
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1985-1986 

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. 5 MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 10 februari 1986 

I . Inleiding 

Met betrekking tot deze wijziging van de Algemene Bijstandswet 
(ABW) stellen de leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een groot aantal vragen. Met name waar het gaat om 
de gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden, is de 
problematiek van gelijke aard als bij de voorgestelde Toeslagenwet, 
kamerstukken II, 1985-1986, nr. 19 257, en wordt deze ook besproken in 
de desbetreffende memorie van antwoord. Op een aantal hoofdpunten is 
ook reeds ingegaan in paragraaf 1.3 van de memorie van antwoord 
betreffende het voorstel-nieuwe Werkloosheidswet (nWW), kamerstukken 
II, 1985-1986, nr. 19 261. Verder is de bedoelde problematiek zeer 
uitgebreid aan de orde geweest in een mondeling overleg dat op 18 en 
19 december 1985 met de leden van de Vaste Commissie is gevoerd 
naar aanleiding van de notitie Leefvormen, kamerstukken II, 1985-1986, 
nr. 19 262. Waar nodig zullen wij in deze memorie van antwoord naar de 
genoemde stukken verwijzen. 

In deze memorie is zoveel mogelijk dezelfde indeling van onderwerpen 
gevolgd als in het voorlopig verslag. Waar daarvan wordt afgeweken, 
wordt dit vermeld. 

Voordat wij op onderdelen op de vragen van de fracties over de 
regeling en toelichting ingaan, willen wij in het kort een reactie geven op 
de standpunten zoals deze in algemene zin over het wetsvoorstel worden 
ingenomen. 

Een aantal fracties stemt in met het wetsvoorstel en heeft alleen enige 
opmerkingen of bezwaren tegen de uitwerking van de doelstellingen. 
Andere fracties hebben bezwaren tegen het wetsvoorstel, omdat dit naar 
hun mening geen rekening houdt met, respectievelijk indruist tegen de 
ontwikkelingen in de samenleving en de gewenste individuele benadering 
van personen los van hun leefsituatie. Enkele fracties hebben alleen 
bezwaren tegen de formalisering van de gelijkstelling van ongehuwd 
samenwonenden met gehuwden in de bijstand omdat zij de formele 
positie niet gelijk achten, mede omdat er geen onderhoudsplicht is voor 
ongehuwden. 

Met dit voorstel beogen wij twee doelstellingen: gelijke behandeling 
met man en vrouw en gelijkstelling van niet gehuwde partners met 
gehuwden. Uitgangspunt is een benadering, waarbij de bijstand wordt 
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afgestemd op de gezamenli jke behoeften en middelen van de partners in 
de leefeenheid. In aansluit ing op het huidige regime is in dit wetsvoorstel 
van deze benadering voor zowel gehuwde als ongehuwde partners 
uitgegaan. Geen geli jkstell ing van ongehuwde partners leidt voor hen tot 
onterechte bevoordeling en wordt door ons afgewezen. Formalisering van 
de geli jkstell ing in de wet sluit aan bij de maatschappeli jke ontwikkel ing, 
waarin het ongehuwd samenwonen van toenemend belang is geworden. 

Intussen is het wel noodzakelijk te waarborgen dat partners gelijk 
worden behandeld bij het verlenen van bijstand aan hen gezamenli jk. Wi j 
vinden het niet voldoende dat een van de partners naar keuze aanspraak 
kan maken op de bijstand mede ten behoeve van de ander. Daarom 
hebben wi j in het wetsvoorstel ook de mogeli jkheid opgenomen dat beide 
aanspraak maken op de helft van de bijstand voor de leefeenheid. De 
meeste fracties s temmen daarmee in. 

De leden van de P.v.d.A-fract ie zijn van mening dat de uitvoeringsprakti jk 
die op de gezinsbijstand is gebaseerd, steeds meer botst met de maat-
schappelijke ontwikkel ingen. 

Nieuwe relatievormen dienen zich aan zoals helder word t beschreven 
en geanalyseerd in de studie «Binding in Vrijheid» van mevrouw Langeveld. 
Deze leden maken hieruit op dat de twee-relat ie blijft, maar er vaker van 
partner wordt gewisseld en de aard van de relatie sterk verandert. De 
studie beschrijft een trend waar het kabinet naar de mening van deze leden 
geen oog voor heeft. 

De vermelde conclusies worden in de genoemde studie inderdaad 
getrokken, zij het dat de conclusie in de studie betreffende de veranderingen 
in de aard van de relatie voorzichtiger is dan deze leden hieruit opmaken. 

Als belangrijk model voor de veranderde relaties word t in de studie het 
begrip «onderhandelingsmodel» besproken. In het onderhandel ingsmodel 
is het automatisme verdwenen waarmee in een relatie een vaste rolverde-
ling in werking wordt gesteld. Over de verdeling van taken word t onder-
handeld en als de situatie verandert, moet er opnieuw onderhandeld 
worden over de nieuwe taakverdeling (blz. 22, Binding in Vri jheid). De 
conclusie hierover in de studie luidt: 

«Het onderhandel ingsmodel zal slechts langzaam terrein w innen; in 
een periode van tien tot tw int ig jaar zal het niet meer dan een minderheid 
van de bevolking bereiken» (blz. 33). 

Wi j bestri jden dat wi j geen oog hebben voor de maatschappel i jke 
ontwikkel ing. 

De wetgeving wordt daaraan voortdurend aangepast, maar kan 
natuurli jk niet op deze ontwikkel ingen voorui t lopen. Als voorbeelden voor 
de bijstand noemen wi j de afstemming van de Rww-bepal ingen op de 
rolverdeling en rolwisseling van partners en het uitdrukkeli jk uitgaan van 
individuele rechten bij LAT-relaties in het onderhavige wetsvoorstel . 

2. Verze l fs tand ig ing van u i tker ingsrechten 

2 . 1 . Algemeen 

De leden van meerdere fracties hebben uitgebreide beschouwingen 
gewi jd aan de problematiek van de individualisering en de verzelfstandiging 
van uitkeringsrechten. Onze kanttekeningen en antwoorden hebben wi j 
naar onderwerp evenals in de memorie van toel icht ing bijeen gevoegd 
teneinde de overzichteli jkheid te vergroten. 

2.2. Gezinsbenadering in de ABW en individualisering van uitkeringsrech • 
ten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie nodigen het kabinet uit nader in te 
gaan op de in essentie naar hun opvatt ing niet nader onderbouwde 
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opvatting dat de minimumbehoefte bepaald wordt door de leefsituatie, de 
eigen middelen, de gezinsmiddelen en de betoonde verantwoordelijkheid. 
Te meer daar het kabinet van opvatting is dat, gelet op de leefsituatie en 
de gezinsmiddelen, niet kan worden overgegaan tot een individuele 
uitkering. Het ontbreken van ieder perspectief hierop in de memorie van 
toelichting is naar hun oordeel schrijnender dan de concrete stellingname 
thans niet verder te willen gaan dan het toekennen van een deel van de 
uitkering aan partners afzonderlijk. 

Wij wijzen er op, dat de hier genoemde uitgangspunten voor de 
bijstand als minimum-behoeftevoorziening, maar uit de beginselen van de 
ABW zelf. In de adviesaanvraag over de stelselherziening en in de 
toelichting op dit wetsvoorstel is nader aangegeven waarom deze 
beginselen in het herziene stelsel worden gehandhaafd. Dat is uiteraard 
wel een beleidsmatige keuze. Uit de inbreng van de leden van de P.v.d.A.-
fractie, waarop wij hierna op onderdelen verder reageren, blijkt dat de 
afstemming van de bijstand op de leefsituatie en op de eigen middelen in 
beginsel hun instemming heeft. Zij stellen met name het beginsel van 
gezinsbijstand, waarbij de aanspraak op bijstand en de hoogte ervan 
afhankelijk worden gesteld van de aanwezige gezinsmiddelen, ter 
discussie. 

Het gaat hierbij met name om het rekening houden met de middelen 
van de partner, omdat het inkomen van inwonende kinderen maar in zeer 
beperkte mate van invloed is op de bijstandsverlening. Zou deze midde-
lentoets ten aanzien van de partner volledig ontbreken, dan zouden, zoals 
in paragraaf 2.2 van de memorie van toelichting is aangegeven, partners 
zonder eigen inkomen zonder meer recht op bijstand krijgen (een individuele 
uitkering). Er wordt door ons inderdaad geen perspectief gegeven in de 
richting van zo'n basisinkomen voor iedereen. 

Het beginsel van gezinsbijstand blijft in deze zin essentieel. Vervolgens 
wordt echter in paragraaf 2.3 van de memorie van toelichting wel 
aangegeven dat toekomstige veranderingen in de maatschappelijke 
omstandigheden kunnen leiden tot een herbezinning op het beginsel van 
gezinsbijstand voor degenen, die door arbeid zelf in hun bestaan kunnen 
voorzien (nieuwe intreders, respectievelijk herintreders op de arbeids-
markt). In de huidige omstandigheden, zoals in die paragraaf beschreven, 
is het toekennen van individuele uitkeringsrechten aan nieuwe intreders 
niet mogelijk en niet verantwoord. In de eerste plaats dienen individuele 
rechten langs de weg van het verwerven van arbeid te worden verkregen, 
met daaraan verbonden rechten op individuele loondervingsuitkeringen. 
Het kabinet streeft er naar de arbeidsmogelijkheden te vergroten en de 
duur van de loondervingsuitkeringen - binnen het mogelijke - te verlengen. 
Naarmate deze mogelijkheden toenemen, kan de afhankelijkheid van de 
partner en, indien nodig, van de overheid voor het levensonderhoud 
verminderen. Hierin zien wij primair het perspectief op toekomstige 
uitbreiding van de individuele inkomensrechten. 

De leden van de P.v.d.A. fractie onderschrijven onze opvatting dat, 
waar financiële afhankelijkheid bestaat, dit een reden is om op minimum-
behoefteniveau uit gemeenschapsmiddelen zorg te dragen voor het 
bereiken van het relevante sociale minimum. Maar, zo vragen zij, waarom 
is er dan sprake van een beleid dat gericht is op het instandhouden van 
de functie van het gezin als samenlevingsverband. 

Deze leden zijn het niet eens met onze opvatting dat als de bijstand 
ertoe dient het gezin als samenlevingsverband te doen functioneren, dit 
als keerzijde heeft dat rekening wordt gehouden met de in het gezin 
aanwezige middelen. Zij zijn van mening dat het moet gaan om een 
nevenschikking van de nog steeds noodzakelijke bescherming van het 
eenverdienerspatroon en de even noodzakelijke individualisering van 
uitkeringsrechten. 
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Het sociale zekerheidsbeleid is op zich niet gericht op het in stand 
houden van de functie van het gezin als samenlevingsverband. De 
doelstelling is voor elke leefsituatie toereikende sociale zekerheid te 
bieden. De sociale zekerheidsrechten behoren geen sturende invloed uit 
te oefenen op de te kiezen leefvorm. In paragraaf 2.2 van de memorie 
van toelichting hebben wij gesteld dat de bijstand er toe moet dienen, dat 
de leefeenheid als samenlevingsverband kan functioneren. Daarmee is 
niet meer bedoeld dan dat de bijstand toereikend moet zijn voor het 
levensonderhoud van de leden daarvan. Zou dit niet het geval zijn, dan 
zou alleen door het verbreken van het samenlevingsverband een eigen 
toereikende bestaansvoorziening kunnen worden verkregen. 

Nu bij de omvang van de bijstand rekening wordt gehouden met een 
financieel afhankelijke partner, heeft dit naar onze mening als onvermijde-
lijke keerzijde dat de bijstand vermindert naarmate de partner minder 
financieel afhankelijk is, dus over eigen middelen beschikt. Als een van de 
partners inkomen verwerft dat bij de bijstand aan de partners buiten 
beschouwing blijft, dan is er geen sprake van noodzakelijke bescherming 
van deze één-verdiener en de partner (in casu zonodig aanvullende 
bijstand op dit inkomen). Doorgeredeneerd zou dit neerkomen op een 
individueel inkomen van de verdienende partner boven hun bijstand. 

Zolang de bijstand op beide partners wordt afgestemd, één-verdiener 
of tweeverdieners, is het noodzakelijk met hun middelen rekening te 
houden. Als er individuele uitkeringsrechten gelden, is bescherming van 
het één-verdienerspatroon niet meer nodig, omdat deze individuele 
rechten uiteraard dan toereikend moeten zijn voor het levensonderhoud 
van ieder afzonderlijk en gezamenlijk. Individuele uitkeringsrechten en 
bescherming van het één-verdienerspatroon zijn derhalve met elkaar in 
tegenspraak en kunnen niet naast elkaar worden gerealiseerd. 

De leden van de P.v.d.A. fractie constateren een tegenstelling tussen 
de toelichting bij dit wetsontwerp en de voorstellen in het Beleidsplan 
Emancipatie, kamerstukken II, 1984-1985, nr. 19 052, met als doelstelling 
onder meer «het bevorderen van een maatschappij waarin ieder de 
mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven», hetgeen nader 
inhoud krijgt door de formulering: «in eigen levensonderhoud kan 
voorzien en voor zichzelf kan zorgen». Zij dringen er bij het kabinet op aan 
duidelijk te maken dat de doelstellingen van het Beleidsplan Emancipatie 
centraal staan en de voorstellen inzake deze wijziging in dat perspectief 
bij te stellen. 

Wij merken op dat met de aangehaalde formuleringen in het Beleidsplan 
letterlijk is bedoeld dat men de mogelijkheid krijgt een zelfstandig 
bestaan te verwerven en daarmee voor zichzelf kan zorgen, dus niet dat 
men afhankelijk is van de overheid voor het bestaan. Op dat te bieden 
perspectief hebben wij in ons eerste antwoord in deze paragraaf gewezen. 
De daarop gerichte doelstellingen van het Beleidsplan staan bij het 
kabinet centraal. 

De leden van de C.D.A. fractie kunnen het ermee eens zijn dat niet 
wordt overgegaan tot het individualiseren van het recht op een bijstands-
uitkering, vanwege de in de memorie van toelichting genoemde argumen-
ten, die zij onderschrijven. 

Het belangrijkste is voor deze leden dat anders allen die geen eigen 
inkomen hebben, dus vooral gehuwde en samenwonende vrouwen, zich 
voor een uitkering zouden kunnen melden, hetgeen alleen al grote 
financiële problemen met zich mee zou brengen. 

Wij stellen vast dat hiermee de leden van de CD.A-fractie ons standpunt 
delen dat individualisering van uitkeringsrechten in de bijstand bij de 
stelselherziening geen uitgangspunt kan zijn. Daarbij willen wij het accent 
echter niet uitsluitend en in de eerste plaats leggen op de grote financiële 
problemen die een individueel recht op bijstand voor degenen zonder 
eigen inkomen met zich zou brengen. 
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Wij hebben daarvoor ook inhoudelijke argumenten gegeven, waarbi j 
een onderscheid is gemaakt tussen de partners die niet beschikbaar zijn 
voor de arbeidsmarkt en de (her)intreders op de arbeidsmarkt. Gezien de 
maatschappeli jke omstandigheden moet thans voor beide groepen de 
zorg voor elkaar als ui tgangspunt van de gezinsbijstand centraal bli jven 
staan. Voor de eerste groep zien wij nu en in de toekomst geen aanleiding 
to t het toekennen van individuele uitkeringsrechten. Voor de (her)intreders 
hebben wi j ons standpunt gebaseerd op de huidige maatschappel i jke 
realiteit, waarbi j de arbeidspart icipatie en arbeidsverdeling een belangri jke 
rol spelen. 

De leden van de D'66-fract ie wensen dat, rekening houdend met 
maatschappeli jke ontwikkel ingen, wordt gewerkt aan verdergaande 
individualisering. Het zou echter ook naar hun mening te ver gaan de 
bijstand reeds nu geheel te individualiseren. Uit niets blijkt, volgens deze 
leden, echter dat het kabinet rekening wenst te houden met partners die 
f inancieel onafhankeli jk wi l len zijn en bereid zijn daartoe passende arbeid 
te aanvaarden. In zekere zin draait het kabinet, zo menen zij, de redenering 
om door te stellen dat in de huidige maatschappeli jke situatie partners in 
de bijstand niet tot onafhankeli jkheid mogen worden gedwongen. Mogen 
degenen, die voordat de situatie van bi jstandbehoevendheid zich voordeed 
wel onafhankeli jk waren, dan wel tot f inanciële afhankeli jkheid gedwongen 
worden, zo vragen zij. 

Wi j maken hieruit op dat de leden van de D'66-fract ie een verdergaande 
individualisering in de eerste plaats gewenst achten voor degenen, die 
onafhankeli jk waren voordat zij op bijstand aangewezen raken. Dat is ook 
ons standpunt. Zoals in ons antwoord op vragen van de leden van de 
P.v.d.A. -fractie en C D . A - f r a c t i e is aangegeven, achten wi j een individua-
lisering van bi jstandsrechten - ook voor nieuwe intreders - thans niet 
mogeli jk. Dat betekent niet, dat wij geen oog hebben voor partners die 
f inancieel onafhankeli jk wi l len zijn en bereid zijn tot arbeidsinschakel ing. 
Zij zullen echter door het verwerven van arbeid deze onafhankel i jkheid 
moeten trachten te bereiken. Het kabinetsbeleid is op de bevordering van 
de mogeli jkheden daartoe gericht. 

De leden van de S.G.P.-fractie kunnen weinig (feitelijk) begrip opbrengen 
voor de aandrang van verschil lende zijden de gezinsbijstand te vervangen 
door individuele uitkeringsrechten, temeer daar deze wens tot individuali-
sering nauw samenhangt met het streven naar economische zelfstandig-
heid van vrouwen. 

Het stemt deze leden tot voldoening als de bewindsl ieden opmerken 
dat hun standpunt aansluit bij de opvatt ing van de SER in zijn advies van 
29 juni 1984, dat een individualisering van de uitkeringsrechten op 
minimumniveau gezien de huidige maatschappeli jke realiteit vooralsnog 
niet past. Deze leden zouden daarom het kabinet (met schrapping van 
«vooralsnog») hieraan wi l len houden. 

Wi j merken op dat de leden van de S.G.P.-fractie in hun bijdrage stellen 
dat zij «evenals het kabinet» weinig begrip hebben voor de wensen tot 
individualisering. Daarvan nemen wij afstand, temeer daar deze leden een 
relatie leggen met het streven naar economische zelfstandigheid van 
vrouwen. Juist vanwege het belang van dit onderwerp hebben wi j 
daaraan een uitvoerige beschouwing gewijd in de memor ie van toel icht ing. 
W i j zijn van mening dat toekomst ige mogel i jkheden van met name 
verdergaande individualisering in relatie met arbeidsinschakeling niet bij 
voorbaat mogen worden afgewezen. In de door deze leden geciteerde 
standpunten van de SER en het College ABW zijn dan ook naar onze 
mening niet ten onrechte de aanduidingen «vooralsnog», respectieveli jk 
«voorshands» opgenomen. 
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De leden van de S.G.P.fractie vragen op grond van welke becijferingen 
het voeren van een zelfstandige huishouding duurder is dan een twee- of 
meerpersoonshuishouding per persoon. 

Zoals ook al is aangegeven in het antwoord op vraag 57 naar aanleiding 
van de notitie leefvormen is de verhouding 70 : 100 vastgesteld in de 
jaren zestig. Die verhouding is destijds ondermeer gebaseerd op een 
vergelijkende analyse van de uitgaven van één- en tweepersoonshuishou-
dens. 

Dat een zelfstandige huishouding voor een alleenstaande duurder is 
dan een twee- of meerpersoonshuishouding per persoon laat zich 
verklaren uit het feit dat er bij een huishouding van twee of meer personen 
schaalvoordelen optreden, onder meer door het delen van de vaste lasten. 

Het lid van de R.P.F, fractie waardeert het positief dat het kabinet niet 
over wil gaan tot individualisering van de bijstandsuitkering, vanwege de 
beginselen van de ABW, die zijn gebaseerd op de verlening van bijstand 
als gezinsbijstand. Dit lid betreurt het dat de argumenten hiervoor slechts 
van praktische en niet van principiële aard zijn, omdat op deze wijze de 
maatschappelijke omstandigheden de basis gaan vormen van de beginselen 
in plaats van dieper gefundeerde normen en waarden. Aansluitend bij 
uitspraken van de staatssecretaris voor Emancipatiebeleid tijdens het 
mondeling overleg over de notitie leefvormen op 1 9 december 1985, 
vraagt dit lid of het kabinet volgt en zich niet initiërend zal opstellen. 

Wij zijn van mening dat ook beginselen die aan de sociale zekerheid ten 
grondslag liggen, kunnen wijzigen onder invloed van veranderingen in 
maatschappelijke omstandigheden en opvattingen. Het sociale zekerheids-
beleid dient te passen in het algemene overheidsbeleid ten aanzien van 
arbeid en inkomen en behoort geen sturende invloed uit te oefenen op de 
ordening van de samenleving en de keuze van leefsituatie van de burgers. 
Het kabinetsbeleid terzake is in dit opzicht volgend en niet initiërend. 

2.3. Individualisering van uitkeringsrechten in relatie tot (her)intreding op 
de arbeidsmarkt 

De leden van de P v d A . fractie vragen een nadere argumentatie inzake 
het versterken van de niet-geïndividualiseerde uitkeringsregelingen door 
het introduceren van de Toeslagenwet en de I0W als pseudo-bijstands-
wetten. Zij vragen of dit niet op gespannen voet staat met de gelijkberech-
tiging van vrouwen en mannen en met de noodzaak tot vereenvoudiging. 

In het kader van de nWW zijn wij in de memorie van toelichting en de 
memorie van antwoord al uitvoerig ingegaan op de keuzen bij de vormge-
ving aan het stelsel, wat de loondervingsfunctie met geïndividualiseerde 
uitkeringen en de minimum-behoeftefunctie met niet-geïndividualiseerde 
uitkeringen betreft. Wij zien in een andere vormgeving aan het realiseren 
van de minimum-behoeftefunctie door het vervangen van desbetreffende 
onderdelen van de sociale verzekeringswetten door één Toeslagenwet 
geen versterking van niet-geïndividualiseerde regelingen, noch een 
introductie van een pseudo-bijstandswet. Ook met de keuze voor een 
afzonderlijke regeling voor oudere langdurig werklozen in plaats van de 
ABW voor deze groep, wordt op zich geen uitbreiding gegeven aan 
niet-individuele rechten. Deze keuze betekent wellicht geen vereenvoudi-
ging van het stelsel, maar wordt in de toelichting op de nWW en de IOW 
uitvoerig gemotiveerd. Alleen al het feit dat de IOW beoogt van de 
stringentere uitkeringsbepalingen in de ABW afwijkende uitkeringsrechten 
te verlenen, betekent dat er naar onze mening geen sprake is van pseudo-
bijstand. Voor een beschouwing over het rekening houden met het 
inkomen van de partner in de minimumbehoefte-regelingen in relatie tot 
de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen verwijzen wij naar de 
memories van toelichting ter zake op de TW en de ABW. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen om een vergelijking tussen de 
ABW, de Toeslagenwet en de IOW ten aanzien van niveau, vermogens-
en inkomenstoets en het al dan niet aanwezig zijn van een individueel 
uitkeringsrecht. 

Ten aanzien van deze elementen kan de volgende vergelijking worden 
gemaakt. 

Individueel uitkeringsrecht: geen van de drie wetten kent een individueel 
uitkeringsrecht. In alle gevallen geldt dat de toeslag of de uitkering 
afhankelijk is van zowel eigen middelen als die van de echtgenoot of van 
degene die daarmee wordt gelijkgesteld. 

Vermogenstoets: De TW en de IOW kennen geen vermogenstoets. In 
de ABW wordt vermogen tot de middelen gerekend, behoudens een 
bescheiden vermogen (f 1 5 900 voor een echtpaar/éénoudergezin en 
f7950 voor een alleenstaande) en, in geval van bewoning van een eigen 
huis, een extra vrijlating die kan variëren van f 1 5 000 tot circa f60000. 

Inkomenstoets: Bij de Toeslagenwet en de IOW worden alleen inkomsten 
uit of in verband met arbeid tot de middelen gerekend; een aanvulling 
vindt plaats op basis van een bruto-vergelijking met het relevante 
minimum. 

Bij de ABW worden alle inkomsten, behalve inkomsten uit het bescheiden 
vermogen tot de middelen gerekend; aanvulling tot het relevante minimum 
vindt plaats op netto-basis. 

In de Toeslagenwet en de IOW worden 30% van de (bruto)inkomsten 
uit arbeid vrijgelaten. Voor een echtpaar en een éénoudergezin geldt 
daarbij een maximum van 15% van het minimum van een echtpaar; voor 
een alleenstaande is het maximum 1 5% van het minimum voor een 
alleenstaande. 

De maximale termijn van de vrijlating bedraagt twee jaar. In de ABW 
geldt een overeenkomstige systematiek op basis van een netto-vergelijking. 
Het vrijlatingspercentage bedraagt echter 25% in plaats van 30%. De 
termijn van twee jaar kan in bepaalde gevallen worden verlengd, indien er 
zolang als gevolg van de in de persoon en het gezin gelegen belemme-
ringen niet volledig in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan 
kan worden voorzien. 

Uitkeringsniveau (relevante minimum) 

Aanvulling op de loondervings- of vervolguitkering tot : 

TW: echtpaar: 100% van het bruto-minimumloon of (indien lager) het dagloon; 
één-ouder-gezin: 90% van het brutoloon of (indien lager) het dagloon; 

Aanvulling op bruto-basis: 

ABW: echtpaar: 100% van het netto-minimumloon, 
één-ouder-gezin: 90% van het netto-minimumloon; 
alleenstaande: 70% van het netto-minimumloon; 
(niet woningdelers) 
alleenstaande 
woningdelers: 60% van het netto-minimumloon 
Aanvulling op netto-basis. 

IOW: Uitkeringsniveau in bruto-termen gedefinieerd, vanwege de aanvulling op bruto-
basis. Dit niveau is netto gelijk aan de respectievelijke bijstandsnormen voor 
een echtpaar, één-ouder-gezin en alleenstaande. De IOW kent geen lager uit-
keringsniveau voor woningdelers. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het kabinet kan toelichten, 
hoe het heeft vastgesteld dat het streven naar individuele uitkeringsrechten 
niet geschraagd wordt door brede maatschappelijke steun, hetgeen naar 
hun oordeel wel het geval is bij de opvatting dat binnen een huwelijk 
partners in de eerste plaats zelf de zorg voor elkaar hebben. Zij vragen in 
dit verband een verwijzing naar precieze formuleringen in de adviezen van 
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de SER en het College ABW. Deze leden vragen voorts of deze stellingname 
niet een grove ontkenning inhoudt van dominante stromingen in onze 
samenleving, die een gelijke behandeling van vrouwen en mannen 
nastreven. Is het fair de emotioneel gekleurde opvatting dat partners in 
het huwelijk een wederzijdse zorg voor elkaar dragen te plaatsen tegenover 
de verlangens naar economische onafhankelijkheid? Wordt deze laatste 
doelstelling door de regering opgegeven nu de invoering in een individueel 
uitkeringsrecht voor nieuwe intreders op zowel inhoudelijke als financiële 
gronden wordt afgewezen? Is er wel een inhoudelijke afweging gemaakt 
om bijvoorbeeld te kiezen voor een specifieke regeling voor oudere 
werkloze werknemers en niet voor een individueel uitkeringsrecht voor 
(her)intreders, zo vragen zij. Is de weerzin tegen het opeten van het eigen 
huis niet evenzeer een weerstand tegen de beperking van de inkomens-
voorziening op het minimum-behoefteniveau als gevolg van de financiële 
afhankelijkheid van de partner in de leefeenheid, waarvan de krediethypo-
theekregeling in wezen een bevestiging is? 

Het kabinet heeft zijn opvattingen over het stelsel van sociale zekerheid 
ter toetsing voorgelegd aan adviesorganen, waarin de verschillende 
maatschappelijke geledingen zijn vertegenwoordigd. Dat geldt ook voor 
het afzien van individuele uitkeringsrechten voor partners, met handhaving 
van het beginsel van gezinsbijstand. Aan dat beginsel ligt ten grondslag, 
dat in de eerste plaats partners voor elkaar zorgen en dus niet dat de 
overheid dit primair doet. Dit sluit aan bij de maatschappelijke realiteit in 
het heden en de komende jaren, waarin het herziene stelsel moet 
functioneren. Voor velen zal er sprake blijven van noodzakelijke zorg voor 
een financieel afhankelijke partner, ook al zou deze beschikbaar zijn voor 
de arbeidsmarkt. 

De SER neemt dan ook unaniem het volgende standpunt in: «Gezien de 
huidige maatschappelijke realiteit kan de Raad zich met het standpunt 
van het kabinet verenigen dat een individualisering van de uitkeringsrechten 
op minimumniveau vooralsnog niet past» (SER-advies, 29 juni 1984, blz. 
1 54). Het College ABW geeft een uitvoerige beschouwing over de voor-
en nadelen van individualisering en stelt: «Het College is van oordeel dat 
de nadelen van individualisering in de ABW op dit moment zwaarder 
wegen dan de voordelen. De weg naar een grotere financiële onafhanke-
lijkheid van partners zal in de eerste plaats via het proces van betaalde 
arbeid moeten verlopen». Het College onderschrijft vervolgens het 
gestelde in de memorie van toelichting dat toekomstige veranderingen in 
de maatschappelijke omstandigheden tot een herbezinning op de 
gezinsbijstand kunnen leiden (Advies College ABW, 10 mei 1985, blz. 
25). 

Wij hebben naar onze mening in de memorie van toelichting dan ook 
terecht gesteld dat er op dit moment een breed maatschappelijk draagvlak 
is voor het rekening houden met de zorg van partners voor elkaar bij het 
voorzien in hun minimumbehoefte. 

Ons standpunt houdt geen ontkenning in van het streven naar gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen en van de verlangens naar econo-
mische onafhankelijkheid. Deze doelstelling wordt door ons niet opgegeven 
als wij thans bij de stelselherziening invoering van individuele uitkerings-
rechten voor nieuwe intreders afwijzen. Dat blijkt ook uit ons antwoord op 
voorgaande vragen, mede in relatie met het Beleidsplan Emancipatie. Wij 
hebben echter de indruk dat deze leden gelijke behandeling, economische 
onafhankelijkheid en individuele uitkeringsrechten te zeer aan elkaar 
gelijkstellen. 

Uiteraard hebben wij een inhoudelijke afweging gemaakt van de 
verschillende wensen die naar aanleiding van onze voorstellen naar voren 
zijn gebracht. De keuze voor een specifieke regeling voor oudere werkloze 
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werknemers en niet voor een individueel uitkeringsrecht voor (her)intreders 
is, mede gezien de uitgebrachte adviezen, naar onze mening beleidsmatig 
verantwoord. Dat het toepassen van de vermogenstoets («opeten eigen 
huis») in de bijstand eenzelfde weerstand oproept als de economische 
afhankelijkheid door de inkomenstoets ten aanzien van de partner en in 
wezen een bevestiging van deze afhankelijkheid inhoudt, zien wij niet in. 

Het hier gelegde verband lijkt ons ver gezocht. Immers, ook bij individuele 
bijstandsrechten blijft er de vraag of met het vermogen rekening wordt 
gehouden. Deze leden onderschrijven immers de toetsing op eigen 
middelen (dus afgezien van de partnertoets) waar het gaat om de 
realisering van het minimum bestaansniveau. 

De leden van de P.v.d.A-fractie vragen welk nader onderzoek nodig is 
om voor jongeren die hun intrede doen op de arbeidsmarkt een begin te 
kunnen maken met verlening van individuele uitkeringsrechten. Daarbij 
vragen zij het oordeel van de regering over de mogelijkheden en gevolgen 
van een zogenaamde cohortsgewijze invoering. Tevens dringen deze 
leden er met klem op aan, dat de regering zich nog eens bezint op de 
mogelijkheden om in het kader van een integrale stelselherziening een 
weg te zoeken die bestaande economische zelfstandigheid niet aantast. 

Wij willen voor de duidelijkheid stellen, dat het hier naar onze mening 
om twee verschillende posities gaat. Bij intredende jongeren (schoolver-
laters) gaat het van de aanvang af om het bieden van financiële onafhan-
kelijkheid door een individuele uitkering, onafhankelijk van een dan of 
later aanwezige partner met een eigen inkomen. Bij bestaande economi-
sche zelfstandigheid vanwege een inkomen uit of in verband met arbeid 
(loonderving) gaat het om de vraag hoe lang een individuele uitkering kan 
worden voortgezet na verlies van het arbeidsinkomen. 

Het gaat dus respectievelijk om het ontstaan en het voortbestaan van 
financiële zelfstandigheid. Wij hebben bij de stelselherziening het accent 
gelegd op het laatste. Ons streven is er op gericht, zodra dat mogelijk is, 
de duur van de individuele uitkering te verlengen. 

Het is duidelijk dat de mogelijkheden in de toekomst individuele 
uitkeringsrechten te geven aan nieuwe intreders, respectievelijk herintre-
ders, hiertegen mede moeten worden afgewogen. Daarbij zijn echter ook 
de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling van veel belang, zowel wat 
betreft de mate waarin nieuwe intreders in het arbeidsproces kunnen 
worden opgenomen als de termijn waarop dit na beschikbaarstelling kan 
gebeuren. 

De prioriteit die hierbij wordt gegeven aan intredende jongeren, hangt 
samen met de mogelijkheid bij hen een begin te maken met de voorberei-
ding op economische zelfstandigheid door deelname aan het arbeidspro-
ces. In het overleg met de Kamer op 3 februari jl. over het Beleidsplan 
Emancipatie is dit uitvoerig aan de orde geweest. 

Dezelfde leden vragen het kabinet, vanuit de uitgangspositie in hun 
vorige vraag, of dit bereid is mee te denken over een geïndividualiseerd 
uitkeringsmodel. Zij geven daartoe een globale uiteenzetting van een 
geïndividualiseerde uitkeringssystematiek. Hierin is 50% van het huidige 
sociaal minimum voor een gezin de uitgangssituatie voor alle individuele 
uitkeringsgerechtigden. Dit individuele uitkeringsrecht is voor ieder die 
zelf over onvoldoende middelen beschikt en zich actief beschikbaar stelt 
voor de arbeidsmarkt. Omdat dit niveau niet toereikend is om zelfstandig 
van te kunnen leven (als alleenstaande, die zelfstandig woont en een 
eigen huishouding voert), dient er de mogelijkheid te zijn van een toeslag 
tot 70% van het huidige bijstandsniveau voor een gezin. Daartoe dient de 
belanghebbende aan te tonen zelfstandig (voor zich alleen) de volledige 
woonlasten te hebben. Voor het éénoudergezin zou een tweede toeslag 
of een aparte regeling kunnen gelden. 
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Deze leden stellen er prijs op van de regering te vernemen waarom zij 
een dergelijk model van een geïndividualiseerd uitkeringssysteem op het 
niveau van de minimumbehoefte niet expliciet heeft belicht. Zij gaan 
ervan uit dat de regering bereid is dit alsnog te doen en daarbij in acht te 
nemen dat hier sprake is van een langere termijn visie. Waarbij echter 
relevant is of er door een leeftijdsgewijze invoering mogelijkheden zijn 
binnen afzienbare tijd de eerste stappen te kunnen zetten. 

Bij de voorstellen in het kader van de stelselherziening heeft het kabinet 
geen mogelijkheden tot individuele uitkeringsrechten in de minimumbe-
hoefteregelingen belicht, omdat zij individuele rechten thans in dat kader 
niet mogelijk acht. Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie zien deze moge-
lijkheden eerst voor de langere termijn. 

Daarom achten wij het niet juist om over een mogelijke concretisering 
van een geïndividualiseerd uitkeringsmodel nu een oordeel te geven. Wij 
kunnen de effecten daarvan op dit moment onmogelijk overzien en willen 
in dit opzicht ook geen verwachtingen wekken. Wel kunnen wij bij het 
gepresenteerde model enkele kanttekeningen maken. 

In de eerste plaats is het ons niet duidelijk of deze leden bij een 
leeftijdsgewijze invoering primair denken aan voortgezette individuele 
rechten voor ouderen na de loondervingsperiode of juist aan nieuwe 
rechten voor intredende jongeren. 

Dit in aansluiting op het gestelde in ons antwoord op de vorige vraag. 
Het is duidelijk dat de effecten daarvan verschillend zijn. 

Voor de leden van de P.v.d.A.-fractie is het startpunt in feite het 
alleenstaandenniveau van 70%, dat vervolgens als nieuw 100%-niveau 
wordt genomen. Voor partners zouden twee individuele uitkeringsniveaus 
gelden van 70% van dit nieuwe 100%-niveau, hetgeen neerkomt op 
(bijna) 50% van het huidige minimum voor beiden. Ons ontgaat echter de 
betekenis van deze benadering om tot de gewenste 50%-70% verhouding 
te komen. 

Wezenlijk voor de discussie over de uitkeringsniveaus afgestemd op de 
leefsituatie in de minimumbehoefteregelingen vinden wij de keuze in het 
voorgestelde model van een 70%-niveau voor uitsluitend de alleenwonen-
de, die volledig de woonlasten draagt. 

Dit betekent voor samenwonenden, die nu als verwanten of andere 
alleenstaanden een woningdelersuitkering in de bijstand ontvangen, een 
invididueel niveau van 50% in plaats van 60%. 

Ten slotte merken wij op dat in dit model wordt uitgegaan van een 
volledige individualisering, dat wil zeggen het geheel afzien van de 
middelen van de partner. 

De leden van de D'66-fractie vragen hoe de opmerkingen in de 
memorie van toelichting betreffende onderzoek naar de mogelijkheden 
om bij toekomstige maatschappelijke veranderingen tot individueel 
gerichte rechten en plichten te komen, zich verhouden tot het Beleidsplan 
Emancipatie, dat van de generatie die na 1990 18 jaar wordt, meer 
individuele plichten gaat verlangen. 

Betekent dit niet, nu 1990 toch zeer nabij is, dat met dit nader onderzoek 
haast gemaakt moet worden en welke onderzoeksplannen heeft het 
kabinet op dit punt, zo vragen zij. Waar het kabinet steeds spreekt over 
het vooralsnog niet passen van individualisering van uitkeringsrechten op 
minimumniveau, moet dit toch enige gedachten hebben over de begrenzing 
van de term «vooralsnog». Zij zien daarover graag een beschouwing 
tegemoet. 

Het kabinet is van mening dat de sociale zekerheid de maatschappelijke 
ontwikkelingen moet volgen. De mogelijkheden tot individualisering zijn 
daarvan afhankelijk. In het mondeling overleg over de notitie leefvormen 
van 18 en 19 december 1985 heeft de tweede ondergetekende een 
aantal voorwaarden genoemd, die daarmee verband houden. Omdat 
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individualisering van uitkeringsrechten in eerste aanleg verhoging van de 
collectieve lasten met zich brengt, is voor de betaalbaarheid daarvan ook 
van belang in welke mate in de toekomst maatschappelijke voorwaarden 
daartoe vervuld worden. Op dit moment kan aan de term «vooralsnog» 
geen begrenzing worden gegeven. 

Eén van de voorwaarden is dat de huidige generatie jongeren wordt 
voorbereid en ingesteld op deelname aan arbeid ten behoeve van latere 
economische onafhankelijkheid. 

Dit was aan de orde in het al eerder genoemde overleg met de Kamer 
over het Beleidsplan Emancipatie. 

2.4. Gezinsbenadering in de ABW en derde EG-richtlijn 

De leden van de P.v.d.A. fractie menen dat uit het gestelde in de 
memorie van toelichting, dat partners in de eerste plaats zelf de zorg voor 
elkaar hebben, de conclusie zou kunnen worden getrokken dat de 
EG-richtlijn volledig indruist tegen de in ons land bestaande opvatting 
over de toekenning van individuele uitkeringsrechten, omdat het streven 
hiernaar niet wordt geschraagd door brede maatschappelijke steun. 

Het komt ons in de eerste plaats voor dat deze leden de memorie van 
toelichting op dit punt weinig genuanceerd hebben samengevat. 

Voorts hebben wij als opvatting dat het beginsel van de gezinsbijstand 
niet strijdig is met de derde EG-richtlijn en dus geen verplichting inhoudt 
tot individuele uitkeringsrechten in de bijstand. In ons antwoord aan de 
leden van de fractie van D'66 komen wij hier nog op terug. Wij achten de 
hiervoor aangehaalde conclusie van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. dan ook onjuist. 

Wij zijn het niet eens met de gedachtengang van de leden van de 
C.D.A. fractie dat de voorgestelde splitsing van uitkeringsrechten 
voornamelijk de formele vertaling zou zijn van de verplichtingen van de 
EG-richtlijn. Deze richtlijn noopt niet tot een dergelijke splitsing. Dit geldt 
wél voor de voorgestelde wijziging van de artikelen 15 en 37. 

De leden van de fractie van D'66 zijn het eens met de opvatting van de 
Emancipatieraad dat het hanteren van de gezinsmiddelentoets een 
vorm van indirecte discriminatie is. Hun argumentatie hiervoor is dat vaker 
recht op bijstand aan de vrouw wordt onthouden in verband met middelen 
van de man dan omgekeerd. 

Onze benadering is anders. Wij erkennen dat vaker recht op bijstand 
aan de leefeenheid wordt onthouden in verband met de middelen van een 
man dan die van de vrouw. In onze opvatting is het rekening houden in 
het kader van de minimumbehoeftefunctie met de behoefte en middelen 
van de leefeenheid geen vorm van indirecte discriminatie en derhalve niet 
strijdig met de richtlijn. 

In de memorie van toelichting op het onderhavige wetsvoorstel en in die 
op de voorgestelde Toeslagenwet hebben wij daaraan een uitvoerige 
beschouwing gewijd. Wij weten ons bovendien in onze opvatting hierover 
gesteund door de SER, het College ABW en de Europese Commissie. 

Het lid van de R.P.F, fractie vraagt waarom in het kader van de ABW 
een bredere werking aan de richtlijn wordt gegeven dan strikt noodzakelijk 
is. 

Hoewel de ABW niet specifiek is gericht op de beroepsbevolking wordt 
de bijstand vaak verstrekt in verband met één van de in de richtlijn 
omschreven risico's. 

Het bovenstaande betekent dat een groot deel van degenen die een 
uitkering krachtens de ABW of één van de daarop gebaseerde regelingen 
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ontvangt onder de werking van de richtlijn valt maar dat dit niet voor 
iedere uitkeringsgerechtigde geldt. 

Wij zijn echter van mening dat binnen de bijstandspopulatie ter zake 
van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen geen onderscheid 
mag worden gemaakt tussen degenen die wel en degenen die niet onder 
de werking van de richtlijn vallen. 

2.5. Splitsing van uitkeringsrechten 

De leden van de fracties van de V.V.D. en D'66 stemmen in met de 
voorgestelde splitsing van uitkeringsrechten in die zin dat aan ieder van 
de partners de helft van de gezinsbijstand kan worden toegekend. 

De leden van de CDA.f ract ie zijn het op zichzelf niet oneens met de 
voorgestelde maatregel maar hebben hun twijfels over het praktisch 
effect er van voor de betrokkenen. Zij vragen zich af of dit opweegt tegen 
de benodigde extra inspanningen op het administratieve vlak. 

De leden van de fracties van de R.P.F, en de G.P.V. vragen zich af of 
deze voorgestelde mogelijkheid van splitsing van de uitkering wel zin 
heeft, mede in verband met de praktische bezwaren. 

Wij erkennen dat de voorgestelde wijziging van artikel 5 van de ABW 
niet leidt tot een verbetering van de inkomenspositie van de betrokkenen 
noch tot een volledige financiële zelfstandigheid. Dit vloeit voort uit het 
gekozen uitgangspunt dat het beginsel van de gezinsbijstand met de 
daarbij behorende middelentoets ten aanzien van de beide partners blijft 
gehandhaafd. De voorgestelde wijziging dient vooral te worden beschouwd 
als een waarborg dat (gehuwde) mannen en vrouwen in het kader van de 
bijstandsverlening een gelijkwaardige positie innemen. Daarnaast zijn 
wij toch ook van mening dat de voorgestelde maatregel kan bijdragen tot 
een zekere mate van verzelfstandiging doordat op verzoek van beide 
partners, of één van hen, de bijstand aan ieder voor de helft kan worden 
toegekend. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of de 
splitsing van de toegekende bijstand als imperatief moet worden be-
schouwd of dat betrokkenen kunnen kiezen of zij ieder de helft van de 
uitkering dan wel één ongedeelde uitkering wensen te ontvangen merken 
wij het volgende op. 

Zoals uit de tekst van het voorgestelde artikel 5, vierde lid blijkt, wordt 
de uitkering slechts op verzoek van de beide echtelieden of één van hen, 
aan ieder voor de helft uitgekeerd. Blijft een dergelijk verzoek achterwege 
dan wordt een ongedeelde uitkering toegekend. 

Deze leden vragen voorts, welke mogelijkheden de wet biedt om het 
ongedeelde bedrag aan een der partners toe te kennen, wanneer deze 
daar om gegronde redenen om verzoekt, bijvoorbeeld wanneer de andere 
partner er blijk van geeft zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
partner en eventuele kinderen niet te willen dragen. 

Op grond van artikel 3, tweede lid van de ABW kan aan de verlening 
van bijstand onder meer de voorwaarde worden gesteld dat de bijstand 
wordt besteed aan het doel waarvoor deze wordt verleend. Op grond van 
dit artikel kan het uitvoeringsorgaan op verzoek van de ene partner 
besluiten dat de bijstand ongedeeld aan deze partner wordt toegekend 
wanneer de andere partner blijk geeft van onverantwoordelijk gedrag met 
betrekking tot de besteding van de bijstand. 

De leden van de C.D.A. fractie vragen in dit verband wat er moet 
gebeuren, indien een van de partners pas achteraf merkt dat de gehele 
gezinsbijstand aan de andere partner is toegekend en het daarmede niet 
eens is. 
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Indien zich een dergelijke situatie voordoet kan betrokkene direct 
verzoeken in het vervolg de helft van de bijstand te mogen ontvangen. 
Het hier geschetste probleem behoeft dan ook slechts van zeer tijdelijke 
aard te zijn. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen een reactie op een door 
hen omschreven probleemstelling. Zij gaan uit van een werknemer, 
die ingevolge een arbeidsconflict werkloos is geworden, waardoor hem 
wellicht een verwijtbaar gedrag kan worden aangerekend. Nu zou hij 
kunnen terugvallen op de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV). Zal 
deze werknemer in het toekomstig stelsel moeten terugvallen op de ABW 
met alle gevolgen van dien, terwijl later alsnog recht op een nWW-uitkering 
kan blijken te bestaan, zo vragen zij. Deze leden denken dan aan met 
name de gesplitste uitkering in de ABW en de vermogenstoets. 

Volgens artikel 31 van de voorgestelde nWW kan de bedrijfsvereniging 
een voorschot op een uitkering verlenen, bij voorbeeld in geval van 
onzekerheid ten aanzien van de vraag of de werknemer heeft voorkomen, 
dat hij verwijtbaar werkloos wordt. Deze bevoorschottingsmogelijkheid 
heeft juist tot doel te voorkomen dat te vaak in geval van twijfel een 
beroep op bijstandsverlening wordt gedaan in afwachting van de vaststel-
ling van het recht op uitkering. Overigens doet zich deze situatie in de 
praktijk nu al regelmatig voor. 

Zouden echter termen tot het verlenen van een voorschot ontbreken, 
dan moet de werkloze inderdaad terugvallen op de verlening van bijstand 
met alle daaraan verbonden voorwaarden. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen een nadere toelichting over het 
gestelde op blz. 7 van de memorie van toelichting dat de keuze van 
partners voor een traditionele rolkeuze in beginsel kan worden aanvaard. 
Dit in relatie tot artikel 10 van de Rww. 

Artikel 10 van de Rww heeft betrekking op de situatie dat gehuwde 
partners zich beiden voor deeltijdarbeid beschikbaar stellen. Daar is dus 
geen sprake van een traditionele rolverdeling. Op grond van artikel 10, 
tweede lid, kan wanneer de beschikbaarstelling voor deeltijdarbeid niet 
leidt tot inschakeling in de arbeid, na verloop van tijd aan één of aan 
beide partners de voorwaarde tot beschikbaarstelling voor volledige 
arbeid worden gesteld. 

Indien er vóór de aanvang van de bijstandsverlening sprake was van 
een rolverdeling waarbij de ene partner de betaalde arbeid en de andere 
partner de huishoudelijke taken verrichtte, wordt dit in het kader van de 
Rww in het algemeen aanvaard, in die zin dat slechts de voorwaarde tot 
inschakeling in de arbeid wordt opgelegd aan degene die de betaalde 
arbeid verrichtte. Wij verwijzen in dit verband naar het gestelde in paragraaf 
4 van de nota van toelichting op de Rww. 

In het kader van de voorgestelde I0W geldt met betrekking tot het 
aanvaarden van de keuze voor de traditionele rolverdeling dezelfde 
beleidslijn als ten aanzien van de Rww. In de voorgestelde Toeslagenwet 
wordt aan de financieel afhankelijke partner van de uitkeringsgerechtigde 
niet de verplichting opgelegd tot het verwerven van inkomen. Wel is in de 
toelichting als mogelijkheid aangegeven dat voor de generatie die na 
1990 18 jaar wordt, een verplichting tot beschikbaarstelling zou kunnen 
gaan gelden. 

De leden van de D'66-fractie maken uit ons voorstel op dat de splitsing 
van uitkeringsrechten ook zal leiden tot een wijziging van de vrijlating van 
inkomsten. 

Dit is niet het geval. De huidige vrijlatingssystematiek blijft gehandhaafd. 
Dit betekent dat 25% van de inkomsten uit arbeid wordt vrijgelaten met 
een maximum van 1 5% van de norm van een echtpaar, ongeacht of de 
inkomsten door beide partners of door één van hen worden genoten. 
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De voorgestelde maatregel werkt dan ook neutraal uit ten opzichte van 
de huidige situatie met betrekking tot de stimulans tot het verrichten van 
betaalde arbeid in verband met de vrijlating van inkomsten. 

Een verruiming van de vrijlatingsbepalingen tot bij voorbeeld Vk maal 
de huidige maximum vrijlating wanneer beide partners inkomsten 
hebben, zoals door de Emancipatieraad wordt voorgesteld, wordt door 
ons niet overwogen. Zoals wij ook op eenzelfde vraag in de memorie van 
antwoord op de Toeslagenwet hebben gesteld, komt dit voorstel feitelijk 
neer op een afzonderlijke vrijlating voor het partner-inkomen. 

De ledenvan de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. vinden de voorgestelde 
wijziging betreffende een zekere verzelfstandiging van uitkeringsrechten 
wel zeer minimaal en kunnen hierin op geen enkele manier een individueel 
recht op uitkering zien. Zij betreuren dan ook dat het kabinet niet wilde 
ingaan op hun idee van een gefaseerde individualisering van de Rww 
ofwel een herintredersregeling, dat in het voorlopig verslag op de nWW 
is ingebracht. 

In de memorie van toelichting hebben wij uitvoerig uiteengezet waarom 
geen voorstellen worden gedaan tot individualisering van uitkeringsrechten 
in de bijstand. Dezelfde argumenten gelden voor een dergelijke individua-
lisering voor bepaalde groepen. Op het voorstel van deze leden in het 
voorlopig verslag naar aanleiding van de nWW hebben wij in de desbe-
treffende memorie van antwoord een reactie gegeven. 

Het lid van de R.P.F.-fractie heeft vragen met betrekking tot de uitvoe-
ringsproblematiek door de splitsing van uitkeringsrechten bij de verlening 
van gezinsbijstand. Voorts vraagt hij of het voor de toerekening van de 
uitgekeerde bedragen nog verschil maakt of deze al dan niet daadwerkelijk 
gesplitst worden uitbetaald en wat de zin van deze bepaling is. 

Zoals in paragraaf 2.5 van de memorie van toelichting van het voorstel 
tot wijziging van de ABW reeds door ons is aangegeven is er voor beide 
echtelieden sprake van een periodieke uitkering in de zin van artikel 39, 
onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 die, ongeacht 
aan wie van de echtelieden bijstand daadwerkelijk wordt uitbetaald, 
fiscaal gezien wordt genoten op het tijdstip waarop de uitkering vorderbaar 
en tevens inbaar is geworden. 

Dit impliceert dat in alle voorkomende situaties de verstrekte bijstand 
fiscaal gezien aan beide echtelieden of partners aan ieder voor de helft 
wordt toegekend. 

Door de bepaling van het op verzoek gesplitst uitbetalen is het in alle 
voorkomende situaties waarbij één danwei beide partners daartoe de 
noodzaak aanwezig achten, mogelijk het recht van elk der partners voor 
de gelijkelijke aanspraak op de gezinsuitkering materieel te effectueren. 

3. Gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwo-
nende partners 

In het voorlopig verslag zijn een groot aantal opmerkingen gemaakt 
over de voorgestelde gelijke behandeling van ongehuwd samenwonenden 
met gehuwden. 

Deze opmerkingen betreffen zowel de uitgangspunten als de uitwerking 
ervan. 

Naar wij begrijpen wijzen de leden van D'66 en S.G.P. de voorgestelde 
gelijke behandeling, zij het op zeer verschillende gronden, ten principale 
af. De leden van de C.P.N, fractie en de P.S.P-fractie menen dat een 
uitbreiding van het begrip economische eenheid dient te worden vermeden 
zolang geen duidelijkheid bestaat ten aanzien van onder meer de te 
hanteren normen bij opsporing en controle. De leden van de fracties van 
C.D.A. en V V D . zijn het met het principe van de gelijke behandeling eens 
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maar hebben moeite met de daarbij gehanteerde criteria in verband met 
de daaraan verbonden beoordelingsproblemen, met name de subjectieve 
elementen van het partner-criterium. 

Hoewel de leden van de P.v.d.A-fractie zich voor de lange termijn 
hebben uitgesproken voor een stelsel van geïndividualiseerde uitkerings-
rechten, waarbij de leefvorm geen rol meer speelt, willen zij de discussie 
over de gelijke behandeling zoals deze anno 1986 speelt, niet uit de weg 
gaan. Hun kritiek richt zich vooral op de voorgestelde criteria, onder meer 
omdat deze juridisch niet hanteerbaar zijn en rechtsongelijkheid in de 
hand zouden werken. 

Zowel in de memorie van toelichting op het onderhavige wetsvoorstel 
en op de voorgestelde Toeslagenwet als in de notitie Leefvormen hebben 
wij uiteengezet dat wij de gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden 
met gehuwden willen beperken tot situaties die in sociaal en economisch 
opzicht vergelijkbaar zijn met een huwelijk. 

De gelijkstelling betekent immers dat niet alleen rekening wordt 
gehouden met de besparende werking van het voeren van een gezamenlijke 
huishouding, maar ook dat voor het recht op en het niveau van de 
uitkering mede wordt uitgegaan van de middelen van de partner en 
daarmee van financiële zorg voor elkaar. 

De gelijkstelling heeft in de ABW verstrekkende gevolgen omdat het al 
dan niet vervallen van de volledige uitkering daarbij in het geding kan zijn. 

Tijdens het mondeling overleg over de notitie Leefvormen is uiteengezet 
dat het hanteren van uitsluitend objectieve criteria voor de uitvoering 
aantrekkelijk zou zijn. Ook erkennen wij dat daarmede de rechtszekerheid 
voor de betrokkenen wordt vergroot. Het voeren van een gezamenlijke 
huishouding, c.q. een huishouding voor zich alleen, laat zich gemakkelijker 
vaststellen dan een al dan niet met een huwelijk gelijk te stellen leefeenheid, 
waarbij ook in het geding is of er sprake is van het in sociaal opzicht 
functioneren als partners. 

Ons voorstel is echter vooral ingegeven door de overweging dat de 
gelijkstelling beperkt dient te blijven tot een met een huwelijk gelijk te 
stellen situatie, waardoor ook per definitie verwanten zijn uitgesloten. 

Nu de leden van de meeste fracties hiertegen bezwaren hebben geuit, 
hebben wij in de memorie van antwoord op de voorgestelde Toeslagenwet 
een uiteenzetting gegeven van de consequenties voor de uitkeringsge-
rechtigden in de verschillende wetsvoorstellen, wanneer zou worden 
volstaan met de duurzaam gezamenlijke huishouding als enig toetsings-
criterium. 

In dit kader willen wij nog eens expliciet de gevolgen met betrekking tot 
de ABW aangeven wanneer ten aanzien van de gelijkstelling met gehuwden 
zou worden overgegaan op een duurzaam gezamenlijke huishouding als 
enig toetsingscriterium. 

Een deel van degenen die nu als woningdelers worden beschouwd en 
een individueel uitkeringsrecht van 60% hebben zullen dit individuele 
uitkeringsrecht verliezen. Het betreft hier samenwonende alleenstaande 
die behalve het delen van de woonlasten ook een gezamenlijke huishouding 
voeren, maar nu niet als partner worden aangemerkt. Ten aanzien van 
deze categorie zal er dan van worden uitgegaan dat zij financiële zorg 
voor elkaar kunnen dragen. De omvang van deze groep wordt mede 
bepaald door de mate waarin verwanten van de gelijkstelling worden 
uitgezonderd. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen waarom de problematiek inzake 
de gelijkstelling van ongehuwd samenwonende partners met gehuwden in 
de memorie van toelichting op het voorstel van de Toeslagenwet centraal 
is gesteld en niet in de memorie van toelichting op het onderhavige 
wetsvoorstel. Zij vragen zich af of hieraan de overweging ten grondslag 
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ligt dat het in het kader van de Toeslagenwet gaat om de toekenning van 
een recht, terwijl het in het kader van de ABW kan gaan om het vervallen 
van een recht. 

Dit laatste heeft geen enkele rol gespeeld. De gelijke behandeling van 
ongehuwd samenwonenden met gehuwden is aan de orde in vier wets-
voorstellen, namelijk de Toeslagenwet, de Wet inkomensvoorziening 
oudere werkloze werknemers (IOW), de wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet (AOW) en van de Algemene Bijstandswet. Het ligt voor 
de hand dat de meer principiële beschouwingen over de overwegingen 
die hieraan ten grondslag liggen en die voor de vier wetsvoorstellen 
dezelfde zijn in de memorie van toelichting op één wetsvoorstel worden 
opgenomen, teneinde doublures te vermijden. 

Voor de ABW betreft de gelijkstelling, in tegenstelling tot de drie 
andere wetsvoorstellen, in grote lijnen een formalisering van een sedert 
de invoering van de wet gevoerde - door de jurisprudentie bevestigde -
uitvoeringspraktijk. 

Het ligt in de rede dat de principiële beschouwingen over de gelijke 
behandeling worden opgenomen in de memorie van toelichting op een 
wetsvoorstel waarin dit een nieuw element vormt. Daardoor is de keuze 
voor deze toelichting op de Toeslagenwet bepaald, mede omdat deze wet 
een brede werking heeft in aansluiting op de loondervingsregelingen. 
Overigens is ook in de memorie van toelichting op het onderhavige 
wetsvoorstel uitvoerig ingegaan op de overwegingen die aan de voorge-
stelde wettelijke regeling ten grondslag liggen en de uitgangspunten die 
daarbij gelden. 

De leden van de P.v.d.A-fractie menen dat van de intitulé de suggestie 
uitgaat dat alle niet gehuwde personen met gehuwden gelijk worden 
gesteld, hetgeen niet het geval is met betrekking tot de considerans. 
Deze leden vragen of wij hierin aanleiding zien de intitulé te wijzigen. 

Wij delen de opvatting van deze leden niet, dat hier sprake is van een 
onduidelijkheid. De intitulé moet in samenhang worden gezien met de 
considerans, waarin de beweegredenen zijn aangeduid. De meer expliciete 
aanduiding van de wet wordt in de considerans gegeven. 

Wij zien dan ook geen aanleiding de intitulé om de door deze leden 
aangegeven reden te wijzigen. 

De leden van de CD.A-fractie vragen verheldering en opheldering naar 
aanleiding van de aanduidingen in paragraaf 3.2 van de memorie van 
toelichting betreffende de huidige gelijke behandeling in materiële zin van 
ongehuwd samenwonenden met gehuwden in de bijstand. Achtereen-
volgens wordt gesproken van «economische eenheid», van «een situatie 
die zich feitelijk niet onderscheidt van die als bedoeld in artikel 5» en van 
«de situatie die niet fundamenteel verschilt van de gezinssituatie». Zij 
kunnen dit niet goed rijmen met de benadering van het kabinet, waarin 
meer elementen van belang worden geacht dan de economische eenheid 
(gezamenlijke huishouding) en de gezinssituatie. 

In paragraaf 3.2 wordt een beschrijving gegeven van de aanduidingen 
in de jurisprudentie en in de toelichtende stukken bij het toenmalige 
ontwerp-Algemene Bijstandswet. In het voorliggende wetsvoorstel wordt 
aangesloten bij de recente jurisprudentie, die ervan uitgaat dat de 
bijstand aan ongehuwd samenwonenden waarvan de situatie zich feitelijk 
niet onderscheidt van die van gehuwden op overeenkomstige wijze wordt 
vastgesteld. Daarbij zijn de elementen die hierbij een rol spelen nader 
aangegeven, te weten gezamenlijke huishouding (economisch aspect), 
gedragingen als partners (sociaal aspect) en duurzaamheid. 

De leden van de D'66-fractie brengen in herinnering, dat het kabinet in 
het Beleidsplan Emancipatie stelt zich bewust te zijn van de noodzaak bij 
de totstandkoming van nieuwe rechtsregels ten aanzien van niet-huwelijkse 
relatievormen zorgvuldig af te wegen, of deze niet van een in ons rechts-
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systeem ongefundeerde veronderstelling van economische afhankelijkheid 
tussen partners uitgaan. Zij vragen of deze afweging bij dit wetsvoorstel 
is gemaakt, en zo ja, op basis van welke gegevens. 

Deze vraag is beantwoord in onze reactie op vraag 10 over de notitie 
Leefvormen (kamerstukken II, 1985-1986, nummer 19 262, nr. 4). Daarin 
is erop gewezen, dat dergelijke rechtsregels zorgvuldig worden bezien 
vanuit de aan de verschillende regelingen ten grondslag liggende doel-
stellingen en rechtsoverwegingen. Deze zijn, wat betreft het verstrekken 
van inkomen naar behoefte in de verschillende minimumbehoefteregelin-
gen, in de memorie van toelichting onderbouwd en nog nader in onderling 
verband weergegeven in de notitie Leefvormen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie concluderen uit de benadering van het 
kabinet bij het gelijkstellen van ongehuwd samenwonenden met gehuwden, 
mede omdat familie in de eerste lijn hiervan wordt uitgesloten, dat niet 
het criterium «gezamenlijke huishouding» maar «het partner zijn» hierbij 
primair van betekenis is. Bij deze leden is de indruk ontstaan dat het 
kabinet hiermee de gelijkstelling op uitermate subjectieve criteria tracht 
te baseren. 

Het kabinet is er naar hun oordeel niet in geslaagd vanuit de veelheid 
van factoren, die in de jurisprudentie een rol spelen, een juridisch 
hanteerbare omschrijving van het begrip economische eenheid te geven. 
Welke redenen heeft het kabinet om verder te gaan dan de volgende 
criteria: het gezamenlijk bewonen van een woning en het gezamenlijk 
voeren van de huishouding, zo willen deze leden graag weten. 

In de notitie Leefvormen, de antwoorden op de schriftelijke vragen 
hierover en het mondeling overleg van 18 en 19 december 1 985 is 
uitvoerig op de door deze leden genoemde aspecten van deze problematiek 
ingegaan. Inderdaad is getracht de factoren, die in de jurisprudentie en 
de uitvoeringspraktijk een rol spelen, te herleiden tot enkele criteria voor 
de vaststelling of er sprake is van vergelijkbaarheid met het huwelijk en er 
dus reden is tot gelijkstelling. Het ligt ook voor de hand de tot stand te 
brengen wetgeving op de bestaande praktijk te baseren. Wij constateren 
dat deze leden, evenals de leden van sommige andere fracties, de wijze 
van gelijkstelling ingevolge het wetsvoorstel juridisch niet goed hanteerbaar 
achten. Hoewel het naar buiten toe functioneren als partners niet primair 
maar gelijkwaardig is aan het criterium van de gezamenlijke huishouding, 
worden door dit eerste criterium wel meer subjectieve elementen bij de 
beoordeling betrokken. Beperking van de beoordeling tot het (duurzaam) 
gezamenlijk wonen en voeren van een huishouding, waardoor het accent 
komt te liggen op het in economisch opzicht vergelijkbaar zijn van 
leefvormen, heeft echter een aantal consequenties. Daarop is in de 
memorie van antwoord op de Toeslagenwet en in het voorafgaande al 
gewezen. 

Dezelfde leden stellen dat eerst wanneer de criteria voor de vaststelling 
van een economische eenheid eenduidig zijn omschreven, kan worden 
bepaald of er bijstand moet worden verleend aan een of meerdere 
personen van die eenheid en zo ja, in welke mate. De toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel in de ABW en andere minimumbehoeftevoorzieningen 
langs deze lijn zal hun steun ondervinden. Zij vragen of het kabinet bereid 
is een proeve te leveren van een juridisch hanteerbare omschrijving van 
het begrip economische eenheid. In verband hiermee vragen zij of de 
instemming van de SER en het College ABW is gerelateerd aan samenle-
vingssituaties die in economisch opzicht in vergelijkbare omstandigheden 
verkeren en dus niet aan een vergelijking tussen de gehuwde samenle-
vingsvorm en die van ongehuwd samenwonenden. 

Wij hebben in het wetsvoorstel een, naar onze mening, juridisch 
verantwoorde en hanteerbare benadering gevolgd. Deze benadering is in 
overeenstemming met het standpunt van de SER dat ongehuwd samen-
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wonenden, die in sociaal-economisch opzicht in vergelijkbare omstandig-
heden verkeren als gehuwden, op dezelfde wijze worden behandeld. Het 
College ABW, dat over het wetsvoorstel heeft geadviseerd, stemt ermee 
in dat de huidige uitvoeringspraktijk terzake een basis krijgt in de wet in 
plaats van in de jurisprudentie. Het College is het in beginsel eens met de 
gestelde criteria, maar pleit wel voor nadere verduidelijking daarvan, 
zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy en het onderscheid 
met woningdelers voldoende duidelijk is. 

Uiteraard zijn wij bereid in gemeen overleg met de Kamer te bezien of 
het wetsvoorstel nog kan worden verbeterd. Daarbij hebben wij echter 
niet de illusie dat in wettelijke bepalingen eenduidig kan worden aange-
geven wanneer er precies sprake is van een economische eenheid. Er zal 
een beoordeling in de uitvoeringspraktijk nodig blijven, waarbij eventuele 
geschillen in beroep worden beslecht. Dat de uitvoering van de ABW 
terzake niet berust op wettelijke criteria vinden wij voor de toekomst niet 
langer verantwoord. Maar het ontbreken daarvan betekent niet, zoals 
deze leden stellen, dat nu niet kan worden bepaald of de bijstand individueel 
of op de leefeenheid moet worden afgestemd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn van mening dat met het voorstel 
van het kabinet niet de vraag wordt beantwoord of de gevolgen, die aan 
een formeel geïnstitutionaliseerde relatie (het huwelijk) worden verbonden, 
gelijk te stellen zijn aan een relatie waaraan geen formele status ten 
grondslag ligt. Zij herhalen hun vraag in het mondeling overleg welke 
legitimatie het kabinet kan geven aan de gelijkstelling van ongehuwd 
samenwonenden aan gehuwden waar het Burgerlijk Wetboek hierin niet 
voorziet. Heeft het kabinet in zijn beraad betrokken naast de bestaande 
huwelijkse relaties een nieuwe vorm in te voeren waaraan expliciet een 
onderhoudsbedoeling ten grondslag ligt, zo vragen zij. 

Wij herhalen nog eens dat het er bij de toepassing van de minimumbe-
hoefteregelingen primair om gaat, of er tussen gehuwden en ongehuwden 
verschillen zijn in behoefte en draagkracht. Deze factoren worden niet 
bepaald door de formalisering van een samenlevingsverband door middel 
van een huwelijk, maar door het samenleven zelf. Het is dan ook niet 
noodzakelijk dat aan het toekennen van rechten in de minimumbehoefte-
regeling, waar de verhouding tussen overheid en burger aan de orde is, 
een privaatrechtelijke regeling in het BW ten grondslag ligt. Of het 
wenselijk is om andere samenlevingsvormen dan het huwelijk een 
wettelijke basis te geven, vereist een veel bredere beoordeling dan alleen 
in relatie met de sociale zekerheid. 

Overigens verwijzen wij naar de antwoorden op vragen van dezelfde 
aard op stuknummer 1 9 262, nr. 4 over de notitie Leefvormen (19, 98, 
111 en 113). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het niet gelijkstellen van 
LAT-relaties met het huwelijk zowel gaat gelden voor de Algemene 
Bijstandswet als voor de overige wetsvoorstellen. Dit is inderdaad het 
geval. 

Als criterium voor een LAT-relatie geldt dat de betrokkenen ieder een 
eigen huishouding voeren. 

Waar in het kader van de onderhavige wetsvoorstellen LAT-relaties niet 
met gehuwden worden gelijkgesteld mag worden verwacht dat de 
problemen die zich thans bij de toepassing van de Algemene Bijstandswet 
ten aanzien van LAT-relaties kunnen voordoen, in de toekomst niet meer 
zullen voorkomen. Dit ook in antwoord op een vraag van de leden van de 
C.P.N.-fractie en P.SP. fractie naar aanleiding van een uitspraak hierover 
van de eerste ondergetekende tijdens het mondeling overleg over de 
notitie Leefvormen op 19 december 1985. Wij zijn het niet eens met de 
opvatting van deze leden dat zich bij het vaststellen of er sprake is van 
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een LAT-relatie dezelfde problemen zullen voordoen als bij het vaststellen 
of er sprake is van een economische eenheid. Het voeren van een eigen 
of een gezamenlijke huishouding is een meer objectief criterium. 

De leden van de CD.A-fractie kunnen ermee instemmen dat in de 
formulering van artikel 5a van de ABW op dezelfde wijze als in een aantal 
andere sociale zekerheidswetten samenwonende partners van verschillend 
geslacht en van gelijk geslacht met gehuwden worden gelijkgesteld. De 
vaststelling in de praktijk of er sprake is van partners, wanneer deze dat 
zelf ontkennen, lijkt hen echter moeilijker bij samenwonenden van 
hetzelfde geslacht. Dit mede omdat er hierover nog geen jurisprudentie 
is, zoals wel over samenwonenden van verschillend geslacht. Het kabinet 
geeft immers aan dat uitsluitend objectieve criteria niet mogelijk zijn 
omdat er altijd een subjectief element in het begrip partner aanwezig is. 
Op welke wijze moet de sociale dienst dan tot een verantwoorde beslissing 
komen, zo vragen zij. 

Wij erkennen dat de vaststelling of er sprake is van partners niet altijd 
eenvoudig is. In de memorie van toelichting op de TW en ABW en in de 
notitie Leefvormen (§ 10) zijn wij hierop ingegaan. Wij ontkennen echter 
dat de beoordeling aan de hand van de genoemde criteria moeilijker zou 
zijn bij samenwonenden van gelijk geslacht. Het gaat er immers om of 
men zich als samenwonenden met een gezamenlijke huishouding ook 
naar buiten toe als partners presenteert. De uiterlijke gedragingen die 
daarop kunnen wijzen, zijn dezelfde; onafhankelijk van het geslacht van 
de betrokken personen. 

De leden van de D'66-fractie vinden de nu gehanteerde methodiek, 
waarbij uitvoeringsorganen de aard van de relatie vaststellen en de 
betrokkenen de onjuistheid daarvan zelf moeten aantonen, beslist onjuist. 
De thans in de ABW geldende beroepsgang als het gaat om de interpretatie 
van het samenwooncriterium biedt betrokkenen naar hun mening te 
weinig rechtszekerheid. 

Wij wijzen er op, in aansluiting op de uiteenzetting in de notitie Leef-
vormen, dat de uitvoeringsorganen in eerste instantie de leefsituatie van 
de betrokkenen niet vaststellen. 

Er wordt van uitgegaan dat de gegevens hieromtrent, waarnaar bij de 
aanvraag en de periodieke herbeoordeling wordt gevraagd, naar waarheid 
worden verstrekt. Eerst als het uitvoeringsorgaan uit controle aanwijzingen 
heeft dat deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke situatie, 
wordt een nader onderzoek ingesteld. De rechtsbescherming van de 
cliënt in het kader van de ABW vinden wij, anders dan deze leden, wel 
voldoende. Zowel bij een bezwaarschrift, in beroep als in hoger beroep 
kan de beoordeling van de situatie van betrokkene nader worden getoetst. 
Deze wordt daarbij gehoord en heeft alle mogelijkheden tot verweer. 

Dezelfde leden zien, evenals het lid van de R.P.F, fractie, extra problemen 
opduiken bij de gelijkstelling van partners van hetzelfde geslacht, dit 
vooral in verband met de privacy van betrokkenen. Wanneer is er sprake 
van geoorloofde inbreuk op de privacy en wanneer is dit ongeoorloofd, zo 
vragen zij. Dezelfde vraag wordt gesteld door de leden van de C.P.N, fractie 
en P.S.P. fractie. Zij vragen daarbij welke maatregelen geoorloofd zijn in 
het kader van de controle en opsporing en welke normen daarbij moeten 
worden gehanteerd. 

Op het eerste gedeelte van deze vraag hebben wij al gereageerd in ons 
antwoord aan de leden van de C D A . fractie. Omtrent het rekening 
houden met privacyaspecten hanteren veel gemeenten gedragsregels. 
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