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' Samenstelling: Leden: Scholten, Poppe 
(PvdA), Weijers (CDA), Kraaijeveld-Wouters 
(CDA), voorzitter, Beckers-de Bruijn (PPR), 
Spieker (PvdA), Moor (PvdA), De Korte 
(VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer (PvdA), 
ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), Rempt-
Halmmans de Jongh (VVD), Leerling (RPF), 
Schutte (GPV), Groenman (D'66), Van der 
Vlies (SGP), Willems (PSP), Brouwer (CPN), 
Oomen-Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), 
Ubels-Veen (EVP), Dales (PvdA), Korthals 
(VVD), Linschoten (VVD), Paulis (CDA), 
Nijhuis (VVD), Bosman (CDA). 
Plv leden: Worrell (PvdA), Hermsen (CDA), 
Van Dam (CDA), Leijnse (PvdA), Alders 
(PvdA), Van Erp (VVD), Van Muiden (CDA), 
Van Nieuwenhoven (PvdA), Salomons 
(PvdA), Hermans (VVD), Nypels (D'66), 
Wolters (CDA), Wöltgens (PvdA), Knol 
(PvdA), Kamp (VVD), De Grave (VVD), 
Evenhuis-van Essen (CDA), Metz (VVD), Van 
der Linden (CDA). 
2 Deze brieven liggen ter inzage op het 
secretariaat van de commissie. 
3 Dit dossier ligt ter inzage op het secretariaat 
van de vaste Commissie voor Ambtenaren-
zaken. 

VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 2 juni 1986 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 voerde 
op 13 maart 1986 mondeling overleg met de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, de heer De Graaf, over een tweetal onder-
werpen. 

In de eerste plaats over de onderhoudseis ingevolge de Algemene 
Kinderbijslagwet (AKW) voor buitenlandse werknemers met een bijstands-
uitkering, van wie het gezin in het land van herkomst verblijft (zie 18 942, 
nrs. 10 en 19), alsmede de brieven aan de commissie gericht onder 
SoZaWe 86-68 en 1092. 

Het tweede onderwerp betrof de eigen inkomstenregeling in het kader 
van de kinderbijslagregeling ten aanzien van wezen. Aanleiding voor deze 
gedachtenwisseling was een adres aan de vaste Commissie voor Ambte-
narenzaken, waarop de staatssecretaris zijn reactie heeft gegeven 
(dossier AZP-84-30)3. 

Van het gevoerde overleg brengt de commissie als volgt verslag uit. 

I. ONDERHOUDSEIS 

Vragen en opmerkingen vanuit de commissie 

De heer Hermsen (C.D.A.) begon zijn betoog met op te merken dat 
aan dit overleg de, met algemene stemmen aanvaarde motie-Kraaijeveld-
Wouters/Paulis ten grondslag ligt (18 942, nr. 10). Deze motie werd 
ingediend tijdens het debat over de Plaats, functie en inhoud van de 
Algemene Bijstandswet (18 942). Reden hiervoor was de vraag of een 
buitenlandse werknemer, die het gezin in het land van herkomst heeft 
wonen, en op grond daarvan voor de Algemene Bijstandswet als alleen-
staande geldt, nog wel in redelijkheid kan voldoen aan de wettelijk 
gestelde onderhoudseis (f56 per week per kind) ingevolge de Algemene 
Kinderbijslagwet. 

De vervolgens door de staatssecretaris gevraagde rapportage aan de 
Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Raden van Arbeid geeft 
een helder overzicht van de bestaande regelingen. Echter, de motie 
verzocht juist een zodanige toepassing van de onderhoudseis te realiseren, 
dat in individuele gevallen een recht op kinderbijslag kan ontstaan. Over 
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de aan de commissie voorgelegde individuele gevallen, die ter kennis 
gebracht zijn van de staatssecretaris, zou dit lid gaarne een uiteenzetting 
vernemen van de bewindsman. 

Ten aanzien van vluchtelingen merkte de heer Hermsen op dat zich zeer 
schrijnende situaties voordoen. Is het wel billijk in deze situaties zo strikt 
vast te houden aan de onderhoudseis, waar alle pogingen in het werk 
gesteld worden om contact te houden met het gezin, schriftelijk zowel als 
telefonisch, met als enig doel gezinshereniging, daarbij ondersteund door 
het Ministerie van Justitie. Is de staatssecretaris bereid te zoeken naar 
een bevredigende oplossing? Onderkend hij tevens de problemen die 
velen ondervinden om met een bijstandsuitkering voor een alleenstaande 
te kunnen voldoen aan de onderhoudseis, in het bijzonder met betrekking 
tot het aanvangskwartaal? Immers, eerst voor volgende kwartalen kan men 
de ontvangen kinderbijslag meetellen als inkomen. 

Tenslotte vroeg de C.D.A.-woordvoerder of de huidige strikte normen 
ten aanzien van beide categorieën, buitenlandse werknemers en vluchte-
lingen, frauduleus handelen niet bevorderen. Te denken ware aan 
het opgeven van drie, in plaats van vier kinderen, voor wie het onderhoud 
geldt om op die wijze te kunnen voldoen aan de onderhoudseis, mede 
gelet op de gebrekkige controle in het buitenland. 

De heer Willems (P.S.P.) schetste in het kort de voorgeschiedenis van 
de onderhoudseis en de discussie tijdens de UCV van 29 april 1985, die 
ertoe heeft geleid dat uiteindelijk de motie-Kraaijeveld-Wouters/Paulis 
werd aangenomen. Hij deed dit omdat hij meende dat de staatssecretaris 
de essentie van het vraagstuk heeft misverstaan, getuige ook de vraag-
stelling aan de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Raden van 
Arbeid. Het rapport bevat daardoor driekwart aan beschrijving van 
categorieën van personen op wie het vraagstuk niet van toepassing is. 

Voor hoevelen geldt het probleem niet of nauwelijks te kunnen voldoen 
aan de onderhoudseis? Kunnen over het aantal, alsmede over de daarmee 
gemoeide financiële middelen, nadere mededelingen worden gedaan? 
Waarom is er overigens systematisch sprake van gerede twijfel ten 
aanzien van het al dan niet kunnen voldoen aan de eis bij gehuwde 
buitenlandse werknemers met het gezin in het land van herkomst, die 
bijstandsgerechtigd zijn? Is hier sprake van discriminatie? Waarom wordt 
deze groep ieder kwartaal getoetst? 

Ten aanzien van vluchtelingen sloot dit lid zich aan bij hetgeen de heer 
Hermsen hierover naar voren bracht. 

De heer Buurmeijer (P.v.d.A) zei geen nog niet gestelde vragen voor 
te kunnen leggen. Hij constateerde dat de meergenoemde motie duidelijk 
is, zo ook de discussie die daaraan voorafging. De Kamer bleek bovendien 
unaniem op dit punt. Tevens meende dit lid dat, hoe ook gedacht moge 
worden over de hoogte van de bijstandsuitkering voor alleenstaanden, 
niet omstreden is dat door de hoogte van de uitkering het onderhoud van 
kinderen daardoor niet in gevaar mag komen. Omdat zowel ten aanzien 
van gehuwde «alleenstaande» uitkeringsgerechtigde buitenlandse 
werknemers als ten aanzien van vluchtelingen zich problemen voordoen 
met de onderhoudseis deed hij de suggestie dat de staatssecretaris 
overleg zal voeren met de Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders 
(NCB) en met de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN). Bij die 
organisaties komen de gegevens binnen van individuele schrijnende 
gevallen. De uitkomsten van dat overleg zouden dan ter kennis van de 
Kamer gebracht dienen te worden. 

De heer Linschoten (VVD.) betreurde het dat de staatssecretaris niet 
is ingegaan in zijn brief op de strekking en inhoud van de motie, waarin 
tot uitdrukking is gebracht dat de toepassing van de onderhoudseis naar 
redelijkheid gehanteerd behoort te worden. Immers, niet valt te ontkennen 
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dat zich problemen voordoen. Daarom ondersteunde hij de suggestie van 
de heer Buurmeijer. 

De heer Dijkman (P.P.R.) verklaarde zich te kunnen aansluiten bij de 
reeds gemaakte opmerkingen en gestelde vragen, omdat daarin blijk 
gegeven is van een grote betrokkenheid met de buitenlandse werknemers 
die het aangaat, en met de vluchtelingen waar het betreft de problemen 
met het voldoen aan de onderhoudseis. 

In aanvullende zin daarop verzocht hij de bewindsman een vervolgon-
derzoek te doen verrichten, toegespitst op de voorgelegde individuele 
gevallen. Tevens verzocht hij de staatssecretaris of deze bereid is de 
Raden van Arbeid aan te schrijven om bij de toetsing van de onderhoudseis 
niet discriminerend te werk te gaan. 

Antwoord van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid 

De staatssecretaris antwoordde bereid te zijn de suggestie van de 
heer Buurmeijer te volgen. Eerst een etmaal voor dit overleg zei hij de 
beschikking te hebben gekregen over de stukken waarin de individuele 
situaties zijn verwoord. De tijd heeft daardoor ontbroken deze stukken 
zorgvuldig te bestuderen. Op grond daarvan zegde hij toe de NCB en de 
VVN te zullen uitnodigen voor een overleg over de onderscheiden 
casus-posities. De Kamer zal verslag gedaan worden van het overleg. 

Tevens zal daarbij ingegaan worden op de, eventueel dan nog niet 
beantwoorde vragen en opmerkingen in dit overleg verwoord. Er zal naar 
worden gestreefd de Kamer uiterlijk eind april 1986 te kunnen informeren, 
wat mede afhankelijk zal zijn van de vraag of de Raden van Arbeid inge-
schakeld moet worden. 

De door de heer Dijkman voorgestelde aanschrijving achtte de 
bewindsman volstrekt overbodig. Er is geen sprake van discriminatie. 
Alleen gerede twijfel is grond voor een onderzoek, wie het ook regardeert. 

I I . EIGEN INKOMSTENREGELING TEN AANZIEN VAN WEZEN 

De heer Hermsen (C.D.A.) schetste de probleemstelling als volgt. 
Omdat het wezenpensioen als eigen inkomen wordt gerekend, worden 
aanspraken op kinderbijslag voor die kinderen geheel of gedeeltelijk 
teniet gedaan. Dit heeft tot gevolg dat de weduwe terugvalt op het 
maximumuitkeringsbedrag AWW. Dit bedrag nu is lager dan het vroegere 
besteedbare inkomen exclusief kinderbijslag. Bovendien mist zij de 
gehele of gedeeltelijke kinderbijslag. De staatssecretaris wijst evenwel in 
de brief van 28 mei 1984 aan de commissie voor Ambtenarenzaken op 
de gevolgen die een andere regeling zou hebben voor bijvoorbeeld de 
studiefinanciering en de ongelijke behandeling die daaruit zou voortvloeien. 
Echter na de inwerkingtreding van de Wet Studiefinanciering, voorzien 
per 1 oktober 1986, zal het vraagstuk zich beperken tot 16- en 17-jarigen. 

Is de bewindsman bereid, in het licht hiervan, naar een oplossing te 
zoeken? 

De staatssecretaris antwoordde dat de heer Hermsen in die zin gelijk 
heeft dat met de inwerkingtreding van de Wet Studiefinanciering het 
probleem in de AKW wordt teruggebracht tot de 16- en 17-jarige 
kinderen. Vanaf 18 jaar zullen studerenden dan een studiefinancierings-
bijdrage ontvangen. Echter, ook voor die wet zal de wezenuitkering als 
eigen inkomen gezien worden, hetgeen van invloed zal zijn op de hoogte 
van de studietoelage. 
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Mede gelet op deze samenhang zei de staatssecretaris niet in staat te 
zijn in dezen een oplossing aan te dragen. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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