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's-Gravenhage, 31 januari 1986 

Op 29 april 1985 heeft de vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een uitgebreide commissievergadering (UCV) gehouden 
over de nota «Plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet». 
Tijdens het debat hebben de leden Kraaijeveld-Wouters en Paulis een 
motie (kamerstuk 18 942 , nr. 10) ingediend met betrekking tot de 
onderhoudseis in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). In de motie is 
geconstateerd dat buitenlandse werknemers, van wie het gezin in het 
land van herkomst verblijft terwij l zij zelf een bijstandsuitkering ontvangen, 
in sommige gevallen niet kunnen voldoen aan de in de AKW gestelde 
onderhoudseis. In de motie, die met algemene stemmen door de Tweede 
Kamer is aanvaard, is de regering vervolgens verzocht een zodanige 
toepassing van de onderhoudseis te realiseren, dat in individuele gevallen 
een recht op kinderbijslag kan ontstaan. 

Tijdens hetzelfde debat is tevens aandacht geschonken aan een andere 
problematiek op het terrein van de AKW. Het gaat hier om het recht op 
kinderbijslag van vluchtelingen wier kinderen in het ontvluchte land 
verbl i jven. 

De vraag, of en in hoeverre aanpassing van de bestaande regelgeving 
wenseli jk is, kan naar mijn mening echter eerst worden beantwoord nadat 
voldoende inzicht in de materie is verkregen. Ik heb de leden van de 
commissie ti jdens het debat dan ook toegezegd met de uitvoeringsorganen 
in contact te treden. Bij brief van 12 juni 1985 heb ik de Sociale Verzeke-
ringsbank en de Vereniging van Raden van Arbeid dan ook verzocht mij 
een uitgebreide rapportage te doen toekomen over de toepassing van de 
AKW ten aanzien van hier te lande verblijf houdende buitenlandse werk-
nemers en vluchtel ingen, wier gezinnen buiten Nederland woonacht ig 
zijn. Deze rapportage, gedateerd 16 januari 1986, bied ik u hierbij aan.' 

Uit de rapportage blijkt dat voor het overgrote deel van de in het land 
van herkomst achtergebleven kinderen de onderhoudseis niet relevant is, 
omdat voor kinderen, jonger dan 1 6 jaar en die tot het huishouden 

behoren, het verzorgingsbeginsel geldt. In de gevallen waarin een 
1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek onderhoudsbi jdrage dient te worden geleverd door de verzekerde wordt 
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door de uitvoeringsorganen de zogenaamde acceptatie-gedachte 
gehanteerd. Dit houdt in, dat als regel wordt uitgegaan van de opgave 
met betrekking tot de onderhoudsbijdrage door de betrokkene zelf. In dit 
kader zij erop gewezen dat uit de rapportage uitdrukkelijk blijkt, dat bij de 
beoordeling van de opgegeven onderhoudsbijdrage niet wordt getoetst of 
de opgegeven bijdrage in verhouding staat tot het inkomen van de 
verzekerde. De hoogte van het inkomen van de verzekerde, of de inko-
mensbron speelt derhalve geen enkele rol. 

Ten aanzien van het recht op kinderbijslag voor vluchtelingen blijkt uit 
de rapportage dat zich daar in specifieke situaties wel problemen kunnen 
voordoen. Die problemen hebben voornamelijk betrekking op de onzeker-
heid voor de betrokkene of de overgemaakte onderhoudsbijdrage in geld 
op de bestemde plaats terecht komt. 

Het gaat hier echter niet om een specifiek probleem op het terrein van 
de kinderbijslag. Binnen de praktijk van de uitvoering wordt dit probleem 
het hoofd geboden door verzonden goederenpakketten te accepteren als 
een geleverde onderhoudsbijdrage, mits de verzekerde aantoont welke 
goederen verzonden zijn en welke waarde deze goederen vertegenwoor-
digen. 

In zijn algemeenheid heb ik uit de rapportage door de Sociale Verzeke-
ringsbank en de Vereniging van Raden van Arbeid de conclusie getrokken, 
dat in de uitvoering van de AKW geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
enerzijds verzekerden van wie de kinderen in het buitenland verblijven en 
anderzijds verzekerden wier gezinnen in Nederland verblijven. Aangezien 
voorts uit de rapportage kan worden geconcludeerd dat de vermeende 
problemen waarop de motie-Kraaijeveld-Wouters/Paulis betrekking heeft, 
zich in de praktijk van de uitvoering niet voordoen, zie ik geen aanleiding 
om de bestaande regelgeving op het punt van de onderhoudseis aan te 
passen. 

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