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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 5a, eerste lid, vervangen 
door: 

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 betreft bloedverwanten in de eerste of tweede graad. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de middelen van deze personen tezamen. 

Toelichting 

Jurisprudentie van de Kroon inzake de economische eenheid in de 
ABW wijkt af van de jurisprudentie van de H.R. over art. 1 60 BW 
(alimentatie en concubinaat). 

De uitvoeringspraktijk van de ABW en daarop betrekking hebbende 
kroonjurisprudentie geven aan dat de uiterlijke schijn van «samenwonen» 
voldoende is om aan te nemen dat er sprake is van een economische 
eenheid, althans dat die schijn een weerlegbaar vermoeden oplevert. 

Deze uiterlijke schijn komt in de voorstellen van de regering overeen 
met de interpretatie van het partnerbegrip. Het als «partners» beschouwen 
indien de presentatie naar buiten toe daartoe aanleiding geeft. 

Dit subjectieve partner-element is niet nodig om te komen tot een 
goede afbakening van de groep ongehuwd samenwonenden), die in de 
sociale zekerheid gelijk dienen te worden behandeld met gehuwden. Het 
is mogelijk dit te doen zonder dat de omvang van de groep die het betreft 
wezenlijk afwijkt van de groep die onder het partnerbegrip valt. 

De indieners van het amendement beogen met hun voorstel gelijk als 
gehuwden te behandelen diegenen die een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding voeren. 

Een groot verschil tussen gehuwden en duurzaam (ongehuwd) samen-
wonenden is dat tussen huwelijkspartners sprake is van een wettelijke 
afdwingbare zorgplicht (art. 1.81 BW) welke niet bestaat i.g.v. het 

1 i v m toevoegen toelichting. duurzaam voeren van een gezamenlijke huishouding. 
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Tussen ongehuwd samenwonenden kan wel sprake zijn van de feitelijke 
omstandigheid dat men elkaar over en weer verzorgd, zonder dat dit in 
rechte afdwingbaar is. 

De indieners wensen in dit verband aan te sluiten bij de jurisprudentie 
van de H.R., i.z. art. 1.160.BW, hetgeen tot de volgende conclusie leidt: 

Van het duurzaam voeren van een gezamenlijke huishouding is na 
aanvaarding van het wijzigingsvoorstel sprake indien samenwonenden in 
feite elk hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, 
dan wel op andere wijze in eikaars verzorging voorzien. 

Linschoten 
Kraaijeveld-Wouters 
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