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1 Samenstelling: 
Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), 
G. C. van Dam (CDA), Kosto (PvdA), voorzitter, 
Salomons (PvdA), K. G. de Vries (PvdA), 
Evenhuis-van Essen (CDA), Wessel-Tuinstra 
(D'66), Faber (CDA), Tripels (VVD), ondervoor-
zitter, Buikema (CDA), Van der Burg (CDA), 
Schutte (GPV), Krajenbrink (CDA), Lankhorst 
(PPR), Van Es (PSP), Dales (PvdA), Janmaat 
(Centrumpartij), Korthals (VVD), Wiebenga 
(VVD), De Grave (VVD), Lucassen-Stauttener 
(VVD), Vermeend (PvdA). 
Plv. leden: Van den Bergh (PvdA), Alders 
(PvdA), De Kwaadsteniet (CDA), Stemerdink 
(PvdA), Van Kemenade (PvdA), Gualthérie van 
Weezel (CDA), Kraaijeveld-Wouters (CDA), 
Laning-Boersema (CDA), Dees (VVD), Cornelis-
sen (CDA), Van den Toorn (CDA), Leerling 
(RPF), Dijkman (de groep Scholten/Dijkman), 
Brouwer (CPN), Van Ooijen (PvdA), Van Dis 
(SGP), Hermans (VVD), Jacobse (VVD), 
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Lauxter-
mann (VVD), Wallage (PvdA). 

2 Samenstelling: 
Leden: Scholten (de groep Scholten/Dijkman), 
Keja (VVD), Poppe (PvdA), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-
de Bruin (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), 
De Korte (VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), 
Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), Groen-
man (D'66), Van der Vlies (SGP), Willems 
(PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA), 
Ter Veld (PvdA), Paulis (CDA), Dales (PvdA), 
Ubels-Veen (EVP), Korthals (VVD), Linschoten 
(VVD). 

Plv. leden: De Grave (VVD), Worrell (PvdA), 
Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), Meijer 
(PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp (VVD), Van 
Muiden (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), 
Salomons (PvdA), Faber (CDA), Hermans 
(VVD), Nypels (D'66), Eshuis (CPN), Wolters 
(CDA), Wöltgens (PvdA), Evenhuis-van Essen 
(CDA), Knol (PvdA), Kamp (VVD), Nijhuis 
(VVD). 

VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 28 augustus 1984 

De vaste Commissies voor Justitie1 en voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid2 voerden op 21 juni 1984 mondeling overleg met de staatssecretaris 
van Justitie en met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, de heer De Graaf, over enkele positionele aspecten van Kaapverdiërs. 

De bewindslieden waren tijdens het overleg vergezeld van enkele 
ambtenaren. 

Na het overleg werden nog enkele vragen nader schriftelijk beantwoord, 
(zie bijlagen). 

De commissies hebben de eer van het gevoerde overleg als volgt verslag 
uitte brengen. 

Vragen en opmerkingen uit de commissie 

De heer Willems (P.S.P.) wees erop dat de ingewikkelde problematiek 
met betrekking tot de Kaapverdiërs al sinds 1980 lopende is. In november 
1981 is het Verdrag inzake sociale zekerheid tot stand gekomen en vanaf 
maart 1982 bij de Tweede Kamer in behandeling. De heer Willems stelde 
allereerst drie algemene vragen. 

Als eerste vroeg hij om rapportage van de uitkomsten van het onderzoek 
van de Interdepartementale Werkgroep «Kaapverdianen Binnenvaart die in 
1982 door 5 departementen is ingesteld. Ten tweede wilde hij weten om 
hoeveel mensen het gaat die getroffen zijn door de overgangsregeling van 
15 oktober 1982. Ten derde vroeg de heer Willems naar de relatie van de 
ministeries van Buitenlandse Zaken en van Justitie met het Bureau lnterna-
tionale Vaart dat de Rijnvaartstempels verstrekt. Hij wilde weten hoe de 
instructies voor dit bureau vorm hebben gekregen en wie daarvoor 
verantwoordelijk is. 

Na deze algemene vragen ging de heer Willems in op enkele specifieke 
problemen. Vooral de verblijfsrechtelijke status levert na de overgangsre-
geling van 15 oktober 1982 nogal wat problemen op. Volgens dit lid blijkt 
hieruit dat de Kaapverdiërs niet meer gewenst zijn op de Rijn- en zeevaart. 
Arbeidsbemiddeling vindt niet meer plaats voor werk op Nederlandse 
schepen. De heer Willems meende dat hier sprake is van discriminatie. 
Welk Nederlands belang is ermee gemoeid om het de Kaapverdiërs zo 
moeilijk te maken? Hij wees erop dat dit ook met de Turkse werknemers 
gebeurt, wat volgens hem in strijd is met het Associatieverdrag tussen de 
EG en Turkije. De heer Willems achtte het verder onredelijk dat de verblijfs-
positie van een Kaapverdiër zéér zwak wordt indien hij ontslagen wordt. 
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Volgens hem werkt dit in de hand dat mensen werk blijven doen tegen 
onderbetaling en voorwaarden aanvaarden die niet reëel zijn omdat men 
wil vermijden ontslagen te worden. 

De termijn van 7 jaar die geldt voor zeevarenden om in aanmerking te 
komen voor een verblijfsvergunning vond de heer Willems onredelijk 
omdat het erg moeilijk is om aan te tonen dat men 7 jaar aaneengesloten 
op één schip heeft gewerkt. Hij meende dan ook dat gekeken moet worden 
of de verblijfsregel ing voor Kaapverdiërs nietten minste in overeenstemming 
kan worden gebracht met de Wet Arbeid buitenlandse werknemers. Verder 
drong hij er op aan om de instructie van 30 september 1982 in te trekken. 

Met betrekking tot de ontslagen bij Nedlloyd merkte dit lid voor de 
P.S.P.-fractie op dat het feit dat alléén buitenlandse werknemers in aanmer-
king kwamen voor ontslag, pure discriminatie in geïnstitutionaliseerde 
vorm was. Hij was van oordeel dat de overheid niet aan het discriminerende 
ontslagbeleid van Nedlloyd, gesteund door de FWZ, had behoren mee te 
werken. Hij zou nu graag van de staatssecretaris van Justitie de garantie 
krijgen dat, hangende deze zaak, er géén ontslagen Kaapverdiërs het land 
uit moeten en dat ook hun werkloosheidsuitkering na de WW-periode 
voortgezet kan worden. 

Verder vroeg dit lid of de positie van de Kaapverdiërs op offshore 
platforms niet beter en sneller geregeld kan worden. Het toegezegde 
wetsontwerp hieromtrent heeft de Kamer nog steeds niet bereikt. 

Het feit dat het «Uniao de Bens» in Nederland géén status heeft vond de 
heer Willems onredelijk. Volgens hem moet Nederland zich richten 
op de gewoonten, gebruiken en juridische omstandigheden van het 
land waarmee een verdrag wordt gesloten. Vooral met betrekking tot het 
weduwenpensioen (wat slechts betrekking heeft op hooguit 10 personen) 
vond hij dat het «Uniao de Bens» aanvaard moet worden als ware het een 
Nederlandse juridische partnerrelatie. 

Over de kinderbijslag wilde dit lid nog weten of het inderdaad zo is dat 
de raden van arbeid belangstelling hebben om te bezien wat de feitelijke 
uitgaven zijn voor het onderhoud van elders verblijvende kinderen. 

De heer Willems vroeg ten slotte om een zekere tegemoetkoming van de 
overheid met betrekking tot de juridische hulpverlening aan Kaapverdiërs. 
Het is momenteel voor Kaapverdiërs erg moeilijk om hun rechtte krijgen, 
alleen al het krijgen van informatie levert door de taal een groot probleem 
op. 

De heer Wiebenga (V.V.D.) stelde als hoofdvraag of het niet redelijk zou 
zijn wanneer de regeling voor buitenlandse werknemers die in de scheep-
vaart werkzaam zijn, gelijkgesteld zou worden met de regeling voor 
buitenlandse werknemers die op het vasteland werken. 

Met betrekking tot de Nedlloyd-zaak vond ook de heer Wiebenga de 
ontslagen discriminatoir. Hij vroeg voorts hoe groot de kans is dat het Rijk 
door Nedlloyd schadeplichtig wordt gesteld en voor welke bedragen. 

De heer Wiebenga vroeg verder in hoeverre er een publiekrechtelijke 
verhouding tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Bureau 
Internationale Vaart bestaat. Hij sloot zich aan bij de opmerking van de 
heer Willems over de werknemers op de offshore platforms en ook hij 
informeerde naar het toegezegde wetsvoorstel. 

Mevrouw Haas-Berger (P.v.d.A.) merkte op dat zij het betoog van de heer 
Willems kon onderschrijven. Zij wilde de regering houden aan de toezegging 
dat wanneer voor de ontslagen werknemers bij Nedlloyd de verblijfstitel 
afloopt zij een nieuwe titel zullen krijgen. 

Ook mevrouw Haas wees op het grote verschil tussen de verblijfsrechtelijke 
positie van varende werknemers en werknemers aan de wal. Zij drong er 
dan ook bij de staatssecretaris op aan gelijktrekking te bewerkstelligen. 

Met betrekking tot de gezinshereniging achtte mevrouw Haas de dubbele 
eisen een onjuiste zaak waardoor de Kaapverdiër in een zwakke positie 
verkeert. 
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Zij sloot zich aan bij de reeds gestelde vragen over de instructies van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Bureau Internationale Vaart van 
15 oktober 1982. 

Ook mevrouw Haas informeerde naar het toegezegde wetsontwerp voor 
werknemers op offshore platforms. 

Volgens mevrouw Haas kan Nederland niet zomaar alle familierechtelijke 
regelingen van andere landen overnemen omdat deze in strijd zouden 
kunnen zijn met onze wetgeving of met onze zeden en gewoonten. Het 
«Uniao de Bens» moet echter, haars inziens, gezien worden als een 
samenlevingscontract dat niet in strijd is met de Nederlandse normen 
waardoor het heel logisch zou zijn als de regering dit zou erkennen. 

De heer Buikema (C.D.A.) wilde weten in hoeveel gevallen tot uitzetting 
is overgegaan van Kaapverdiërs zonder verblijfsrechtelijke titel sinds 1982. 
Ook hij vroeg aan de staatssecretaris van Justitie om verlenging van de 
verblijfsvergunning van de ontslagen Nedlloyd-werknemers zolang de 
gerechtelijke procedure nog aanhangig is. Aan de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg de heer Buikema wat er gebeurt 
indien deze ontslagen werknemers in financiële problemen komen te 
verkeren. 

Is de bewindsman bereid te laten nagaan welk beleid door het Centraal 
Arbeidsbureau Scheepvaart wordt gevoerd en of daarbij wel sprake is van 
het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van gelijke behandeling? 

Aan de staatssecretaris van Justitie vroeg de heer Buikema of zij bereid 
is de 7-jaarsregeling te herzien en de Kaapverdiërs zodoende wat meer 
rechtszekerheid te geven met betrekking tot hun verblijfsrecht. Aan de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg de heer 
Buikema of het inderdaad zo is dat het gewestelijk arbeidsbureau in 
Rotterdam weigert buitenlandse zeelieden te helpen bij het zoeken naar 
arbeid. 

Met betrekking tot de Kaapverdiërs die werkzaam zijn op offshore 
platforms informeerde de heer Buikema eveneens naar de toegezegde 
regeling. 

Ten slotte vroeg hij of er bij het verlenen van een verblijfs- of vestigings-
vergunning rekening gehouden wordt met het «Uniao de Bens». 

Mevrouw Brouwer (C.P.N.) vroeg zich af waarom er geen gelijkstelling 
plaatsvindt tussen buitenlandse werknemers op zee en zij die aan de wal 
werken. Zij wilde dan ook weten wat hiervan de achtergronden zijn, 
alsmede van de 7-jaarsregeling. Mevrouw Brouwer zei dat zij in al deze 
regels het gevaar van discriminatie van buitenlanders zag. 

Is bij de opstelling van de brief van de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan het bureau van rechtshulp in Rotterdam (30 november 
1983) gediscussieerd over het feit dat het criterium voor het hoofdverblijf 
van de buitenlandse werknemer discriminerend kan uitwerken, zo vroeg dit 
lid afsluitend. 

De heer Lankhorst (P.P.R.) maakte allereerst de opmerking dat bij het 
inkrimpen van de werkgelegenheid in de zeevaart de overheid zich achter 
de sociale partners verschuilt en de sociale partners zich op hun beurt weer 
achter de overheid verschuilen. Volgens de heer Lankhorst probeert de 
kantonrechter in de Nedlloyd-zaak de overheid en de sociale partners wat 
uit elkaar te halen. Dit lid informeerde of de recente uitspraak van de 
kantonrechter in deze zaak gevolgen heeft voor de voortgang en de inhoud 
van het wetsvoorstel Arbeidsvoorziening Zeevaart. 

Ten slotte stelde de heer Lankhorst dat als het kabinet werkelijk wil 
dereguleren zij dat in het wetsvoorstel Arbeidsvoorziening Zeevaart en in 
de Wet Arbeid buitenlandse werknemers heel goed zou kunnen doen. 
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Antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De bewindsman begon met enkele opmerkingen over de status van het 
«Uniao de Bens». Hij stelde dat in het verdrag wel degelijk met deze 
samenlevingsvorm rekening is gehouden. In het verdrag wordt het begrip 
«gezinsleden» gedefinieerd als: «de personen, die in de wetgeving van het 
land van hun woonplaats als zodanig worden erkend». Deze definitie geldt 
dan, aldus de staatssecretaris, voor het verlenen van de ziekenfondsver-
strekkingen en de kinderbijslag. Alleen voor het recht op weduwenpensioen 
geldt dit niet, omdat in het verdrag is bepaald dat onder «nagelaten 
betrekkingen» wordt verstaan: «de personen, die als zodanig worden 
aangemerkt of erkend in de wetgeving krachtens welke de uitkeringen 
worden toegekend». De AWW kent slechts pensioen toe aan de weduwe 
met wie de man wettig gehuwd is geweest. De staatssecretaris wees er op 
dat er dus in het verdrag ten principale gekozen is voor de regels van de 
AWW zoals die in Nederland gelden. Voor het verlenen van ziekenfonds-
verstrekkingen is voor een andere oplossing gekozen omdat de ziekenfonds-
verzekering van Kaapverdië zelf wordt toegepast en de gezinsleden vaak 
ook in Kaapverdië verblijven. 

Hierop vroeg de heer Willems waarom de regeling met betrekking tot de 
AWW niet hieraan kan worden aangepast. 

De staatssecretaris verklaarde nogmaals dat de regering gemeend heeft 
dat niet te moeten doen en dat slechts bij de ziekenfondsverzekering alleen 
om praktische overwegingen gekozen is voor de andere oplossing zodat bij 
voorbeeld wanneer de kinderen in Kaapverdië verblijven, zij ook ter plekke 
geneeskundige voorzieningen hebben. 

De bewindsman merkte ten aanzien van de kinderbijslag op dat de 
regeling voor iedereen hetzelfde is, met betrekking tot kinderen die in het 
buitenland verblijven. Bij de beoordeling van het recht op kinderbijslag 
geldt het volgende criterium: het kind moet feitelijk onderhouden worden. 

De staatssecretaris hoopte dat er snel voortgang kan worden gemaakt 
met het wetsvoorstel waarin de basisvoorzieningen voor de rechtspositie 
van werknemers op het Nederlandse deel van het continentale plat worden 
geregeld. Deze kwestie is, aldus de bewindsman, niet een zaak die alleen 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid raakt; dit moet 
interdepartementaal geregeld worden. Hij hoopte dat het wetsvoorstel nog 
dit jaar bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. 

De staatssecretaris was het eens met de opmerkingen uit de commissie 
over het verschil, tussen buitenlandse werknemers aan de wal en de 
werknemers op schepen, waar het betreft het recht op arbeidsbemiddeling. 
Dat er ook verschil is tussen de werknemers op de zeevaart, die wel en de 
werknemers op de Rijn- en binnenvaart, die geen recht op arbeidsbemidde-
ling hebben, komt door het regulier restrictief toelatingsbeleid van de 
Nederlandse regering. Het is, aldus de bewindsman, van oudsher het 
beleid van de Nederlandse regering, de zeevaart uit te zonderen van het 
toelatingsbeleid. 

Met betrekking tot de Nedlloyd-zaak wilde de staatssecretaris de definitieve 
uitspraak van de rechter afwachten, voordat de Nederlandse overheid zich 
een oordeel vormt over deze zaak. Over de Wet Arbeidsvoorziening 
zeevaart zal een nader standpunt worden ingenomen zodra het eindvonnis 
van de kantonrechter bekend is, aldus de bewindsman. Interdepartementaal 
overleg hierover is noodzakelijk. 

Antwoord van de staatssecretaris van Justitie 

De bewindsvrouwe verklaarde allereerst dat het departement van Justitie 
niet betrokken is geweest bij de Werkgroep Kaapverdianen. De werkgroep 
is opgeheven en heeft zijn werkzaamheden in de schriftelijke voorbereiding 
van het Verdrag (Sociale Zekerheid) neergelegd. 
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Naar aanleiding van de vragen over het verschil tussen buitenlandse 
werknemers aan de wal en die op zee, zette de staatssecretaris uiteen dat 
buitenlandse werknemers aan wal alleen legaal kunnen gaan werken als zij 
in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning terwijl de werknemers 
op zee géén tewerkstellingsvergunning nodig hebben, zodat er een 
onbeperkte toelating is tot de Nederlandse schepen, waar ook ter wereld 
men zich bevindt. 

Mevrouw Brouwer wees, naar aanleiding van deze laatste opmerking, op 
de bijzondere positie van zeevarenden. Zij vroeg waarom de richtlijnen van 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ontslagrecht 
wél op zeevarenden van toepassing zijn, terwijl het reguliere Nederlandse 
arbeidsmarktbeleid niet op hen van toepassing is. 

De staatssecretaris achtte het niet juist om nu voor één categorie van 
vreemdelingen daarop een uitzondering te maken. Tevens verwees zij naar 
de beantwoording van de Eerste-Kamervragen van de leden Van Krimpen 
en Van der Meer van 3 maart 1981, met name naar het antwoord op vraag 
1. (Aanhangsel Eerste Kamer). 

De heer Willems maakte de opmerking dat de huidige situatie echter is 
ontstaan na 15 oktober 1982. 

De bewindsvrouwe vond echter dat er voor de totale beantwoording als 
zodanig nauwelijks iets gewijzigd is. Zij verwees in dit verband naar het 
antwoord op vraag 52, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid met betrekking tot de Wet Arbeid buitenlandse werkne-
mers; (kamerstuk 18100 hoofdstuk XV, nr. 8). 

De staatssecretaris zei voorts dat er momenteel géén voornemens 
bestaan om de rechtspositie bij te stellen van buitenlanders die op de 
internationale binnenvaart werkzaam zijn. Zij wees echter op het feit dat er 
wel rekening gehouden wordt met bijzondere omstandigheden wanneer 
iemand er niét in slaagt aan de gestelde voorwaarden voor een bedrijfsver-
gunning te voldoen. 

De heer Buikema had bezwaar tegen de extra leeftijdseisen (in punt 6.4 
van de Vreemdelingencirculaire) en vroeg om de mogelijkheid van uitzon-
dering op humanitaire gronden voor mensen die te oud zijn. 

De staatssecretaris antwoordde dat er van die maximumleeftijden in de 
Vreemdelingencirculaire kan worden afgeweken. Zij zag géén aanleiding 
om het tot nu toe gevoerde beleid te veranderen met het oog op het 
individueel karaktervan het vreemdelingenbeleid. 

De bewindsvrouwe verklaarde ten aanzien van de ontslagen werknemers 
bij NedLIoyd dat deze zeelieden recht hebben op behandeling van hun 
verzoek om een verblijfsvergunning. Zij zei verder nog dat zij deze zeelieden 
heeft toegestaan om de behandeling van hun aanvraag voor een verblijfs-
vergunning in eerste aanleg in Nederland af te wachten, wat waarschijnlijk 
enkele maanden zal duren. Deze verzoeken zullen behandeld worden met 
inachtneming van het beleid dat ten aanzien van buitenlandse zeelieden 
hier te landen gevoerd wordt en deze verzoeken zullen getoetst worden 
aan het geldende toelatingsbeleid voor vreemdelingen. 

Wat de juridische hulpverlening betreft zou de staatssecretaris laten 
onderzoeken of er informatie is in het Portugees; zij zou de Kamer daarover 
informeren (zie bijlage). 

Op de vraag hoeveel Kaapverdiërs onder de Overgangsregeling vallen 
antwoordde de staatssecretaris dat dat maximaal 58 personen zijn (per 
april 1984). 

De vreemdelingenwetgeving gaat uit van het Nederlandse domicilie, 
aldus de bewindsvrouwe. Dit is echter niet van toepassing op het Neder-
landse deel van het continentaal plat; eerst als de buitenlandse werknemer 
Nederland binnenkomt volgt een controle. 
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De heer Willems vroeg daaropvolgend aan de staatssecretaris van 
Sociale zaken en Werkgelegenheid of hij in het feit, dat de staatssecretaris 
van Justitie de ontslagen zeelieden van NedLIoyd de behandeling van hun 
vergunning wil laten afwachten, voldoende grond ziet om de WWV-uitkering, 
na de 6 maanden WW, toe te kennen. 

De staatssecretaris antwoordde hierop dat hij meende dat in een 
dergelijke gedoogsituatie, waarin géén uiteenzetting plaatsvindt, wél 
beroep kan worden gedaan op de Algemene Bijstandswet, maar niet op de 
WWV. 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie, 
Kosto 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Van der Windt 
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BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de voorzitters van de vaste Commissies voor Justitie alsmede voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal 

's-Gravenhage, 25 juni 1984 

Ik heb de eer u hierbij de schriftelijke antwoorden te doen toekomen op 
vragen gesteld ter gelegenheid van de gezamenlijke vergadering van uw 
commissies gehouden op 21 juni 1984, voor zover zij betrekking hadden op 
punt 2 van de agenda, luidende: 

«Evaluatie van de instructie over Rijnschipperspaspoorten en Rijnschip-
persverklaringen van 30 september 1982 van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken». 

De minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 
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Bijlage Voor zover door de Nederlandse overheid kan worden vastgesteld, 
voldoet de instructie over afgifte van Rijnschipperspaspoortstempels en 
Rijnschippersverklaringsstempels goed: 

De groepen die conform de door de Centrale Rijnvaart Commissie te 
Straatsburg gestelde regels in aanmerking komen voor afgifte van een 
Rijnschipperspaspoortstempel of een Rijnschippersverklaringstempel, 
worden daarvan in het bezit gesteld. 

De groep van personen die conform deze regels niet in aanmerking 
komen voor afgifte van een Rijnschippersverklaringstempel, maar deze in 
het verleden toch hebben gekregen, worden conform de eveneens op 30 
september 1982 gegeven Overgangsregeling behandeld: indien zij duurzaam 
in de internationale rijnvaart werkzaam zijn èn blijven, worden de eerder 
afgegeven Rijnschippersverklaringsstempels continu verlengd. 

De instructies van 30 september 1982 ter zake door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken aan het Bureau Internationale Vaart te Rotterdam (BIV) 
gegeven staan niet op zichzelf: zij verwoorden slechts wat op grondslag 
van de Herziene Rijnvaartakte van 17 oktober 1868 (Trb. 1955, nr. 161) door 
de Centrale Rijnvaart Commissie te Straatsburg is besloten en vervolgens 
in diverse Protocollen gepubliceerd. 

Deze besluiten (Protocollen) van de Centrale Rijnvaart Commissie 
- genomen in het kader van het Rijnvaartregime - dateren uit de jaren 1953 
tot (laatstelijk) 1961. Derhalve is er hier geen sprake van een «nieuwe 
beperking» met betrekking tot de toegang tot de werkgelegenheid voor 
buitenlandse werknemers. 

Vergelijking van de tekst van de instructies van 30 september 1982 met 
de tekst van de daardoor vervangen instructie van 8 november 1957 maakt 
duidelijk dat de nieuwe instructie niet alleen duidelijker, maar (uit hoofde 
van de Protocollen van 1961) ook aanzienlijk ruimerls gesteld. 

Het in dezen voor a//ein Nederland verblijvende vreemdelingen geldende 
criterium «onderdaan van een Europese staat die is vrijgesteld van de 
visumplicht voor binnenkomst in alle Rijnoeverstaten en België» is omstreeks 
1960 door de Centrale Rijnvaart Commissie ontwikkeld als onderdeel van 
het Rijnvaartregime. Hierop kan Nederland niet éénzijdig een uitzondering 
maken. 

Zoals ook blijkt uit de instructie van 30 september 1982 berust de 
bevoegdheid tot afgifte van onderhavige stempels in Nederland op grond 
van Protocol 12, dd. 14 april 1953 vastgesteld door de Centrale Rijnvaart 
Commissie, bij het Bureau Internationale Vaart (BIV) te Rotterdam. 

De medewerkers van de Stichting BIV zijn onbezoldigde ambtenaren van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Begin mei 1984 heeft Staatsraad Kapteyn in een nog niet gepubliceerde 
AROB-uitspraak het verzoek om schorsing c.q. voorlopige voorziening van 
een drietal ex-rijnvarenden die niet (meer) onder de Overgangsregeling 
vielen, afgewezen. Hiermede werd de weigering van de afgifte van een 
Rijnschippersverklaringstempel gehandhaafd. 
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Bijlage 2 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 9 juli 1984 

Tijdens het mondeling overleg op 21 juni 1984, met de vaste Commissies 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie over de positie van 
Kaapverdiërs heb ik toegezegd de Kamer te zullen informeren over de 
vraag of Kaapverdiërs in Nederland voorgelicht worden over voor hun 
rechtspositie relevante onderwerpen in de Portugese taal. 

Inmiddels is mij gebleken dat dergelijke activiteiten worden ontplooid 
onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Ik heb derhalve de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer L. de Graaf, verzocht de Kamer daarover te informeren. 

De staatssecretaris van Justitie, 
V. N. M. Korte-van Hemel 
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