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Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE-

LEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 23 april 1985 
Hierbij bied ik u aan, overeenkomstig mijn toezegging tijdens het 

mondeling overleg dd. 14 november 1984 met de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een overzicht van de uitwerking van 
het bijstandsbeleid in geval van niet-Nederlanders met hun gezin in het 
buitenland. 

Het overzicht is aangevuld met mijn standpunt bij de diverse beschrijvin-
gen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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Bijstand aan niet-Nederlanders met gezin in het buitenland 

Overzicht van de uitwerking van de Algemene Bijstandswet (ABW) in 
geval van niet-Nederlanders waarvan het gezin in net buitenland verblijft. 
De diverse punten zijn voorzien van een beleidsstandpunt. 

a. Gehuwde buitenlanders, waarvan het gezin in het buitenland verblijft en 
de alleenstaandennorm 

Gehuwde buitenlanders met recht op een Rww-uitkering, van wie het 
gezin in het buitenland verblijft en door hen moet worden onderhouden, 
komen in aanmerking voor een uitkering op alleenstaandenniveau. 

Deze situatie vloeit voort uit het feit, dat ingevolge de ABW geen bijstand 
direct of indirect kan worden verleend aan in het buitenland verblijvende 
buitenlanders. Daarvan zou immers sprake zijn indien gezinsbijstand zou 
worden verleend. 

Aan dit principiële punt kan niet voorbij worden gegaan. 
Bovendien is er een ander fundamenteel bezwaar. De in Nederland 

verblijvende gehuwde man ontvangt, als hij niet bij zijn gezin leeft, conform 
het bepaalde in het Besluit landelijke normering (BIn) bijstand naar de 
norm van een alleenstaande. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en 
buitenlanders. Indien het gezin elders in Nederland verblijft kan zelfstandig 
aanspraak op bijstand worden gemaakt, met zo mogelijk verhaal op de 
onderhoudsplichtige. Een wijziging van de systematiek als hiervoor 
bedoeld ten behoeve van de gehuwde buitenlander zou zich onverkort 
dienen uit te strekken tot de gehuwde Nederlander. Een dergelijke ingreep 
moet van de hand worden gewezen. Bij duurzaam gescheiden leven kan 
men de rechten niet afstemmen op het gezin. 

b. Gehuwde buitenlanders waarvan het gezin in het buitenland verblijft en 
de woningdelersnorm 

Indien de gehuwde buitenlander onder de woningdelersnorm valt 
heeft dit effect op zijn inkomen en dientengevolge op de mogelijkheden tot 
een bijdrage in het onderhoud van zijn in het buitenland wonende gezin. 

Deze kwestie is aan de orde geweest in het mondeling overleg dd. 14 
november 1984 met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van de Tweede Kamer. 

Ter gelegenheid daarvan is als standpunt bekend gemaakt, dat buitenlan-
ders ten aanzien van de woningdelersnorm niet anders behandeld kunnen 
worden dan Nederlanders. Dit houdt in, dat de bedoelde norm niet van 
toepassing is bij het wonen in een pension op commerciële basis alsmede 
het zelfstandig bewonen van een woning of als onderhuurder een kamer 
bewonen. In het geval sprake is van het met één of meer anderen gezamenlijk 
bewonen van een woning is de betreffende norm van toepassing. 

Uitgangspunt van deze maatregel is dat er door het delen met een ander 
van de vaste aan het wonen verbonden kosten een besparing optreedt ten 
opzichte van het alleen bewonen van die woning. Het motief ten aanzien van 
deze samenwoning doet hierbij niet ter zake. Hoewel deze maatregel voor 
sommige buitenlanders effect heeft op de inkomsten te besteden voor de 
in het buitenland wonende kinderen, kan hierin niettemin geen reden 
worden gevonden om ten opzichte van Nederlanders een uitzondering te 
creëren. Dit vloeit onvermijdelijk voort uit de positie van de alleenstaande 
c.q. de gescheiden van zijn gezin levende persoon in de bijstand. 

c. Gehuwde buitenlanders waarvan het gezin in het buitenland verblijft en 
de eenmalige uitkering 

Gehuwden met een gezin buiten Nederland komen in aanmerking voor 
een eenmalige uitkering als ongehuwde. De toeslag per kind wordt niet 
verleend als het kind buiten Nederland woont. 
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De eenmalige uitkering welke bij wet geregeld is heeft, zoals bekend mag 
zijn, tot doel, aan diegenen die alleen of tezamen met anderen over niet 
meer dan een minimuminkomen beschikken, een aanvulling te verstrekken 
met het oog op de koopkrachtontwikkeling in Nederland. Hiermee is direct 
aangegeven dat het derhalve gaat om de relatie inkomen-koopkracht in 
Nederland. Om die reden kan alleen maar rekening worden gehouden met 
de in Nederland verblijvende personen en de kosten die zij alhier dienen te 
maken. 

Voorts wordt als een knelpunt ervaren, dat de referteperiode (in het jaar 
1984 de maand september) precies valt in de tijd dat buitenlanders (met 
onbetaald verlof aansluitend op een betaalde vakantie) buiten Nederland 
verblijven zodat zij dientengevolge niet in aanmerking komen voor de 
eenmalige uitkering. 

Om een tijdige uitvoering van de uitkeringsregelingen voor de echte 
minima mogelijk te maken is evenwel gekozen voor een inkomensmeting 
over een beperkte periode. Dit kan met zich meebrengen dat wanneer men 
juist in deze periode met onbetaald verlof in het buitenland verblijft of 
zonder uitkering is (in aansluiting op een periode met uitkering) geen 
eenmalige uitkering ontvangt. Dit zal zich evenwel slechts in uitzonderings-
gevallen voordoen. In antwoord op Kamervragen over dit onderwerp heeft 
de regering in het algemeen dan ook al eerder verklaard het niet juist te 
vinden voor deze gevallen af te wijken van de wet. (Voorbereiding begro-
tingsbehandeling SZW 1985, Eerste Kamer). 

d. De gehuwde buitenlandse vrouw wier echtgenoot in het buitenland 
verblijft 

Het gaat hierbij met name om de situatie rondom de gezinsvorming, te 
weten de alhier verblijvende buitenlandse vrouw met recht op uitkering die 
in het buitenland huwt, terugkeert naar Nederland zonder haar echtgenoot 
(omdat deze alhier (nog) geen toelating tot verblijf kan worden verleend), 
en als gevolg van haar huwelijk geen bijstand meer ontvangt. 

In een circulaire van 29 januari 1985 is hierover aan de gemeenten 
aandacht gevraagd en gewezen op de mogelijkheden van bijstandsverlening, 
in het bijzonder van artikel 6 ABW. 
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