
 

 

 

 

 

Geachte Kamerleden van de Eerste Kamer, 

 

Op 26 mei staat de plenaire behandeling gepland van het Opheffen van discriminerend onderscheid 

tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren 

waarbij sprake is van zorgbehoefte (35.174). Eerder heeft Ieder(in), samen met de Landelijke 

Cliëntenraad (LCR), Mind, Federatie Opvang (nu: Valente) en MantelzorgNL, grote zorgen geuit 

over deze voorgenomen wijziging. Ook andere organisaties, zoals FNV, hebben hier uw aandacht 

voor gevraagd. In deze brief brengen wij nogmaals en nu gezamenlijk als armoede coalitie12 onze 

breed gedeelde zorg naar voren. 

 

Wij vragen u in de brief: 

- Een controle uit te voeren aan de hand van de Checklist VN-verdrag Handicap van het 

College voor de rechten van de mens.  

- Mensen die verwant zijn in de tweede graad en niet verwanten uit te zonderen van de 

gehuwdennorm, indien zij zorg leveren aan een huisgenoot, die anders door een 

professionele zorgverlener moet worden gedaan.  

 
  

                                                
1 De Armoedecoalitie bestaat uit: Sociaal Werk Nederland, Armoedecoalitie Utrecht, FNV, ATD, Ieder(in), 
Gemeente Utrecht, SUNN, Woonbond, Landelijke Cliëntenraad, Valente, NVVK, Sociale Alliantie, AVS, Nibud en 
Movisie. AVS, Nibud en Movisie tekenen niet mee, omdat zij respectievelijk niet de tijd hadden om hun 

achterban te raadplegen (AVS) of geen belangen behartigen als kennisinstituut (Movisie en Nibud). De Sociale 
Alliantie was niet bereikbaar.  
2 Er zijn 3 partijen buiten de coalitie extra aangesloten bij deze brief: Mind, Werkplaats Como en MantelzorgNL. 
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Gevolgen van dit wetsvoorstel 

Wij willen u dringend vragen vóór de plenaire behandeling de gevolgen van de voorliggende 

wetswijziging in ogenschouw te nemen:  

- Het voorstel is in strijd met het VN-verdrag Handicap; 

- Mensen met een bijstandsuitkering worden financieel gestraft als zij voor iemand gaan 

zorgen en om die reden gaan samenwonen; 

- Het kabinet beoogt met dit voorstel het discriminerend onderscheid in de Participatiewet op 

te heffen, maar creëert daarmee een discriminerend onderscheid tussen mensen met en 

zonder bijstandsuitkering. Immers mensen zonder bijstand kunnen wel gaan samenwonen 

om voor elkaar te zorgen; 

- Het voorstel beperkt de mogelijkheden om voor elkaar te zorgen (het bieden van 24-

uurszorg wordt onmogelijk gemaakt). 

 

Wat is de essentie van de wet? 

In de kern leidt de wet tot een slechtere situatie, omdat het schrappen van de uitzondering het 

moeilijker maakt om voor je familie of naaste te zorgen. De ruimere overgangstermijn en inzet die 

gemeenten kunnen plegen om schrijnende situaties te voorkomen zijn lapmiddelen. Zorgen voor je 

naasten zou vanuit de samenleving gefaciliteerd moeten worden in plaats van afgeremd. Deze 

achteruitgang voor mensen past niet in de lijn van het VN-verdrag Handicap. Toetsing aan het  

VN-verdrag zou op zijn plaats zijn. Er is recent een checklist ontwikkeld door het College voor de 

Rechten van de Mens gebaseerd op het VN-verdrag Handicap. Deze is gepubliceerd in het Breed 

Advies dat zij hebben uitgebracht3.  

 

Wij vragen u om deze checklist toe te passen op deze wetgeving en specifiek aandacht te besteden 

aan bestaanszekerheid van de belanghebbenden. Wilt u dit meenemen in uw stemgedrag?  

 

Vertrouwen in de overheid 

Het wetsvoorstel leidt tot een verslechtering van de inkomenspositie en bestaanszekerheid van 

mensen met een zorgbehoefte en degene die voor ze zorgt en is daarmee inconsistent met het  

VN-verdrag Handicap. Dit draagt niet bij een betrouwbare overheid.  

Wij maken ons grote zorgen dat het wetsvoorstel leidt tot een disbalans in de verhouding tussen 

burger en overheid en tussen leef- en systeemwereld. Ondanks de aangenomen amendementen en 

moties, wordt de mogelijkheid om voor je eigen familie (bloedverwanten in de tweede graad) of 

een naaste te zorgen ernstig beperkt. De argumentatie om de discriminatie op te heffen door de 

uitzondering te schrappen, in plaats van breder toe te passen, geeft in essentie het probleem weer: 

mensen met een beperking passen niet binnen de kaders van de Participatiewet. Dit is al eerder 

ook over de kostendelersnorm aangegeven door de partijen die deze brief ondertekenen.  

 

Regering maakt zorgen voor elkaar moeilijker 

Door deze wetgeving maken we de samenleving ingewikkelder voor mensen met een beperking en 

hun familie of naasten. Het wordt hen moeilijker gemaakt om te wonen en te leven op een wijze 

                                                
3 https://publicaties.mensenrechten.nl/file/21e0596f-1507-4e6e-afba-3c07757bc8ee.pdf  

https://publicaties.mensenrechten.nl/file/21e0596f-1507-4e6e-afba-3c07757bc8ee.pdf
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zoals zij en degene die voor hen zorgen wensen. Het geeft mensen een extra handicap. En dit alles 

omdat het verbreden van de doelgroep niet past bij het karakter van de Participatiewet.  

 

Recept voor dakloosheid 

In essentie moeten wetten gelijkwaardige kansen voor mensen met en zonder beperking 

realiseren. De uitzondering op de gehuwdennorm schrappen zorgt ervoor, dat met name jongeren 

met een beperking en een klein sociaal vangnet geen gelijke kans meer hebben om hun leven op 

te bouwen. Zij hebben meer kans om dakloos te worden of te blijven, omdat ze straks niet meer 

terug kunnen vallen op de hulp van een broer of zus. Het aantal daklozen neemt al toe, doordat er 

te weinig huizen worden gebouwd voor mensen met een laag of midden inkomen. Met deze 

maatregel komt er nog een groep woningzoekenden bij, mensen met een beperking die niet meer 

bij een broer of zus in kunnen wonen. Geef jongeren gelijke kansen in het leven, zorg dat ze 

kunnen wonen, daar waar dit mogelijk is en waar ze ondersteuning krijgen. 

 

We zien de aanscherping van de gehuwdennorm als instrument voor ongelijkheid. Verbreed de 

regeling die voorligt en schaf de kostendelersnorm af.  

 

Doenvermogen van de lokale overheid 

De autonomie van mensen wordt aangetast, omdat zij niet zelf kunnen kiezen wie voor hen zorgt 

of voor wie ze willen zorgen. Ze worden afhankelijk van het doenvermogen van gemeenten om hen 

te vinden en de ruimhartigheid van gemeenten in het toepassen van maatwerk voor financiële 

compensatie. Dit creëert een extra handicap voor mensen en past niet bij een inclusieve 

samenleving.  

 

 

Tot slot 

De organisaties die deze brief ondertekenen vinden de wijziging een verslechtering voor mensen 

met een beperking die zorg nodig hebben en hun naasten. Helaas wordt aan hen geen perspectief 

gegeven, maar geredeneerd op basis van de systeemwereld, het karakter van de Participatiewet. 

Daarom vragen we u de wet naast de checklist van het College voor de Rechten van de Mens te 

houden en de aanscherping van de gehuwdennorm te herzien en te verbreden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de Armoedecoalitie 

 

 

 

 

 

Illya Soffer, 

directeur Ieder(in) 
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