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NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 
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De hoorzittingen die door de commissie zijn gehouden alsmede onze 
memorie van antwoord geven de leden van verschillende fracties nog 
aanleiding een aantal opmerkingen te maken en een aantal vragen te 
stellen. Bij de beantwoording hebben wij dezelfde opzet gekozen als bij 
de memorie van antwoord. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gaan nader in op de financiële positie 
van de alhier achterblijvende partner van de Turkse man, die in het land 
van herkomst zijn militaire dienstplicht vervult. Zij willen met name weten 
hoe, in het geval de partner de Nederlandse nationaliteit heeft, het 
weigeren van bijstand zich verhoudt tot de Grondwet. Voorts stellen zij de 
vraag waarom in het geval van ongehuwd samenwonen de achterblijvende 
partner, gegeven de omstandigheden, niet in aanmerking kan komen voor 
bijstand. 

Zoals al in de memorie van antwoord aangegeven, is de kern van de 
zaak dat kosten welke voortvloeien uit een door een vreemde mogendheid 
opgelegde verplichting blijkens de jurisprudentie niet als noodzakelijke 
kosten in de zin van artikel 1, eerste lid, van de ABW kunnen worden 
aangemerkt. Met andere woorden, indien en zodra er een oorzakelijk 
verband is tussen het voldoen aan deze verplichting en het als gevolg 
daarvan niet meer kunnen voorzien in het onderhoud, kan geen beroep 
worden gedaan op de Nederlandse overheid door middel van de ABW. 
Het van overheidswege te regelen recht op bijstand zoals aangegeven in 
de Grondwet, staat een dergelijke standpuntbepaling niet in de weg. 

De verlening van bijstand, zoals nader is geregeld in de ABW, geschiedt 
immers niet automatisch en ongeclausuleerd. 

Alvorens het recht op bijstand te effectueren, zal voldaan moeten zijn 
aan voorwaarden en verplichtingen als aangegeven in de ABW dan wel 
op deze wet steunende jurisprudentie. Aangezien vastgesteld is dat in de 
hier bedoelde gevallen geen sprake is van noodzakelijke kosten van het 
bestaan is het verder niet van belang welke nationaliteit de partner heeft. 
Juist gelet op het hiervoor aangegeven oorzakelijk verband tussen het 
voldoen aan de verplichting en de financiële positie van de achterblijvende 
partner, doet het er voor wat betreft de vraag of bijstand verleend moet 
worden niet toe, of sprake is van ongehuwd samenwonenden dan wel 
gehuwden. Tot slot merken wij op, dat indien zich als gevolg van een en 
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ander een acute noodsituatie mocht voordoen, wat ter beoordeling is van 
de desbetreffende gemeente, de mogelijkheid bestaat om tijdelijke 
financiële ondersteuning op grond van de ABW te verlenen. Deze zal 
uiteraard afgestemd zijn op de individuele situatie en de gemeente zal 
rekening houden met de eventuele verhaalsmogelijkheden. 

De leden van de P.S.P.-fractie stellen nog enige vragen met betrekking 
tot het ontbreken van overgangsmaatregelen in die situaties, waarin voor 
samenwonende partners van gelijk geslacht, de gelijke behandeling van 
niet gehuwde personen met gehuwden tot een inkomensachteruitgang 
leidt. 

De mate waarin zich een inkomensachteruitgang kan voordoen, is 
afhankelijk van de opbouw van de inkomsten van de beide partners 
te zamen. Bij de toekenning van een uitkering aan A wordt nu geen 
rekening gehouden met de mogelijke inkomsten van B. Na de invoering 
van de gelijke behandeling zal dit wel gebeuren, zoals dit ook met 
gehuwden en ongehuwde partners van verschillend geslacht het geval is. 
Wanneer A voldoende inkomsten heeft om in het bestaan van beiden 
te zamen te voorzien, zal aan B geen bijstandsuitkering meer kunnen 
worden verleend. De grootte van het inkomenseffect is geheel afhankelijk 
van de hoogte van het inkomen van A en van het eventueel aanwezige 
inkomen, anders dan bijstand, van B. 

Wanneer beiden op bijstand zijn aangewezen wordt deze verleend als 
gezinsbijstand in plaats van bijstand aan twee alleenstaanden (woningde-
lers). De inkomensgevolgen zijn ook reeds in eerdere discussies ter 
sprake geweest. In de memorie van antwoord hebben wij nog eens 
aangegeven, waarom wij geen overgangsregeling introduceren. Dit staat 
volledig los van de kosten. Het kan daarbij om slechts een beperkt aantal 
gaan. In de uitgebreide commissievergadering van 28 april 1986 heeft de 
eerste ondergetekende een zeer tentatieve schatting genoemd van 500 a 
1000 personen (Tweede Kamer, UCV 62, pagina 5). 

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

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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