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Met waardering hebben wij kennis genomen van de vragen en 
opmerkingen over dit wetsvoorstel. De leden van de verschillende fracties 
stellen in het voorlopig verslag met betrekking tot de voorgestelde 
Toeslagenwet (19 257) een groot aantal vragen over de gelijkstelling van 
niet gehuwde personen met gehuwden. Ook voorzover deze vragen 
betrekking hebben op de wijze van bijstandsverlening, is het antwoord 
opgenomen in de memorie van antwoord bij het genoemde wetsvoorstel. 

Op verschillende plaatsen zijn vragen gesteld over het ontbreken van 
een overgangsregeling voor personen aan wie de bijstand nu niet, doch 
na de inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen van de Algemene 
Bijstandswet (ABW) bijstand wel als gezinsbijstand wordt toegekend. In 
bepaalde gevallen kan sprake zijn van een aanzienlijke inkomensachteruit-
gang. De leden van de fractie van het C.D.A. stellen die vraag in het kader 
van de voorgestelde Toeslagenwet, de leden van de V.V.D.-fractie in het 
voorlopig verslag betreffende de voorgestelde Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (I0AW). 
Zij doelen met name op de positie van partners van gelijk geslacht. 
Aangezien het in alle gevallen gaat om een voortvloeisel van de voorge-
stelde wijziging van de ABW, gaan we hieronder op deze vraagstelling in. 

Op grond van de voorgestelde Toeslagenwet zal recht ontstaan op 
toeslag in gevallen, waarin voor niet-gehuwde partners thans geen 
aanspraak op een minimum-uitkering bestaat. De minimumdagloongaran-
tie geldt immers slechts voor gehuwden. 

De niet-gehuwde partner kan zonodig aanspraak op bijstand maken. In 
geval van niet-gehuwde partners van gelijk geslacht geldt degene die 
aanspraak op bijstand maakt nu in gevolge de Kroonjurisprudentie als 
alleenstaande (woningdeler). Het ligt niet voor de hand in de Toeslagenwet 
tijdelijk een soort van woningdelersregeling in het leven te roepen. 
Hetzelfde geldt voor de I0AW. Theoretisch zou de situatie, over een 
kortere of langere periode, kunnen worden bestendigd in die zin, dat voor 
de betrokkene wel aanspraak op een toeslag of op een lOAW-uitkering 
kan worden gemaakt, maar dat hij of zij voor de bijstandsverlening nog 
als woningdeler geldt en uit dien hoofde daarenboven nog aanvullend 
bijstand zou kunnen genieten. Dit zou een overgangsregeling in de ABW 
vereisen. 

* Het vorige stuk is verschenen onder 
nummer 232 van vergaderjaar 1985-1986 
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Dit stuit gezien het karakter van de ABW op bezwaren. Met de bijstand 
wordt voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze liggen 
voor personen of leefeenheden in gelijke omstandigheden op gelijk 
niveau. Het is dan ook bezwaarlijk om in het kader van de bijstandsverlening 
- ook al zou het tijdelijk zijn - in de wetgeving geformaliseerde, verschillende 
minimumbehoefteniveaus te hanteren voor personen of leefeenheden in 
gelijke omstandigheden. Met de voorgestelde wetswijziging wordt nu 
juist onder meer beoogd de in de praktijk scheefgegroeide verhoudingen 
recht te trekken. Dit gaat, afhankelijk van de omstandigheden, inderdaad 
gepaard met een terugval van inkomsten van betrokkenen. Deze wijziging 
betekent geen discriminatie van partners van gelijk geslacht, zoals de 
leden van de V.V.D.-fractie veronderstellen. In feite wordt met het 
wetsvoorstel de gunstiger behandeling van ongehuwde partners van 
gelijk geslacht ten opzichte van ongehuwde partners van verschillend 
geslacht en ten opzichte van gehuwden, ongedaan gemaakt. Overigens is 
ook in andere gevallen, waarin voor categorieën van bijstandsgerechtigden 
een niveauverlaging werd doorgevoerd bijvoorbeeld bij de introductie van 
de woningdelersnorm, geen overgangsregeling gecreëerd. 

Overwegingen daarbij zijn ook dat bij de verlening van bijstand nooit 
sprake is van verworven aanspraken op opgebouwde rechten, en dat de 
mogelijkheden tot aanspraak op bijstandsverlening zeer langdurig kunnen 
zijn. Het karakter van de ABW leent zich al met al niet voor overgangs-
maatregelen, zoals de leden van de genoemde fracties die bedoelen. 

Wij vermelden nog, dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal een 
amendement van het lid Willems op de voorgestelde Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid (Tweede Kamer, 1985-1986, 19 383, 
nr. 37), waarin een voorstel voor een overgangsregeling was opgenomen, 
heeft verworpen. Tegen deze achtergrond voelen wij er dan ook niet voor 
nu alsnog voorstellen in die richting aan de Tweede Kamer voor te 
leggen. Dit in antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de 
C.D.A. fractie. De thans bij de Eerste Kamer voorliggende wetsvoorstellen 
stelselherziening sociale zekerheid bieden zelf geen handvat om tot een 
overgangsregeling te komen, zoals door deze leden wordt gesuggereerd. 

De leden van de P.v.d.A-fractie gaan in op de financiële konsekwenties 
van het vervullen van de militaire dienstplicht door een Turkse man in het 
land van herkomst ten aanzien van de hier achterblijvende echtgenote. Zij 
vragen in dit verband of het verschil maakt als in een dergelijke situatie 
sprake is van ongehuwd samenwonen, een situatie waarin de wettelijke 
onderhoudsplicht ontbreekt. Verder vragen zij in hoeverre het verschil 
maakt, indien de hier achterblijvende echtgenote de Nederlandse 
nationaliteit bezit en waarom de positie van de achterblijvende echtgenote 
zwakker is dan die in het geval van een «verlaten» echtgenote. 
Kern van de zaak is, dat het niet tot de rechtsplicht van de Nederlandse 
overheid kan worden gerekend de financiële consequenties voor hem of 
voor zijn gezin voor haar rekening te nemen, wanneer sprake is van een 
situatie waarin een niet-Nederlander voldoet aan een door het land van 
herkomst opgelegde verplichting. Uit de jurisprudentie van de Kroon (KB 
nr. 24, d.d. 7 september 1984) blijkt, dat de onderhavige kosten in het 
algemeen niet kunnen worden aangemerkt als noodzakelijke kosten in de 
zin van artikel 1, eerste lid, van de ABW. 

Hieruit vloeit voort dat, aangezien het kosten betreft, die niet kunnen 
worden aangemerkt als noodzakelijke kosten van het bestaan, het 
irrelevant is of sprake is van een huwelijkse situatie dan wel van ongehuwd 
samenwonen. Deze lijn is overigens geheel in overeenstemming met het 
uitgangspunt van een gelijke behandeling van ongehuwde partners met 
gehuwden. 

Het voorgaande betekent ook, dat het geen verschil maakt of de hier 
achterblijvende echtgenote de Nederlandse dan wel een andere nationali-
teit bezit. 
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Een vergelijking met de situatie, waarin sprake is van een «verlaten» 
echtgenote is onjuist. In geval van verlating gaat het immers niet om een 
door een andere dan de Nederlandse overheid opgelegde verplichting. 
Die verplichting leidt bovendien voorzienbaar tot een tijdelijke scheiding 
tussen de echtgenote in Nederland. Bij verlating is noch van zo'n ver-
plichting, noch van een keuze van de echtgenote sprake om de man niet te 
volgen. 

Beide situaties kennen andere beoordelingsmaatstaven. In het geval 
van de militaire dienstplicht gaat het om kosten die ten principale niet 
worden beschouwd als noodzakelijke kosten van het bestaan, terwijl in de 
door de leden van de P.v.d.A-fractie beschreven casus dit, rekening 
houdend met alle omstandigheden, in het concrete geval moet worden 
beoordeeld. 

Het gaat daarbij niet om de vraag of niet primair moet worden gekeken 
naar de postitie van de achterblijvende echtgenote en subsidair naar een 
eventuele verhaalmogelijkheid. Kernpunt is dat blijkens de Kroonjurispru-
dentie het in het ene geval wel en in het andere in het algemeen niet gaat 
om noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals bedoeld in de ABW. 

In overleg met de Ministeries van Justitie en van Buitenlandse Zaken 
wordt bezien, of er op enigerlei wijze soelaas kan worden geboden voor 
de onderhavige problematiek. Het overleg is echter nog slechts in een 
oriënterend stadium. Het gaat hier om een zeer ingewikkelde materie, 
waarbij naast nationale ook internationale aspecten een rol spelen. Wij 
streven er naar het overleg zo spoedig mogelijk af te ronden en de 
Staten-Generaal daarover te rapporteren. 

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

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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