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Op 12 oktober 2020 ontvingen wij van de mevrouw Tric Vissers-van Herpen van de fractie van de 
VVD vragen over de Meedoenregeling. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met de daarbij 
behorende antwoorden: 
 
 
Vraag 1:  
Samenwonenden worden niet genoemd. Geldt voor hen hetzelfde en kunnen zij apart worden 
genoemd in de verordening? 
 
Antwoord 
Samenwonenden hebben op grond van deze verordening gelijke rechten als gehuwden. 
In artikel 1 lid 1 worden de begripsbepalingen van de Participatiewet van toepassing verklaard. 
Over samenwonenden staat in de Participatiewet:  
“als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde die met een ander een 
gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een aanverwant in de eerste graad, een 
bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de 
bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte” 
 
Uiteraard wordt in de voorlichting straks hier uitgebreider bij stilgestaan maar in de verordening 
volstaat de verwijzing naar de Participatiewet. 
 
 
Vraag 2 
Wordt onder inwoners verstaan iedereen die is ingeschreven in de GBA? 
 
Antwoord 
Ja. 
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Vraag 3 
Arbeidsmigranten uit de EU hebben een rechtsgeldige verblijfstitel. Zij staan niet ingeschreven in de 
GBA. Komen zij in aanmerking voor de Meedoenregeling? 
 
Antwoord 
Arbeidsmigranten moeten in principe bij een verblijf van meer dan 4 maanden in Nederland 
ingeschreven zijn in de GBA op grond van de Wet BRP. Voor een beroep op de meedoenregeling 
moeten zij in ieder geval ingeschreven staan in de GBA. Als zij aan alle overige criteria voldoen zoals 
rechtmatig verblijf, inkomenstoets en vermogenstoets etc dan komen zij ook in aanmerking.  
(Overigens zijn er aan een arbeidsvergunning vaak beperkingen verbonden om een beroep op 
financiële bijstand te doen. Afstemming met de IND is dan noodzakelijk. Dit komt in Goirle heel 
weinig voor.) 
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