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

NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw kabinet van 24 juni 
1985, nr. 71, en van 17 september 
1985 nr. 51, machtigde Uwe Majesteit 
de Raad van State zijn adviezen 
betreffende een tweetal voorstellen 
van wet tot wijziging van de Algemene 
Bijstandswet - onderscheidenlijk met 
betrekking tot de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen en tot de 
gelijkstelling van niet gehuwde 
personen met gehuwden - recht-
streeks aan de eerste ondergetekende 
te doen toekomen. Deze adviezen, 
gedateerd 7 augustus 1985, nr. W 
12.85.0317/21.5.31 en 26 september 
1985, nr. W. 12.85.0316/16.5.32, 
mogen wij U hierbij aanbieden. 

Alvorens op de adviezen van de 
Raad van State in te gaan delen wij U 
mede, dat alsnog is besloten beide 
voorstellen van wet in één voorstel 
onder te brengen. Het intitulé en de 
considerans zijn met de samenvoeging 
in overeenstemming gebracht. 

Aan de samenvoeging is in de 
inleiding van het algemeen deel van 
de toelichting aandacht besteed. Bij 
de verdere aanpassing van de 
toelichting zijn inhoudelijke wijzigin-
gen vermeden en is de indeling 
zodanig gekozen dat de oorspronkelij-
ke toelichting herkenbaar kan zijn. Wel 
is uiteraard in paragraaf 4 (nieuw) van 
het algemeen deel van de toelichting 
de tekst aangepast aan de samenvoe-
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ging van beide wetsvoorstellen. Aan 
het advies dat het College Algemene 
Bijstandswet op 23 augustus 1985 
inzake de gelijkstelling van ongehuwd 
samenlevende partners met gehuw-
den in de Algemene Bijstandswet 
heeft uitgebracht, is nu onder 3.4 
(nieuw) van het algemeen deel van de 
toelichting aandacht gegeven. 

Ingaande op het eerstgenoemde 
advies van de Raad van State merken 
wij het volgende op. 

1. Ter voorkoming van misverstand 
lijkt het de Raad raadzaam - bij 
voorbeeld door het geven van enkele 
voorbeelden in de toelichting - te 
preciseren dat het zonodig stellen van 
bijzondere voorwaarden in strijd zou 
zijn met het wettelijk recht op gesplitste 
uitkering. Deze suggestie van de Raad 
is gevolgd in het algemeen deel, 
onder 2.5 (nieuw). 

2. De redactionele kanttekeningen 
van de Raad zijn verwerkt. 

Het genoemde tweede advies van 
de Raad van State geeft ons aanleiding 
tot de navolgende opmerkingen. 

1-10. Een belangrijk deel van de 
adviezen van de Raad van State met 
betrekking tot de wetsvoorstellen om 
te komen tot een Toeslagenwet en 
een Wet inkomensvoorziening oudere 
werkloze werknemers, alsmede met 

betrekking tot de voorgestelde 
wijzigingen van de Algemene Ouder-
domswet en de Algemene Bijstands-
wet, handelt over de door het kabinet 
voorgestelde gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden. 

Hierop wordt, voor zover op de vier 
genoemde wetsvoorstellen gezamen-
lijk van toepassing, in het nader 
rapport betreffende de ontwerp-Toe-
slagenwet ingegaan, waarnaar wij in 
dit rapport kortheidshalve verwijzen, 
wel zal onderstaand aan de voor het 
onderhavige wetsvoorstel meer 
specifieke opmerkingen van de Raad 
aandacht worden geschonken. 

De Raad ziet zwaarwichtige redenen 
om over te gaan tot gelijke behandeling 
van twee ongehuwde partners van 
verschillend of gelijk geslacht, die 
samenwonen «als waren zij gehuwd» 
en van gehuwden. 

Blijkens zijn opmerkingen onder 4 
en 5 van zijn advies, kan de Raad in 
de hoofdzaak instemmen met de 
uitwerking zoals in het onderhavige 
wetsontwerp wordt voorgesteld. 

In punt 6 van zijn advies merkt de 
Raad op het raadzaam te vinden dat, 
zulks met het oog op de afstemming 
tussen met name de ontwerp - Wet 
inkomensvoorziening oudere werkloze 
werknemers en de Algemene Bij-
standswet in de laatste de termen van 
«gehuwd» en die van «echtgenoot» te 
omschrijven. Dit lijkt aldus de Raad 
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mede wenselijk, omdat anders de 
samenhang met de in het onderhavige 
wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen 
met betrekking tot de gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen gebreken 
zou vertonen. 

Naar aanleiding van deze opmerkin-
gen van de Raad wijzen wij erop dat 
deze begripsomschrijvingen niet 
zouden passen in de huidige systema-
tiek en structuur van de Algemene 
Bijstandswet. Bovendien hebben de 
beide genoemde termen in deze wet 
een zelfde inhoud en behoeven dus 
ook om die reden geen nadere 
omschrijving. 

Voor zover een gehuwde niet 
duurzaam samenleeft met de echtge-
noot, zal veelal bijstand worden 
verleend met toepassing van artikel 6, 
dat afzonderlijke bijstandsverlening in 
dit soort gevallen mogelijk maakt. Wij 
zien overigens niet in, dat door het 
niet omschrijven van de termen 
«gehuwd» en «echtgenoot» een 
gebrek aan samenhang zou ontstaan 
met de voorgestelde wijzigingen van 
de Algemene Bijstandswet met 
betrekking tot de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen. 

De suggestie van de Raad om in de 
toelichting op artikel 5a, derde lid, ook 
artikel 37 te noemen wordt gevolgd. 
Inderdaad zou anders - ten onrechte -
de indruk kunnen ontstaan, dat een 
ongehuwde partner niet de bevoegd-
heid zou hebben een bezwaarschrift 
in te dienen. Ook in de toelichting op 
artikel 37 is ter zake een verduidelijking 
aangebracht. 

Naar aanleiding van de opmerking 
van de Raad onder 7 is in artikel 5a, 
eerste lid, het woord «wezenlijk» 
vervangen door het woord: feitelijk. 

Tevens is in dit artikellid zoveel 
mogelijk gevolg gegeven aan de 
aanbeveling van de Raad onder 8, de 
indetoelichting genoemde elementen, 
die bij de beoordeling van de hierin 
bedoelde situatie een rol spelen, in de 
wetstekst zelf op te nemen. De 
delegatiemogelijkheid in het vierde lid 
is gehandhaafd en in de toelichting 
gemotiveerd. 

Ingevolge de desbetreffende 
opmerkingen van de Raad onder punt 
10 van zijn advies, is in artikel II het 
woord «nader» geschrapt. 

11. Met betrekking tot de relatie 
van artikel 5a, derde lid, tot het 
verhaal als bedoeld in artikel 56, 
eerste lid, van de wet wordt het 
volgende opgemerkt. In laatstge-
noemd artikellid is bepaald dat indien 
aan een gezinslid afzonderlijk bijstand 
is toegekend, achteraf op de overige 

gezinsleden verhaald kan worden 
naarde mate waarin met hun middelen 
bij de verlening van gezinsbijstand 
rekening zou zijn gehouden. 

Het bevat derhalve geen directe 
verwijzing naar de wettelijke onder-
houdsplicht ingevolge het Burgerlijk 
Wetboek. In het wetsvoorstel tot 
herziening van het verhaalsrecht in 
het kader van de Algemene Bijstands-
wet (gedrukte stukken Tweede Kamer 
1984/1985, 18813) is een soortgelijke 
bepaling opgenomen onder de 
paragraaf Terugvordering. Op grond 
van artikel 5a van het onderhavige 
wetsvoorstel wordt de bijstand aan 
samenwonende ongehuwde partners 
op overeenkomstige wijze vastgesteld 
als de bijstand aan gehuwden. Aan 
hen wordt de bijstand dus als gezins-
bijstand toegekend, waarbij met de 
middelen van beide partners rekening 
wordt gehouden. Gezien dit uitgangs-
punt is er geen reden om bij verhaal 
c.q. terugvordering achteraf de 
middelen van de partner buiten 
beschouwing te laten. Daarnaast blijft 
een relatie met de wettelijke onder-
houdsplicht bij de toepassing van 
artikel 56 aanwezig, indien bij voor-
beeld een minderjarig kind van één 
van de partners, dat deel uitmaakt van 
het gezin, tijdelijk zelfstandig bijstand 
krijgt. Gezien het vorenstaande kan de 
verwijzing naar artikel 56, eerste lid, in 
de toelichting niet worden gemist. 
Wel is de toelichting bij artikel 5a, 
derde lid, op dit punt verduidelijkt. 

12. De redactionele kanttekeningen 
van de Raad zijn verwerkt. 

Tot slot deel ik u mede, dat naast 
het vorenstaande op enkele plaatsen 
in de tekst enkele verbeteringen van 
niet-inhoudelijke aard zijn aange-
bracht. In artikel I, onderdeel C, is 
opgenomen dat in artikel 6 van de 
Algemene Bijstandswet de zinsnede 
«het voorgaande artikel» wordt 
vervangen door: de artikelen 5 en 5a. 

Wij veroorloven ons U in overweging 
te geven het hierbij gevoegde gewij-
zigde ontwerp van wet en de daarmee 
in overeenstemming gebrachte, 
overeenkomstig het vorenstaande, 
gewijzigde memorie van toelichting 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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