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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 

1 Samenstelling: 
Franssen (CDA), voorzitter, Van Dalen (CDA), 
mw. Uijterwaal Cox (CDA), Van de 
Zandschulp (PvdA), Okskamp (PvdA), 
Heijmans (VVD), Van Tets (VVD), mw 
Vonhoff-Luijendijk (VVD), mw. Tiesinga-Aut-
sema, mw Van Leeuwen (PSP), mw Bolding 
(CPN), De Gaay Fortman (PPR), Barendregt 
(SGP), Schuurman (RPF) en Van der Jagt 
(GPV). 

VOORLOPIG VERSLAG VAIM DE VASTE COMMISSIE VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 16 september 1986 

Voor een algemene inleiding wordt verwezen naar het voorlopig 
verslag naar aanleiding van wetsvoorstel 19261. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat in de Tweede 
Kamer bij de behandeling van dit wetsvoorstel gesproken is over de 
positie van de achterblijvende echtgenote, indien haar man (van Turkse 
nationaliteit) zijn militaire dienstplicht in herkomstland vervult. 

Volgens de staatssecretaris prevaleert de onderhoudsplicht van het 
huwelijk en heeft de achterblijvende echtgenote geen eigen titel voor 
recht op bijstand. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden de volgende vragen. 
a. Maakt het verschil uit als in een dergelijke situatie sprake is van 

ongehuwd samenwonen? (Afwezigheid van wettelijke onderhoudsplicht). 
b. Maakt het verschil uit als de achterblijvende echtgenote de Neder-

landse nationaliteit bezit? 
c. Wat is vanuit de bijstandssystematiek het verschil met de volgende 

(vaker voorkomende casuspositie): echtpaar (eventueel reeds aangewezen 
op de bijstandsuitkering); de man poetst de plaat en duikt elders op (of 
onder). 

In deze situatie heeft de «verlaten» echtgenote toch een eigen titel voor 
recht op bijstand en zal de gemeente proberen om de verleende bijstand, 
indien mogelijk, te verhalen op de echtgenoot die de echtelijke woning 
verlaten heeft. 

Waarom is de positie van de achterblijvende echtgenote zwakker, 
indien haar man de militaire dienstplicht in herkomstland vervult? 

Waarom wordt dan niet primair gekeken naar de positie van de 
achterblijvende echtgenote en subsidiair naar een eventuele verhaalsmo-
gelijkheid? 

d. Kan inmiddels (tussentijds) verslag gedaan worden van het overleg 
tussen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie 
en van Buitenlandse Zaken over deze problematiek? Indien niet, wanneer 
is dan een rapportage erover aan de Staten-Generaal te verwachten? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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