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Inwonende zorg
mag met uitkering

Ingrid Weel
REDACTIE ECONOMIE

Gehandicapte mensen die dagelijks
intensieve zorg nodig hebben, krij-
gen doorgaans geen bijstandsuitke-
ring als ze samenwonen met iemand
met een inkomen. Behalve als het
een broer of zus is. Dan wel. Dat is
niet eerlijk, vond een vrouw uit
Eindhoven die dagelijks zeer veel
zorg nodig heeft en bij een man
woont die geen familie is. Haar uit-
kering werd daarom stopgezet. Ze
stapte naar de rechter. Gisteren
kreeg ze gelijk.

Er zit een discriminerende bepa-
ling in de Participatiewet, meent de
Centrale Raad van Beroep, het hoog-
ste gerechtsorgaan in Nederland op
het terrein van de sociale zekerheid,
na de rechtszaak van deze gehandi-
capte vrouw. Zij heeft zeven dagen
per week intensieve zorg nodig. Zo
intensief dat ze in een zorginstelling
zou kunnen worden opgenomen. 

De vrouw woont echter in huis
bij een man die haar ook verzorgt. Ze
betaalt hem daarvoor van het per-
soonsgebonden budget dat zij krijgt
vanwege haar beperkingen. Bij een
grote zorgbehoefte kan het zelfs op-
lopen tot 50.000 euro per jaar, weet
haar advocaat Luc Ross. Van dat be-
drag moeten ook de medische hulp-
middelen betaald worden. De vrouw
kreeg van de gemeente ook een bij-
standsuitkering, tot vorig jaar. 

De gemeente Eindhoven meende
toen namelijk dat de twee een geza-
menlijk huishouden voeren, en om-
dat de man een inkomen heeft, ver-
valt het recht op bijstand. Zo staat
het in de Participatiewet. Er is voor
ongehuwden alleen een uitzonde-
ring als het broers en zussen betreft
die samenwonen en waarbij een van
hen een grote zorgvraag heeft. Dat

vindt de vrouw ongelijke behande-
ling. En de Raad gaf haar daar dus gis-
teren gelijk in. 

De Centrale Raad van Beroep kan
geen goede reden bedenken waarom
er andere wetgeving moet gelden
voor tweedegraads familie dan voor
andere samenwonenden. Zeker niet
in de huidige tijd waarbij zorg niet al-
leen meer wordt verleend door fami-
lieleden maar ook regelmatig door
anderen, zoals vrienden.

De rechter keek in het oordeel
naar hoe deze uitzondering tot stand
is gekomen. Het was een wens van
Kamerleden ruim tien jaar geleden
om samenwonende broers en zussen
anders te behandelen in de nieuwe
Wet Werk en Bijstand. Als argument
werd gebruikt dat het maar een klei-
ne groep betrof.

De toenmalig staatssecretaris
wees er al op dat het voorstel van de
Kamer zou leiden tot ongelijke be-
handeling van samenwonenden van
wie er één zorgbehoeftig is, maar de

uitzondering werd toch in de wet
opgenomen. Toen de Bijstandswet
veranderde in de Participatiewet in
2015 is dit artikel zonder enige toe-
lichting overgenomen. 

Zowel de advocaat van de vrouw
als de persofficier van de Raad kan
niet inschatten hoe groot de gevol-
gen zijn van de uitspraak van giste-
ren. De verwachting is dat er niet
enorm veel mensen fulltime voor
een ander zorgen terwijl ze niet met
hem of haar getrouwd zijn én die
zorgbehoevende verder ook geen fa-
milie is maar wel in hetzelfde huis
woont.

UITSPRAAK Een
zorgbehoevende vrouw,
die met haar zorgverlener
samenwoont, verloor ten
onrechte haar uitkering.  

Visitekaartje Barnier:
hij lust de Britten rauw

Christoph Schmidt
BRUSSEL

De Britten weten zelf nog niet hoe
hun Brexit eruit zal zien, maar Brussel
lust ze alvast rauw. Michel Barnier zei
het misschien niet zo expliciet op zijn
eerste persconferentie als Brexit-
hoofdonderhandelaar namens de Eu-
ropese Commissie, hij straalde die
houding gisteren wel uit. “Wij zijn er
klaar voor. Keep calm and negotiate”,
aldus Barnier in een variant op een ou-
de Britse slogan. 

Hoewel die onderhandelingen nog
lang niet zijn begonnen, wil de Euro-
pese Commissie zich met die zelfver-
zekerde houding kennelijk graag on-
derscheiden van de aanhoudende wis-
pelturigheid in Londen. De Franse
oud-Eurocommissaris Barnier voerde
de druk verder op door een strak tijd-
schema te ontvouwen: in oktober
2018 moet het overleg over de toe-
komstige relatie tussen Groot-Brit-
tannië en de rest van de EU zijn afge-
rond.

“Het werk is juridisch complex en
politiek gevoelig. We hebben een
klein team van dertig mensen met
brede ervaring op alle beleidsterrei-

nen”, zo peperde Barnier de Britten
nog even stevig in. Zij hebben immers
de nodige moeite om de benodigde ex-
perts voor de onderhandelingen met
Brussel op te trommelen.

De Britse premier Theresa May
heeft aangekondigd dat haar regering
uiterlijk eind maart artikel 50 in gang
zal zetten, het EU-verdragsartikel
over opzegging van een EU-lidmaat-

schap. Het wachten is nog op de uit-
spraak van het Hooggerechtshof over
de vraag of het Britse parlement daar-
in inspraak krijgt. Dat zou May’s plan-
ning in de war kunnen sturen.

Artikel 50 biedt een vertrekkende
lidstaat twee jaar de tijd om de
 onderhandelingen tot een goed einde
te brengen. Als ze inderdaad eind
maart kunnen beginnen, betekent dat
een gehoopte afronding in maart
2019. 

Maar Barnier waarschuwde dat de
zuivere speeltijd van het overleg veel
korter is: achttien maanden op z’n
hoogst. Het definitieve akkoord moet
vervolgens worden geratificeerd door
alle parlementen in de EU, een proces
dat zeker vijf maanden zal duren. Te-
gen die tijd staan de volgende Europe-
se parlementsverkiezingen alweer
voor de deur. Dat de Britten daaraan
niet meedoen, moet dan formeel zijn
geregeld.

De Britse minister Boris Johnson
van buitenlandse zaken, die elders in
Brussel aanwezig was bij een Navo-bij-
eenkomst, zei dat hij geen moeite had
met Barniers planning, die hij ‘ruim’
noemde. “Als iedereen zich positief en
constructief opstelt, kunnen we een
uitstekende deal krijgen voor het Ver-
enigd Koninkrijk en de rest van Euro-
pa, binnen dat tijdschema.” 

Barnier wilde niet speculeren over
welk soort handelsrelatie er uiteinde-
lijk uitrolt. “Ik weet eerlijk gezegd
niet wat een ‘harde’ of een ‘zachte’
Brexit is. Ik weet wat Brexit is: duide-
lijk en geordend.”

BREXIT Het zelfvertrouwen
van hoofdonderhandelaar
Barnier staat in schril
contrast met de
wispelturigheid in Londen.

‘Wij zijn er klaar voor. Keep calm and negotiate’, zei EU-onderhandelaar Michel Barnier gisteren. FOTO AP

Een discriminerende
bepaling zit er in de
Participatiewet, 
meent de Centrale 
Raad van Beroep

VIER HEILIGE HUISJES 

Michel Barnier, die afgelopen
zomer door Europees Commis-
sievoorzitter Juncker werd be-
noemd tot Brexit-hoofdonder-
handelaar met Londen, schets-
te gisteren de vier hoofdprinci-
pes waarmee de EU het over-
leg ingaat.

1: Eenheid: de 27 andere lan-
den zullen één blok vormen.

2: EU-lidstaten genieten be-
paalde rechten en voorde-
len. Het VK zal die straks als
‘derde land’ niet allemaal
meer kunnen hebben.

3: Pas als Londen de vertrek-
procedure (artikel 50) in-
roept, kunnen de onderhan-
delingen beginnen.

4: De vier vrijheden die bij de
interne markt horen, waar-
onder vrij personenverkeer,
zijn ondeelbaar. De Britten
kunnen daarin niet ‘shop-
pen’.


