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ALGEMEEN 

1. Inleiding 

In de adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad en de Emanci-
patieraad over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid (Tweede 
Kamer, zitting 1982-1983,17 475, nr. 6) zijn met betrekking tot de Algemene 
Bijstandswet twee beleidsvoornemens aangekondigd, te weten: 

a. de invoering van een zekere verzelfstandiging van uitkeringsrechten, 
b. de formalisering van de gelijke behandeling van gehuwde en ongehuwd 

samenwonende partners in de wet, met een uitbreiding van deze behande-
ling tot partners van hetzelfde geslacht. 

Aanvankelijk lag het in het voornemen de wetswijziging met betrekking 
tot het onder a genoemde beleidsvoornemen vooruit te doen lopen op de 
overige wetsvoorstellen in het kader van de stelselherziening. Dit hield 
verband met het feit dat het wetsvoorstel betreffende de invoering van een 
zekere verzelfstandiging van uitkeringsrechten mede de aanpassing van 
enkele formele bepalingen aan de derde EG-richtlijn omvat. Nu de voorbe-
reiding meer tijd heeft gevergd dan aanvankelijk gedacht, is na ontvangst 
van het advies van de Raad van State besloten beide voornemens in één 
wetsvoorstel op te nemen en te plaatsen in het totale pakket van wetsvoor-
stellen met betrekking tot de stelselherziening. 

Ten aanzien van het voornemen onder a stelde het College Algemene 
Bijstandswet zijn advies op 10 mei 1985 vast; voor wat betreft het voornemen 
onder b vond dit plaats op 23 augustus 1985. In deze toelichting zal op 
verschillende plaatsen aan beide adviezen aandacht worden geschonken, 
evenals aan de advisering door de SER en de Emancipatieraad. 

De indeling van de toelichting ziet er als volgt uit. 
In de volgende hoofdstukken 2 en 3 zal afzonderlijk op de onder a en b 

bedoelde voornemens, zoals deze in dit wetsvoorstel vorm hebben gekregen, 
worden ingegaan. In hoofdstuk 4 zal vervolgens aandacht worden besteed 
aan de dereguleringsaspecten en de financiële consequenties. Het laatste 
onderdeel omvat de artikelsgewijze toelichting. 
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2. Verzelfstandiging van uitkeringsrechten 

2.1. Algemeen 

In voornoemde adviesaanvraag aan de SER en de Emancipatieraad is 
mede ingegaan op plaats, functie en uitgangspunten van de Algemene 
Bijstandswet in het te herziene stelsel van sociale zekerheid. Daarbij is 
aangegeven dat de Algemene Bijstandswet in het stelsel van inkomensver-
vangende regelingen, waaronder de loondervingsregelingen, als laatste 
voorziening met een minimumbehoeftefunctie optreedt. 

Wanneer geen of niet langer aanspraak bestaat op een loondervingsuit-
kering of andere inkomensvervangende uitkering, dan wel wanneer 
dergelijke uitkeringen ontoereikend zijn, wordt vanuit de minimumbehoef-
tefunctie een vervangende, respectievelijk aanvullende bijstandsuitkering 
gegeven. 

De huidige beginselen van de Algemee Bijstandswet zijn wezenlijk voor 
de vervulling van de minimumbehoeftefunctie in de sociale zekerheid. Dit 
houdt in dat de bijstand afgestemd wordt op de minimumbehoeften naar 
gelang van de leefsituatie, op de eigen middelen en gezinsmiddelen en op 
de betoonde eigen verantwoordelijkheid. In het navolgende zal worden 
uiteengezet waarom bij het verlenen van bijstand aan gehuwden ter 
voorziening in de minimumbehoeftefunctie niet kan worden overgegaan 
tot het verlenen van individuele uitkeringsrechten (individualisering). Wel 
is het mogelijk dat de bijstand aan gehuwden, vastgesteld op grond van de 
gezamenlijke behoefte en middelen, in de vorm van een uitkering aan 
beide partners afzonderlijk wordt toegekend (verzelfstandiging). Deze 
mogelijkheid is in dit wetsontwerp nader uitgewerkt. In hoofdstuk 3 zal 
worden ingegaan op de wenselijkheid om de gelijke behandeling van 
samenwonende ongehuwde partners - derhalve ook in dezen - te formali-
seren. 

De uitkeringsrechten van (al dan niet gehuwde) partners in de Algemene 
Bijstandswet zijn door het kabinet getoetst aan het beginsel van gelijke 
behandeling van man en vrouw in de sociale zekerheid, dat in de derde 
richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen is vastgelegd. De 
bepalingen in de wet (artikelen 15 en 37) die thans een ongelijke behandeling 
inhouden, worden met dit wetsvoorstel in overeenstemming met deze 
richtlijn gebracht. 

2.2. Gezinsbenadering in de Algemene Bijstandswet en individualisering 
van uitkeringsrechten 

Opgrond van artikel 1, eerste en tweede lid van de Algemene Bijstandswet 
wordt de bijstand in de noodzakelijke kosten van het bestaan afgestemd op 
de omstandigheden en mogelijkheden van persoon en gezin. Voor de 
bijstandsverlening is dus niet uitsluitend de individuele situatie bepalend, 
maar wanneer het gehuwden en ouders met kinderen betreft, ook de 
situatie van het gezin waarvan betrokkene deel uitmaakt. 

De bijstand moet ertoe dienen dat het gezin als samenlevingsverband 
kan functioneren. De keerzijde daarvan is dat bij de mate van bijstandsver-
lening ook wordt rekening gehouden met de in het gezin aanwezige 
middelen. Deze gezinsbenadering is geconcretiseerd in artikel 5 van de 
Algemene Bijstandswet, op grond waarvan de bijstand aan echtparen en 
ouders met kinderen als gezinsbijstand wordt verstrekt. Dit betekent dat de 
bijstand wordt afgestemd op de gezamenlijke behoeften en middelen van 
de in de gezinsbijstand betrokken gezinsleden. 

Het beginsel van de gezinsbijstand sluit aan bij de aan de onderhoudsplicht 
ten grondslag liggende opvatting, dat binnen een huwelijk partners voor 
elkaar zorgen en dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, voor 
zover deze nog financieel van hen afhankelijk zijn. Deze opvatting werd 
destijds bij de invoering van de wet algemeen gedeeld. Hoewel deze 
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opvatting in brede kring nog bestaat, wordt de gezinsbijstand thans van 
verschillende zijden ter discussie gesteld, met name in verband met de 
rechten van (gehuwde) partners. Daarbij wordt erop aangedrongen de 
gezinsbijstand te vervangen door individuele uitkeringsrechten. Deze wens 
tot individualisering hangt samen met het streven naaar economische 
zelfstandigheid van vrouwen. Het creëren van individuele uitkeringsrechten 
ook op het minimumniveau van de bijstand, waarbij dus geen rekening 
wordt gehouden met de middelen van de partner betekent voor hen een 
vermindering van de financiële afhankelijkheid. 

Wanneer gepleit wordt voor individualisering wordt twee redenen 
waarom rekening wordt gehouden met relaties binnen een leefeenheid ter 
discussie gesteld: 

- de besparende werking van een gezamenlijke huishouding; 
- de aanwending van de middelen van de één voor het levensonderhoud 

van de ander. 

Het voeren van een zelfstandige huishouding voor een alleenstaande is 
duurder dan een twee- of meerpersoonshuishouding per persoon kost. Om 
een zelfde bestaansniveau te bereiken, heeft deze alleenstaande daarom 
een hoger inkomen nodig dan een persoon die met een ander een huishou-
ding c.q. woning deelt. Met het oog op een gelijk minimum bestaansniveau 
is er daarom afhankelijk van de leefsituatie een verhouding in de bijstands-
norm van 100 voor een echtpaar (en daarmede gelijkgestelde ongehuwd 
samenlevenden) tot 70 voor alleenstaanden met een zelfstandige huishou-
ding, respectievelijk 60 voor de zogenaamde woningdelers. Bij strikt 
individuele uitkeringen, zoals in de loondervingsregelingen, staan deze los 
van de leefsituatie. Een in alle gevallen toereikend individueel minimum 
ligt daarbij op het 70%-niveau. Wanneer bij het individueel minimum 
rekening wordt gehouden met de besparende werking van de gezinshuis-
houding, geldt voor de echtgenoten elk een uitkeringsniveau van 50%, 
waardoor beiden samen het behoefteminimum van 100% ontvangen. 

Dit is thans het geval in de Algemene Ouderdomswet. In de loonder-
vingsregelingen wordt het individuele minimum van 70% aangevuld tot 
100% wanneer er sprake is van een financieel afhankelijke partner. 

In de sociale verzekeringen wordt dus bij de voorziening in het behoefte-
minimum voor een gezin rekening gehouden met de besparende werking 
van een gezamenlijke huishouding. De individuele uitkering is echter niet 
afhankelijk van de financiële middelen van de partner. In de Algemene 
Bijstandswet is het behoeftebeginsel verder doorgevoerd, doordat het 
volledige uitkeringsrecht afhankelijk is van de eigen middelen waarover de 
partners beschikken. Bezien vanuit de partner zonder voldoende eigen 
middelen, die financieel onafhankelijk wil zijn en bereid is daartoe passende 
arbeid te aanvaarden, betekent dit dat geen zelfstandig recht op uitkering 
bestaat, wanneer de andere partner over voldoende middelen beschikt 
voor de kosten van levensonderhoud van de leefeenheid. Het is met name 
dit aspect dat centraal staat in de discussie over de gezinsbijstand. 

Met de gezinsbijstand hangt samen dat aan een echtpaar met een 
traditionele rolverdeling bijstand wordt verleend, zonder dat aan elk van de 
partners onafhankelijk van elkaar de voorwaarde wordt gesteld zich voor 
arbeid beschikbaar te stellen. Wie afhankelijk was, wordt in die gevallen 
derhalve in de situatie van bijstandbehoevendheid niet tot onafhankelijkheid 
gedwongen. Er is in deze zin geen individuele verplichting om zich beschik-
baar te stellen voor de arbeid. 

Dat de feitelijke stand van zaken wat betreft de rolverdeling in het 
huwelijk een dergelijke minimumbehoeftevoorziening voor het gezin 
vooralsnog onmisbaar maakt, vindt weinig bestrijding. Vanuit de minimunv 
behoeftefunctie wordt niet alleen rekening gehouden met de uitkeringsge-
rechtigde zelf, maar ook met de extra behoeften als er sprake is van een 
financieel afhankelijke partner. De keerzijde hiervan is, dat met de eigen 
middelen van de partner rekening wordt gehouden. 
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Zou deze middelentoets in de Algemene Bijstandswet volledig ontbreken, 
dan zouden partners zonder eigen inkomen zonder meer recht op bijstand 
krijgen. Dit zou het stelsel in de richting van een basisinkomen brengen, 
hetgeen ook de meeste voorstanders van volledige individualisering niet 
bepleiten. 

De volgende vraag, die met name in het advies van de Emancipatieraad 
(advies van 27 augustus 1984 over de herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid) aan de orde wordt gesteld, is echter of het aanvaardbaar is, dat 
ten aanzien van de bijstandsverlening een individueel recht ontbreekt voor 
degenen, die zelf economisch onafhankelijk zijn geweest of dit willen 
worden. Zou niet, onder handhaving van de hiervoor onmisbaar genoemde 
bescherming van het éénverdienerspatroon, aan degenen die voor zelfstan-
digheid opteren een eigen recht met bijbehorende voorwaarde tot beschik-
baarstelling voor arbeid kunnen worden verleend? 

In het navolgende worden de overwegingen aangegeven op grond 
waarvan wij deze benadering met betrekking tot de Algemene Bijstandswet 
niet volgen. 

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

In de genoemde adviesaanvraag aan de SER en de Emancipatieraad is 
onderscheid gemaakttussen de loondervingsfunctie en de minimumbehoef-
tefunctie. De loondervingsfunctie wordt gekenmerkt door equivalentie van 
uitkering en loon, mede in relatie tot de premieheffing over het loon, en 
door individuele uitkeringsrechten. Het is in de eerste plaats langs deze 
weg dat degenen die voor zelfstandigheid opteren eigen individuele 
rechten kunnen verwerven. Het kabinet streeft met het oog op het zo lang 
mogelijk behouden van de financiële onafhankelijkheid naar verlenging 
van de duur van het individuele uitkeringsrecht voor werklozen. In de 
adviesaanvraag zijn hiertoe voorstellen gedaan. De mogelijkheden zijn 
echter nu nog beperkt, met name in verband met het noodzakelijke grote 
beroep op uitkeringen vanwege de hoge en langdurige werkloosheid. 

Daarnaast is als vangnet een uitkeringssysteem op grond van de mini-
mumbehoeftefunctie noodzakelijk. Daarbij staat de solidariteit voorop: de 
rechtsgrond voor regelingen op grond van de minimumbehoeftefunctie is 
de zorgplicht van de gemeenschap tot het garanderen van een minimum 
bestaansniveau. Er worden dan ook alleen uitkeringen verstrekt wanneer 
en voor zover daaraan werkelijk behoefte bestaat. 

Het invoeren in de Algemene Bijstandswet van een individueel uitkerings-
recht op minimumniveau, onafhankelijk van de partner, om daarmee 
tegemoet te komen aan degenen die economisch onafhankelijk willen zijn, 
verdraagt zich niet met de op dit moment op een breed maatschappelijk 
draagvlak steunende en in de wetgeving verankerde opvatting dat binnen 
een huwelijk partners in de eerste plaats zelf de zorg voor elkaar hebben. 
Het zou een uitbreiding geven aan de overheidsplicht, die ter voorziening 
in voldoende bestaansmogelijkheden niet verder reikt dat het garanderen 
van een op de gezinssituatie afgestemd minimum. De invoering van een 
individueel uitkeringsrecht voor nieuwe intreders met een daaraan verbon-
den voorwaarde tot arbeidsaanvaarding zou bovendien bij gebrek aan 
arbeidsplaatsen en daarmede aan betekenis van die verplichting voorshands 
leiden tot een toeneming van het aantal uitkeringen en dus van de collectieve 
lasten. Toekomstige veranderingen in de maatschappelijke omstandigheden 
kunnen echter leiden tot een herbezinning op de uitgangspunten van de 
Algemene Bijstandswet betreffende het beginsel van gezinsbijstand. 
Daarbij kunnen de mogelijkheden om 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. 

Op grond van vorenstaande overwegingen zijn wij thans niet voornemens 
om, zoals een deel van de Emancipatieraad in zijn advies voorstelt, indivi-
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duele uitkeringsrechten toe te kennen aan (her)intreders, waaronder 
gehuwde vrouwen, die (weer) betaalde arbeid willen gaan verrichten en 
zich daadwerkelijk beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. Overigens is 
een ander deel van de Raad van mening dat de invoering van een (her)in-
tredersregeling thans niet mogelijk is. 

Ons standpunt sluit aan bij de opvatting van de Sociaal-Economische 
Raad in zijn advies van 29 juni 1984 over de hoofdlijnen van een gewijzigd 
stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 
Gezien de huidige maatschappelijke 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 gezins-
eenheid. Ook het College ABW is van opvatting dat het individualiseren 
van het recht op een bijstandsuitkering voorshands niet kan worden 
gerealiseerd. 

2.4. Gezinsbenadering in de Algemene Bijstandswet en derde EG-richtlijn 

Naast de hiervoor weergegeven overwegingen van inhoudelijke aard is 
er ook de formele vraag of de eerdergenoemde derde richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen inzake het beginsel van gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen van toepassing is op de Algemene Bij-
standswet en of de wet met deze richtlijn verenigbaar is. Dit beginsel houdt 
in, dat iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht, hetzij direct, 
hetzij indirect, door de verwijzing naar met name echtelijke staat of gezins-
situatie is uitgesloten. Voor wat betreft de toepasselijkheid van de richtlijn 
is ons standpunt als volgt. De Algemene Bijstandswet richt zich niet 
specifiek op de in artikel 2 van de richtlijn genoemde beroepsbevolking. 
Het toetredingscriterium is het niet beschikken overvoldoende middelen 
om in het bestaan te voorzien, waarbij de oorzaak die daartoe heeft geleid 
in beginsel niet relevant is. 

Een groot deel van degenen die op bijstand zijn aangewezen behoort 
echter tot de beroepsbevolking en heeft bijstand nodig als gevolg van de in 
artikel 3, eerste lid van de richtlijn genoemde «eventualiteiten». Op grond 
hiervan wordt de Algemene Bijstandswet geacht onder de werking van de 
richtlijn te vallen voor zover de wet en daarop steunende groepsregelingen 
van toepassing zijn op degenen die kunnen worden gerekend te behoren 
tot de beroepsbevolking. 

Met betrekking tot de vraag of de gezinsbenadering in de Algemene 
Bijstandswet te verenigen is met de derde EG-richtlijn kan het volgende 
worden opgemerkt. Gezinsbijstand wordt ten behoeve van beide partners 
en hun eventuele kinderen toegekend en de hoogte van de bijstand wordt 
afgestemd op de behoefte van de leefeenheid. Daarbij wordt geen onder-
scheid gemaakt naar geslacht, zodat er van ongelijke behandeling in deze 
zin geen sprake is. Op zich zelf is een verwijzing naar de echtelijke staat of 
gezinssituatie niet door de richtlijn verboden, mits uit deze verwijzing geen 
discriminerende gevolgen voortvloeien. Daarmee wordt voor wat betreft 
het beginsel van gezinsbijstand in de Algemene Bijstandswet de vraag 
gericht op de beoordeling of de hantering van dit beginsel indirect discri-
minerende gevolgen voor vrouwen met zich mee zou brengen. 

Het College ABW is blijkens zijn advies van 10 mei 1985 eveneens van 
mening, dat de bijstandsverlening aan de derde EG-richtlijn dient te 
worden getoetst. Naar het oordeel van het College brengt dit ten aanzien 
van de bijstandsverlening evenwel niet met zich mee dat ieder individu 
recht op uitkering behoort te hebben, ongeacht zijn echtelijke staat of 
gezinsomstandigheden. Voorzover het uitkeringssysteem door rekening te 
houden met de gezinssituatie een vermoeden van indirecte discriminatie 
zou scheppen, wordt dit vermoeden weerlegd door een objectieve recht-
vaardigingsgrond, namelijk het garanderen van het relevante sociaal 
minimum, dat aan het uitkeringssysteem ten grondslag ligt. Wij delen dit 
oordeel van het College. 
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In het interimadvies van de Emancipatieraad (advies van 12 april 1984 
naar aanleiding van de adviesaanvraag over de stelselherziening), stelt de 
Raad dat het in artikel 5 van de Algemene Bijstandswet neergelegde 
beginsel van gezinsbijstand een vorm van directe discriminatie zou zijn. Op 
grond van het voorgaande delen wij deze opvatting niet. Voorts is de Raad 
van mening dat de hantering van de gezinsmiddelentoets een vorm van 
indirecte discriminatie inhoudt, omdat het bijstandsrecht van de ene 
partner afhankelijk is van het inkomen van de andere partner en vrouwen 
in het algemeen vaker hun uitkeringsrecht verliezen daar zij een verdienende 
partner hebben. De Raad tekent hierbij echter aan, dat het discriminerend 
karakter aan de benadeling wordt ontnomen, wanneer de maatschappelijke 
belangen zo zwaar zijn dat het gemaakte benadelende onderscheid gerecht-
vaardigd kan worden geacht. 

Niet onderschreven kan worden dat met de gezinsmiddelentoets op zich 
een onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw. Inderdaad is het zo, 
dat als gevolg van de geringere arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen 
in vergelijking met gehuwde mannen, de verdeling van inkomen uit of in 
verband met arbeid ongelijk is. Dit leidt ertoe dat er vaker geen recht op 
bijstand bestaat vanwege de middelen van de gehuwde man dan vanwege 
de middelen van de gehuwde vrouw. Het is echter niet juist te stellen dat 
door de gezinsmiddelentoets vrouwen vaker hun uitkeringsrecht verliezen 
(dan wel geen recht kunnen doen gelden) dan mannen. In die gevallen 
waarin de gezinsmiddelentoets leidt tot geen of een beperkte bijstand, 
heeft dit betrekking op man en vrouw te zamen. 

Het loslaten van de gezinsmiddelentoets zou neerkomen op het toekennen 
van individuele uitkeringsrechten en het afzien van de onderhoudsplicht 
van gehuwden. In het voorgaande is aangegeven dat dit in de huidige 
maatschappelijke omstandigheden niet verantwoord is. Wij zijn dan ook 
van mening dat aan het beginsel van gezinsbijstand met de daarbij beho-
rende middelentoets belangen van zodanig gewicht zijn verbonden dat de 
daaruit voortvloeiende effecten niet als indirect discriminerend mogen 
worden beschouwd. 

In de uitvoeringspraktijk van de wet komt het overigens wel voor dat 
alleen de gehuwde man als rechthebbende op gezinsbijstand wordt 
beschouwd. In verband hiermee is het gewenst in de wet te expliciteren, 
dat de gezinsbijstand aan beide echtgenoten gelijkelijk toekomt. Dit heeft 
met name betrekking op het verrichten van de aanvraag, de uitbetaling en 
het indienen van bezwaar of beroep. Het uitdrukkelijk toekennen van gelijke 
bevoegdheden doet geen afbreuk aan het beginsel van gezinsbijstand. In 
het navolgende wordt voorts toegelicht op welke wijze een verzelfstandiging 
van uitkeringsrechten kan worden gerealiseerd. Daarnaast worden enige 
bepalingen aangepast, die wel als (direct) discriminerend in de zin van de 
derde EG-richtlijn zijn te beschouwen. Bij het toekennen van de gezinsbij-
stand wordt de gemeente waar de man of vader zich bevindt, bij voorrang 
als gemeente van bijstand aangemerkt (artikel 15) en komt met betrekking 
tot de gezinsbijstand de bevoegdheid tot het indienen van een bezwaarschrift 
als bedoeld in artikel 36 van de Algemene Bijstandwet bij voorrang aan de 
man of vader toe (artikel 37). Deze artikelen worden thans in overeensterrv 
ming met de richtlijn gebracht. 

2.5. Splitsing van uitkeringsrechten 

Met inachtneming van een blijvende afstemming van de bijstand aan 
gehuwden op de behoeften en middelen van de gezinseenheid, zou een 
zekere verzelfstandiging in de Algemene Bijstandwet kunnen worden 
ingevoerd door de 100%-norm voor een echtpaar te splitsen in een norm 
van 50% voor beide partners. Aan splitsing van de normuitkering blijft dan 
handhaving van de middelentoetsten aanzien van beide partners verbonden. 

Bij de huidige middelentoets is de maximale vrijlating van inkomsten en 
vermogen gerelateerd aan de norm voor een echtpaar. Bij splitsing van de 
100%-norm in tweemaal 50% kan worden overwogen de individuele 
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vrijlating van middelen aan de 50%-norm te relateren. Dit zou betekenen 
dat voor de partners de individuele vrijlating elk de helft bedraagt van het 
huidige gezinsmaximum. Een dergelijke vorm van verzelfstandiging biedt 
de partners nimmer financieel voordeel en kan nadelig zijn wanneer slechts 
een van beiden over inkomen, c.q. vermogen beschikt in verband met de 
halvering van de vrijlating ten opzicht van het huidige gezinsmaximum. 
Om dit nadelig effect te voorkomen, zou in het geval één partner over 
eigen middelen beschikt de individuele vrijlating gesteld moeten worden 
op het huidige gezinsmaximum. 

Voor de andere partner, die eigen middelen gaat verwerven, zou dan 
geen vrijlating kunnen gelden. Zou ook deze immers over een zelfde 
vrijlating ter hoogte van het huidige gezinsmaximum kunnen beschikken, 
dan zou er sprake zijn van een verdubbeling van de totale vrijlating voor 
het echtpaar. Dit zou in de inkomenssfeer een maximale vrijlating van 30% 
van het nettominimumloon betekenen, waarmee het sociaal minimum 
voor een gezin ver wordt overschreden. Dit is in verhouding tot bijvoorbeeld 
een echtpaar met een gezamenlijk inkomen uit arbeid op het niveau van 
het minimumloon niet aanvaardbaar. Zowel uit oogpunt van uitgavenbe-
heersing als op grond van inkomenspolitieke overwegingen is een verzelf-
standiging, waarbij splitsing van het uitkeringsrecht gepaard gaat met 
verruiming in het vrijlatingsregime, dan ook niet verantwoord. 

Een ander gevolg van een afzonderlijke normuitkering voor beide 
partners betreft de voorwaarde tot het aanvaarden van werk. Bij gezinsbij-
stand op grond van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 
1984, 626) wordt rekening gehouden met een door partners gemaakte 
rolkeuze. Indien partners hebben gekozen voor een traditionele rolverdeling, 
waarbij de man het inkomen verwerft en de vrouw de huishoudelijke en 
gezinstaken verricht, kan dit in beginsel worden aanvaard. Bij bijstands-
rechten voor beide partners afzonderlijk past als uitgangspunt dat aan 
beiden voorwaarden strekkende tot inschakeling in de arbeid worden 
opgelegd, hetgeen dus een verstrakking betekent die in veel gevallen niet 
strookt met de mogelijkheden en verhoudingen binnen het gezin. 

Aan het geschetste verzelfstandigingsmodel, inhoudende splitsing van 
de 100%-norm in tweemaal 50%, een individueeel vrijlatingsmaximum 
gerelateerd aan de 50%-norm en handhaving van de toets op zowel de 
eigen middelen als op die van de partner, zijn dus nadelen verbonden. 
Daaraan moet nog worden toegevoegd de aanzienlijke verzwaring van de 
uitvoering, die deze uitkeringssystematiek met zich zou brengen. Invoering 
van een zodanig model wordt daarom niet overwogen. Een systeem 
waarin elk van de partners over uitkeringsgelden kan beschikken, kan ook 
op eenvoudiger wijze worden bereikt. Met handhaving van de gezinsbijstand, 
inhoudende een uitkeringsnorm van 100% en een toets op de gezamenlijke 
middelen, is het mogelijk een vorm van verzelfstandiging in te voeren door 
beide partners gelijkelijk aanspraak te geven op de gezinsbijstand. Desge-
wenst kunnen zij ieder over de helft van de voor het gezin bestemde 
bijstand beschikken, terwijl het ook mogelijk blijft de gezinsuitkering ten 
behoeve van beiden gezamenlijk te verstrekken. Dit wetsvoorstel bevat een 
daartoe strekkende bepaling. 

Blijkens zijn advies van 10 mei 1985 deelt het College ABW hierboven 
genoemde bezwaren tegen het meest vergaande verzelfstandigingsmodel. 
Het College kan wel instemmen met de wijze van verzelfstandiging zoals 
thans met de toevoeging van een nieuw vierde lid aan artikel 5 wordt 
voorgesteld. Daarbij maakt het College overigens een aantal kanttekeningen. 
Gezien het advies is in de tekst van het nieuwe artikellid het onderscheid 
tussen het verrichten van de aanvraag en de uitbetaling van de bijstand 
aangegeven. Daarbij spreekt het overigens vanzelf, dat de wijze van 
aanvragen en uitbetaling op zich niet bepalend zijn voor de beantwoording 
van de vraag aan wie van de echtelieden voorwaarden kunnen worden 
gesteld. Deze beoordeling behoeft niet van de thans gangbare praktijk af te 
wijken. Naar het gevoelen van het College kan gesplitste uitbetaling 
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problemen geven bij aflossingsverplichtingen, betaling van ziekenfondspre-
mie en huurbetalingen. Wij zijn evenwel van mening, dat de besteding van 
de toegekende bijstand in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 
betrokkenen zelf is. De mogelijkheid van een gesplitste uitbetaling doet 
daaraan niet af. Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van het 
College voegen wij hieraan nog toe, dat een wettelijke bepaling om in 
bepaalde gevallen geen gesplitste betaling te behoeven toe te passen, te 
veel afbreuk zou doen aan de bedoeling van het wetsvoorstel. Evenals 
thans kunnen in bijzondere gevallen bijzondere voorwaarden worden 
gesteld met het oog op een verantwoorde bijstandsverlening die het 
wettelijk recht op een gesplitste uitkering onverlet laten. Wordt bij voorbeeld 
bijstand in een bepaalde vorm of voor een bepaald doel verleend, dan kan 
zonodig voor het totaal van de bijstand een dienovereenkomstige besteding 
worden geëist. Verder merkt het College op dat zonder aanpassing van de 
belastingwetgeving de ongewenste situatie ontstaat, dat de echtelieden 
hun keus voor het al dan niet gesplitst uitbetalen mede van de fiscale 
gevolgen zullen doen afhangen. Deze situatie kan zich niet voordoen 
aangezien door de formulering van het nieuwe vierde lid van artikel 5 van 
de Algemene Bijstandwet in alle gevallen waarbij gezinsbijstand wordt 
verstrekt voor beide echtelieden een recht op bijstand bestaat. Voor beide 
echtelieden is er sprake van een periodieke uitkering in de zin van artikel 
30, onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 die, ongeacht 
aan wie van de echtelieden de bijstand daadwerkelijk wordt uitbetaald, 
fiscaal gezien wordt genoten op het tijdstip waarop de uitkering vorderbaar 
en tevens inbaar is geworden. In materiële zin heeft de fiscale splitsing van 
de gezinsbijstand geen gevolgen voor de hoogte van het netto-gezinsinko-
men voor gezinnen in de bijstand, aangezien de belastingvrije voet voor de 
bijstandsontvangende partij gelijk is aan de som van de belastingvrije 
voeten voor beide echtelieden in de toekomstige situatie. Het bovenstaande 
heeft overigens ook betrekking op samenwonende ongehuwde partners. 

De gemeenten zullen geconfronteerd worden met de noodzaak tot enige 
aanpassingen op het administratief-technische vlak bij de verwerking van 
de gezinsbijstand. Deze aanpassingen betekenen met name, dat na het 
verstrijken van het kalenderjaar er voor beide echtelieden afzonderlijk een 
loonbelastingkaart bij de inspecteur der directe belastingen moet worden 
ingeleverd alsmede dat aan beide echtelieden een jaaropgave van de 
verleende bijstand en de daarover ingehouden loonbelasting en premies 
volksverzekeringen moet worden verstrekt. 

Gezien de omstandigheid dat de bijstand in netto-termen verleend wordt 
en dat de belasting- en premieafdracht plaatsvindt op basis van het vaste 
bijstandspercentagetarief, kunnen de noodzakelijke aanpassingen in de 
uitkeringsadministratie, zeker indien deze geautomatiseerd is, op betrekkelijk 
eenvoudige wijze worden doorgevoerd. Dit temeer indien hierbij betrokken 
wordt, dat ingevolge de Wet op de loonbelasting de inhoudingsplichtigen 
verplicht zijn op de loonbelastingkaart van de gehuwde man of vrouw de 
personalia van de echtgenoot te vermelden. 

3. Gelijke behandeling van gehuwde en samenwonende ongehuwde 
partners 

3.1. Algemeen 

In hoofdstuk 2 is ruim aandacht besteed aan de uitgangspunten van de 
Algemene Bijstandswet, geformuleerd in de adviesaanvraag aan SER en 
Emancipatieraad, op grond waarvan de bijstand wordt afgestemd op de 
minimumbehoeften afhankelijk van de leefsituatie, op de eigen middelen 
en de gezinsmiddelen, en op het betoonde besef van verantwoordelijkheid. 
Daarbij is tot uitdrukking gebracht dat deze beginselen in de opvatting van 
de regering wezenlijk zijn voor de vervulling van de minimumbehoeftefunctie 
in de sociale zekerheid, ook in een herzien stelsel van sociale zekerheid. 
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In de adviesaanvraag wordt gesteld, dat juist in verband met de mini-
mumbehoeftefunctie het streven naar gelijke rechten en plichten voor 
gehuwden en ongehuwd samenlevenden van groot belang is. Ongehuwd 
samenlevenden verkeren wat betreft behoefte en draagkracht niet in een 
andere positie dan gehuwden, zodat gelijke behandeling in de rede ligt. In 
zijn advies van 29 juni 1984 over de hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel 
van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid onder-
schrijft de SER dit standpunt en spreekt als oordeel uit, dat gehuwden en 
niet gehuwden die in sociaal-economisch opzicht in vergelijkbare omstan-
digheden verkeren als gehuwden op gelijke wijze dienen te worden behandeld. 

De Emancipatieraad is het niet eens met de gelijkstelling van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden op de wijze die het kabinet voor ogen 
staat. De Raad meent dat hiermede een weg wordt ingeslagen die tegenge-
steld is aan die welke leidt tot het uit emancipatoir oogpunt gewenste 
einddoel van een geïndividualiseerd stelsel van sociale zekerheid. In zijn 
advies van 27 augustus 1984 over de herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid stelt de Raad dat wanneer een verdere gelijkstelling van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden wordt voorgesteld deze zou moeten gaan 
in een richting van grotere financiële zelfstandigheid van partners ten 
opzichte van elkaar. 

Wij zijn echter van mening dat er met betrekking tot de minimumbehoef-
tefunctie, waar behoefte en draagkracht van de leefeenheid centraal staan, 
geen reden is onderscheid te maken tussen gehuwden en samenwonende 
ongehuwde partners. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel 
Toeslagenwet is hieraan een nadere beschouwing gewijd. 

3.2. De huidige gelijke behandeling in materiële zin 

Het beginsel van de wet, dat de bijstand aan gehuwden als gezinsbijstand 
wordt verleend, is neergelegd in artikel 5. Dit artikel houdt verband met het 
bepaalde in artikel 1, tweede lid, dat de bijstand wordt afgestemd op de 
omstandigheden en mogelijkheden van persoon èn gezin. In de toelichting 
op artikel 5 wordt hieromtrent onder meer vermeld: «De persoon zal in het 
geheel van zijn relatie tot zijn omgeving moeten worden bezien en met 
name ook in zijn verband tot het gezin waartoe hij behoort. De mate van 
bijstandsverlening is afhankelijk van de gezamenlijke middelen van de 
gezinsleden en van de gezamenlijke behoeften» Dit is wezenlijk voor de 
minimumbehoeftefunctie van de bijstand. Hierdoor wordt zowel de 
toereikendheid van de verleende bijstand voor de gezinseenheid als het 
aanvullende karakter van de bijstandsverlening op in het gezin aanwezige 
eigen middelen gewaarborgd. 

Ingevolge het derde lid van artikel 5 wordt bij het verlenen van gezinsbij-
stand rekening gehouden met de burgerrechtelijke onderhoudsplicht. Dit 
betekent echter niet dat afstemming van de bijstand op de gezamenlijke 
middelen en behoeften is beperkt tot onderhoudsplichtigen. Zoals hiervoor 
aangegeven steunt het verlenen van gezinsbijstand primair op het behoef-
tebeginsel, neergelegd in artikel 1 van de Algemene Bijstandswet. Daarom 
wordt voor personen, die weliswaar - formeel gezien - niet als gehuwde 
partners een gezin vormen, maar waarvan de situatie - materieel gezien -
uit oogpunt van bijstandsverlening niet feitelijk verschillend is, de bijstand 
eveneens afgestemd op de gezamenlijkheid. 

De Kroon heeft zich sedert de invoering van de Algemene Bijstandswet 
in haar uitspraken in beroep omtrent geschillen over (analoge) toepassing 
van artikel 5 ten aanzien van ongehuwd samenlevenden steeds in deze zin 
uitgesproken. In deze jurisprudentie is het begrip «economische eenheid» 
ontwikkeld. In de recente jurisprudentie wordt gesproken over «een situatie 
die zich feitelijk niet onderscheidt van die als bedoeld in artikel 5». Dit sluit 
aan op de volgende passage in de memorie van antwoord van de regering 
bij de behandeling van de ontwerp-Algemene Bijstandswet: «In de gevallen 
waarin niet (meer) van een gezin in de zin der wet gesproken kan worden, 
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maar waarin de situatie niet fundamenteel van de gezinssituatie verschilt, 
zal de hoogte van de bijstand zich zo nauw mogelijk bij de werkelijkheid 
moeten aansluiten». 

Ten aanzien van de Algemene Bijstandswet wordt in de adviesaanvraag 
aan de SER en de Emancipatieraad vermeld dat bij toepassing hiervan 
materieel reeds sprake is van gelijke behandeling, zij het beperkt tot 
man/vrouw relaties en dus niet van partners van hetzelfde geslacht. 
Aangekondigd wordt dat de Algemene Bijstandswet zal worden aangepast 
ten einde tot een zoveel mogelijk gelijke behandeling te komen, waarbij 
geen onderscheid wordt gemaakt naar burgerlijke staat of geslacht. 

3.3. Wettelijke regeling van de gelijke behandeling 

Bij de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 was er sprake 
van een zodanig overheersen van het traditionele gezinsverband, dat een 
wettelijke regeling voor de bijstandsverlening aan ongehuwd samenleven-
den - waarbij toen gewezen werd op concubinaten - niet opportuun werd 
geacht. Het was in die omstandigheden ook begrijpelijk dat de aandacht 
voor een gelijke behandeling in het kader van de bijstandsverlening met 
name uitging naar situaties, vergelijkbaar met het (traditionele) gezin. Dit 
leidde onder meer tot de niet gelijke behandeling van ongehuwd samenle-
venden van verschillend en gelijk geslacht. 

Door het opnemen van een nieuw artikel 5a in de wet wordt nu geforma-
liseerd dat de bijstand aan niet gehuwde personen, die een duurzaam 
gezamenlijke huishouding voeren en van wie de situatie ook overigens niet 
feitelijk verschilt van die van gehuwde partners, op overeenkomstige wijze 
wordt vastgesteld als de bijstand aan echtelieden ingevolge artikel 5. 
Daarbij is expliciet aangegeven dat dit betrekking heeft op personen van 
verschillend of gelijk geslacht, dus ook op twee mannen of twee vrouwen 
die als partners samenleven. 

Voor een wettelijke regeling is temeer aanleiding, omdat de maatschap-
pelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een sterke toename van het 
verschijnsel van en de vormen van ongehuwd samenleven, waarop de SER 
eveneens wijst; een verschijnsel waarmee de uitvoeringspraktijk van de 
bijstandsverlening in steeds toenemende mate wordt geconfronteerd. Dit 
betreft vooral twee categorieën, die sterk in het cliëntenbestand zijn 
vertegenwoordigd: gescheidenen, die met een nieuwe partner gaan 
samenleven zonder opnieuw een huwelijk aan te gaan, en (werkloze) 
jongeren die ongehuwd gaan samenleven. 

3.4. Uitgangspunten bij de gelijke behandeling 

De gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenlevenden 
moet situaties betreffen die zowel economisch als sociaal gezien echt 
vergelijkbaar zijn en waarin dus de betrokken personen als partners zijn te 
beschouwen. Dit komt ook tot uiting in de jurisprudentie. Vandaar dat in de 
wettekst als criterium is opgenomen dat er sprake moet zijn van een 
duurzaam gezamenlijke huishouding en van een situatie die ook overigens 
niet feitelijk verschilt van die van gehuwden. 

Immers, de gelijkstelling in het kader van de bijstandsverlening van 
ongehuwd samenlevenden met gehuwden betekent niet alleen dat wordt 
rekening gehouden met de besparende werking van het voeren van een 
gezamenlijke huishouding (100%-norm). Ook wordt ermee rekening 
gehouden dat de partner, die over eigen inkomsten of vermogen beschikt, 
daarmee kan voorzien in de noodzakelijke bestaanskosten van de leefeen-
heid. Bijstand wordt slechts verleend in aanvulling op ontoereikende eigen 
middelen van een of beide partners. Dit afstemmen van de bijstand op de 
gezamenlijke behoeften en middelen is alleen verantwoord als er gezien de 
omstandigheden mag worden uitgegaan van een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor de bestaanskosten. 
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In de uitvoeringspraktijk zal men van geval tot geval moeten beoordelen 
of er sprake is van een situatie die vergelijkbaar is met die van gehuwde 
partners. Daarvoor kunnen geen absolute maatstaven worden aangelegd. 
Wel is het mogelijk enkele elementen aan te geven die bij de beoordeling 
van groot belang zijn. 

1. Het voeren van een gezamenlijke huishouding is een noodzakelijk 
voorwaarde, die echter niet de enige doorslaggevende is. Er zijn situaties te 
onderscheiden waarin twee mensen een gezamenlijke huishouding voeren, 
maar die niettemin niet zijn te vergelijken met een huwelijk (te denken valt 
aan twee verwanten). Ook kunnen twee personen formeel op verschillende 
adressen zijn ingeschreven, terwijl zij in feite toch een gezamenlijke 
huishouding voeren (bij voorbeeld schijnverlatingen). 

2. Van belang is voorts de wijze waarop personen zich aan hun omgeving 
presenteren. Bedoeld zijn hier de uiterlijk waarneembare omstandigheden 
die zonder ongeoorloofde inbreuk te plegen op de privacy van de betrokke-
nen kunnen worden getoetst. 

3. Een derde factor van belang betreft de vraag of er sprake is van een 
zekere duurzaamheid. In een circulaire aan de gemeenten van de Staatsse-
cretaris van CRM van 5 mei 1976 (kenmerk BU/XX/39 840) betreffende de 
zogenaamde kennismakingsperiode, zijn hieromtrent richtlijnen gegeven. 
Wanneer de cliënt meldt dat deze is gaan samenwonen met een partner, 
waarbij nog niet duidelijk is dat dit tot een duurzame situatie zal leiden, kan 
de bijstandsverlening zonder middelentoets op die partner nog op dezelfde 
wijze worden voortgezet gedurende drie maanden. Indien daartoe aanleiding 
is kan deze termijn worden verlengd tot maximaal zes maanden. 

Uit deze punten van beoordeling blijkt dat de wettelijke gelijkstelling van 
ongehuwde partners met gehuwden niet beperkt is tot vergelijkbare 
gezinssituaties in meer traditionele zin, zoals relaties in de vorm van 
«concubinaten». De gelijkstelling heeft betrekking op alle situaties die in 
sociaal en economisch opzicht niet wezenlijk verschillen van die van 
gehuwden. Op de aspecten die bij de beoordeling een rol spelen wordt in 
de toelichting op artikel 5a nog nader ingegaan. Ten opzichte van de 
huidige praktijk zal dit nieuwe artikel aan de hand van de genoemde 
beoordelingselementen in sommige gevallen tot een striktere toepassing 
kunnen leiden. Onder meer vloeit hieruit voort dat degenen die een relatie 
met elkaar hebben maar elk een eigen huishouding voeren niet onder de 
werking van de artikelen 5 en 5a vallen. In andere gevallen kan er sprake 
zijn van een ruimere toepassing, met name doordat de werking van artikel 
5a is uitgebreid tot partners van hetzelfde geslacht. Voor het merendeel 
van de gevallen brengt deze formalisering van gelijke behandeling van 
ongehuwd samenlevenden en gehuwden in de wetgeving echter geen 
verandering ten opzichte van de bestaande praktijk. 

Zoals blijkt uit zijn advies van 23 augustus 1985 kan het College ABW 
instemmen met het uitgangspunt, dat er in de uitkeringsregelingen die 
voorzien in de minimumbehoeftefunctie van het stelsel van sociale zekerheid, 
geen reden is om onderscheid te maken tussen gehuwden en samenwo-
nende ongehuwde partners, aangezien de formalisering van de relatie door 
middel van het huwelijk niet tot een andere situatie leidt met betrekking tot 
de draagkracht en behoefte van de leefeenheid. Verder is het College van 
oordeel dat een zelfde regime moet gaan gelden in het kader van de 
minimumbehoeftefunctie van het stelsel van sociale zekerheid. Dit wordt 
bereikt met de onderhavige wijziging van de Algemene Bijstandswet en de 
introductie van analoge bepalingen in de Toeslagenwet, de Wet inkomens-
voorziening oudere werkloze werknemers, en de Algemene Ouderdomswet. 

Het College onderkent als voordeel in de benadering als opgenomen in 
dit wetsvoorstel, dat er een zekere uniformering plaatsvindt van de toet-
singselementen, die in de uitvoering worden gehanteerd, verder dat is 
voorzien in een gelijke behandeling van partners van verschillend en gelijk 
geslacht en dat er een verduidelijking wordt gegeven van de positie van 
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lat-relaties in het kader van de bijstandsverlening. Verder kan het College 
er mee instemmen dat de uitvoeringspraktijk die ter zake bij de bijstands-
verlening is gegroeid een basis krijgt in de wet in plaats van in de jurispru-
dentie. Anderzijds meent het College evenwel dat de hiervoor aangegeven 
toetsingselementen ertoe kunnen leiden dat het noodzakelijk kan zijn, dat 
inbreuk wordt gemaakt op de privacy van betrokkenen, en dat zij als 
leidraad voor de uitvoering niet voldoende duidelijk zijn om woningdelers 
van samenwonende partners te onderscheiden. 

Naar onze mening bevatten de gestelde criteria wel voldoende mogelijk-
heden om woningdelers van samenwonende partners te onderscheiden. 
De omschrijving van de categorie woningdelers is opgenomen in het 
Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1985, 132). Woningdelers (een 
bijzondere groep van alleenstaanden) moesten overigens ook al vóór de 
invoering van de woningdelersnorm worden onderscheiden van de 
categorie samenwonende partners. 

Zoals hiervoor reeds aangegeven, ligt het onderscheid met name in de 
beantwoording van de vraag of de omstandigheden het voldoende aanne-
melijk maken, dat de betrokkenen een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
dragen voor de bestaansvoorziening. Dit blijkt in de eerste plaats uit de 
door betrokkenen zelf verstrekte informatie. In geval van vermoeden of 
aanwijzingen dat de verstrekte inlichtingen niet met de werkelijke situatie 
overeenkomen, zal nadere informatie moeten worden ingewonnen. Het 
antwoord op de bovengenoemde vraag kan, van geval tot geval verschillend, 
blijken uit een samenstel van uiteenlopende omstandigheden. De op dit 
vlak reeds bestaande jurisprudentie geeft dit aan. Naar onze mening kan, 
zoals hiervoor reeds aangegeven, bij de beoordeling worden volstaan met 
uiterlijk waarneembare omstandigheden. Waar niet kan worden volstaan 
met een beoordeling van uitsluitend de formele situatie, maar een beoor-
deling van feitelijke omstandigheden noodzakelijk is, kan zeker in deze 
materie een zekere privacy-gevoeligheid niet worden uitgesloten. Ook het 
College erkent wel dat dit niet altijd kan worden voorkomen. Een ongeoor-
loofde inbreuk op de privacy van de betrokkenen is hierbij naar onze 
opvatting niet aan de orde. 

De conclusie van het College is, dat het instemt met deze formalisering 
van de gelijkstelling in de wet, welke voortbouwt op de uitvoeringspraktijk 
van de bijstandsverlening. Bezien vanuit de ontwikkeling van de Algemene 
Bijstandswet acht het College dit een voor de hand liggende stap. Het 
College ziet het voorliggende voorstel echter als een tijdelijke oplossing. 
Wij zijn van oordeel dat de maatschappelijke ontwikkelingen op termijn 
mogelijk tot een bijstelling en nadere afgrenzing van dit begrip kunnen 
leiden. Gezien de gegroeide bijstandspraktijk en de wenselijkheid om nu op 
het gehele veld van de sociale zekerheid tot een gelijke behandeling te 
komen, biedt naar ons oordeel het voorliggende voorstel voorshands de 
beste mogelijkheden. 

In een bijlage bij zijn brief van 22 augustus 1985 betreffende de stelsel-
herziening sociale zekerheid plaatst de VNG enige kanttekeningen bij de 
voorgestelde wetgeving betreffende de gelijkstelling van ongehuwd 
samenwonende partners met gehuwden. Deze beschouwing biedt naast 
het advies van het College ABW geen nieuwe gezichtspunten. De suggestie 
om cliënten zelf meer te betrekken in de vaststelling van de woonsituatie 
aan de hand van een inlichtingenformulier biedt evenmin nieuwe aankno-
pingspunten voor de uitvoeringspraktijk. Ook nu al wordt de noodzakelijke 
informatie in de eerste plaats ingewonnen bij de aanvrager van bijstand 
zelf. 

4. Noodzaak van regelgeving en financiële gevolgen 

In het kader van terughoudendheid met regelgeving is het wetsvoorstel 
getoetst aan de aanwijzingen ter zake. Naar aanleiding daarvan wordt het 
volgende opgemerkt. 
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De doelstelling van het wetsvoorstel is aangegeven in de hoofdstukken 2 
en 3. Wijziging van de wet zelf is noodzakelijk. De inhoud van de gewijzigde 
bepalingen leent zich niet voor regulering in het kader van de uitvoering. 

Met betrekking tot de samenhang met andere in voorbereiding zijnde 
regelingen wordt verwezen naar de voorstellen tot invoering van een Wet 
inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers, van een Toeslagenwet 
en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet. 

De handhaving van het beginsel van gezinsbijstand en de daarbij 
behorende middelentoets betekent dat in de criteria voor de vaststelling 
van de bijstand geen wijziging komt. De betreffende nadere regelgeving 
behoeft derhalve niet te worden gewijzigd of aangevuld. De aanspraak op 
en hoogte van de gezinsbijstand blijven immers gelijk. De wetswijziging 
met betrekking tot een zekere verzelfstandiging van uitkeringsgerechtigden 
heeft dan ook geen financiële gevolgen voor de bijstandsuitgaven. 

Zoals aangegeven onder 3.4 zal de formalisering van de gelijke behande-
ling van gehuwd en ongehuwd samenwonende partners in de wetgeving 
deels tot een beperktere toepassing kunnen leiden. 

Anderzijds kan er sprake zijn van een ruimere toepassing door de 
uitbreiding tot partners van hetzelfde geslacht. Voor het merendeel van de 
gevallen ontstaat geen verandering ten opzichte van de huidige praktijk. Er 
zijn daardoor al met al geen financiële gevolgen van enige betekenis te 
verwachten. 

De herziening van de domiciliebepaling in artikel 15 en van artikel 37 met 
betrekking tot het indienen van bezwaarschriften betekent een betere 
aansluiting bij het beginsel dat de bijstand ten behoeve van het gezin 
wordt verleend, waarbij geen onderscheid tussen man en vrouw wordt 
gemaakt. Er is daarbij sprake van een verduidelijking in de wetgeving, die 
geen verdere regulering en geen verzwaring van bestuurlijke lasten met 
zich brengt. 

Uit het voorstaande volgt, dat een toename van de met de uitvoering 
gemoeide bestuurlijke lasten tot een minimum is beperkt. Er ontstaat een 
wat grotere belasting als gevolg van de mogelijkheid tot afzonderlijke 
uitkeringen aan man en vrouw en mogelijkerwijs als gevolg van de gelijk-
stelling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Voor het overige zij 
in dit verband verwezen naar de slotpassage van onderdeel 2.5. 

Ten slotte worden op het vlak van handhaving van regelgeving en 
geschillenbeslechting geen problemen verwacht in verband met deze 
wetswijziging. De bestuurlijke handhaving (toezicht, behandeling domicilie-
zaken) wordt er ten opzichte van de huidige situatie niet door bemoeilijkt. 
Voor het niet inwilligen van een verzoek om de bijstand aan man en vrouw 
ieder voor de helft uit te keren is geen aanleiding. Bezwaarschriften in 
verband met gezinsbijstand zullen daardoor niet in aantal toenemen. 
Ingediende bezwaren tegen bijstandbeslissingen zullen gericht blijven op 
de rechten en plichten in verband met de gezinsbijstand zelve, zoals dit 
thans ook het geval is. Enige toename van geschillenbeslechting is als 
gevolg van de uitbreiding van de gelijkstelling met partners van het zelfde 
geslacht mogelijk. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 5, vierde lid 

Zoals in het algemeen gedeelte tot uitdrukking is gebracht wordt met 
deze bepaling - onverlet het beginsel van de gezinsbijstand - aan beide 
gehuwde partners een gelijke aanspraak op de voor hen geldende gezins-
uitkering toegekend. Hoe de partners deze aanspraak wensen te effectueren, 
wordt aan henzelf overgelaten. Wanneer één van beiden de bijstand 
aanvraagt, wordt de ander - behoudens bewijs van het tegendeel - geacht 
daarmee in te stemmen. Dit ten behoeve van een doelmatige uitvoering. 
Deze bepaling waarborgt voorts dat de partner op elk moment uitbetaling 
van de helft van de gezinsuitkering op zijn of haar naam kan verlangen. 
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Artikel 5a, eerste lid 

Of de situatie van niet gehuwd samenwonenden al dan niet feitelijk 
verschilt van die van gehuwde partners, is afhankelijk van hun omstandig-
heden. Dit vereist een beoordeling van geval tot geval, die inherent is aan 
de noodzaak van afstemming van de bijstand op de omstandigheden en 
mogelijkheden van persoon en gezin. 

De cliënt heeft de wettelijke verplichting om diens omstandigheden op 
de juiste wijze aan te geven en het uitvoeringsorgaan van een wijziging in 
de omstandigheden in kennis te stellen. Wanneer de gemeente gronden 
aanwezig acht om aan te nemen dat de verstrekte informatie onjuist is, dan 
moet de cliënt aannemelijk maken dat de gegeven informatie over zijn of 
haar omstandigheden overeenkomt met de werkelijke situatie. Gebeurt dit 
niet of onvoldoende dan kan het uitvoeringsorgaan een van de opgave van 
de cliënt afwijkende beslissing over de bijstandsverlening nemen. Het recht 
van bezwaar en beroep geeft voldoende waarborg dat de omstandigheden 
dan nader worden getoetst. Bovendien hebben de verschillende wettelijke 
mogelijkheden om aan het verstrekken van onjuiste gegevens gevolgen te 
verbinden een preventieve werking, mits de cliënten daarover vooraf 
voldoende worden geïnformeerd. 

Voor een leefeenheid die in sociaal en economisch opzicht gelijk te 
stellen is met een huwelijk is het criterium «partner» essentieel. Eerst dan 
mag worden uitgegaan van de aanwending van de eigen middelen van de 
partner(s) voor de noodzakelijke kosten van de leefeenheid en een daarop 
afgestemde bijstandsverlening. Het feit of al dan niei de financiële middelen 
worden samengevoegd, is hiervoor niet maatgevend. Ook gehuwden 
kunnen hun inkomsten, respectievelijk uitgaven gescheiden houden. Het 
criterium partners brengt met zich dat in elk geval de volgende categorieën 
niet onder de werking van artikel 5a vallen: cliënten met één of meer 
kamerhuurders of kostgangers, cliënten die met één of meer anderen 
uitsluitend de woonlasten en vaste lasten delen (de z.g. woningdelers) en 
samenwonende verwanten. 

In de uitvoeringspraktijk en in de jurisprudentie wordt de vraag of twee 
personen als partners zijn te beschouwen (indien zij dit zelf ontkennen) van 
geval tot geval beoordeeld door een afweging van alle feiten en omstan-
digheden. Daarbij zij opgemerkt dat deze afweging in het algemeen niet tot 
een verdere conclusie kan leiden dan dat het aannemelijk is dat er al dan 
niet sprake is van een met gehuwde partners gelijk te stellen situatie. 
Absolute zekerheid daarover kan, gezien de aard van de materie, veelal niet 
worden verkregen. Indien het gelet op het geheel van feiten en omstandig-
heden aannemelijk is dat er sprake is van een situatie die in sociaal en 
economisch opzicht niet feitelijk verschilt van die van gehuwde partners, is 
het verantwoord de bijstandsverlening daarop af te stemmen. Deze 
gedragslijn vloeit ook voort uit de jurisprudentie. 

Bij de hantering van de in de algemene toelichting genoemde uitgangs-
punten is nog het volgende van belang. Het voeren van een gezamenlijke 
huishouding is als een noodzakelijke voorwaarde geformuleerd, die echter 
- zoals ook in het algemeen deel van de toelichting is aangegeven - niet de 
enige doorslaggevende is. Het wonen op één adres betekent niet altijd dat 
een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Immers ook bij onderhuur-
ders, kostgangers en z.g. woningdelers is er sprake van één adres. Omstan-
digheden welke een indicatie vormen dat een gezamenlijke huishouding 
wordt gevoerd zijn bij voorbeeld het gezamenlijk doen van de huishoudelijke 
uitgaven, de overdracht van het inkomen aan de partner, de inbreng van 
duurzame gebruiksgoederen in het huishouden. 

Bij de beoordeling van de gedragingen van de betrokkenen naar buiten 
toe kan worden volstaan met een toetsing aan de uiterlijk waarneembare 
omstandigheden. Het is niet nodig en in verband met de privacy van de 
betrokkenen ook niet gewenst dat de subjectieve aard wordt vastgesteld 
van de relatie van de cliënt met degene(n) met wie deze samenleeft. Of er 
al dan niet sprake is van een sexuele relatie mag niet maatgevend zijn. Dit 
blijkt ook uit de jurisprudentie ter zake, die als toetsingskader kan fungeren. 
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Uiterlijk waarneembare gedragingen en omstandigheden waaruit bij 
samenwonenden zou kunnen worden afgeleid dat er sprake is van partners 
in de zin van artikel 5a zijn bij voorbeeld het veelal gezamenlijk uitgaan, 
met vakantie gaan, bezoek ontvangen of op bezoek gaan bij familie en 
kennissen; gezamenlijk verhuizen naar een andere woning; uit de relatie 
worden kinderen geboren; de man, c.q. de vrouw treedt feitelijk op als 
vader, c.q. moeder van de kinderen van de ander. 

Voor degenen die gedurende de loondervingsfase (incl. tussenfase) een 
toeslag op grond van de Toeslagenwet hebben ontvangen en daarna 
aanspraak maken op bijstand, vormt dit feit een belangrijke aanwijzing dat 
er sprake is van partners. 

In het voorgaande is aangegeven dat het samenwonen op één adres 
weliswaar een essentieel element is om als partners te worden beschouwd 
maar dat het op zich zelf onvoldoende aanwijzing vormt dat artikel 5a van 
toepassing is. Bij het hebben van, c.q. ingeschreven staan op twee adressen 
kan er toch sprake zijn van partners, namelijk wanneer betrokkenen feitelijk 
op één adres verblijven. 

In dit verband kan bij voorbeeld worden gewezen op het zich in toene-
mende mate voordoende verschijnsel van de zgn. schijnverlatingen. Hierbij 
gaat het om het opgeven van een adres waar men in feite niet verblijft met 
het oogmerk de «verlaten» partner een zelfstandige aanspraak op bijstand 
te geven. Indien er geen sprake is dat de andere partner een eigen huishou-
ding gaat voeren en ook de overige omstandigheden en gedragingen van 
de betrokkenen erop wijzen dat men niet «uit elkaar is gegaan», is het 
aannemelijk dat het samenlevingsverband in feite in stand is gebleven en 
is het uitvoeringsorgaan bevoegd de bijstandsverlening hierop (weer) af te 
stemmen. 

Daarentegen is er geen aanleiding om artikel 5 of 5a toe te passen als de 
cliënt een relatie heeft of houdt met de gewezen partner, die zelf een 
huishouding met de daaraan verbonden kosten voert. 

Artikel 5a, tweede lid 

De aanspraak op de totale uitkering voor beide partners en de wijze van 
uitkering worden op dezelfde wijze geregeld als voor gehuwden op grond 
van artikel 5, vierde lid. 

Artikel 5a, derde lid 

Afgezien van artikel 5 zelf komen de termen gezin, gezinsbijstand en 
artikel 5 in deze wet voor in de artikelen 1, tweede lid, 6, 7, eerste lid, 7a, 
eerste lid, 8, 15, 37 en 56, eerste lid. Aangezien de bijstandsverlening aan 
ongehuwd samenlevende partners thans gelijk geschakeld wordt aan die 
van gehuwde partners, zal dit ook in de overige artikelen, waar het begrip 
gezin op één of andere manier een rol speelt, moeten doorwerken. Het 
onderhavige artikellid strekt daartoe. 

Zo zal bij voorbeeld het voor een gezin vrij te laten bescheiden vermogen 
(artikel 7) eveneens gelden voor de niet gehuwde partners. In het kader van 
verhaal op grond van artikel 56, eerste lid, is sprake van het achteraf 
rekening houden met de middelen van de overige gezinsleden, indien aan 
één van hen afzonderlijk bijstand is verleend. Aangezien ingevolge artikel 
5a bij de verlening van bijstand aan niet gehuwde partners eveneens met 
de gezamenlijke middelen rekening wordt gehouden, is ten aanzien van 
hen het vorenbedoelde verhaal gelijkelijk van toepassing. 

Artikel 5a, vierde lid 

Gezien de gedifferentieerde praktijk en ontwikkelingen, is het noodzakelijk, 
dat eventueel nadere regels kunnen worden gesteld, ten einde het eerste 
lid steeds op de bedoelde wijze toe te passen. 
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Artikel 15 

Volgens de huidige bepaling wordt de gemeente waar de man of vader 
zich bevindt, bij voorrang aangemerkt als gemeente van bijstand. Het 
discriminerend karakter kan aan dit artikel worden ontnomen door het 
domicilie van bijstand te bepalen naar de plaats waar het gezin zich 
bevindt. Een tijdelijk verblijf vaneen van de partners in een andere gemeente 
(bij voorbeeld wegens ziekte of werk) heeft hierop geen invloed. Gedurende 
die periode van verblijf elders wordt het domicilie geacht niet te zijn 
gewijzigd. 

Artikel 37 

De huidige bepaling kent met betrekking tot gezinsbijstand een primaire 
rol aan de man of vader toe waar het gaat om het indienen van een 
bezwaarschrift als bedoeld in artikel 36 en dient derhalve te vervallen. 
Ingevolge het nieuwe artikel 37 komt de bevoegdheid eveneens aan de 
echtgenoot van de aanvrager toe, ook als het gaat om het indienen van een 
bezwaarschrift als bedoeld in de artikelen 34 en 35. Beide echtelieden - en 
ingevolge artikel 5a beide niet gehuwde partners - hebben hiermee 
derhalve gelijke bevoegdheden. 

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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