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1 . In le id ing 

De leden van de fract ie van de P.v.d.A. hadden met interesse kennis 
genomen van dit wetsvoorstel waarin enerzijds gepoogd word t een 
(meer) gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bewerkstel l igen 
en anderzijds de geli jkstell ing word t geregeld van niet-gehuwd samenwo-
nende partners met gehuwd samenwonend partners. Zij wezen er daarbij 
op dat van de zijde van hun fract ie de laatste jaren bij herhaling was 
gewezen op het toenemend disfunct ioneren van de Algemene Bijstands-
wet . 

De uitvoeringsprakti jk gebaseerd op de filosofie van de gezinsbijstand 
botst steeds meer met de maatschappeli jke ontwikkel ingen. De weerslag 
van deze ontwikkel ingen in de gewijzigde samenlevingsvormen heeft 
ertoe geleid dat het tradit ionele gezinstype niet meer overheerst. Nieuwe 
relat ievormen dienen zich aan, zoals helder wordt beschreven en geanaly-
seerd in de studie «Binding in Vri jheid» van mevr. Langeveld. De aan het 
woord zijnde leden maakten hieruit op dat de tweerelatie blijft, maar dat 
vaker van partner wordt gewisseld en de aard van de relatie sterk 
verandert. Er ligt in veel mindere mate een vast patroon aan ten grondslag 
en het heeft de kenmerken van het onderhandel ingsmodel. Hoewel de 
doorvoering van dit model bij sommige groepen weerstand ondervindt, 
zal er in het beleid rekening mee moeten worden gehouden en vooral 
geen (extra) barrières tegen moeten worden opgeworpen, vonden deze 
leden. Zij verwezen in dit kader naar initiatieven van de zijde van hun 
fractie. Deze hebben ertoe geleid dat een kamermeerderheid zich 
uitsprak voor een verdergaande verzelfstandiging van uitkeringsrechten in 
de ABW (motie Buurmei jer /Groenman, 1982-1983 , 1 7 976, nr. 23) en 
voor een eenduidige, aan de maatschappeli jke ontwikkel ingen aangepaste, 
hantering van het begrip economische eenheid (motie Buurmeijer/Dales, 
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1984-1 985, 18 942, nr. 7). Het restultaat hiervan in de vorm van de voor-
stellen in het voorliggende wetsvoorstel komt hier volgens deze leden in 
onvoldoende mate aan tegemoet. Er wordt geen enkel perspectief geboden 
op een geïndividualiseerde bijstandssystematiek. Integendeel, het principe 
van de gezinsbijstand blijft in weerwil van de zich wijzigende relatiepatro-
nen, een ongewijzigd uitgangspunt van beleid. Sterker nog, zo stelden 
deze leden, in de nu reeds dubieuze uitvoeringspraktijk zal de aard van de 
relaties tussen personen nog sterker in het geding komen dan thans al 
het geval is. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vonden dit een zeer 
teleurstellende ontwikkeling, die geenszins recht doet aan ontwikkelingen 
in de samenleving. Integendeel, zij gaat hier dwars tegen in, zo stelden zij. 
De formele gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met gehuwden 
wordt niet alleen in de ABW uitgebreid, maar daarnaast in een aantal 
andere wetten toegepast. Deze leden doelden daarbij op de AOW, de 
Toeslagenwet en de Inkomensvoorziening Oudere Werkloze Werknemers. 

Zoals namens hun fractie tijdens het mondeling overleg over de notitie 
Leefvormen (stuk 19 262, nr. 5) al naar voren was gebracht, herhaalden 
deze leden dat de ingediende wetsvoorstellen inzake de gelijkstelling van 
ongehuwd samenwonenden met gehuwden niet afgehandeld mogen 
worden alvorens de te maken keuzes in het kader van de ABW met 
juridisch hanteerbare criteria kunnen worden vastgelegd. Zij beoogden 
hiermee ook aan te geven dat de uitbreiding van de werkingssfeer van de 
Algemene Bijstandswet naar pseudo-bijstandswetten op de voorhand 
ernstige kritiek van hen ondervindt. Zij spraken dan ook hun verbazing uit 
over het ontbreken van enige aandacht voor deze beleidskeuze in de 
memorie van toelichting van dit wetsvoorstel. Kan de regering hier een 
verklaring voor geven, vroegen deze leden. Waarom, zo vroegen zij 
verder, heeft de regering inzake de gelijkstelling van ongehuwd samen-
wonenden met gehuwd samenwonenden in de memorie van toelichting 
van de Toeslagenwet deze problematiek centraal gesteld, en niet in de 
memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel? Is dat omdat 
de uitkering als zodanig bij de Toeslagenwet niet ter discussie staat, en 
het initiatief bij betrokkenen ligt om aan te tonen dat er ter vervulling van 
de minimumbehoefte-functie zorg voor anderen bestaat, terwijl bij de 
ABW het blote feit of men recht kan doen gelden op een bijstandsuitkering 
al afhankelijk is van de situatie van de leefeenheid? Anders gezegd, wordt 
een kwestieuze zaak als de gelijkstelling primair daar gepresenteerd, waar 
het gaat om het meerdere, namelijk recht op een toeslag, en niet daar 
waar het in veel gevallen zal gaan om het mindere, namelijk het vervallen 
van het recht op een uitkering dan wel slechts aanvullende bijstandsverle-
ning? Deze leden nodigden de regering uit op de door haar gemaakte 
plaatsbepaling toelichting te geven. 

Zij maakten verder kanttekeningen bij het intitulé en de considerans 
van het wetsvoorstel. Hier is sprake van gelijkstelling van niet-gehuwde 
personen met gehuwden, c.q. de gelijkstelling van niet-gehuwde partners 
met gehuwden. Terwijl in de tekst van het nieuwe artikel 5a sprake is van 
«niet met elkaar gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die 
duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren etc». Het is naar het 
oordeel van deze leden evident dat het niet gaat om alle niet-gehuwde 
personen met gehuwden gelijk te stellen. Een suggestie die wel uitgaat 
van het intitulé en in ieder geval niet van de considerans, waar sprake is 
van niet-gehuwde partners. Ziet de regering eveneens aanleiding om het 
intitulé te wijzigen, wilden deze leden graag weten. Zo neen, dan stelden 
zij een nadere argumentatie op prijs. 

De bijdrage van de leden van de CD.A-fractie moet gezien worden als 
aanvulling op en uitwerking van datgene, wat zij reeds hadden opgemerkt 
in het voorlopig verslag betreffende de Werkloosheidswet (19 261) 
omtrent de gelijkstelling van gehuwd en ongehuwd samenwonende 
partners en hun bijdrage aan het mondeling overleg over de notitie 
Leefvormen. 
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De leden van de V.V.D. fractie hadden met belangstelling en in grote 
lijnen met instemming kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. 

De leden van de fractie van D'66 hadden ernstige bezwaren tegen dit 
wetsvoorstel, aangezien de beleidslijn gekozen is die meer mensen 
afhankelijk van elkaar maakt, in tegenstelling tot de wens van D'66 om, 
rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen, te werken aan 
verdergaande individualisering. Zij wilden daarbij aantekenen dat het ook 
naar hun mening te ver zou gaan de bijstand reeds nu geheel te individua-
liseren. Toevoeging van nieuwe groepen individuen aan het bijstandsregime 
ligt echter in hun gedachtengang niet voor de hand. Het streven naar 
economische zelfstandigheid van met name vrouwen, toch elders door 
het kabinet een onderschreven beleidslijn, verdient een andere vertaling 
te krijgen. De aan het woord zijnde leden brachten 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 rechtssysteem ongefundeerde veronderstelling van economische 
afhankelijkheid tussen partners uitgaan. Is deze afweging bij dit wets-
voorstel gemaakt, en zo ja, op basis van welke gegevens? 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. hadden met betrekking 
tot dit onderhavige voorstel van wet dezelfde bedenkingen als reeds 
ingebracht op het voorstel van wet 19 258. Zij zouden daarom willen 
volstaan voor wat betreft het principiële gedeelte daarnaar te verwijzen. 

Evenals het kabinet konden de leden van de fractie van de S.G.P. weinig 
(feitelijk) begrip opbrengen voor de aandrang van verschillende zijden 
de gezinsbijstand te vervangen door individuele uitkeringsrechten, temeer 
daar deze wens tot individualisering nauw samenhangt met het streven 
naar economische zelfstandigheid van vrouwen. Deze leden stonden een 
uitnemender weg voor, een weg die niet leidt tot verdere atomisering van 
de maatschappij, maar tot een samenleving die in onderling dienstbetoon 
haar opdracht mag vinden binnen de heilzame orde van Gods geboden. 

De leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. hadden met 
gemengde gevoelens kennis genomen van dit wetsvoorstel. 

Het lid van de R.P.F, fractie had met gemengde gevoelens kennis 
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Twijfels omtrent de noodzaak 
tot wetswijziging waren met name gerezen door de onderdelen van het 
voorstel welke betrekking hebben op de invoering van een meer gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Bijstandswet. Dit is 
volgens de bewindslieden wenselijk in het kader van de aanpassing van de 
Nederlandse sociale zekerheidswetgeving aan de derde Europese Richtlijn. 
In het vervolg zou dit lid hierop nog nader ingaan. 

2. Verzelfstandiging van uitkeringsrechten 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden dat de toelichting 
en uitleg die de regering in de memorie van toelichting verstrekt inzake 
de bijzondere positie van de ABW «als laatste voorziening met een 
minimale behoefte functie» historisch gezien correct geschiedt. Zij wilden 
evenmin verhullen dat zij het eens zijn met de opvatting dat de solidari-
teitsbasis van deze minimumbehoefte-functie hierin is gelegen dat de 
gemeenschap aanspreekbaar is op het verlenen van zodanige bijstand dat 
een minimum bestaansniveau geboden wordt in een situatie dat 
betrokkene hierin zelf niet kan voorzien. Terzijde merkten zij op hier liever 
niet te spreken van het garanderen van dit niveau, omdat zij dit in 
flagrante tegenstelling achtten met het beleid van de huidige regering. 
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Deze heeft immers de in de Wet Aanpassingsmechanisme verankerde 
welvaartsgekoppelde ontwikkel ing van dit minimumbehoefteniveau 
volledig ontkoppeld en onderwerp gemaakt van een jaarlijkse polit ieke 
discussie. Maar los hiervan onderschreven de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. de stell ing dat deze solidariteitsbasis inhoudt dat er alleen 
uitkeringen, letterlijk geformuleerd, alleen bijstand wordt verleend 
wanneer en voorzover daaraan werkeli jk behoefte bestaat. Hiermee 
onderschreven deze leden opnieuw de toetsing op eigen middelen, daar 
waar het gaat om de realisering van het bestaansminimum. Hoewel 
historisch gezien niet onjuist, koppelt de regering dit principiële uitgangs-
punt naar het oordeel van deze leden in haar redenering te selectief aan 
gezinsbijstand. Deze leden tekenden hiertegen bezwaar aan omdat wat 
gold ten t i jde van de vormgeving van de regeling, in de zin van een 
weerslag van het maatschappeli jk denken, thans geenszins meer het 
geval hoeft te zijn. Zij wezen in de inleiding reeds op de studie «Binding 
in Vri jheid», die de trend beschrijft waar de regering geen oog voor heeft. 

De aan het woord zijnde leden nodigden de regering uit nader in te 
gaan op de in essentie niet nader onderbouwde opvatt ing dat de min imum 
behoefte bepaald word t door het samenspel van criteria dat gevormd 
wordt door de leefsituatie, de eigen middelen, de gezinsmiddelen en de 
betoonde verantwoordel i jkheid. Temeer daar de regering van opvatt ing is 
dat, gelet op de leefsituatie en de gezinsmiddelen, er niet kan worden 
overgegaan tot een individuele uitkering. De fractie van de P.v.d.A. 
betreurde het dat de regering hierdoor voor zich zelf en anderen de weg 
afgrendelt voor een verdere discussie over individuele uitkeringsrechten. 
Het ontbreken van ieder perspectief hierop in de memorie van toel icht ing 
is schrijnender, naar het oordeel van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A., dan de concrete stell ingname om thans niet verder te wil len 
gaan dan het toekennen van een deel van de uitkering aan partners 
afzonderlijk. Zij vroegen de regering daarom ook te reageren op de uitleg 
die zij geeft aan artikel 1, eerste en tweede lid van de ABW. Hierin wordt 
volgens de weergave van de regering geformuleerd dat de bijstand dient 
te worden afgestemd op de omstandigheden en mogeli jkheden van de 
persoon en het gezin waarvan deze deel uitmaakt. Zij stelt hierbij ter 
verduideli jking dat dus niet uitsluitend de individuele situatie bepalend is 
maar inzake gehuwden en ouders met kinderen ook de situatie van het 
gezin. Deze redenering wordt door de regering ook toegepast als ze in 
een ander wetsvoorstel (de Toeslagenwet) verdedigt dat een individuele 
uitkering van 70% van het min imumloon niet toereikend is voor een 
leefsituatie waarin naast betrokkene een partner of kinderen eveneens 
van die ene uitkering moeten rondkomen. Waar financiële afhankelijkheid 
bestaat, is dit op het minimumbehoefte-niveau reden om uit gemeen-
schapsmiddelen zorg te dragen voor bereiken van het relevante sociale 
min imum. De hier aan het woord zijnde leden onderschreven deze 
opvatt ing maar, zo vroegen zij, waarom is er dan sprake van een beleid 
gericht op het instandhouden van de funct ie van het gezin als samenle-
vingsverband? Is er door de regering bewust gekozen voor deze omschri j -
ving, zo wi lden zij graag weten, of komt dit uitsluitend voort uit de 
maatschappeli jke opvatt ingen die eertijds golden? Zij hechtten eraan een 
nadere toel icht ing te verkri jgen omdat de regering inzake de pleidooien 
voor individualisering hierop twee aspecten van het rekening houden met 
relaties binnen een leefeenheid naar voren brengt. Enerzijds de besparende 
werking van een gezamenlijke huishouding en anderzijds de aanwending 
van de middelen van de een voor de ander. Twee aspecten die, zakelijk 
gezien, met de funct ie van het gezin als samenlevingsverband weinig te 
maken hebben. 

Deze leden waren het dan ook niet eens met de door de regering naar 
voren gebrachte opvatt ing dat de keerzijde van haar redenering, dat 
bijstand er toe dient het gezin als samenlevingsverband te doen funct io-
neren, ertoe leidt dat rekening wordt gehouden met de in het gezin 
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aanwezige middelen. Wat betekent deze formulering overigens? Wordt er 
dan vanuit gegaan dat er dan sprake is van een economische eenheid 
waarvoor een gezamenlijke financiële basis wordt gelegd, hetgeen tot 
gevolg heeft dat er onderlinge financiële afhankelijkheid gaat ontstaan? 
Zoals eerder naar voren gebracht, vonden de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. het volstrekt logisch dat bij de vervulling van de minimum 
behoeftefunctie rekening wordt gehouden met de leefsituatie en de eigen 
middelen. Hiermee spraken zij zich uit voor het rekening houden met de 
besparende werking als gevolg van een gezamenlijke huishouding, met 
de lastenverzwaring door de zorg voor anderen en met de aanwezigheid 
van financiële middelen uit inkomens of vermogen. Deze uitgangspunten 
gelden onverkort bij de beoordeling van de (leef)situatie van een uitke-
ringsgerechtigde en zijn huns inziens niet strijdig met, noch problematisch 
in relatie tot het verlenen van individuele uitkeringsrechten. Zij consta-
teerden dat de regering echter een dam opwerpt door onlosmakelijk de 
toets op de gezinsmiddelen, of gerelateerd aan flexibeler samenlevings-
vormen een partnertoets, te continueren. In die situatie blijft er sprake 
van een zo zwaar wegende en allesomvattende toets dat het volledige 
uitkeringsrecht afhankelijk is van de totale middelen van de leefeenheid. 
De consequentie hiervan is dat een partner zonder voldoende eigen 
middelen, die financieel onafhankelijk wil zijn en zich beschikbaar stelt 
voor de arbeidsmarkt, geen zelfstandig uitkeringsrecht heeft en in deze 
visie ook nimmer zal krijgen. Immers indien er volgens deze redenering 
sprake is van een partner, gehuwd of ongehuwd, die de kosten van 
levensonderhoud op het relevante sociaal minimum kan dragen, is de 
andere partner daarop aangewezen. Het blokkeren van een weg naar 
individuele uitkeringsrechten ook buiten de loondervingsregeling brengt 
met zich mee dat de beoordeling van de leefeenheid, met alle kwalijke 
gevolgen vandien, centraal blijft staan in de uitvoeringspraktijk van de 
ABW. Erger, ze wordt nog vergroot door niet-gehuwd samenwonenden 
nu ook formeel gelijk te stellen aan gehuwd samenwonenden. Daarnaast 
worden deze bijstandselementen opgenomen in een tweetal nieuwe 
sociale zekerheidswetten, alsmede in de gewijzigde AOW. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. achtten het niet juist dat het 
gegeven dat er consensus bestaat over het erkennen van draagkracht 
belastende of behoefte toenemende factoren waar financiële afhankelijk-
heid bestaat als gevolg van de traditionele rolverdeling, dit gebruikt wordt 
om wat de regering de keerzijde hiervan noemt, het rekening houden met 
de eigen middelen van de partner, te legitimeren. De hier aan het woord 
zijnde leden waren van mening dat het hier moet gaan om een neven-
schikking van doelstellingen. Enerzijds de nog steeds noodzakelijke 
bescherming van het eenverdienerspatroon en anderzijds de even 
noodzakelijke individualisering van uitkeringsrechten. Ware er sprake van 
een fundamentele wijziging van het stelsel van sociale zekerheid dan zou 
dit tweede spoor reeds nu in de voorstellen verankerd moeten zijn. De 
argumentatie hiervoor van de zijde van de Emancipatieraad sprak de 
leden van de fractie van de P.v.d.A. aan. Zij constateerden in dit opzicht 
een tegenstelling tussen de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel 
en de voorstellen in het Beleidsplan Emancipatie (19052). Hierin wordt 
als doelstelling van beleid onder meer geformuleerd «het bevorderen van 
een maatschappij waarin ieder de mogelijkheid heeft een zelfstandig 
bestaan te verwerven». Hetgeen nadere inhoud krijgt door de formulering: 
«in eigen levensonderhoud kan voorzien en voor zichzelf kan zorgen». Zij 
drongen er bij de regering op aan duidelijk te maken dat de doelstellingen 
van het Beleidsplan Emancipatie centraal staan, en de voorstellen inzake 
de wijziging in dat perspectief bij te stellen. 

Reeds in het voorlopig verslag inzake de nieuwe werkloosheidswet is 
van de zijde van deze leden opgemerkt dat de beste sociale zekerheid 
bestaat uit het hebben van een inkomen uit werk. Dit geldt ook voor het 
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verkrijgen van individuele uitkeringsrechten, indien men werkloos c.q. 
arbeidsongeschikt wordt. Daarbij valt te constateren dat het streven er 
van vele zijden op is gericht betrokkenen zo lang mogelijk in de loonder-
vingsregeling te houden ook al is niet te voorkomen dat langs die weg 
eveneens een uitkeringsniveau bereikt wordt, dat geheel dan wel nagenoeg 
geheel overeenkomt met het bijstandsniveau van een alleenstaande. 
Tevens valt het op, zo stelden deze leden, dat daarbij prioriteit wordt 
gegeven aan een langere duur van de loongerelateerde uitkering. Hierbij 
zijn de duur van het arbeidsverleden, c.q. de leeftijd, zwaarwegende 
criteria waardoor oudere werknemers relatief meer gevrijwaard worden 
van de middelentoets van de ABW. Als deze leden de voorstellen van de 
regering goed hadden begrepen is er echter zowel in de IOW als in de 
Toeslagenwet sprake van een partnertoets. Zij concludeerden dat hier dus 
nog geenszins sprake is van een geïndividualiseerde uitkering. Zij stelden 
het op prijs als de regering een vergelijking zou maken van de ABW, de 
TW en de IOW op de volgende vergelijkingselementen: 

a. het niveau van de uitkering, c.q. de toeslag; 
b. het al of niet sprake zijn van een strikt individueel uitkeringsrecht, 

waar wel en waar niet en door welke factoren bepaald; 
c. de vermogenstoets, zo ja voor wie en met welke vrijstelling; 
d. de inkomenstoets, voor wie deze geldt en welke vrijlating is vastge-

steld. 
De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden behoefte aan deze 

feitelijke gegevens om nader inzicht te krijgen in de afwegingen die door 
de regering zijn gemaakt. Tevens achtten zij het van belang om in precisie 
te kunnen vaststellen waar en in welke mate elementen van de Bijstandswet 
aanwezig zijn in andere (nieuwe) sociale zekerheidswetten. Zij vroegen 
ook om een nadere argumentatie van de regering, waar deze met de 
Toeslagenwet en de wet Inkomensvoorziening Oudere Werkloze werkne-
mers pseudo-bijstandswetten heeft geïntroduceerd, inzake het versterken 
van de niet-geïndividualiseerde uitkeringsregelingen. Dit staat toch op 
gespannen voet met de beoogde stelselherziening, zowel ten aanzien van 
de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen, als de noodzaak tot 
vereenvoudiging, zo vroegen zij. 

Kan de regering overigens toelichten hoe zij heeft vastgesteld dat het 
streven naar individuele uitkeringsrechten niet geschraagd wordt door 
brede maatschappelijke steun, hetgeen naar haar oordeel wel het geval is 
bij de opvatting dat binnen een huwelijk partners in de eerste plaats zelf 
de zorg voor elkaar hebben. Deze leden stelden het op prijs, waar zij 
verwachten dat de regering in deze zal terugvallen op de adviezen van de 
SER en het College ABW, dat zij haar conclusie onder verwijzing naar 
preciese formuleringen van beide adviezen gestaafd. Indien de door de 
regering geponeerde opvatting juist is, dan druist de derde EG-richtlijn 
dus volledig in tegen de in ons land bestaande opvatting, merkten zij 
vervolgens op. Is een dergelijke stellingname niet een grove ontkenning 
van dominante stromingen in de Nederlandse samenleving die een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen nastreven? Acht de regering het 
een faire vergelijking, zo vroegen deze leden verder, indien zij de emotioneel 
gekleurde opvatting dat partners in het huwelijk een wederzijdse zorg 
voor elkaar dragen, plaatst tegenover de verlangens naar economische 
onafhankelijkheid. Gaat het hier niet om een sterk tijdsgebonden proble-
matiek waarvoor anno 1986 in toenemende mate geldt dat vrouwen en 
mannen economische zelfstandigheid en dus financiële onafhankelijkheid 
moeten kunnen verkrijgen? Heeft de regering deze doelstelling opgegeven, 
nu uit deze memorie van toelichting blijkt dat ook de invoering van een 
individueel uitkeringsrecht voor nieuwe intreders op zowel inhoudelijke 
als financiële gronden wordt afgewezen? De leden van de fractie van de 
P.v.d.A. waren benieuwd welke inhoudelijke argumenten door de regering 
tegen elkaar zijn afgewogen om bij voorbeeld te kiezen voor een specifieke 
regeling voor oudere werkloze werknemers en niet voor een individueel 
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uitkeringsrecht voor (her)intreders. Is er naast financiële overwegingen 
wel sprake geweest van inhoudelijke afwegingen? 

Hoe acht de regering het verder met elkaar te rijmen, zo vroegen deze 
leden, dat er een sterk maatschappelijk verzet bestaat tegen het aanspreken 
van het eigen vermogen door het afsluiten van een krediethypotheek en 
er een breed maatschappelijk draagvlak is voor de zorg voor elkaar? Is de 
weerzin tegen het opeten van het eigen huis niet evenzeer een weerstand 
tegen de beperking van de inkomensvoorziening op het minimumbehoef-
te-niveau zoals deze bij anderen bestaat als gevolg van de financiële 
afhankelijkheid van de partner met wie een leefeenheid wordt gevormd? 
De krediet-hypotheek regeling is toch in wezen niet meer dan de bevestiging 
van een financiële afhankelijkheid? Welk nader onderzoek is nodig om 
een begin te kunnen maken met jongeren die hun intrede doen op de 
arbeidsmarkt ter verlening van individuele uitkeringsrechten waardoor 
verkregen economische onafhankelijkheid op minimumniveau kan worden 
gecontinueerd? Wil de regering expliciet haar oordeel geven over de 
mogelijkheden en gevolgen van een zogenaamde cohortsgewijze invoering 
van individuele uitkeringsrechten daar waar het gaat om te voorzien in de 
minimumbehoefte? De hier aan het woord zijnde leden gingen er daarbij 
vanuit dat er dan sprake moet zijn van een betere verdeling van de 
beschikbare hoeveelheid arbeid, hetgeen tot uitdrukking moet komen in 
versterkte positie van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt. In dat 
licht gezien vonden zij het volstrekt aanvaardbaar dat hiervoor de beschik-
baarheid voor de arbeidsmarkt een essentiële voorwaarde is alsmede de 
toets op de bereidheid om werk te aanvaarden. Dit laatste vereist een 
gewichtige controle en een verruiming van de acceptatienorm teneinde te 
voorkomen dat te eenzijdig de eigen verantwoordelijkheid wordt afge-
wenteld op de gemeenschap. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie drongen er bij de regering met klem op 
aan zich nog eens te bezinnen op de mogelijkheden om in het kader van 
een integrale stelselherziening een weg te zoeken die bestaande econo-
mische zelfstandigheid niet aantast, onder aantekening dat tegelijkertijd 
ook bestaande economische afhankelijkheid gerespecteerd dient te 
worden. Maar primair dient nu gekozen te worden voor een koers die 
ruimte biedt voor de ontwikkeling van een samenleving waarin het iedere 
volwassene mogelijk wordt gemaakt zelfstandig in zijn of haar levenson-
derhoud te voorzien. Bij voorkeur door het verwerven van inkomen uit 
arbeid, maar bij gebrek aan werk op basis van een geïntegreerd systeem 
van sociale zekerheid. Deze leden merkten daarbij op, zich te realiseren 
dat een lange duur van de werkloosheid met zich mee kan brengen dat er 
een uitkeringsniveau wordt bereikt op het niveau van het sociaal minimum 
dat geldt voor de bescherming van het minimumbehoefte niveau. Zij 
vroegen de regering of zij bereid is vanuit deze uitgangspositie mee te 
denken over een geïndividualiseerd uitkeringsmodel. De hier aan het 
woord zijnde leden waren van mening dat dit een uitermate relevante 
discussie is, die een centrale doelstelling van de stelselherziening raakt. 
Zij vervolgden hun bijdrage met een globale uiteenzetting van een 
geïndividualiseerde uitkeringssystematiek. 

Ten einde een alleenstaande met een uitkering op het minimumniveau 
in staat te stellen zelfstandig te kunnen leven, is in het verleden hiervoor 
als norm genomen 70% van het bijstandsniveau voor een gezin. Hoewel 
de keuze voor dit niveau arbitrair is, namen de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. bij de huidige stand van zaken dit toch als uitgangspunt van een 
stelsel van individuele uitkeringsrechten. Redenerend vanuit dit niveau, 
dat zij vervolgens op 100% stelden, is het volgens deze leden reëel te 
veronderstellen dat iemand daarmee niet genoodzaakt wordt uit materiële 
nood een huishouding met iemand te delen. Anders gezegd geldt als 
voorwaarde voor dit nieuwe 100%-niveau, dat betrokkene als alleenstaande 
zelfstandig woont en een eigen huishouding voert. In deze redenering 
geldt het nieuwe 100%-niveau voor de kleinste economische eenheid, 
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namelijk die van de alleenstaande en niet, zoals thans het geval is, voor 
die van een gezin. De laatste zou naar de opvatting van deze leden op een 
niveau van twee individuele uitkeringsniveaus (zonder alleenstaande-toe-
slag) komen. In procenten uitgedrukt tweemaal 71% van het nieuwe 
100%-niveau. Niet iedereen leeft echter geheel en al zelfstandig; het 
moet kunnen voor hen die het willen, maar het is geen verplichting. De 
keuze behoort bij de mensen zelf te liggen en niet bepaald te worden 
door de normatiek van het uitkeringssysteem. Dit behoort in principe 
neutraal te staan tegenover de vorm van (samen)leven, die door burgers 
wordt verkozen. Om dit te bereiken is de individuele basisuitkering dan 
ook lager dan het nieuwe 100%-niveau. Zoals reeds aangegeven komt dat 
in deze benadering op ca. 7 1 % hiervan. Naar het oordeel van de hier aan 
het woord zijnde leden wordt hiermee de mogelijkheid geboden de 
minimumbehoefte-f unctie te realiseren door middel van een opslagsysteem 
in plaats van een systematiek waarin vermindering van niveau plaatsvindt 
afhankelijk van de verkozen leefvorm. Hier vanuit redenerend zou dan 
vervolgens gekozen kunnen worden voor een model, waarin 50% van het 
huidige sociaal minimum de uitgangssituatie is voor alle individuele 
uitkeringsgerechtigden. In dit model staat het individuele van 50% van de 
huidige gezinsbijstand niveau als uitgangspunt tegenover het 100%-niveau 
van de huidige gezinsbijstand. In principe, zo redeneerden zij verder, is dit 
individuele uitkeringsrecht er voor een ieder die zelf over onvoldoende 
middelen van bestaan beschikt en zich actief beschikbaar stelt voor de 
arbeidsmarkt. Omdat dit niveau niet toereikend is om zelfstandig van te 
kunnen leven, dient er de mogelijkheid te zijn van een toeslag tot het 
nieuwe 100%-niveau. Het initiatief om hiervoor in aanmerking te komen 
behoort bij de belanghebbende te liggen, die aantoonbaar moet maken 
dat hij of zij een zelfstandige economische eenheid vormt. Waarbij het 
voornaamste toetspunt dient te zijn gelegen in het zelfstandig hebben van 
volledige woonlasten op basis van formele overeenkomsten/documenten. 
Hiermee wordt voorkomen dat allerlei subjectieve criteria een rol gaan 
spelen bij de beoordeling van de diverse leefvormen. Hoewel het consistent 
lijkt om ook ten aanzien van de één-ouder-situatie vervolgens een tweede 
toeslag toe te kennen is het volgens deze leden ook denkbaar hier een 
aparte regeling voor te ontwerpen. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
stelden 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 gingen er vervolgens 
vanuit dat de regering alsnog bereid is dit te doen en drongen er op aan 
hierbij 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 op weg naar 
economische zelfstandigheid ook op het terrein van de minimumbehoefte 
te kunnen zetten en tegelijkertijd bestaande financiële afhankelijkheid te 
respecteren. Het door de regering voorgestelde beperkte verzelfstandi-
gingsmodel voldoet volgens deze leden wel aan het tweede deel van deze 
doelstelling. In dat kader bestonden er bij de leden van de P.v.d.A.-fractie 
nog enkele vragen. 

Moet de splitsing van de toegekende bijstand, zoals geformuleerd in 
het nieuwe artikel 5a, als imperatief worden verstaan of wordt er een 
wilsverklaring van betrokkenen, de partner voor wie de uitkering is 
bestemd, verlangd waarbij deze de keuze kunnen maken tussen een in 
twee parten opgedeelde uitkering dan wel een ongedeelde. In het laatste 
geval blijft voor betrokkenen namelijk de mogelijkheid volledig aanwezig 
om door de sociale diensten op hun verzoek bepaalde inhoudingen te 
laten plegen. Hoewel deze leden het eens zijn met de opvatting dat hier 
op voorhand niet van moet worden uitgegaan, wilden zij deze mogelijkheid 
niet uitsluiten gelet op de aanzienlijke budgetteringsproblemen waarvoor 
vele bijstandsgerechtigden zich de laatste jaren zien geplaatst. Welke 
mogelijkheden biedt de wet om het ongedeelde bedrag aan een der 
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partners toe te kennen als een der partners op gegronde redenen 
verzoekt de volledige bijstand te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat 
de ene partner er geen blijk van geeft zijn verantwoordelijkheid ten 
aanzien van zijn partner en eventuele kinderen te kunnen/willen dragen. 
Houdt juist een deling van het volledige bijstandsbedrag hier niet een 
groot risico in ten aanzien van deze overige leden van het samenlevings-
verband? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden bij dit onderdeel van het 
wetsvoorstel nog graag een reactie van de regering op de volgende 
probleemstelling. Met het wegvallen van de WWV in de situatie dat een 
nieuwe werkloosheidswet van kracht is, rijst er een probleem inzake 
werknemers die als gevolg van een arbeidsconflict werkloos worden. 
Zolang dit conflict sleept en de werknemer eventueel verwijtbaar gedrag 
kan worden aangerekend, kan er geen werkloosheidsuitkering worden 
verstrekt. In het verleden kon betrokkene dan terugvallen op de WWV. 
Hoe zal zich dit in de toekomst gaan voltrekken? Valt men dan zonder 
meer terug op de ABW met alle gevolgen van dien? Kan het dan zo gaan 
dat partners een tijdlang een gesplitste uitkering gaan ontvangen, maar 
daarvoor bij voorbeeld zijn gaan interen op het vermogen in de vorm van 
een eigen huis, terwijl men als er duidelijkheid bestaat over het arbeidscon-
flict alsnog recht kan krijgen op een individuele werkloosheidsuitkering 
zonder inkomens- en vermogenstoets? 

Inzake de voorgestelde verzelfstandiging van de ABW-uitkering stelden 
de leden van de fractie het op prijs een nadere toelichting te krijgen over 
de zinsnede op blz. 7 van de memorie van toelichting «....Indien partners 
hebben gekozen voor een traditionele rolverdeling .... kan dit in beginsel 
worden aanvaard.» Wat betekent dit in relatie tot artikel 10 RWW waar 
gesproken wordt over voorwaarden aan een of beide echtgenoten? De 
consequentie hiervan is, in de redenering van de regering, dat wanneer 
een partner deeltijdwerk heeft, bijvoorbeeld omdat er geen ruimere baan 
te krijgen was, de andere ook tot het zoeken van een volledige dienstbe-
trekking gedwongen kan worden. Concreet wilden deze leden graag 
weten voor wie de geciteerde passage uit de memorie van toelichting is 
en voor wie wel artikel 10, RWW van toepassing is. Geldt er op basis van 
de Toeslagenwet en de I.O.W. binnen de werkingssfeer hiervoor een 
soortgelijke situatie? 

De leden van de CD.A-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorstel dat de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de ABW dichterbij moet brengen. Zij konden het er mee eens 
zijn dat niet wordt overgegaan tot het individualiseren van het recht op 
een bijstandsuitkering, vanwege de in de memorie van toelichting 
genoemde argumenten, die zij onderschreven. Het belangrijkste is wel 
dat dan allen die geen eigen inkomen hebben, dus vooral gehuwde en 
samenwonende vrouwen, zich voor een uitkering zouden kunnen melden, 
wat alleen al grote financiële problemen met zich mee zou brengen. Zij 
constateerden dat het in de voorzieningensfeer blijft gaan om gezinsbij-
stand, al wordt daar nadrukkelijk bij vermeld dat deze bijstand aan beide 
echtgenoten gelijkelijk toekomt. Daarbij gaat het dan om de aanvraag, de 
uitbetaling en het indienen van bezwaar of beroep. Wat de in de titel van 
het wetsvoorstel aangekondigde gelijke behandeling betreft, deze blijkt 
beperkt te zijn tot de mogelijkheid aan elk der partners de helft van de 
bijstand uit te keren indien men dat wenst. Dit in aanvulling op het in de 
wettekst vastgelegde gegeven dat de gezinsbijstand de echtelieden 
gelijkelijk toekomt en door elk van hen kan worden aangevraagd. Deze 
leden moesten het met de regering eens zijn dat een werkelijke splitsing 
van het uitkeringsrecht, waarbij bovendien aan beide uitkeringsgerechtig-
den een bepaalde vrijlating zou moeten worden toegestaan en aan beide 
partners afzonderlijke voorwaarden opgelegd met het oog op inschakeling 
in betaalde arbeid, zodanige problemen met zich meebrengt (nog 
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afgezien van de verzwaring van de uitvoering) dat daar op dit moment 
niet voor gekozen zou moeten worden. De lichte vorm van verzelfstandiging 
waarbij aan beide partners gelijkelijk aanspraak op de gezinsbijstand 
wordt gegeven en de mogelijkheid van een gesplitste uitbetaling wordt 
geopend, heeft verder nauwelijks praktisch effect, zo meenden deze 
leden. Zagen zij dat goed? Het blijft immers uiteindelijk gezinsbijstand. 
Hoe men de financiële verplichtingen die het gezin heeft nakomt, is een 
verantwoordelijkheid van de partners zelf. Het blijft ook één gezinsvrijla-
tingsbedrag op de in tweeën uitbetaalde gezinsbijstand. Bovendien wordt 
niet een deel van de verplichting te trachten arbeidsinkomen te verdienen 
van de ene partner op de andere overgedragen bij de splitsing van de 
uitbetaling. 

Deze leden hadden er begrip voor dat er geen verdere schreden op de 
weg der verzelfstandiging van uitkeringsrechten gezet konden worden 
dan de zeer beperkte kleine stap die in het wetsvoorstel wordt voorgesteld. 
Zij vroegen zich in allen gemoede af wat het helemaal voorstelt en of het 
de extra administratieve inspanning zelfs waard is. Niet dat deze leden er 
tegen zouden zijn. Zij zagen de maatregel voornamelijk als een formele 
vertaling van de verplichting van de derde EG-richtlijn. Zij wilden bovendien 
al die partners, die er, om hun moverende redenen, toch wel prijs op 
stellen de bijstandsuitkering op deze wijze persoonlijk uitbetaald te 
krijgen, deze mogelijkheid niet onthouden. Maar of de extra mogelijkheid, 
die wel extra werk en rompslomp oplevert, ook werkelijk inhoudelijk wat 
voor mensen betekent, daaraan twijfelden zij toch enigszins. Al realiseerden 
zij zich dat het soms voor partners, die niet in de gelegenheid zijn zelf 
rechtstreeks een inkomen te verwerven, maar slechts via hun echtgenoot 
(en dat is met vele vrouwen het geval) toch een plezierige en goede zaak 
kon zijn zelf rechtstreeks een inkomen te ontvangen, al zal dat inkomen 
ook als gezinsinkomen dienst moeten doen. Zij vroegen de regering 
uiteen te zetten hoe zij zelf de waarde van dit voorstel beschouwt. 

Gegeven de omstandigheid dat de bijstand vooralsnog dient te blijven 
afgestemd op de behoeften en middelen binnen het samenlevingsverband 
konden de leden van de V.V.D. fractie zich vinden in de door de regering 
voorgestelde mate van verzelfstandiging. Deze leden ondersteunden het 
voorgestelde splitsingssysteem met de daarmee verbonden consequenties 
voor een vrijlatingsregeling. 

De leden van de fractie van D'66 waren van mening dat het kabinet te 
gemakkelijk de in het wettelijk huwelijk bestaande onderhoudsplicht 
transplanteert op niet-huwelijkse relatievormen. Uit niets blijkt dat het 
kabinet rekening wenst te houden met partners die financieel onafhankelijk 
willen zijn en bereid zijn daartoe passende arbeid te aanvaarden. In 
zekere zin draait het kabinet de redenering om door te stellen dat in de 
huidige maatschappelijke situatie partners in een situatie van bijstandbe-
hoevendheid niet tot onafhankelijkheid mogen worden gedwongen. 
Mogen individuen die voordat de situatie van bijstandbehoevendheid zich 
voordeed, wel onafhankelijk waren, dan wel tot financiële afhankelijkheid 
gedwongen worden? 

In hun bijdrage aan het voorlopig verslag op de AWW hadden deze 
leden gesteld dat vooral voor de jongere generatie een langer lopend 
individueel uitkeringsrecht zou moeten gelden. Alleen op die manier kan 
steeds meer recht gedaan worden aan maatschappelijke ontwikkelingen 
die zich bij de jongere generatie sterker manifesteren. Als individualisering 
van de bijstand vooralsnog niet te realiseren is, dan moet in ieder geval 
het perspectief daarop wel tot uitdrukking worden gebracht in het 
kabinetsbeleid. 

Onder 2.3 schrijft het kabinet ook dat toekomstige veranderingen in de 
maatschappelijke omstandigheden kunnen leiden tot een herbezinning op 
de uitgangspunten van de ABW met betrekking tot het beginsel van de 
gezinsbijstand. Daarbij kunnen volgens het kabinet de mogelijkheden om 
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tot individueel gerichte rechten en plichten te komen, nader worden 
onderzocht. Dit om te beginnen ten aanzien van jongeren die hun intrede 
doen op de arbeidsmarkt. Hoe verhouden die opmerkingen zich tot het 
Beleidsplan Emancipatie, dat van de generatie die na 1990 18 jaar wordt, 
meer individuele plichten gaat verlangen? Betekent dat dan niet, nu 1990 
toch zeer nabij is, dat met dat nader onderzoek naar de mogelijkheden 
van individuele rechten en plichten haast gemaakt moet worden? Welke 
onderzoeksplannen heeft het kabinet op dit punt? 

Waar steeds gesproken wordt over het vooralsnog niet passen van 
individualisering van uitkeringsrechten op minimumniveau, moeten toch 
enige gedachten leven bij het kabinet over de begrenzing van de term 
«vooralsnog». De aan het woord zijnde leden zagen daarover graag een 
beschouwing tegemoet, waarbij zij niet alleen de plichten maar ook de 
rechten op het oog hadden van de toekomstige generatie. Zij wilden 
reeds nu benadrukken dat een summiere verwijzing naar de toekomstige 
rijksschatkist voor hen onvoldoende zou zijn. 

Met de Emancipatieraad waren de leden van de fractie van D'66 van 
mening dat de hantering van de gezinsmiddelen toch wel degelijk een 
vorm van indirecte discriminatie betekent. Het komt immers vaker voor 
dat een recht op bijstand aan vrouwen wordt onthouden in verband met 
bij de man aanwezige middelen dan omgekeerd. De redenering dat 
gevallen waarin de gezinsmiddelentoets leidt tot geen of een beperktere 
bijstand, betrekking hebben op man en vrouw te zamen, is dan ook 
bedrieglijk. Zo geredeneerd zou zelfs een toeslag op een te laag loonniveau 
geoorloofd zijn, als ervan uitgegaan wordt dat het loon voldoende moet zijn 
voor man en vrouw te zamen. 

Met de voorgestelde splitsing van de 100% bijstandsnorm in een norm 
van 50% voor elk van de partners konden de aan het woord zijnde leden 
instemmen. Met de voorgestelde vrijlatingsnorm hadden deze leden meer 
moeite. Begrepen zij het goed, dan geldt de individuele vrijlating slechts 
voor een van de partners, en wel ter hoogte van het huidige gezinsmaxi-
mum. 

Het kabinet stelt een verruiming van het vrijlatingsregime gekoppeld 
aan het gesplitste uitkeringsrecht uit het oogpunt van uitgavenbeheersing 
en inkomenspolitieke overwegingen niet verantwoord te achten. Niet 
ingegaan wordt op het creëren van de stimulans voor beide partners om 
betaalde arbeid te aanvaarden. Is het kabinet zich er van bewust dat deze 
stimulans voor de ene partner geheel nihil is als de andere partner het 
vrijlatingsbedrag al heeft benut? Zou uit het oogpunt van de bevordering 
van de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde of samenwonende vrouwen 
niet juist tot een andere redenering gekomen moeten worden? Juist 
partners, die voor de situatie van bijstandsbehoevendheid intrad, in eigen 
levensonderhoud voorzagen door middel van betaalde arbeid, en daarbij 
wellicht ook gunstiger uitkwamen dan een echtpaar met een gezamenlijk 
arbeidsinkomen op het niveau van het minimumloon, zullen het voorge-
stelde regime als onrechtvaardig beschouwen. Wat vindt het kabinet van 
het argument van de Emancipatieraad, die voorstelt te komen tot 1.5 keer 
de normale vrijlating als beide partners neveninkomsten hebben, dat 
daardoor op langere termijn de kans groter wordt dat een of beide 
partners door bijverdiensten uiteindelijk aan betaald werk komt, waardoor 
de behoefte aan een uitkering vervalt? 

De leden van de S.G.P. fractie vroegen of nog eens nader kan worden 
uiteengezet op grond van welke becijferingen het voeren van een zelf-
standige huishouding voor een alleenstaande duurder is dan een twee- of 
meerpersoonshuishouding per persoon kost, meer in het bijzonder met 
het oog op de verhouding op de bijstandsnorm van 100 voor een echtpaar 
(en daarmee gelijkgestelde ongehuwd samenlevenden) tot 70 voor 
alleenstaanden met een zelfstandige huishouding, respectievelijk 60 voor 
de zogenaamde woningdelers. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 259, nr. 4 11 



Het stemde deze leden tot voldoening dat de bewindslieden opmerken 
dat hun standpunt aansluit bij de opvatting van de SER in zijn advies van 
29 juni 1984 over de hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel van sociale 
zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Deze leden zouden 
daarom het kabinet (met wegschrapping van het woordje «vooralsnog») 
willen houden aan de volgende passage. «Gezien de huidige maatschap-
pelijke realiteit kan de Raad zich verenigen met het gestelde in de 
adviesaanvraag, dat een individualisering van de uitkeringsrechten op 
minimumniveau vooralsnog niet past. Dit betekent volgens de Raad dat 
bij de stelselherziening de minimumbehoeftefunctie betrekking dient te 
hebben op de financiële mogelijkheden van de gezinseenheid. Ook het 
college ABW is van opvatting dat het individualiseren van het recht op 
een bijstandsuitkering voorshands niet kan worden gerealiseerd.» 
Waarvan acte! Zowel de overwegingen van inhoudelijke aard als ook de 
beantwoording van de formele vraag of de derde richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen inzake het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen van toepassing is op de Algemene 
Bijstandswet en of de wet met deze richtlijn verenigbaar is, hadden deze 
leden in afdoende zin overtuigd. 

Ten aanzien van de invoering van een zekere verzelfstandiging van 
uitkeringsrechten merkten de leden van de fracties van de C.P.N, en de 
P.S.P. op dat het zelfs de vraag is of van een «zekere» verzelfstandiging 
kan worden gesproken. Zij vonden de voorgestelde wijziging wel zeer 
minimaal, en konden hierin op geen enkele manier een individueel recht 
op uitkering zien. Dit vonden zij des te ernstiger omdat in het tweede 
onderdeel van het wetsvoorstel de uitbreiding van het begrip economische 
eenheid aan de orde wordt gesteld. Zij kregen de indruk dat het kabinet 
zich wat al te gemakkelijk beroept op een nog veelvuldig voorkomen van 
traditionele gezinspatronen en spraken de verwachting uit dat in ieder 
geval in de categorie niet-gehuwd samenwonenden veel mensen econo-
misch zelfstandig zijn geweest en er in die gevallen ook sprake is van 
inschrijving bij het arbeidsbureau door beide partners. Zij betreurden dan 
ook dat het kabinet niet wilde ingaan op de door hen in het voorlopig 
verslag op de RWW ingebrachte idee van een gefaseerde individualisering 
van de RWW, of wel een herintredingsregeling. 

Het lid van de R.P.F.-fractie waardeerde het positief, dat het kabinet 
niet over wil gaan tot individualisering van de bijstandsuitkering, vanwege 
de beginselen van de Algemene Bijstandswet, die zijn gebaseerd op de 
verlening van bijstand als gezinsbijstand. De aandrang om de wil tot 
financiële onafhankelijkheid op kosten van de overheid te erkennen legt 
het kabinet terecht naast zich neer, zij het dat de argumenten slechts van 
praktische en niet van principiële aard zijn. Dit laatste betreurde het hier 
aan het woord zijnde lid, omdat op deze wijze de maatschappelijke 
omstandigheden de basis gaan vormen van de beginselen inplaats van 
dieper geformeerde normen en waarden. Dit lid memoreerde overigens 
nog, dat er blijkens uitspraken van de Staatssecretaris voor Emancipatie-
beleid, tijdens het voortgezet mondeling overleg over de notitie Leefvormen 
op 19 december 1985, op korte en middellange termijn geen sprake zal 
kunnen zijn van verdergaande indidividualisering omdat niet wordt 
voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Daarbij aansluitend vroeg dit 
lid of het kabinet volgt en zich niet initiërend zal opstellen. 

Op basis van het principiële uitgangspunt dat de man het hoofd van het 
gezin is, vermocht het lid van de R.P.F.-fractie niet in te zien waarom 
enkele bepalingen in de Algemene Bijstandswet moeten worden gekwali-
ficeerd als (direct) discriminerend. Dat de Europese richtlijn bepaalde 
zaken benoemt als discriminatie achtte dit lid een te zware kwalificatie. 
Deze term reserveerde hij voor het maken van niet terzake doend krenkend 
onderscheid maken. Daarvan is in dit geval naar zijn mening geen sprake. 
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Wanneer dit lid het goed zag, geeft het kabinet de derde E.G-richtlijn een 
bredere werking dan noodzakelijk is. Immers ook de doelgroepen van de 
Algemene Bijstandswet, welke niet behoren tot de beroepsbevolking 
worden door de voorgestelde wijziging onder de werking van deze 
richtlijn gebracht. Het hier aan het woord zijn lid vroeg welk redelijk doel 
daarmee gediend is. 

De memorie van toelichting merkt geruststellend op, dat als gevolg van 
de splitsing van uitkeringsrechten gemeenten slechts zullen worden 
geconfronteerd met de noodzaak tot enige aanpassingen op het admini-
stratief technisch vlak bij de verwerking van de gezinsbijstand. Deze 
aanpassingen hebben dan met name betrekking op het inleveren van 
omvangrijke aantallen loonbelastingkaarten bij de belastingdienst en het 
verzenden van evenzovele extra jaaropgaven aan uitkeringsgerechtigden. 
Dit extra werk enkel omwille van het doorvoeren van het gelijkheidsideaal 
kwam het lid van de R.P.F.-fractie als onnut voor. In dit verband vroeg hij 
naar de ervaringen bij de aanvragen van de kinderbijslag, waar een 
soortgelijke splitsing enkele jaren geleden ook is doorgevoerd. Maakt het 
overigens voor de toerekening van de uitgekeerde bedragen nog verschil 
of daadwerkelijk gesplitste uitbetaling is gevraagd? Zo neen, wat is dan 
de zin van het «op verzoek» gesplitst uitbetalen? 

De G.P.V-fractie stemde in met de overwegingen uit de memorie van 
toelichting die leiden tot het afwijzen van individualisering van bijstands-
rechten. 

Wel wordt voorgesteld ingeval van huwelijk beide echtgenoten elk 
aanspraak te geven op ieder de helft van de gehuwden-uitkering. Noodza-
kelijk werd deze wijziging niet geacht, maar er konden praktische argu-
menten zijn om de betaalbaarstelling zo te regelen. Bovendien bleef de 
mogelijkheid bestaan het gehele bedrag ineens aan één van de echtgenoten 
uit te keren. Als zodanig had deze fractie tegen het concrete voorstel zelf 
weinig bezwaren. Wel rees een vraag over de motivering voor dit wijzi-
gingsvoorstel. Leidende gedachte immers bij het sociale zekerheidsbeleid 
is de economische zelfstandigheid van de (gehuwde) vrouw zo veel 
mogelijk te bevorderen. Maar wat betekent economische zelfstandigheid 
van man of vrouw eigenlijk in een gezin op bijstandsniveau? Zal de gehele 
uitkering niet bitter hard nodig zijn om als gezin het hoofd boven water te 
houden? Op welke wijze zou man of vrouw op het halve bijstandsniveau 
vorm moeten geven aan die zo hoog geroemde economische zelfstandig-
heid? Met andere woorden, is het pleiten voor economische zelfstandigheid 
in feite niet het signaleren van een luxe-probleem? 

3. Gelijke behandeling van gehuwde en samenwonende onge 
huwde partners 

Het was de leden van de P.v.d.A. fractie opgevallen dat in het intitulé en 
de considerans sprake is van gelijkstelling en de memorie van toelichting 
opeens sprake is van gelijke behandeling. De laatste aanduiding lijkt deze 
leden geenszins juist, omdat zoals de regering ook zelf verklaart van geval 
tot geval beoordeeld moet worden of er van een zelfde behandeling 
sprake zal kunnen zijn. Daarbij stelt de regering, zo constateerden deze 
leden, dat de huwelijkse staat uitgangspunt is en in haar visie beoordeeld 
moet worden welke situaties van samenwonende partners hiermee gelijk 
zijn te stellen. Doordat bijvoorbeeld samenwonenden die in eerste lijn 
familie van elkaar zijn hiervan worden uitgesloten gaat het dus primair om 
de betekenis van het partner zijn, zo concludeerden zij. 

Als zij de redenering van de regering goed begrepen, kiest die haar 
verdediging van deze beleidslijn in de gezinsbijstand, die is gebaseerd op 
de zorgplicht. In het voorafgaande hebben deze leden aangegeven dat 
deze visie niet toereikend is en niet bestand tegen de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zij bepleitten daarom een volledig geïndividualiseerd 
stelsel. In een overgangsfase zal er echter nog sprake blijven van niet-
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geïndividualiseerde uitkeringen. Reden waarom deze leden de discussie 
over de gelijkstelling niet negeerden en er serieus op ingingen. 

Volgens het huidige familierecht is het nog steeds zo, dat personen diefor-
meel in het huwelijk zijn getreden een wederzijdse zorgplicht hebben. Naast 
dit formele aspect van het huwelijk mag worden veronderstelt dat er in veel 
situaties tussen beide huwelijkspartners ook een affectieve en intieme 
relatie bestaat. De regering roept volgens deze leden de verdenking op 
zich dat, waar de formele wederzijdse aansprakelijkheid niet bestaat, zij 
de gelijkstelling met name op de laatste uitermate subjectieve criteria, die 
uitsluitend behoren tot de privacy van betrokkenen, tracht te baseren. Het 
staat er niet met zoveel woorden, maar bij de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. was de overheersende indruk ontstaan dat daar waar sprake is 
van een aan het gezin gelijk relatiepatroon gelijkstelling op zijn plaats is, 
volgens de regering. Waarbij er uiteraard sprake dient te zijn van een 
duurzame gezamenlijke huishouding. Maar dit laatste kan onverkort ook 
bestaan tussen bijvoorbeeld twee broers of tussen een broer en een zus 
en deze vallen buiten de gelijkstelling, omdat zij overigens feitelijk in hun 
samenwonen verschillen van die van gehuwden. 

De vraag die met het voorstel van de regering in het geding is, maar 
niet inhoudelijk wordt beantwoord, is naar het oordeel van deze leden de 
volgende. Zijn de gevolgen, die aan een formeel geïnstitutionaliseerde 
relatie worden verbonden gelijk te stellen aan een relatie waarin mogelijk 
soortgelijke aspecten in het geding zijn maar waaraan geen formele 
status ten grondslag ligt. In een artikel in de Praktijkgids (1983/19) van 
Mr. Annie Lentink wordt helder toegelicht op welke wijze er volgens de 
Kroon sprake is van economische eenheid als de zich tussen de betrokkenen 
voordoende situatie in economisch opzicht niet wezenlijk verschilt van die 
van een gezin als bedoeld in artikel 5 van de ABW. Hieruit blijkt dat een 
veelheid van factoren een rol spelen, variërend van het samen huren en 
bewonen van een woning tot de inwonende man die de verwekker is 
van een kind van de vrouw. De regering heeft zich teveel laten leiden, zo 
veronderstelden deze leden, door deze bonte mengeling van criteria. Zij is 
er daarom niet in geslaagd een juridisch hanteerbare omschrijving van 
het begrip economische eenheid te geven. Welke redenen heeft de 
regering om verder te gaan dan de twee belangrijkste criteria die mevrouw 
Lentink in haar artikel noemt, te weten: het gezamenlijk bewonen van een 
woning en het gezamenlijk voeren van de huishouding, zo wilden deze 
leden graag weten. 

Het samen onder een dak wonen is een meetbaar criterium en mag 
als kostenbesparende werking op minimumbehoefteniveau in de beoorde-
ling van de bijstandsverlening worden betrokken, zo stelden zij. Zij 
erkenden hierop voortgaand dat het vaststellen van het feit of er sprake is 
van het gezamenlijk voeren van een huishouding minder eenvoudig is. 
Zoals al tijdens het overleg over de notitie Leefvormen was gebleken is de 
regering er bij een kamermeerderheid niet in geslaagd het begrip econo-
mische eenheid te verduidelijken, memoreerden de leden van de fractie 
van de P.v.d.A. 

Pas wanneer de criteria waarlangs wordt vastgesteld of er sprake is 
van een economische eenheid, door een of meer personen te vormen, 
eenduidig zijn omschreven, kan worden bepaald of dat de grondslag is 
voor het bepalen van de vraag of er bijstand dient te worden verleend aan 
een of meerdere personen van die eenheid en zo ja, in welke mate. Dan 
pas kan er sprake zijn van een situatie waarin de ene situatie niet gunstiger 
wordt behandeld dan de andere. De toepassing van het gelijkheidsbeginsel 
in de ABW en andere minimumbehoeftevoorzieningen langs deze lijn zal 
steun ondervinden van de fractie van de P.v.d.A. Zij keerden zich echter 
tegen het opdringen van een verzorgingsplicht hetgeen zij als gevolg zien 
van de voorstellen van de regering. Is de regering bereid uitgaande van de 
hiervoor genoemde criteria een proeve te leveren van een juridisch 
hanteerbare omschrijving van het begrip economische eenheid? Hadden 
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deze leden ook het advies van de SER en het College Algemene Bijstands-
wet goed begrepen indien zij de daar betoonde instemming met een 
gelijke behandeling van gehuwden en niet-gehuwden relateerden aan 
samenlevingssituaties die in economisch opzicht in vergelijkbare 
omstandigheden verkeren? Gaat het dan in feite niet om een gelijkstelling 
tussen samenlevingsvormen die in economisch opzicht gelijk zijn? En dus 
niet om een vergelijking tussen de gehuwde samenlevingsvorm en die 
van ongehuwd samenwonenden, zo willen zij graag weten. Zij verwezen 
in dit verband ook naar de bijdrage van hun collega van de fractie van de 
V.V.D. in het mondeling overleg over de notitie Leefvormen. Terecht 
stelde hij vast dat de regering diverse omschrijvingen hanteert, suggerend 
dat het om het zelfde gaat, terwijl de omschrijvingen elkaar niet dekken. 
Waarom spreekt de regering zowel van «samenlevingsvormen die in hoge 
mate vergelijkbaar zijn met huwelijk» als over «in sociaal-economisch 
opzicht vergelijkbare omstandigheden»? Is dit een gevolg van de interpre-
tatie die de regering geeft aan bijstandverlening als gezinsbijstand en in 
het huwelijk veronderstelde zorgplicht? Bestaat er bij de regering de vrees 
dat als zij uitsluitend in termen van economische eenheid situaties gaat 
vergelijken en gelijke situaties gelijk gaat behandelen de zorgplicht, 
uitmondend in de partnertoets niet meer is te effectueren? Maar dat is 
toch juist het probleem bij de talloze vormen waarin samenlevingssituaties 
in de maatschappij zich ontwikkelen en aandienen. Zij herhaalden daarom 
een vraag uit het mondeling overleg welke legitimatie de regering kan 
geven aan de gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden aan gehuwden 
waar het BW hierin niet voorziet. Zij riepen hierbij in herinnering een beschou-
wing van Hidma in de NRC van 20/9/1984 om naast de bestaande huwelijk-
se relatie een nieuwe vorm in te voeren waaraan expliciet een onderhouds-
bedoeling ten grondslag ligt. Heeft de regering dit type beschouwingen in 
haar beraad betrokken, wilden deze leden graag vernemen. Hebben de 
bewindslieden zich gerealiseerd, zo vroegen deze leden verder, dat de 
huidige uitvoeringspraktijk van de ABW juist op dit punt van de gelijkstelling 
al grote problemen met zich mee brengt en de weerstanden ertegen, met 
name door de inbreuk op de privacy die er vaak mee gepaard gaat, zeer 
sterk zijn? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen op een ander punt nog 
om een toelichting. Hadden zij uit de tekst van de memorie van toelichting 
en de mondelinge toelichting van staatssecretaris De Graaf in het 
mondeling overleg over de notitie Leefvormen terecht begrepen dat 
zogenaamde LAT-relaties niet aan het huwelijk worden gelijkgesteld? 
Geldt dat zowel in de ABW als in de overige wetten waarin sprake is van 
gelijkstelling van ongehuwd samenwonende partners aan gehuwden zo 
wilden zij graag weten. Zij verwezen daarbij naar een passage in de 
memorie van toelichting bij de Toeslagenwet op blz. 16. Hieruit zou 
geconcludeerd kunnen worden dat er sprake is van de bestaande bijstands-
praktijk. Daarin wordt echter geen uitzondering gemaakt ten aanzien van 
LAT-relaties. Welke criteria gelden hiervoor nu precies, zo wilden deze 
leden graag weten. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A uitten tenslotte hun grote 
bezorgdheid over de weg die het kabinet wil gaan met de opname van de 
gelijkstelling tussen ongehuwd samenwonenden en gehuwden in de 
wettelijke regelingen die betrekking hebben op het minimumbehoefteni-
veau. De uitvoeringsproblemen zullen toenemen en er wordt een weg 
ingeslagen die haaks staat op het bevorderen van een maatschappij 
waarin burgers de mogelijkheid krijgen individuele economische zelfstan-
digheid te verkrijgen. Zij riepen daarbij de woorden van staatssecretaris 
mevrouw Kappeyne van de Coppello in herinnering dat het paradoxaal 
lijkt dat individualisering bereikt moet worden via een quasi-huwelijks-
model. Deze leden waren er van overtuigd dat het niet alleen paradoxaal 
lijkt maar zelfs ongeloofwaardig is. Zij deden daarom een dringend beroep 
op de regering zich ernstig te bezinnen op het voornemen en hiervan af te 
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zien zolang ze niet in staat is een juridisch hanteerbare omschri jv ing van 
het begrip economische eenheid te leveren. 

De leden van de C.D.A.-fractie wi lden hun oordeel geven over de 
geli jkstell ing van gehuwden en ongehuwd samenwonende partners in de 
ABW, zoals in dit wetsvoorstel is voorzien. Reeds is het jarenlange 
praktijk dat in het kader van de voorziening op het niveau van het sociaal 
m in imum, de ABW, de ongehuwd samenwonende partners van verschil lend 
geslacht een gelijke behandel ing gewend zijn als gehuwden. Samenwo-
nenden van hetzelfde geslacht worden daar nu als categorie aan toege-
voegd aansluitend ook op de prakti jkontwikkeling van de laatste jaren. De 
desbetreffende formuler ingen worden nu op dezelfde wijze als in een 
aantal andere sociale zekerheidswetten in artikel 5a van de A B W opgeno-
men. Deze leden konden daarmee instemmen. 

In hun inbreng voor het voorlopig verslag van de Toeslagenwet (nr. 
19257) en van de AOW-wi jz ig ing (nr. 19258) hebben zij hun opvatt ingen 
omtrent de geli jkstel l ing van gehuwden en niet-gehuwd samenwonende 
partners en de vragen die daaromtrent bij hen leven, uitvoerig onder 
woorden gebracht. Zij verzochten de regering deze inbrengen ook te 
beschouwen als inbrengen behorend bij dit wetsvoorstel en in hun 
reactie op dit wetsvoorstel (de wijziging van de ABW) ook daarop te 
reageren. 

Voor wat betreft de gelijke behandeling in de A B W van ongehuwd 
samenwonende partners van verschil lend geslacht is reeds een uitvoerige 
jur isprudentie aanwezig, zo constateerden deze leden. Dat is echter niet 
het geval voor wat betreft partners van hetzelfde geslacht. Deze leden 
vermoedden dat het niet altijd mogeli jk zal zijn op dezelfde wijze te 
oordelen ten aanzien van partners van hetzelfde geslacht als tot nu toe in 
de beoordel ingsprakti jk is ontwikkeld ten aanzien van partners van 
verschil lend geslacht. De situatie levert geen problemen op als partners 
van hetzelfde geslacht, ook in het kader van de ABW, als partners 
beschouwd wil len worden. Wanneer zij dat echter beslist niet wensen en 
ook niet aan te tonen valt dat zij bi jvoorbeeld wel in het fiscale systeem of 
in het kader van de Toeslagenwet als partners zijn beschouwd, wat dan? 
Terwij l de sociale dienst ervan overtuigd is dat men te zamen een 
volledige economische eenheid vormt, welke is dan naar het oordeel van 
de regering de weg die bewandeld moet worden om tot een verantwoorde 
definit ieve beslissing te komen? Dit gezien in het l icht van de opgedane 
ervaringen met ongehuwd samenwonenden van verschil lend geslacht. En 
dit ook mede gezien in het licht van de opvatt ingen van de regering zelve, 
zoals onder andere verwoord in de notit ie Leefvormen en de memor ie van 
toel icht ing op de Toeslagenwet. Daarin wordt immers het oordeel van de 
betrokkenen zelf centraal gesteld, de gezamenlijke huishouding van groot 
belang geacht (maar niet voldoende om uitsluitend als cr i ter ium te 
hanteren). Ook word t aangegeven dat uitsluitend objectieve criteria niet 
mogeli jk zijn omdat er altijd een subjectief element in het begrip partner 
aanwezig is. De duurzaamheid van de relatie speelt een rol, maar ook de 
gedragingen, etc. Zij kregen daarop graag juist in dit kader van de A B W 
een zeer duideli jke reactie, omdat deze gelijke behandeling in de A B W in 
vele gevallen de betrokkenen financieel in een ongunstiger positie brengt, 
dan wanneer zij als twee alleenstaanden, c.q. woningdelers worden 
behandeld. Juist hier kunnen, naar zij vermoedden, problemen ontstaan. 

Deze leden wi lden erop wijzen dat de jur isprudentie in het kader van de 
A B W tot nu toe het begrip «economische eenhe id»- betrof. In de memor ie 
van toel icht ing word t aangegeven dat de lijn recent is doorgetrokken naar 
«een situatie die zich feiteli jk niet onderscheidt van die als bedoeld in 
artikel 5». Daarna wordt gesproken over «de situatie die niet fundamenteel 
verschilt van de gezinssituatie». Deze leden konden dit alles nog niet 
goed ri jmen met dat wat zij hierboven aanhaalden uit de notit ie Leefvormen 
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en de memorie van toelichting op de Toeslagenwet, waarin meer elementen 
van belang worden geacht dan de economische eenheid, (gezamenlijk 
huishouden) en de gezinssituatie. Zij wensten daaromtrent graag verhel-
dering en opheldering. 

De leden van de V.V.D. fractie onderschreven het gestelde in de 
memorie van toelichting dat ongehuwd samenwonenden voor wat betreft 
behoefte en draagkracht niet in een andere positie verkeren dan gehuwden, 
zodat gelijke behandeling in de rede ligt. Daar de bijstandswet invulling 
geeft aan de minimumbehoeftefunctie en derhalve behoefte en draagkracht 
van de leefeenheid centraal staan, zagen deze leden geen reden onder-
scheid te maken tussen huwelijkse en niet-huwelijkse samenlevingsvormen. 
Gegeven de wettekst en de memorie van toelichting moeten ongehuwd 
samenwonenden worden gezien als mensen die duurzaam een gezamenlijke 
huishouding voeren en van wie de situatie overigens niet feitelijk verschilt van 
die van gehuwden. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich vinden in het hier neergelegde 
principe, maar vonden de praktische uitwerking ongelukkig. Deze leden 
verwezen in dit opzicht naar de door hen gemaakte opmerkingen in het 
voorlopig verslag bij de Toeslagenwet. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de bewindslieden te overwegen 
ook in de ABW het begrip economische eenheid in de wet in te voeren, 
zodat in de uitvoering niet behoeft te worden gewerkt met complicerende 
en moeilijk controleerbare ficties. 

Zolang nergens uit de kabinetsvoorstellen een verdergaande individua-
lisering van uitkeringsrechten blijkt, met andere woorden: zolang verzuimd 
is enig perspectief daarop te bieden, konden de leden van de fractie van 
D'66 niet instemmen met de gelijke behandeling van gehuwde en 
samenwonende ongehuwde partners. Het veronderstellen van een 
onderhoudsplicht, ook los van het burgerlijk recht is weliswaar door de 
jurisprudentie gesanctioneerd, maar dat neemt niet weg dat het bepalen 
van de situatie waarin deze onderhoudsplicht zou moeten gelden, te veel 
ruimte laat voor rechtsongelijkheid. Daar komt bij dat de onderhoudsplicht 
niet door burgers onderling kan worden geëffectueerd, behalve in de 
huwelijkse situatie. 

Bij de gelijkstelling van partners van hetzelfde geslacht met partners 
van verschillend geslacht zagen deze leden extra problemen opduiken. 
Daar waar al zoveel privacyproblemen bestaan bij het aantonen van een 
met het huwelijk vergelijkbare situatie, zal deze zich nu ook gaan voordoen 
bij homofiele situaties, als het bestaan van een met het huwelijk vergelijk-
bare situatie ontkend wordt. Naar het oordeel van deze leden gaat het 
kabinet daar te gemakkelijk aan voorbij. De criteria waarop getoetst moet 
worden, hebben wel degelijk te maken met de privacy van betrokkenen. 
Wanneer is trouwens inbreuk op de privacy geoorloofd, en wanneer is 
sprake van een ongeoorloofde inbreuk? Hoe weet het kabinet zo zeker dat 
de gestelde criteria voldoende mogelijkheden bieden om woningdelers 
van samenwonende partners te onderscheiden, nu de evaluatie van de 
woningdelersregeling nog niet gereed is, en ook, om maar iets te noemen, 
de tweeverdienerswetgeving nog niet op zijn uitvoeringsproblemen is 
geëvalueerd? 

De aan het woord zijnde leden achtten het ten enenmale onbegrijpelijk 
dat niet geluisterd wordt naar de uitvoeringsorganen en bij voorbeeld de 
organisatie van bijstandsvrouwen als het gaat om de rechtsongelijkheid 
die bij de uitvoering van de ABW aan de orde is. Deze leden vonden dat 
de nu gehanteerde methodiek, waarbij uitvoeringsorganen de aard van 
een relatie vaststellen, en betrokkenen de onjuistheid daarvan zelf 
moeten aantonen, beslist onjuist. De thans in de ABW geldende beroeps-
gang als het gaat om de interpretatie van het samenwooncriterium biedt 
betrokkenen, naar de mening van deze leden, te weinig rechtszekerheid. 
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Deze leden hadden overigens al eerder gepleit voor een gemeentel i jke 
gedragscode ten aanzien van bi jstandsgerechtigden en de controle op 
hun handel en wandel , en voor een duidelijke verweermogeli jkheid van 
betrokkenen, eventueel vergezeld van getuigen. 

Tot slot wi lden de leden van de fractie van D'66 opmerken het niet 
meer dan vanzelfsprekend te achten dat zogenaamde LAT-relaties het 
recht op een zelfstandig bi jstandsrecht niet in de weg staan. Zij konden 
zich echter voorstellen dat de voorgestelde wetgeving als onbedoeld 
effect een toename van het aantal LAT-relaties zou impliceren. Zij 
waagden te betwi j felen of dit de bedoeling van het kabinet is, maar 
zouden het wel een logisch maatschappeli jke gevolg vinden. 

De leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. wi lden verder 
ingaan op de geli jkstell ing van gehuwde en niet-gehuwde partners. Zij 
waren van mening dat het hier gaat om een opleggen van onderhoudspl icht 
daar waar deze niet bestaat door middel van het veronderstel len van een 
zorgrelatie. Zij wi lden voorts in dit verband de Raad van State aanhalen 
die in zijn adviezen bij de wetsvoorstel len waar deze geli jkstell ing aan de 
orde is, zegt dat het hier om een bijzonder gecompliceerd en ook delicaat 
terrein gaat. Des temeer daar volgens deze leden bij meerdere gelegen-
heden, en kort geleden nog bij het mondeling overleg over de notit ie 
Leefvormen, gebleken is dat het niet of nauwelijks mogeli jk is een 
definit ie te geven van het begrip leefvormen en daarom de criteria die in 
de uitvoeringsprakti jk gehanteerd worden, aanleiding geven tot onduide-
l i jkheden, rechtsonzekerheid en zelfs tot heksenjachten. Nog steeds was 
het voor deze leden niet duideli jk wat het kabinet vindt van de soms 
vergaande aantasting van de privacy van mensen. Welke maatregelen zijn 
geoor loofd in het kader van de controle? Hoe werkt het cr i ter ium van naar 
buiten toe optreden uit in de praktijk? Deze leden wi lden toch deze 
problemen, die zich met name in de uitvoering voordoen, nog eens 
aanstippen, ondanks de gebleken verschillen van mening op principiële 
punten. Zij waren van mening dat, ook gezien de ervaringen van met 
name bi jstandsvrouwen, deze problemen niet zonder meer aan experi-
menten mogen worden overgelaten. Zo vroegen zij bij voorbeeld ook hoe 
zij de uitspraak van de staatssecretaris in het mondeling overleg over de 
notit ie Leefvormen moeten waarderen dat LAT-relaties voortaan geen 
problemen zouden ondervinden. Zij dachten dat het probleem verder 
ging, en wel in dezelfde richting als de problemen met het bepalen van 
wanneer sprake is van economische eenheid. Wie bepaalt, en op welke 
gronden, wanneer sprake is van een LAT-relatie, dat wi l zeggen een 
relatie tussen twee mensen die beiden hun eigen huishouding voeren? Zij 
stelden deze vraag met name in verband met het gestelde in de memorie 
van toel icht ing ten aanzien van het het omgaan met het cr i ter ium 
gezamenlijke huishouding. Zij herhaalden daarom in dit kader de door de 
woordvoerder van hun fractie gestelde vragen in de UCV van 29 april 
1985: welke normen moeten worden gehanteerd bij controle en opsporing? 
Op grond waarvan wordt het vermoeden van een economische eenheid 
vastgesteld? Mogen anonieme tips daarvoor dienen? Wie mogen worden 
opgeroepen als getuigen? Deze leden waren van mening dat zolang geen 
duideli jkheid verkregen is over dergelijke vragen een uitbreiding van het 
begrip economische eenheid vermeden dient te worden. 

Het lid van de R.P.F, fractie kon op basis van de minimumbehoeftefunct ie 
en het draagkrachtprincipe bil l i jken, dat het kabinet de toekenning van 
een gelijke uitkering aan gehuwde en ongehuwd samenwonende partners 
als uitgangspunt in de Algemene Bijstandswet wil vastleggen. Dit voorstel 
verschilt in zoverre van soortgeli jke voorstellen in de Toeslagenwet, de 
Inkomensvoorziening Oudere Werknemers en de Algemene Ouderdoms-
wet, dat het in dit geval gaat om het vastleggen in de wet van constante 
jur isprudentie. Wel bracht dit lid naar voren, dat het uitsluitend gaat om 
een gelijke beoordeling op grond van het verkeren in feiteli jk gelijke 
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omstandigheden zonder dat daaraan enig ethisch, dan wel juridisch 
argument kan worden ontleend om over te gaan tot integratie van andere 
samenlevingsvormen naast het huwelijk. Het doel kan slechts zijn 
ongerechtvaardigde bevoordeling van andere samenlevingsvormen ten 
opzichte van het huwelijk ongedaan te maken. Om samenlevingsvormen, 
welke feitelijk niet verschillen van een huwelijk te herkennen, zijn enkele 
criteria in de wet opgenomen. Deze zullen in de uitvoeringspraktijk nader 
moeten worden ingevuld. Het lid van de R.P.F.-fractie wees erop, dat 
daarbij met name problemen kunnen ontstaan als mensen een partner-
relatie niet aanwezig (willen) achten. Hij vroeg de bewindslieden of zij er 
oog voor hebben, dat in deze gevallen er verschillen in beoordeling 
tussen steden en plattelandsgemeenten kunnen gaan optreden, omdat in 
de steden een soepeler houding kan worden aangenomen ten aanzien 
van door betrokkene verstrekte informatie, mede vanwege het groter 
aantal bijstandscliënten. Op welke wijze willen de bewindslieden trachten 
deze eventuele verschillen te voorkomen? 

Het lid van de R.P.F.-fractie zou het op prijs stellen als de bewindslieden 
nader zouden willen ingaan op de praktische mogelijkheden in de 
uitvoeringspraktijk woningdelers van samenwonende partners te onder-
scheiden en te voorkomen dat mensen in de verkeerde categorie worden 
ingedeeld. Moeilijkheden om dit onderscheid op de juiste wijze te maken 
voorzag dit lid met name bij de beoordeling van de situatie van uitkerings-
gerechtigden van gelijk geslacht mede gelet op het feit, dat het hier gaat 
om een minderheidsgroepering. Het onderscheid ligt volgens de memorie 
van toelichting in de beantwoording van de vraag of de uiterlijk waar-
neembare omstandigheden het voldoende aannemelijk maken, dat de 
betrokkenen een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de 
bestaansvoorzieningen. Dit betekent, dat er ook waarnemers van deze 
omstandigheden zullen moeten zijn. Verwachten de bewindslieden dat 
ook ten aanzien van uitkeringsgerechtigden van gelijk geslacht door 
gemeenten in voorkomende gevallen waarnemers zullen worden ingezet? 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 5, vierde lid 

Ten aanzien van artikel 5a, vierde lid, stelden de leden van de C.D.A.-
fractie dezelfde vragen als bij artikel 1, vierde lid van de Toeslagenwet, 
daar het dezelfde tekst betreft. 

Tenslotte stelden deze leden vast, dat in de toelichting op artikel 5, 
vierde lid, waar het gaat over de mogelijkheid dat één van beide partners 
de bijstand aanvraagt, wordt opgemerkt dat in dat geval de andere 
partner geacht wordt daarmee in te stemmen, behoudens bewijs van 
tegendeel. Zij vroegen wel wat er gebeuren moet als de andere partner 
onwetend is geweest van de actie van de ene partner en pas na de 
uitbetaling er achter komt en dat niet wil accepteren. Zij wilden daarover 
graag geïnformeerd worden. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg om verduidelijking van de uitdrukking 
dat de partners «op elk moment» uitbetaling van de helft van de gezins-
uitkering op zijn of haar naam kan verlangen. Moet hieronder worden 
verstaan dat uitkeringen uitbetaald na dit verzoek gesplitst worden 
uitbetaald? 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld Wouters 

De griffier voor dit verslag, 
Van Overbeeke 
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