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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal 

's-Gravenhage, 16 juni 1986 

Tijdens het mondeling overleg op 13 maart 1986 over de rapportage 
van de Vereniging van Raden van Arbeid (VRvA) en de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) over de toepassing van de AKW ten aanzien van buiten-
landse werknemers en vluchtelingen, ben ik met de commissie overeen-
gekomen nader overleg te voeren met het Nederlands Centrum Buiten-
landers (NCB) en de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN). De 
commissie zou van dat nader overleg verslag worden gedaan. Daarbij zou 
tevens aandacht worden besteed aan de vragen en opmerkingen die van 
de zijde van de commissie tijdens het mondeling overleg waren verwoord. 
Het streven was erop gericht de Kamer eind april 1986 te informeren, 
hetgeen mede afhankelijk zou zijn van de vraag of de VRvA en de SVB 
zouden moeten worden benaderd voor aanvullende informatie. 

Het overleg met het NCB en de VVN heeft op 20 maart jl. plaatsgehad. 
Tijdens dat mondeling overleg hebben beide instanties mij een aantal 
stukken overhandigd, die betrekking hebben op individuele situaties en 
waaruit knelpunten bij de beoordeling van het recht op kinderbijslag 
zouden moeten blijken. De inhoud van de overhandigde stukken hebben 
mij aanleiding gegeven de VRvA en de SVB te verzoeken een nader 
onderzoek te verrichten en mij van de resultaten daarvan op de hoogte te 
stellen. 

Deze ontwikkeling, alsmede de drukke werkzaamheden o.a. als gevolg 
van de stelselherziening sociale zekerheid, hebben ertoe geleid dat ik de 
streefdatum van eind april 1986 om de Kamer te informeren, niet heb 
kunnen realiseren. 

Zo spoedig mogelijk nadat de VRvA en de SVB mij van de gevraagde 
informatie hebben voorzien, zal ik de Kamer een nadere rapportage over 
de onderhavige problematiek doen toekomen. Hierbij wil ik nog opmerken, 
dat ik met het NCB en de VVN heb afgesproken deze beide organisaties 
opnieuw te benaderen wanneer de VRvA en de SVB mij hebben geïnfor-
meerd, alvorens ik u van mijn bevindingen op de hoogte stel. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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