aan 
Gedeputeerde Staten de hevoegdheid te geven om te beslissen, 
dat in een bepaald geval ondersteuning noodig is en aan het 
armbestuur den plicht op te leggen, die beslissing na te leven. 
Daarnaast zullen Gedeputeerde Staten bevoegd moeten zijn, 
een schijn-ondersteuning te verhoogen. 

TWEEDE AFDEELING. 

Hoewel in de laatste jaren het vraagstuk van de genees 
kundige armenzorg, vooral met betrekking tot het platte land, 
in toenemende mate de aandacht heeft getrokken en die 
armenzorg daarbij niet slecht gevaren is, is dit onderdeel van 
het groote geheel toch nog niet zóó bevredigend geregeld, dat 
eenige waarborg voor een behoorlijke voorziening overbodig 
geacht zouden moeten worden. Bij de artt. 32—35 heeft de 
gedachte voorgezeten, dat de gemeenten aanvankelijk vrij 
moeten blijven, de voorziening naar eigen goedvinden te treffen, 
onder gebondenheid van mededeeling der regeling aan Gedepu
teerde Staten en aan de Inspectie van de volksgezondheid. 
Is niet voldoende in de geneeskundige armenzorg voorzien of 
rijzen tegen een getroffen regeling ernstige bedenkingen, dan 
kunnen Gedeputeerde Staten voorziening aan de gemeente 
opleggen (art. 82 en 84), van welke beslissing beroep op de 
Kroon open zal staan (art. 82, lid 2, en 34, lid 8). 

Naar het schijnt, is toelichting tot de artikelen overbodig. 

DERDE AFDEEI.IXG. 

Art. 86. Men zie hierbij art. 29, tweede zinsnede. 

Art. 87. Dit artikel stemt overeen niet art. 26 van de wet. 
behoudens de volgende wijzigingen. De woorden; „of in wonin
gen die ingevolge wettelijke regeling geacht worden deel uit 
te maken van zoodanige gestichten" zijn opgenomen tengevolge 
van art. 11 van de wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157». 
waarop aan de Krankzinnigenwet een art. 86a is toegevoegd 

betrekking hebbende op de gezinsverpleging. De woorden:,in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek" drukken uit. wat ook 
thans de bedoeling der wet. is. 

Door de woorden: „ten tijde dat de rechterlijke machtiging 
om hen in een gesticht, te plaatsen werd aangevraagd" zal veel 
geschil worden afgesneden en wordt in hoofdzaak de redactie 
hersteld, die iu |87o in hel RcgeeringsontAverp voor kwam, 
maar oogenschijnlijk zonder reden veranderd is. Door gemis 
van deze tijdsbepaling was de Jurisprudentie meermalen onvast. 

De vraag of de kosten van de krankzinnigen verpleging ton 
laste van het Kijk moeten worden genomen, is een zelfstandige 
vraag, die niet bij dit wetsontwerp kan worden onderzocht 
en beantwoord. Overneming in dit ontwerp van de bepaling 
van de geldende wet, heteekcnt dan ook niet, dat die vraag 
in ontkennenden zin wordt beantwoord, maar alleen dat de 
geldende regeling wordt bestendigd in afwachting van de uit
komsten van het onderzoek, dat in deze wordt ingesteld. 

Het tweede lid wijkt redactioneel af van het tweede lid van 
art. 2U der wet. De bedoeling wordt, naar het schijnt, aldus 
juister weer gegeven. 

Art. 88. Behalve door den trek van het platteland onder
vinden groote gemeenten meermalen schadelijke gevolgen, door
dat kleine gemeenten haar zieken of hulpbehoevenden trachten 
af te schuiven, omdat de groote gemeenten op verpleging enz. 
beter berekend zijn. Meermalen bestond er een vermoeden, dat 
ongeoorloofde drang was uitgeoefend, maai- zelfs al werd het 
vermoeden bijna tot zekerheid gesterkt, dan stond men mach
teloos, vermits de wet geen middel geeft om de kleine ge
meente tot rede te brengen. Art. 38 van het ontwerp beoogt 
in deze groote leemte te voorzien. Aan de Kroon en aan 
Gedeputeerde Staten zal een ruime bevoegdheid worden ge
geven, om naar bevind van zaken te beslissen. 

Het doel is dus niet, tegen te gaan trek van het platte 
land naar de steden; de wet zou daartoe onmachtig zijn. 
Doel is alleen afschuiving van armen te voorkomen of te niet 
te doen. 

Zullen volgens het artikel de Kroon of Gedeputeerde Staten 
bevoegd zijn, aan de gemeente, die zich aan afschuiving 
schuldig maakte, het geheel of een deel der kosten op te leg
gen voor een bepaalden tijd, die tijdsduur mag niet onbeperkt 
aan het inzicht der administratie worden overgelaten, wanneer 
het geldt valiede armen, armen dus, van wie men mag aan
nemen, dat zij met inspanning en goeden wil zich zelven 
kunnen redden. Daarom wordt in het derde lid de termijn op 
ten hoogste een jaar bepaald. 

HOOFDSTUK IV. 

Voor de uiteenzetting van dit hoofdstuk wordt verwezen 
naar hetgeen in § 0 van de algemeene beschouwingen is op
gemerkt. Voor zooveel noodig is, volgt hieronder een toelichting 
tot artikelen. 

Art. 39. Wanneer tot instelling van een armenraad zal 
worden overgegaan, is niet vooraf te zeggen. In het algemeen 
moet het geschieden wanneer er kans van slagen is, maar 
dit, moet uit allerlei omstandigheden blijken. Daarom is het 
beste, aan de Kroon een ruime bevoegdheid te geven. 

Art. 44. Benoeming door de Kroon bleek begeerd en aan 
te bevelen ter verheffing van de positie van den voorzitter. 

Art. 45. liet schijnt de kans op slagen van het, nieuwe 
instituut te verhoogen, wanneer de secretaris uit 's Rijks kas 
wordt bezoldigd. De secretaris zal ambtenaar van den raad 
moeten zijn. die zijn hoofdbetrekking in dat ambt zal moeten 
vinden. Een goed secretaris zal tegen karige bezoldiging niet 
licht te vinden zijn, en het slagen van een raad hangt in niet 
geringe mate af van den secretaris. Voor het Rijk zal de 
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ir, 

geldelijke last niot van i)ij/.(imici-i' iiuicckciiis zijn, voor tommlge 
gemeenten zou zjj daarentegen bezwarend kunnen wezen. 

Art. 60, late lid. Het bepaalde sub 1"., 2°. en 8°. beeft 
betrekking op den inlichtingendienst. Hoe uitgebreider die dlenat 
is, hoo moor hij aan de armenzorg ton goede zul komen. De 
verplichte mededeelingen (1".) zullen een kern vormen, die 
door den Invloed van den raad on zijn Kecrotarit-s voor uit
breiding vatbaar is. 

Het bepaalde sub 4".—7". heelt betrekking: op het bevor 
deren van samenwerking en de adviseerende taak. Bijzondere 
toelichting schijnt daarbij niet noodig. 

2de Ud. In hoofdzaak zal de taak van alle armenraden 
dezelfde moeten zijn. L)e mogelijkheid is evenwel niet uitge
sloten, dat plaatselijke toestanden eenige aanvulling van het 
in de wet bepaalde wenschelijk maken. Het tweede lid zal 
daartoe gelegenheid geven. 

Art. 51. Het is een in de kringen dor armbezoekers bekend 
feit, dat meermalen met de opgaven van loon bedrog gepleegd 
wordt, waaraan vooral kleine werkgevers zich niet altijd kunnen 
of durven onttrekken. Meermalen is het gemis aan eenige 
voorziening op dit punt gevoeld. Het eenvoudigste is natuurlijk 
den werkgever den plicht op te leggen, bij hem verdiend loon 
naar waarheid op te geven. Konden evenwel alle instellingen 
of haar armbezoekers zich naar welgevallen bij werkgevers 
vervoegen, dan zouden dezen aan een grooten last worden 
blootgesteld en zou wrijving in menig geval te duchten zijn. 
De armenraad biedt een geschikte gelegenheid om dit onderzoek 
in ééne hand te brengen en om tevens te waarborgen, dat niet 
lichtvaardig keer op keer patroons worden lastig gevallen. 
Daarom houdt art. 51 in, dat de armenraad de opgave kan 
vragen, maar zijn tusschenkomst kan weigeren, indien hij 
daartoe niet voldoende termen aanwezig acht. Men zie hierbij 
art. 68. 

HOOFDSTUK V. 

Artt. 56 en 57. Zij, die zich onledig houden met de praktijk 
van de armenzorg, kennen niet zoo zeldzame gevallen, waarin een 
vader of eene moeder zich aan den onderhoudsplicht jegens hun 
kind, een kind zich aan dien plicht jegens zijn vader of zijne 
moeder onttrekken, hoewel zij bij machte zouden zijn, dien na te 
komen. Beslag op het loon leggen ig bezwaarlijk; men beproeft het 
dan ook maar niet; gevolg was en is steeds, dat de wel
dadigheid moet doen wat de plichtvergeten burger kan, maar 
niet wil doen. Art. 56 heeft de strekking, in deze de praktijk 
tegemoet te komen door den kantonrechter de bevoegdheid te 
geven, op verzoek van het bestuur, dat de ondersteuning ver
strekt, te bepalen, dat een deel van het loon, dat de onder
houdsplichtige bij een werkgever verdient, zal worden uitge
keerd aan dat bestuur; de werkgever daaraan moeten voldoen 

(art. 57). Aldus zal aan de armenzorg een middel worden ge
geven, om plichtvorzaking te koeren. 

Art. 58. Dit artikel stemt overeen met art. 49 van de wet. 

Art. 59. 
behoudene 
verpleegde 
Er schijnt 
sluiten. 

Dit artikel stemt overeen met art. 60 van de wet, 
dat het verhaal ook zal zijn toegelaten, indien een 
is overleden, nadat hij het godshuis heeft verlaten. 
geen reden, om in dit geval het verhaal uit te 

Art. 81. Sub a van dit artikel, dat zakelijk overeenstemt 
mot art. 52 van de wet, wordt voorzien in hot goval, dat de 
ondersteunde de instelling bedrogen heeft en feitelijk geen 
ondersteuning noodig had. Om die reden wordt bovendien 
verhaal op de nalatenschap mogelijk gemaakt. 

HOOFDSTUK VI. 

De artikelen van dit hoofdstuk stemmen in hoofdzaak over
een met de artt. 69—72 van de wet behoudens het volgende. 

Art. 64. De wet draagt in art. 72 de kennisneming van 
geschillen over de "vraag- of een instelling is eene instelling 
van weldadigheid en tot" welke soort zij behoort op aan de 
rechterlijke macht. Dit is niet noodzakelijk, vermits deze ge
schillen niet loopen over burgerlijke rechten (art. 153 Grondwet). 
De burgerlijke procesorde is bovendien voor de instellingen 
bezwarend. Daarom worden sub a van art. 64 van het ontwerp 
deze geschillen ter beslissing aan de Kroon toegewezen. 

Art. 66. Art. 72, b, van de wet draagt de beslissing van 
geschillen over verhaal van onderstand, zooals dat is geregeld 
in de artt. 49—54 van de wet, op aan den burgerlijken rechter 
en terecht. Er kunnen evenwel ook andere geschillen voorkomen, 
bijv. tusschen gemeenten ter zake van de kosten der verpleging 
van krankzinnigen. Daarom wordt in art. 66, a, van het ontwerp 
een ruimer omschrijving voorgesteld, die alle verhaal omvat, 
alsmede het verhaalbaar bedrag, met uitzondering natuurlijk 
van het bedrag, dat ingevolge art. 38 door de Kroon of door 
Gedeputeerde Staten mocht worden vastgesteld. Verder zijn weg
gelaten de in art. 72 van de wet voorkomende woorden: „indien 
zij niet door de administratieve macht in der minne worden 
afgedaan." Wil de administratieve macht, voor zoover zij partij 
is, een geschil in der minne afdoen, dan is daar niets tegen, 
maar daarvoor zijn de aangehaalde woorden niet noodig. Voor 
zoover de administratieve macht niet partij is, heeft zij met 
deze burgerrechtelijke geschillen rechtens niet te maken. 

De Minister van Binnenlandsclie Zaken 

HEEMSKERK. 


