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Impact-paragraaf

Het belang van dit onderzoek

“De bruinverbrande pensionado’s die overwinteren in Benidorm, de levenslustige
dertigers en veertigers die een krot in de Provence ombouwen tot Bed and Break‐
fast en het laagseizoen met familie in Nederland doorbrengen. De hippies die
blootsvoets de aardbol bewandelen en de kunstenaars al globe trottend opzoek
naar inspiratie en ook de Marokkaan op leeftijd met een pendelwoning in Casa‐
blanca. Sinds de jaren negentig zijn er steeds meer van dit soort tussenvormen van
migratie ontstaan en stijgt het aantal mensen voor wie cultuur, gemeenschap en
thuis niet aan één land gebonden zijn explosief.”1

Dit citaat van semigrant Kim Bos laat zien dat steeds meer mensen in meer dan één
land wonen. En ook binnen de landsgrenzen komt een dubbele woonplaats veel
voor, zoals bij kinderen van co-ouders of mensen met een pendelrelatie. Deze men‐
sen zijn bij overheidsinstanties niet altijd goed in beeld. De ene burger probeert te
ontsnappen aan de aandacht van de instanties en speelt met hen een kat-en-muis‐
spel. De andere burger probeert om alles goed uit te zoeken en raakt verdwaald in
de grijze gebieden van de bureaucratie. Dit speelt ook in het Nederlandse sociale‐
zekerheidsstelsel. Het Nederlands socialezekerheidsrecht kent namelijk honderden
bepalingen waarin van belang is waar iemand woont. Het algemene deel van
onderzoek geeft een overzicht van deze woonplaatsbepalingen. De deelstudies in
het bijzondere deel van het onderzoek bieden een uitgebreid kijkje in de keuken
van bestuursorganen en rechters die deze bepalingen toepassen op co-ouders en
semigranten.

De doelgroep van dit onderzoek

Dit onderzoek is van belang voor ervaringsdeskundigen die op meer dan één plek
tegelijk wonen. Denk aan semigranten zoals Kim Bos en Esther Jacobs (zie para‐
graaf 1.1 voor het verhaal van Esther). Of denk aan co-ouders die verblijfsschema’s

1. Kim Bos, ‘Het wereldburgerschap, een modern ongemak’, Vrij Nederland augustus 2012.



van hun kinderen moeten afspreken en daarbij rekening proberen te houden met
verschillende voorwaarden in het socialezekerheidsrecht. Omdat zij de gevolgen
van een dubbele woonplaats niet altijd overzien, kunnen zij de hulp van adviseurs
inroepen. Dit onderzoek kan ook voor deze adviseurs interessant zijn.

Naast ervaringsdeskundigen en hun adviseurs is dit onderzoek van belang voor
professionals die werken bij het ministerie van SZW, de uitvoering, de rechtspraak
en de wetenschap. Medewerkers van het Ministerie van SZW zullen vooral geïnte‐
resseerd zijn in het overzicht van woonplaatsbepalingen en het onderzoek naar
consistentie. Bij het ontwerpen van wet- en regelgeving moeten zij immers streven
naar een logisch stelsel van woonplaatsbepalingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit aan‐
wijzing 3.7 van de Aanwijzingen voor de regelgeving waaruit volgt dat hetzelfde
begrip niet met verschillende termen wordt aangeduid en dat dezelfde term niet
voor verschillende begrippen wordt gebruikt. Daarnaast is van belang dat zij vol‐
doende ruimte inbouwen voor bestuur en rechter om woonplaatsbepalingen res‐
ponsief te kunnen toepassen, bijvoorbeeld op personen met meer dan één woon‐
plaats.

Een andere belangrijke doelgroep bestaat uit professionals die de woonplaatsbepa‐
lingen in de praktijk toepassen: medewerkers van bestuursorganen en de bestuurs‐
rechter. Medewerkers van bestuursorganen op het terrein van de sociale zekerheid
kunnen lezen hoe andere bestuursorganen woonplaatsbepalingen toepassen en
hoe de rechter dit toetst. Rechters krijgen meer zicht op de uitvoeringspraktijk.
Voorbeelden van interessante aspecten van het onderzoek zijn: de concretisering
van open normen in woonplaatsbepalingen, het bewijsrecht en de mogelijkheden
van responsief gedrag richting co-ouders en semigranten. Het onderzoek is ook
van belang voor medewerkers burgerzaken van gemeenten die willen weten welke
rol de woonplaats in het Nederlands socialezekerheidsrecht speelt. Daarnaast kun‐
nen zij meer zicht krijgen op de bijzondere positie van mensen die feitelijk op meer
dan één plek wonen.

Binnen de wetenschap bestaat de doelgroep onder meer uit juridische wetenschap‐
pers en de leden van het Netwerk Multilokaliteit. Het onderzoek over woonplaats‐
bepalingen is vooral interessant voor juristen socialezekerheidsrecht, terwijl
bestuursrechtjuristen vooral geïnteresseerd zullen zijn in de toetsing aan consisten‐
tie, zorgvuldigheid en responsiviteit. Verder heeft het onderzoek ook raakvlakken
met het belastingrecht en het familierecht. De focus op personen met een dubbele
woonplaats is interessant voor leden van het multidisciplinaire Netwerk Multilo‐
kaliteit. Het gaat hierbij vooral om de consequenties van residentiële multilokaliteit
op het terrein van het Nederlandse socialezekerheidsrecht.
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Het delen van de onderzoeksresultaten

Het delen van kennis loopt als een rode draad in mijn werk voor de SVB en mijn
nevenactiviteiten. Ook tijdens het verrichten van mijn promotieonderzoek heb ik
regelmatig mijn kennis gedeeld met ervaringsdeskundigen en professionals.

Tijdens de eerste helft van mijn promotieonderzoek heb ik diverse vakpublicaties
over woonplaatsbepalingen geschreven voor USZ en PS Documenta. Daarnaast
heb ik presentaties over de opzet en het algemene deel van het onderzoek gehou‐
den tijdens een inspiratiesessie bij het UWV in 2015, de Young researchers’ forum van
het European Institute of Social Security in 2015 in Wenen, de Young Researchers
School on Research Methodology in Comparative Social Security in 2016 in Ljubljana
(Slovenië), de PhD Graduate Studies Conference aan de rechtenfaculteit van de Uni‐
versiteit Maastricht in 2017 en een bijeenkomst voor juristen van de SVB in 2018 in
Utrecht. In deze periode heb ik ook contact gelegd met bekende ervaringsdeskun‐
digen zoals Esther Jacobs en Yvette van Boven. Daarnaast nam ik in 2017 deel aan
een kleinschalig evenement naar aanleiding van de publicatie van het boek Thuis
ben je – Berichten van een Hotelmens van Arnon Grunberg.

Tijdens de tweede helft van mijn promotieonderzoek heb ik ook resultaten uit de
deelstudies gedeeld met medewerkers in de uitvoering en de wetenschap. Op
7 november 2019 heb ik het onderzoek over woonlandbepalingen en semigranten
gepresenteerd op een studiemiddag over arbeidsmigratie van het Nederlands
Instituut voor Sociale Zekerheid. Vanwege COVID-19 heb ik in 2020 en 2021 geen
presentaties gegeven. Wel heb ik regelmatig tijdens mijn werk bij de SVB verwezen
naar mijn onderzoeksresultaten met de zin: “Wacht even, ik pak mijn proefschrift
er even bij.” Ook komt mijn kennis over responsiviteit goed van pas bij de moder‐
nisering van de SVB beleidsregels. Daarbij werken mijn collega’s en ik samen met
Ymre Schuurmans en Ingrid Leijten van de Universiteit Leiden. Ook in de toe‐
komst hoop ik een brug te blijven tussen uitvoering en wetenschap.

Een belangrijke manier om de resultaten van het onderzoek te delen is door de
publicatie van mijn proefschrift. Ik wil een e-book van mijn proefschrift graag kos‐
teloos delen op websites zoals cris.maastrichtuniversity.nl, kennisplatformwerken‐
inkomen.nl en recht.nl. Daarnaast wil ik graag een samenvatting van het onder‐
zoek publiceren in de vorm van een magazine zodat het onderzoek ook toeganke‐
lijk is voor ervaringsdeskundigen, familie en vrienden.
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