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Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 23 augustus 1989 

In het voorstel van wet worden de navolgende wijzigingen aange-
bracht: 

I 

Artikel I wordt gewijzigd als volgt: 
1. in de aanhef wordt «(Wet van 13 juni 1963, Stb. 284)» gewijzigd 

in: (Stb. 1973, 395); 
2. voor de tekst van onderdeel A wordt een «1.» geplaatst; 
aan dit onderdeel wordt toegevoegd: 
«2. In artikel 1, vijfde lid (nieuw) wordt «derde» gewijzigd in: vierde. 
3. In artikel 1, zesde lid (nieuw) wordt «vierde» gewijzigd in: vijfde.»; 
3. in onderdeel B worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1. artikel 84, eerste lid, wordt gewijzigd in: 
1. Aan een hier te lande verblijvende vreemdeling aan wie het niet op 

grond van artikel 9 of 10 van de Vreemdelingenwet is toegestaan i.. 
Nederland te verblijven, kan bijstand worden verleend, indien te zijnen 
aanzien door het hoofd van plaatselijke politie in de zin van de Vreemde-
lingenwet aan burgemeester en wethouders een schriftelijke verklaring is 
afgegeven houdende de vaststelling dat de betrokken vreemdeling: 

a. zich overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelin-
genwet bij dit hoofd van plaatselijke politie heeft gemeld en 

b. slechts ingevolge een last tot uitzetting uit Nederland kan worden 
verwijderd en een zodanige last te zijner aanzien niet is gegeven, dan wel 
de uitvoering van een te zijnen aanzien gegeven last van rechtswege, dan 
wel bij beslissing van de daartoe bevoegde autoriteit of ingevolge 
rechterlijke uitspraak, tijdelijk achterwege blijft. 

2. Bijstand, verleend ingevolge het eerste lid wordt beëindigd indien 
ten aanzien van de betrokken vreemdeling door het hoofd van plaatse-
lijke politie aan burgemeester en wethouders een schriftelijke verklaring 
is afgegeven houdende de vaststelling dat de in het eerste lid onder a en 
b vermelde omstandigheden zich niet meer voordoen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot de 
in het eerste lid bedoelde bijstandsverlening nadere regelen worden 
gesteld.»; 
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2. het tweede en derde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde 
lid; 

3. in artikel 84, vierde lid (nieuw) wordt «voorgaande» gewijzigd in: 
eerste; 

4. in artikel 84, vijfde lid (nieuw) wordt «Hoofdstuk» gewijzigd in: 
hoofdstuk, en «tweede» gewijzigd in: vierde. 

II 

Ingevoegd worden een tweetal artikelen, luidende: 
Artikel II 

In artikel 1, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) 
wordt «vierde» gewijzigd in: vijfde, en «(Stb. 1963, 284)» gewijzigd in: 
(Stb. 1973, 395). 

Artikel III 
In artikel 1, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) 
wordt «vierde» gewijzigd in: vijfde. 

III 

Artikel II (oud) wordt vernummerd tot IV. 
In het eerste lid wordt «zijn» gewijzigd in: zij. 
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