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E I N D V E R S L A G 
Vastgesteld 13 maart 1986 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken1 heeft, na bestudering van de 
memorie van antwoord inzake bovengenoemd wetsvoorstel (stuk 1 9 259 , 
nr. 5) de navolgende vragen en opmerkingen naar voren gebracht. 

Met de t i jdige beantwoording hiervan acht de commissie de openbare 
behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

In leiding 

De leden van de fract ie van de P.v.d.A. constateerden dat de regering 
in de bij dit wetsvoorstel behorende memor ie van antwoord uitvoerig 
ingaat op vele van de door hen gemaakte opmerkingen en gestelde 
vragen. Het was hen echter wel opgevallen dat in het antwoord veelvuldig 
word t verwezen naar andere stukken. Dit maakte het hen niet eenvoudiger 
om, met name op het punt van de geli jkstell ing van niet gehuwde 
partners aan gehuwden, de gedachtenli jn van de regering te kunnen 
volgen. Inzake de houding van de verschil lende fracties met betrekking tot 
het onderhavige voorstel trekt de regering naar het oordeel van deze 
leden een vrij wi l lekeurige conclusie. Deze leden stelden er daarom prijs op 
te verklaren dat de zekere verzelfstandiging zoals die door de regering 
wordt voorgesteld door hen niet wordt bestreden. Dit geldt echter niet 
voor de geli jkstell ing van niet-gehuwden met gehuwden. Op dit punt 
bestonden bij hen zeer grote aarzelingen, die door het antwoord van de 
regering ook niet zijn weggenomen. Zij kwamen hier later meer gedetai l -
leerd op terug. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten echter eerst nogmaals hun op-
vatt ing naar voren te brengen dat de regeringsvoorstel len onvoldoende 
rekening houden met de ontwikkel ingen in de samenleving. In het voor lopig 
verslag hadden zij zich onder meer beroepen op de studie van mevrouw 
Langeveld. De regering doet dit in de memorie van antwoord af met het 
citeren van een conclusie zoals die voorkomt op blz. 33 van haar studie 
«Binding in vri jheid». Naar het oordeel van de aan het woord zijnde leden 
wordt daarmee de betekenis van deze studie te gemakkeli jk afgedaan. Zij 
stelden dat mevrouw Langeveld aantoont dat zich als gevolg van de 
toenemende individualisering een vermindering aan tradit ionele solidariteit 
aftekent, maar dat de mens daarnaast tal van behoeften heeft die relaties 
met anderen noodzakelijk maken. In dit l icht bezien vonden deze leden 
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het van belang dat mevrouw Langeveld een trend signaleert van het 
traditionele huwelijk naar een andere samenlevingsvorm. Volgens haar 
waarneming blijken vele alternatieven voor het traditionele huwelijk 
onbevredigend uit te werken. Het al dan niet tijdelijk leven zonder partner 
en het huwen, c.q. samenwonen met achtereenvolgens verschillende 
partners lijken volgens haar in opkomst. Zij signaleert daarbij dat relaties 
gemakkelijker worden verbroken als er bij voorbeeld een te grote druk op 
de rolverdeling komt te liggen. Voor sommigen mondt dit uit in een 
onderhandelingsmodel waarvan mevrouw Langeveld niet verwacht dat dit 
binnen afzienbare tijd voor een meerderheid opgeld zal doen. De discussie 
die de leden van de fractie van de P.v.d.A. met de regering voerden heeft 
vooral betrekking op het eerstgenoemde verschijnsel. In een samenvatting 
op blz. 23 van haar studie formuleert mevrouw Langeveld het volgende: 
«De serie-monogamie lijkt de geprefereerde oplossing voor de problemen 
van het huwelijk. De twee-relatie als zodanig wordt niet veranderd, maar 
wordt een relatie te eng dan kan men die beëindigen en vervangen door 
een nieuwe volgens hetzelfde patroon.» Voor de wetgever is het van 
belang om deze nieuwe flexibiliteit nauwkeurig op zijn waarde te schatten 
wanneer het bestaande beleid wordt uitgebreid, zoals het geval is met 
deze wijziging van de ABW, danwei op het moment dat geheel nieuwe 
elementen aan het beleid worden toegevoegd, zoals het geval is met de 
Toeslagenwet. De miskenning ervan in de wet- en regelgeving zal naar 
het oordeel van deze leden leiden tot ontduiking en uitvoeringsproblemen 
waarmee de uitvoeringsorganen worden (over)belast. Met het oog hierop 
wensten deze leden de discussie met de regering te voeren over de 
mogelijkheden om ook op het minimumbehoefteniveau de uitkeringsrech-
ten te individualiseren. 

De leden van de fracties van het C D A . en de V.V.D. hadden met 
belangstelling kennis genomen van de memorie van antwoord. Zij 
plaatsten hun specifieke opmerkingen bij de verschillende onderdelen van 
dit verslag. 

De leden van de fractie van D'66 hadden in de memorie van antwoord 
geen aanleiding gevonden om hun afwijzende houding ten opzichte van 
dit wetsvoorstel te veranderen. Hun voornaamste bezwaar, zo zeiden zij, 
is nog steeds dat het kabinet voorbij gaat aan maatschappelijke ontwikke-
lingen die duiden op een voortgaand streven naar economische onafhan-
kelijkheid van individuen. Zij hadden begrepen dat het kabinet deze 
maatschappelijke ontwikkelingen wil volgen en niet initiëren. Hettoevoegen 
van nieuwe groepen aan het bijstandsregime betekent naar hun mening 
echter dat maatschappelijke ontwikkelingen in feite worden afgeremd. 

De leden van de fractie van de C.P.N, hadden eveneens kennis genomen 
van de memorie van antwoord. 

2. Verzelfstandiging van uitkeringsrechten 

2.2. Gezinsbenadering in de ABW en de individualisering van uitkerings-
rechten 

De regering constateert terecht dat voor de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. de afstemming van de bijstand op de leefsituatie (draagkracht-
c.q. behoefte-element) en de eigen middelen niet ter discussie staat, 
maar wel het beginsel van de gezinsbijstand. Hierbij gaat het om het 
betrekken van de middelen van de partner bij het vaststellen van het recht 
op de uitkering, hetgeen het geval is bij zowel de ABW, de IOW als de 
Toeslagenwet. De toeslag of de uitkering is afhankelijk van zowel eigen 
middelen als van de middelen van de partner. De leden van de P.v.d.A.-
fractie vonden dit geen probleem wanneer het gaat om een aanvulling in 
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een situatie van financiële afhankelijkheid om zorg te dragen voor het 
relevante sociale minimum, een situatie die zich met name voordoet bij 
een oudere groep van uitkeringsgerechtigden. Zo geredeneerd is er een 
duidelijk generatieprobleem verbonden aan de realisering van individuele 
uitkeringsrechten. In dat licht gezien hadden deze leden de regering 
gevraagd welke mogelijkheden zij ziet voor een invoeringsmethode die de 
tijdelijke nadelige gevolgen van een geïndividualiseerd uitkeringssysteem 
voor de oudere generatie compenseert. De regering stelt nu huns inziens 
te gemakkelijk dat individuele uitkeringsrechten en bescherming van het 
één-verdienerspatroon met elkaar in tegenspraak zijn. De leden van de 
P.v.d.A. stelden derhalve nogmaals de vraag, welke mogelijkheden de 
regering ziet om voor de ene categorie (de oudere generatie) de bijstand 
als gezinsbijstand te verstrekken en voor de andere categorie (de jongste 
generatie) over te gaan op een individueel uitkeringsrecht. Is het niet 
mogelijk om een geïndividualiseerde uitkeringssystematiek te laten 
ingaan voor de generatie van bijvoorbeeld na 1972 (dus voor hen die na 
1990 18 jaar worden)? Voor deze generatie zou dan moeten gelden dat 
zij de mogelijkheid krijgt om een zelfstandig bestaan te verwerven en 
daarmee voor zichzelf te zorgen. Deze leden lieten er geen misverstand 
over bestaan dat dit bij voorkeur zou moeten geschieden door inkomen 
uit arbeid. Maar, indien door de slechte arbeidsmarkt niet iedereen een 
eigen inkomen kan verwerven, zal een uitkeringsregeling voor schoolver-
laters deze categorie hiertoe in staat moeten stellen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie toonden zich verbaasd over de uitleg 
die in de memorie van antwoord aan de tekst van het Beleidsplan 
Emancipatie wordt gegeven. «Letterlijk», zo schrijft de regering, «is 
bedoeld dat men voor zichzelf kan zorgen». Hieraan voegt de bewindsman 
toe: «zonder afhankelijk te zijn van de overheid voor zijn bestaan». Deze 
leden wensten hierover graag opheldering, omdat deze visie een speciaal 
licht laat schijnen op de sociale zekerheid. Bedoelt de regering hiermee 
dat economische zelfstandigheid op basis van een inkomen uit arbeid van 
een hogere orde is dan op basis van een uitkeringsregeling? Worden 
uitkeringsgerechtigden beschouwd als van de overheid afhankelijken voor 
hun bestaan? Is een zelfde redenering ook niet op te zetten voor hen die 
inkomen uit arbeid ontvangen? Zij zijn toch afhankelijk van een werkgever? 
Bedoelt de regering dat er alleen sprake is van economische zelfstandigheid 
als men zelfstandig kan bestaan en daarmee voor zichzelf kan zorgen 
indien men over een toereikend eigen vermogen beschikt? De regering 
vestigt met haar interpretatie van hetgeen in het Beleidsplan is geformu-
leerd de indruk dat uitkeringsgerechtigden, zoals diegenen in de WW, 
WWV, WAO en AAW met individuele uitkeringsrechten, niet als econo-
misch zelfstandigen kunnen worden beschouwd. Deze stellingname 
vraagt nadrukkelijk om een nadere toelichting. Vooralsnog bleven de 
leden van de P.v.d.A. fractie ervan uitgaan dat de doelstellingen van het 
emancipatiebeleid verder gaan dan hetgeen de regering mogelijk wil 
maken op het terrein van het sluitstuk van de sociale zekerheid, de 
Algemene Bijstandswet. Indien er sprake blijft van gezinsbijstand zullen 
met name jongeren die geen kans krijgen om toe te treden tot de arbeids-
markt verstoten blijven van een individueel uitkeringsrecht, zodra ze met 
een ander gaan samenwonen. Terwijl ontegenzeglijk bij velen de 
behoeften talrijk en overheersend zijn om met een partner samen te 
leven, gaat dit voor deze categorie gepaard met volstrekte partnerafhan-
kelijkheid. Dreigt economische zelfstandigheid op deze wijze niet een 
voorrecht voor diegenen te worden met de beste arbeidsmarktkwalificatie 
vroegen deze leden de regering. Wordt op deze manier naast de genera-
tiekloof ook een klassetegenstelling gecontinueerd, waardoor alleen de 
bevoorrechten in staat zijn zich te emanciperen door het bereiken van 
economische zelfstandigheid, legden zij de regering voor. Deze leden 
verzochten om een nadere toelichting waar de regering een onderscheid 
maakt tussen (her)intreders op de arbeidsmarkt en de partners die (niet) 
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meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Waaruit blijkt dit door de 
regering gesuggereerde onderscheid in het beleid inzake de uitvoering 
van de ABW? Wanneer zouden er voor (her)intreders op de arbeidsmarkt 
naar het oordeel van de regering individuele uitkeringsrechten kunnen 
worden toegekend? Deze leden wezen er daarbij op dat de regering in de 
memorie van antwoord opmerkt, dat zij thans de invoering van de 
individuele uitkeringsrechten voor nieuwe intreders afwijzen. 

De leden van de C D A . fractie constateerden dat het kabinet vasthoudt 
aan zijn standpunt dat het beginsel van de gezinsbijstand essentieel blijft 
in dit kader. Daarmee waren deze leden het eens. Zij vroegen echter 
waarom dan herhaalde malen de suggestie wordt gewekt, dat toekomstige 
veranderingen in de maatschappelijke omstandigheden kunnen leiden tot 
een herbezinning op het beginsel van gezinsbijstand voor nieuwe intreders 
en herintreders op de arbeidsmarkt. Op dit moment is dat niet mogelijk 
en verantwoord, zo stelt de memorie van antwoord. De eerste mogelijkheid 
die in de toekomst wordt voorzien, is het verlengen van de duur van de 
tussenfase. Zagen deze leden het goed, dan betreft dat toch een ander 
voornemen dan om intreders en herintreders van een individuele uitkering 
te voorzien in het kader van de ABW/Rww? Indien de individuele benadering 
toch niet op korte of middellange termijn mogelijk geacht moet worden, 
waarom worden dan niet reële verwachtingen gewekt voor hen die dit 
perspectief graag gerealiseerd zouden zien, zo vroegen deze leden. Als 
voorbeeld wezen zij op de zin «Zolang de bijstand op beide partners 
wordt afgestemd...» (blz. 4 memorie van antwoord). Hier wordt de 
suggestie gewekt dat er op den duur in de sfeer van de bijstand voor een 
volledig geïndividualiseerd uitkeringsrecht zal (kunnen) worden gekozen. 
Is het inderdaad de bedoeling dat deze suggestie wordt gewekt? 

2.3. Individualisering van uitkeringsrechten in relatie tot (herjintreding op 
de arbeidsmarkt 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of het voor de regering 
een afweging is geweest het ontstaan van financiële zelfstandigheid af te 
wegen tegen het voortbestaan hiervan, zoals zij suggereert op blz. 9 van 
de memorie van antwoord? In welke verhouding staan de inspanningen 
om financiële zelfstandigheid te behouden tot de offers die gebracht 
worden door af te zien van introductie hiervan voor (her)intreders? Is de 
regering door middel van voorbeelden in staat inzicht te geven in de 
financiële gevolgen van verlenging van de duur van individuele uitkeringen 
versus de invoering van individuele uitkeringsrechten voor nieuwe 
intreders? In de memorie van antwoord wordt voor wat betreft het laatste 
terecht ook een verband gelegd met de arbeidsmarktsituatie. Welke 
kwantitatieve kenmerken zijn voorwaarden om naar het oordeel van de 
regering het individuele uitkeringsrecht te kunnen introduceren voor 
intreders? 

Deze leden stelden al deze vragen omdat de regering niet bereid is een 
inhoudelijke beschouwing te wijden aan een geïndividualiseerde uitkerings-
systematiek op het niveau van de minimumbehoefte voorziening, ondanks 
het feit dat zij een mogelijk model voor discussie hadden aangeboden. Uit 
de hierboven gestelde vragen moge duidelijk zijn, dat de leden van de 
P.v.d.A .fractie bij een leeftijdsgewijze invoering beide aspecten hiervan, 
zoals door de regering samengevat op blz. 10 van de memorie van 
antwoord, onderkennen. 

In het geschetste model gingen zij echter uit van nieuwe rechten voor 
toetredende jongeren, waarbij volledig wordt afgezien van de middelen 
van de partner. Het 70% niveau geldt uitsluitend voor hen die, alleen 
wonende, volledig de woonlasten en de overige kosten van het voeren 
van een eigen huishouding dragen. Er geldt echter altijd een individueel 
recht op een 50% uitkering, ongeacht of betrokkene met iemand is 
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gehuwd, samenwoont of een woning deelt. Hiermede wordt voorkomen 
dat allerlei sterk door persoonlijke behoeften en gevoelens bepaalde 
relationele situaties betrokken worden bij de beoordeling van het recht op 
en de omvang van een bijstandsuitkering. Welk belang hecht de regering 
hieraan, wilden deze leden graag weten. Overigens was in hun discussie-
voorstel begrepen dat betrokkenen zich beschikbaar stellen voor de 
arbeidsmarkt. In hun visie is er dan ook geen sprake van een basisuitkering 
en niet van een basisinkomen zoals de regering ten onrechte opmerkt. 

Het was de leden van de P.v.d.A. fractie opgevallen dat de regering bij 
de Toeslagenwet, waar het gaat om het recht op een aanvullende toeslag, 
de mogelijkheid open laat dat voor de generatie die na 1990 18 jaar 
wordt een verplichting tot beschikbaarstelling zou kunnen gaan gelden. 
Moet hieruit worden afgeleid dat naar het oordeel van de regering 
financiële afhankelijkheid voor deze generatie als minder gewenst wordt 
beschouwd? Waarom dan niet direct het beleid recht toe recht aan te 
richten op het scheppen van financiële onafhankelijkheid? Voor de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. was de regering niet overtuigend in de 
verdediging van haar keuze af te zien van een nadere precisering van de 
mogelijke invoering van een individueel uitkeringsrecht op minimumniveau. 

De leden van de C D A . fractie wilden vaststellen dat in de memorie 
van antwoord - naar hun mening terecht - wordt geconstateerd dat, 
indien in de ABW een individueel uitkeringsrecht zou gelden, dat uitke-
ringsrecht toereikend zou moeten zijn voor het levensonderhoud van een 
ieder afzonderlijk en gezamenlijk. Mede in het licht van het debat over het 
Beleidsplan Emancipatie (19052) van 3 februari j l. hadden zij er behoefte 
aan het navolgende nog eens uitdrukkelijk te onderstrepen. Naar hun 
mening kan in de ABW (een voorziening in het kader van de minimum-
behoeftefunctie en niet een sociale verzekering) niet voor elk der partners 
een afzonderlijk uitkeringsrecht van 70% van het minimumloon worden 
gegarandeerd. In de ABW zal uitgangspunt moeten blijven het voor de 
uitkeringsgerechtigde relevant sociaal minimum van een bepaalde hoogte 
(60%, 70%, 90%, 100%), te bepalen in combinatie met een middelentoets. 
Dat betekent naar hun opvatting tegelijkertijd dat een (eventuele) 
sollicitatieplicht, in de ABW (Rww), uitsluitend kan gelden voor die 
persoon, die recht heeft op de bijstandsuitkering. Dit laat evenwel 
onverlet hetgeen in het voorliggende wetsvoorstel wordt voorgesteld, te 
weten de uitbetaling van het bedrag aan beide partners voor de helft 
indien zij daarom verzoeken. 

Aangaande het begrip economische onafhankelijkheid hadden de leden 
van de C.D.A. fractie de indruk gekregen dat blz. 4 en blz. 8 van de 
memorie van antwoord niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn. 
Op blz. 4 wordt dit begrip beperkt tot de mogelijkheid om een zelfstandig 
bestaan te kunnen verwerven en daarmee voor zichzelf te kunnen zorgen 
- een doelstelling die deze leden in het debat over het Beleidsplan Emanci-
patie hadden onderschreven. Niet gedoeld wordt op de situatie waarin men 
afhankelijk is van de overheid voor het bestaan, bij voorbeeld door middel 
van een beroep op een bijstandsuitkering. Onderaan blz. 8 van de 
memorie van antwoord wordt echter economische onafhankelijkheid in 
het kader van de stelselherziening op zodanige wijze ter sprake gebracht 
dat het slechts een afweging betreft van verschillende wensen, die op dit 
moment nog niet alle kunnen worden verwezenlijkt. Wordt nu voor de 
langere termijn gestreefd naar economische onafhankelijkheid binnen het 
stelsel van sociale zekerheid - dus met inbegrip van de ABW/Rww - of 
niet, zo wilden deze leden vernemen. 

De leden van de C.D.A. fractie troffen op blz. 10 van de memorie van 
antwoord de reactie van het kabinet aan op het door de P.v.d.A."fractieleden 
gesuggereerde nieuwe model op langere termijn. Daarbij wordt terecht 
gesignaleerd dat bij de voorgestelde volledige individualisering in de 
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ABW (praktisch neerkomend op bijna 50% van het huidige minimum) 
afgezien wordt van de toetsing van de middelen van de partner. Kan het 
kabinet daarvan een globale financiële indicatie geven, zo vroegen zij. 
Bovendien vroegen zij of een dergelijk toekomstig individueel uitkerings-
recht ook zou betekenen dat alsnog bevoordeeld zou moeten worden of 
mensen als partners, c.q. economische eenheid moeten worden be-
schouwd, dan wel dat zij als alleenstaanden in één woning moeten 
worden aangemerkt, al dan niet de gezamenlijke woonlasten delend, 
waardoor zij voor een hogere uitkering dan de bijna 50% minimum in 
aanmerking zouden moeten komen. Hoe luidt het oordeel van het kabinet 
hierover, zo vroegen zij. 

De leden van de fractie van D'66 bleven ernstige bezwaren houden 
tegen het rekening houden met de financiële middelen van een partner. 
Het kabinet stelt dat, indien deze middelentoets ten aanzien van de 
partner geheel zou ontbreken, partners zonder eigen inkomen zonder 
meer recht op bijstand krijgen. Indien de woorden «zonder meer» zouden 
worden vervangen door «die ingeschreven staan bij het arbeidsbureau», 
zou er allerminst sprake zijn van een basisinkomen voor iedereen, zoals 
het kabinet dat noemt, maar zou er wel degelijk een plicht tegenover een 
uitkeringsrecht staan. Waar die beschikbaarheidseis wel in de Toeslagen-
wet genoemd wordt voor de generatie die in of na 1 990 18 jaar wordt, 
valt niet in te zien waarom niet hetzelfde in de Algemene Bijstandswet 
zou kunnen worden geregeld. Deze leden waren daarbij overigens van 
mening dat het zowel in de Toeslagenwet als in de Algemene Bijstandswet 
dan wel om een volwaardig uitkeringsrecht zou moeten gaan. 

In het bijzonder voor degenen die onafhankelijk waren voordat zij een 
beroep op de Algemene Bijstandswet moesten doen, zou de bereidheid 
tot arbeidsinschakeling beloond moeten worden met een eigen uitkerings-
recht. 

Het kabinet gaat volgens deze leden wat al te gemakkelijk uit van de 
veronderstelde zorgplicht van ongehuwde partners. De zin op blz. 8 van 
de memorie van antwoord: «Voor velen zal er sprake blijven van noodza-
kelijke zorg voor een financieel afhankelijke partner, ook al zou deze 
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt» illustreert huns inziens hoe het 
kabinet de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan betaald werk 
afwentelt op samenwonende partners. 

Met enige verbazing hadden de leden van de fractie van D'66 de 
reactie gelezen op suggesties, gedaan door de P.v.d.A-fractieleden om 
uit te gaan van het 50% niveau, als nieuw individueel 100% niveau. 
Verbazing, omdat het kabinet door de in dit wetsvoorstel geboden 
mogelijkheid de bijstandsuitkering voor partners gesplitst uit te betalen, 
in feite op hetzelfde uitkomt. 

2.4. Gezinsbenadering in de ABW en derde EG-richtlijn 

De leden van de C.D.A.fractie vroegen of zij uit de reactie op blz. 11 
van de memorie van antwoord moesten begrijpen dat de voorgestelde 
splitsing van uitkeringsrechten niets te maken heeft met de derde 
EG-richtlijn. Is de hier gebruikte term «splitsing van uitkeringsrechten» 
niet een foutieve, daar het in het wetsvoorstel toch niet gaat om het 
splitsen van het uitkeringsrecht - en daarmee het verkrijgen van het 
individueel uitkeringsrecht voor beide partners - doch slechts om 
gesplitste uitbetaling indien men daarom verzoekt? 

2.5. Splitsing van uitkeringsrechten 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen in relatie tot de 
verzelfstandiging nog een nadere reactie op de positie van de buitenlanders. 
Het nieuwe artikel 5, lid 4 ABW bepaalt dat de gezinsbijstand aan de 
echtelieden gelijkelijk toekomt. Deze leden gingen er van uit dat, waar de 
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regering overigens de opvatting huldigt dat de zorgplicht een essentieel 
kenmerk is van het huwelijk en zij deze wil uitbreiden naar samenwonende 
niet gehuwde partners, deze redenering toch niet per definitie inhoudt dat 
waar niet wordt samengewoond, geen zorgplicht zou bestaan. De 
buitenlander, die gehuwd is en zijn gezin in het land van herkomst heeft, 
maar zelf hier verblijft, heeft toch evenzeer een zorgplicht voor dit gezin? 
Betrokkene krijgt echter in de situatie dat hij is aangewezen op de 
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers echter geen gezinsbijstand 
maar wordt geacht alleen voor zichzelf te zorgen, en is voor de ABW een 
alleenstaande. Deze leden verzochten de regering duidelijk te maken hoe 
betrokkenen naar hun oordeel materieel de zorgplicht kunnen effectueren. 
Indien er in de nieuwe situatie sprake is van een verzelfstandigde uitkering 
van de beide partners, hoe werkt dit dan uit in een situatie dat een der 
partners naar het buitenland vertrekt, zo wilden deze leden graag weten. 
Wordt dan de halve uitkering van de hier achterblijvende partner verhoogd 
naar het 70%-niveau? Is dit niet de logische consequentie van de verzelf-
standiging van de uitkering in de ABW, en is hierop in feite geanticipeerd 
met een circulaire van 29 januari 1985 waarin de vrouw van een in het 
buitenland achtergebleven echtgenoot voor bijstandsverlening als 
zelfstandig subject wordt aangemerkt? 

Deelt de regering dan ook de opvatting dat het volstrekt consequent is 
de echtgenote van een buitenlander, die zijn dienstplicht vervult, als 
zelfstandig subject voor bijstandsverlening te beschouwen? 

De leden van de C.D.A. fractie constateerden dat in de memorie van 
antwoord niet ingegaan is op hun vraag of het praktisch effect van de 
maatregel - de uitbetaling op verzoek te splitsen - opweegt tegen de 
benodigde extra inspanningen in administratieve zin. Zij vroegen alsnog 
om een reactie en een inzicht in de extra inspanning die van de uitvoe-
ringsorganen wordt verlangd, zowel personeel als financieel. 

De leden van de CDA. f rac t ie vroegen bovendien of het ook mogelijk 
is slechts een gedeeltelijke ABW-uitkering aan beide partners uit te 
betalen, bij voorbeeld een uitkering van 20%, elk 10%? 

De leden van de fractie van D'66 vroegen wat er tegen zou zijn om als 
regel de gesplitste bijstandsuitkering te hanteren, en slechts op verzoek 
een ongedeelde uitkering toe te kennen. Dit te meer omdat het kabinet 
zelf stelt dat de voorgestelde maatregel kan bijdragen tot een zekere 
mate van verzelfstandiging. !Hoe moesten deze leden de opmerking 
plaatsen dat de keuze van partners voor een traditionele rolverdeling in 
beginsel kan worden aanvaard, in die zin dat de voorwaarde tot inschakeling 
in de arbeid alleen wordt opgelegd aan degene die de betaalde arbeid 
verrichtte, in het licht van de Toeslagenwet, waar voor de generatie die 
na 1990 18 jaar wordt, wel een verplichting tot beschikbaarstelling zou 
kunnen gelden voor de voordien financieel afhankelijke partner? 

Het interesseerde de hier aan het woord zijnde leden van de D'66-fractie 
te vernemen hoeveel extra kosten gemoeid zijn met een verruiming van 
de vrijlatingsbepalingen tot 1,5 maal de huidige maximumvrijlating in het 
geval beide partners inkomsten hebben. Zij zagen daarin namelijk toch 
een grotere stimulans tot het verrichten van betaalde arbeid. 

3. Gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwo 
nende partners 

De regering had naar het oordeel van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. terecht waargenomen dat zij niet zonder meer de gelijkstelling 
van ongehuwd samenwonenden en gehuwd samenwonenden afwezen. 
Zolang er in de ABW sprake is van gezinsbijstand is het relevant om in 
economisch opzicht vergelijkbare situaties een zelfde benadering te 
hanteren. Zij uitten daarom opnieuw hun vrees dat de regering uitbreiding 
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gaat geven aan de gelijkstelling, ongeacht de vraag wanneer er situaties 
in economisch opzicht vergelijkbaar zijn. Anders gezegd, zij waren van 
mening dat hiervoor objectieve criteria aan te geven zijn. Het verheugde 
deze leden dat de regering erkent dat de rechtszekerheid wordt vergroot 
met het hanteren van objectieve criteria. Maar de regering verbindt 
hieraan geen consequentie. Waarom, zo vroegen zij, hecht de regering 
zoveel waarde aan het uiterst moeilijk verifieerbare criterium van «het 
in sociaal opzicht functioneren als partners»? Waarom moet de gelijkstelling 
beperkt blijven tot een met een huwelijk gelijk te stellen situatie, waardoor 
per definitie verwanten zijn uitgesloten? De regering schroomde ook niet 
om relaties in de voordeurdelersmaatregel te betrekken, overigens met 
alle nadelige gevolgen van dien voor betrokkenen Waarom benadrukt de 
regering in het onderhavige voorstel de relationele aspecten en geeft 
hierbij uiterst dubieuze kwalificaties. Zij verwezen daarbij naar de in het 
voorlopig verslag door de CD.A-fractie gemaakte opmerkingen waarop 
de regering onvoldoende reageert. Wanneer is er sprake van «een 
economische eenheid»? Wanneer is sprake van een situatie die zich 
feitelijk niet onderscheidt van die als bedoeld in artikel 5, en wanneer van 
een situatie «die niet fundamenteel verschilt van de gezinssituatie»? Gaat 
het hier om eenzelfde situatie of om een cumulatieve beoordelingsreeks, 
zo wilden zij vernemen Deze leden constateerden dat de regering zich 
beroept op de jurisprudentie, daar waar de wet niet voorziet in de 
gelijkstelling om daarmee, naar zij stelt, de wetgeving op de bestaande 
praktijk te baseren. Anderzijds wordt echter opgemerkt dat zij «niet de 
illusie heeft dat in wettelijke bepalingen eenduidig kan worden aangegeven 
wanneer er precies sprake is van een economische eenheid». De bewering 
dat het niet langer verantwoord is dat de uitvoering van de ABW terzake 
niet berust op wettelijke criteria is daarmee een slag in de lucht geworden. 
Een wettelijk geregelde beoordeling zal een verbetering moeten inhouden 
ten aanzien van de huidige situatie, oordeelden deze leden. Zij wezen in 
dit verband op de zeer recente publicatie van een medewerkster van de 
rechtswinkel van de Hogeschool van Tilburg, mevrouw mr. C. J. Smitskam. 
Hieruit komt volgens hen duidelijk naar voren dat bijstandsgerechtigden 
niet of nauwelijks in staat zijn de beweringen van de uitvoeringsinstanties 
te weerleggen vanwege het subjectieve karakter. Welke verbetering 
houdt de door de regering voorgestelde wettelijke basis van de gelijkstelling 
in ten opzichte van de door mevrouw Smitskam beschreven situatie zo 
wilden deze leden graag weten. De opmerking van de regering om be-reid 
te zijn in gemeen overleg met de Kamer te bezien of het wetsvoorstel 
alsnog kan worden verbeterd, was voor deze leden aanleiding om met 
nadruk te vragen de behandeling te schorsen en vooralsnog via een meer 
geëigende overlegprocedure de discussie voort te zetten over deze 
arbitraire kwestie. Zij huldigden de opvatting dat het beter is geen 
wettelijke basis voor de beoogde gelijkstelling te creëren dan een 
juridisch aanvechtbare. 

Ten aanzien van de in de wet vast te leggen gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwd samenwonenden en de daarbij te hanteren 
criteria, merkten de leden van de CDA. fractie op dat zij daarop voorna-
meiijk zouden ingaan in hun bijdrage aan het eindverslag over de Toesla 
genwet. Zij waardeerden het zeer dat in deze memorie van antwoord de 
uitdrukkelijke bereidheid wordt uitgesproken in overleg met de Kamer te 
bezien of het wetsvoorstel nog kan worden verbeterd. 

Deze leden stelden over dit onderdeel nog een enkele vraag. Zij wilden 
graag enig inzicht in de verhouding tussen het aantal (of het percentage) 
verwanten en niet verwanten binnen de groep woningdelers. Gesteld 
wordt voorts dat de uiterlijke gedragingen van ongehuwd samenwonende 
partners en van gehuwden, onafhankelijk van het geslacht, dezelfde zijn. 
Hoe echter moet de situatie beoordeeld worden, waarin twee samenwo-
nende vriendinnen beslist niet als partners beschouwd wensen te worden, 
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terwijl de GSD hen wél als partners in het kader van de ABW beschouwt, 
en betrokkenen ook nog deels wederzijdse kennissen hebben? Deze leden 
zouden graag zien dat het kabinet nog zou ingaan op de uitspraak in de 
notitie leefvormen (19262) dat het oordeel van de betrokkenen zelf 
centraal wordt gesteld. Hiernaar hadden zij reeds gevraagd in het 
voorlopig verslag over dit wetsvoorstel. 

De leden van de V V D . fractie waren van mening dat het enige tussen 
hen en het kabinet overgebleven discussiepunt met betrekking tot dit 
wetsvoorstel de problematiek van de leefvormen was. De leden van de 
V.V.D. fractie waren van mening dat, indien het gaat om het vaststellen 
van de minimumbehoefte en draagkracht binnen een leefeenheid, 
slechts objectieve criteria nodig zijn om tot een conclusie te komen. Deze 
leden verwezen in dit verband naar hetgeen zij hadden opgemerkt met 
betrekking tot deze problematiek in het eindverslag van de Toeslagenwet. 

De leden van de V V D . fractie hadden op blz. 1 5 van de memorie van 
antwoord gelezen dat de regering een categorie mensen (niet verwanten) 
opvoert, die ondanks het feit dat ze duurzaam gemeenschappelijk een 
huishouding voeren, niet als samenwonenden maar als woningdelers 
moeten worden gezien. Kan de bewindsman een waterdichte omschrijving 
geven van deze categorie? 

De redenering van het kabinet dat formalisering van de gelijkstelling van 
ongehuwde partners in de wet aansluit bij de maatschappelijke ontwikke-
lingen, waarin het ongehuwd samenwonen van toenemend belang is 
geworden, betekent volgens de hier aan het woord zijnde leden van de 
D'66 fractie, dat voorbijgegaan wordt aan de achterliggende reden van 
dit ongehuwd samenwonen, te weten de wens tot economische onafhan-
kelijkheid. Wil het kabinet eens zijn oordeel geven over deze achterliggende 
redenen? Het ontbreken van enig perspectief op verdergaande economi-
sche onafhankelijkheid beschouwden zij als het belangrijkste manco aan 
dit wetsvoorstel. 

De leden van de fractie van D'66 bleven van mening dat, zolang de 
criteria om te bepalen of al dan niet sprake is van een situatie die verge-
lijkbaar is met het huwelijk, onduidelijk zijn, niet moet worden overgegaan 
tot het toevoegen van nieuwe groepen aan dit regime. Het samen in een 
woning wonen, alsmede het voeren van een gezamenlijke huishouding, 
zouden voldoende moeten kunnen zijn. 

Het had deze leden verbaasd dat het kabinet enerzijds van mening is 
dat een juridisch verantwoorde en hanteerbare benadering is gevolgd en 
anderszins bereid is in gemeen overleg met de Kamer te bezien of het 
wetsvoorstel nog kan worden verbeterd. Indien het een goed voorstel zou 
zijn, zou het geen verbetering behoeven, en indien het niet goed is, dient 
in eerste instantie het kabinet verbeteringen aan te brengen. 

Ook curieus achtten zij de opmerking dat het kabinet het feit, dat de 
uitvoering van de ABW terzake niet berust op wettelijke criteria, voor de 
toekomst niet langer verantwoord acht, maar tegelijkertijd stelt dat het 
ontbreken van die wettelijke criteria niet betekent dat nu niet kan worden 
bepaald of de bijstand individueel of op de leefeenheid zou moeten 
worden afgestemd. Geeft het kabinet daarmee niet toe, zo vroegen deze 
leden, dat er dus geen rechtsgelijkheid kan bestaan, omdat burgers geen 
wettelijke bepalingen in de rug hebben en de rechter evenmin. 

Dat bracht deze leden op de beroepsprocedure, die geheel administra-
tief-rechtelijk zal verlopen en tevens een omgekeerde bewijslast kent en 
zal kennen. Het ontbreken van wettelijke criteria om een partnerrelatie 
vast te stellen, gecombineerd met die omgekeerde bewijslast, laat 
burgers over aan de willekeur van uitvoerende instanties, en indien dat de 
bedoeling is, is dat eens te meer een reden voor de leden van de fractie 
van D'66 om zich te blijven verzetten tegen dit wetsvoorstel, zo zeiden zij. 

Deze leden vroegen tenslotte waarom nog steeds niet is voorgeschreven 
dat alle gemeenten gedragsregels dienen op te stellen omtrent de 
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privacy-aspecten die in het geding zijn bij controle en opsporing. Zij 
waren van mening dat ook dat de rechtszekerheid van burgers zal 
vergroten. 

De leden van de C.P.N, fractie wilden in het licht van de voorgestelde 
wetswijziging de aandacht vragen voor de positie van de gezinsleden van 
buitenlanders, die naar het land van herkomst moeten, ter vervulling van 
militaire dienst. Deze leden zeiden zich bewust te zijn dat over dit 
probleem vragen zijn gesteld, doch zij achtten het antwoord op die 
vragen in strijd met de weergegeven bedoeling van dit wetsvoorstel (zie 
Aanhangsel Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1 986, nr. 326). Indien 
gestreefd wordt naar een verzelfstandiging in de ABW, dan dient dat ook 
te gelden voor achterblijvende gezinsleden, zo stelden zij. Zij vroegen of 
de Staatssecretarissen bereid zijn om op hun eerder ingenomen standpunt 
terug te komen. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld Wouters 

De griffier voor dit verslag, 
Van Overbeeke 
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