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19259 Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking 
tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en 
gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden 

Nr. 14 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT NA DE DAARIN T/M 7 ME11986 
AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de 

Algemene Bijstandswet in overeenstemming te brengen met de richtlijn 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1978, 
betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid (PbEG L 6/24), en dat het voorts wenselijk is de wet te wijzigen in 
het kader van de gelijkstelling van niet gehuwde partners met gehuwden in 
een herzien stelsel van sociale zekerheid; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Aan artikel 5 wordt toegevoegd: 
4. De gezinsbijstand komt de echtelieden gelijkelijk toe. De bijstand kan 

door elk van de echtelieden worden aangevraagd. Op verzoek van de 
echtelieden, of één van hen, wordt de bijstand aan ieder voor de helft 
uitgekeerd. 

B 

Na artikel 5 wordt een nieuw artikel 5a ingevoegd, luidende: 

Artikel 5a 

1. De bijstand aan niet met elkaar gehuwde personen van verschillend of 
gelijk geslacht die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, wordt 
vastgesteld op een overeenkomstige wijze als bedoeld in artikel 5 tenzij het 
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betreft bloedverwanten in de eerste of tweede graad. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de middelen van deze personen tezamen. 

2. Van een gezamenlijke huishouding, bedoeld in het eerste lid, kan 
slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien 
in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van 
de huishouding dan wel op andere wijze in eikaars verzorging voorzien. 

3. Het vierde lid van artikel 5 is van overeenkomstige toepassing. 
4. Waar in deze wet overigens sprake is van gezin, gezinsbijstand of 

artikel 5, wordt daaronder mede verstaan de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde situatie. 

5. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de toepassing van het 
tweede lid. 

C 

In artikel 6 wordt de zinsnede «het voorgaande artikel» vervangen door: 
de artikelen 5 en 5a. 

D 

Artikel 15 wordt vervangen door: 

Artikel 15 

Gezinsbijstand wordt verleend door burgemeester en wethouders van de 
gemeente waar het gezin zich bevindt. Tijdelijk verblijf van één der echte-
lieden in een andere gemeente is hierop niet van invloed. 

E 

Artikel 37 wordt vervangen door: 

Artikel 37 

Met betrekking tot de gezinsbijstand komt de in de artikelen 34 tot en met 
36 bedoelde bevoegdheid eveneens toe aan de echtgenoot. 

ARTIKEL II 

Deze wet treedt in werking op een bij of krachtens wet te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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