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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 30 juni 1988 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid' brengt 
als volgt verslag uit over haar voorlopige bevindingen aangaande dit 
wetsvoorstel. 

Enkele wetstechnische en redactionele opmerkingen zijn opgenomen 
in een bijlage bij dit verslag. 

Algemeen 

De leden van de C.D.A. fractie spraken er hun waardering over uit, dat 
vreemdelingen, die op grond van de artikelen 9 of 10 van de Vreemdelin-
genwet gerechtigd zijn zich in ons land te bevinden en die vreemde-
lingen, die op grond van deze wet niet worden uitgezet, gelijk behandeld 
worden in de Algemene Bijstandswet (ABW) overeenkomstig de behan-
deling van Nederlanders. 

Toch ontlokte dit aan deze leden de vraag waarom verschil in verblijfs-
titel gemaakt wordt om in aanmerking te komen voor de ABW. Is dit, ze 
vroegen zij zich af, wel in overeenstemming met internationale verdragen 
of EG-verordeningen (b.v. EG-verordening 1612/68 en het Europees 
Handvest)? En is voorts een verschil in rechtsgang op grond van de 
verblijfstitel wel acceptabel; een gedoogstatus is immers ook een recht-
matig verblijf? 

Kan de staatssecretaris, zo vroegen deze leden voorts, een nadere 
motivering geven voor de «kan»-bepaling in artikel 84, lid 1. 

Vervolgens vroegen deze leden of er ten aanzien van de legitimatie 
problemen zijn te verwachten en of sociale diensten identiek moeten 
handelen via Justitie of Politie of dat volstaan kan worden met controle 
via bevolkingsregistratie, omdat verwacht kan worden dat legaal verblij-
vende vreemdelingen in het bevolkingsregister zijn opgenomen. 

Tevens vroegen deze leden of de Staatssecretaris geen problemen 
verwacht met de uitvoering, omdat volgens het advies van de Raad van 
State de wetstekst nog enig verschil in interpretatie mogelijk maakt. 

Ten slotte vroegen deze leden of er nog andere wetsvoorstellen te 
verwachten zijn in het kader van ongelijke behandeling van vreemde-
lingen in de sociale zekerheid. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie waren er verheugd over dat middels 
dit wetsvoorstel getracht wordt uitvoering te geven aan de Minderhe-
dennota, waarin de regering heeft gesteld er naar te streven dat recht-
matig hier te lande verblijvende leden van minderheidsgroepen een aan 
Nederlanders gelijkwaardige plaats in de samenleving wordt geboden. 

Een belangrijk positief element van het voorstel is, aldus deze leden, 
dat voor een grote groep vreemdelingen het recht op bijstand in de wet 
komt te staan en niet langer op circulaires en rechtspraak berust. Het 
beginsel van gelijke behandeling wordt hiermee recht gedaan. Een 
negatief aspect is naar hun opvatting echter dat in het voorstel een 
onderscheid gemaakt wordt tussen drie categorieën vreemdelingen met 
verschillende rechtspositie en verschillende systemen van rechtsmid-
delen. Dit onderscheid is naar hun oordeel op grond van verdragen (1) en 
jurisprudentie (2) niet gerechtvaardigd en maakt het wetsvoorstel 
bovendien onnodig ingewikkeld. 

Ad. 1 Verdragen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af in hoeverre het 
voorgestelde in artikel 84, lid 1 («kan»-categorie) strijdig is met 
verdragsverplichtingen: 

Verdragsvreemdelingen (alle EG-onderdanen op grond van het EG-
verdrag en daarnaast de onderdanen van Malta, Noorwegen, Turkije, 
IJsland en Zweden, op grond van het Europees Verdrag betreffende 
medische en sociale bijstand, toegelaten vluchtelingen op grond van het 
Verdrag van Genève en rechtmatig verblijvende staatlozen op wie het 
Verdrag van New York van toepassing is) moeten op gelijke wijze als 
Nederlander worden behandeld voor de toepassing van het ABW. 

Het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand kent 
dit recht op basis van wederkerigheid toe aan alle onderdanen van de 
Verdragsluitende partijen die rechtmatig op het grondgebied van een 
andere Partij verblijven. Dat is ingevolge artikel 11a van het Europees 
Verdrag het geval indien ten aanzien van die persoon een verblijfs- of 
andere vergunning («permission») van kracht is, welke vereist is voor het 
verblijf in dat land. Naar artikel 11 b bepaalt, wordt dit verblijf eerst 
onrechtmatig indien een bevel tot verwijdering tegen deze persoon is 
uitgevaardigd, tenzij schorsing van de uitvoering wordt verleend. 

Volgens vaste jurisprudentie wordt als rechtmatig verblijf in de zin van 
het Europees Verdrag aangemerkt alle fasen van aanvraag, herziening en 
beroep betreffende een verblijfsvergunning (Zie onder meer KB 6 juni 
1980 no. 25 (R.V. 1980 nr. 92) en Voorzitter Afdeling Rechtspraak van 
de Raad van State 3 juni 1980, No.A-3.2036 (1980), (R.V. 1980 nr. 94); 

Volgens artikel 13, lid 4 Europees Sociaal Handvest geldt dit ook voor 
onderdanen van landen die wèl het Handvest maar niet het genoemde 
Europees Verdrag hebben geratificeerd (Oostenrijkers en Cyprioten); 

Volgens artikel 23 Vluchtelingenverdrag hebben «refugees lawfully 
staying in their territory» aanspraak op gelijke behandeling bij de 
bijstandsverlening; dat geldt ook voor asielzoekers die vluchteling zijn 
maar nog geen verblijfstitel kregen; 

Bij deze leden waren nog enkele vragen gerezen inzake de bijstands-
verlening aan vluchtelingen. Zagen zij het juist, uitgaande van de situatie 
dat de ROA een voorliggende voorziening is, dat uitsluitend bijstand kan 
worden verleend aan toegelaten vluchtelingen? Maar wat gebeurt er dan 
met die asielzoekers die noch worden toegelaten noch onmiddellijk 
worden teruggestuurd? Is voor deze categorie de ROA toch nog van 
toepassing, of is hier een beroep op bijstand volgens de ABW mogelijk? 
Als geen van beide het geval is, verblijven deze mensen dan buiten 
bezwaar van 's Rijks kas in ons land? 
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Zo ja, hoe voorzien ze dan in de noodzakelijke kosten van bestaan? 
Ware het dan toch niet beter dat deze groep van vluchtelingen, zolang ze 
gedoogd worden, aanspraak kunnen maken op de ABW? Deze leden 
wilden verder graag weten om hoeveel mensen, die in een dergelijke 
situatie verkeren, het gaat en hoeveel hiervan bijstand ontvangen. 

Naar de opvatting van deze leden geldt dit voor die groep asielzoekers 
op wie de ROA-regeling niet van toepassing is. 

Volgens artikel 7 lid 2 EEG-Verordening 1612/68 hebben werknemers 
uit EEG-landen aanspraak op gelijke behandeling (volgens Hof van 
Justitie EG is bijstand een «sociaal voordeel»); dit geldt ook als de 
werknemer geen verblijfstitel bezit op grond van artikel 9 of 10 Vw; het 
verblijfsrecht van werknemers berust op het gemeenschapsrecht, niet op 
het bezit van een Vw-titel; 

Ad 2. Jurisprudentie 

Niet-verdragsvreemdelingen komt eveneens een gelijke behandeling 
als Nederlanders toe op grond van Kroonjurisprudentie. Sinds 1978 luidt 
de vaste jurisprudentie van de Kroon dat het weigeren van bijstand aan 
niet-Verdragsvreemdelingen die hier niet onrechtmatig verblijven, als 
onzorgvuldig bestuur van de hand moet worden gewezen (Zie onder 
meer K.B. 31 mei 1978, no. 39 en K.B. 19 juli 1978, no. 26, R.V. 1978 
nrs. 85 en 86). Op 1 juni 1980 besliste de Kroon nog eens expliciet dat 
als uitgangspunt bij de toepassing van art. 84 lid 1 ABW (de facultatieve 
toekenning) geldt, dat niet is komen vast te staan dat het verblijf van de 
vreemdeling een onrechtmatig karakter heeft (R.V., 1980 nr. 93). 

Gevoegd bij de ruime uitleg van het begrip «rechtmatig verblijf» als 
bedoeld in het Europees Verdrag betreffende sociale en medische 
bijstand, betekent de Kroonjurisprudentie naar de opvatting van deze 
leden: 

- dat bij beslissingen omtrent toekenning van de ABW-uitkering geen 
onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen vreemdelingen voor wie 
wèl en geen bijstandsverdrag geldt en 

- voor beide groepen een behandeling gelijk aan die van Nederlanders 
geldt, zolang zij niet onrechtmatig in Nederland verblijven. 

Kort gezegd: de «kan-bepaling» is door verdrag en jurisprudentie tot 
een «moet-bepaling» geworden, zo stelden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. 

De circulaire van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
betreffende bijstandsverlening aan vreemdelingen van 26 februari 1985 
maakt immers heel duidelijk dat de discretionaire bevoegdheid met 
betrekking tot niet-verdragsvreemdelingen zeer klein is geworden, zo niet 
geheel is verdwenen: 

«De vraag of in een concreet geval waar geen plicht tot bijstandsver-
lening bestaat van de kan-bepaling van artikel 84 gebruik gemaakt 
behoort te worden, behoeft geen bijzondere moeilijkheden op te leveren 
indien en zolang de betrokken vreemdeling ofwel in het bezit is van een 
geldige verblijfstitel, dan wel met instemming van het bevoegde gezag 
gedoogd wordt. Bij gebleken noodzakelijkheid bestaat tegen bijstands-
verlening alsdan geen bezwaar». (Circulaire pagina 4). 

Deze leden verzochten de regering in de memorie van antwoord op 
hun stellingname ten aanzien van artikel 84 lid 1 in te gaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten vervolgens op dat opnieuw de 
bijstandsverlening afhankelijk wordt gemaakt van de verblijfsrechtelijke 
status en niet van de inschrijving in het bevolkingsregister (ingezeten-
schap). Niet alleen om principiële bezwaren zou naar hun oordeel de 
koppeling tussen rechtmatig verblijf en het recht op een voorziening 
afgewezen dienen te worden, maar ook vanwege de grote moeilijkheden 
die in de uitvoeringspraktijk ontstaan. 
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In de memorie van toelichting wordt deze situatie ook erkend (blz. 2, 
tweede alinea): «Alvorens tot bijstandsverlening wordt overgegaan dient 
de uitvoerder van de Algemene Bijstandswet uiteraard vast te stellen dat 
de vreemdeling inderdaad niet voor uitzetting in aanmerking komt. 
Daarbij kan van deze uitvoerder niet worden gevergd dat deze een 
zelfstandig onderzoek instelt naar de status die de vreemdeling in het 
kader van de Vreemdelingenwet heeft; ter zake moet kunnen worden 
voortgebouwd op de gegevens die zijdens het Ministens van Justitie in, 
op of bij de identiteitspapieren van de betrokkene zijn vermeld». 

Welke situatie wordt bereikt indien alle diensten die voorzieningen 
verstrekken aan burgers contact op moeten nemen met de justitiële 
autoriteiten? Want de koppeling tussen het recht op voorzieningen aan 
het recht op verblijf wordt in toenemende mate in de Nederlandse 
wetgeving gelegd. De verbinding met de justitiële autoriteiten blijft 
immers niet beperkt tot de sociale dienst, maar ontstaat ook met de 
bedrijfsvereniging, het huisvestingsbureau, de studiefinanciering en het 
Bureau voor Rechtshulp. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat een nationaliteitsneutraal 
criterium, zoals dit reeds in de Wet Sociale Werkvoorziening is 
opgenomen, een betere oplossing is namelijk: het ingeschreven zijn in 
het bevolkingsregister. Zij verzochten de regering in de memorie van 
antwoord op deze suggestie in te gaan. Zeker nu het wetsvoorstel inzake 
de gemeentelijke bevolkingsadministratie wellicht dit jaar bij de Tweede 
Kamer wordt ingediend, zou dit aspect naar hun oordeel nader bekeken 
dienen te worden. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij constateerden dat het 
hier voornamelijk gaat om een wetsaanpassing aan reeds bestaande 
praktijken. Voorts hadden zij nog enige vragen. 

In de wetswijziging wordt een onderscheid gemaakt tussen vreemde-
lingen met en zonder een geldige verblijfstitel. Deze laatsten zullen 
echter op eenzelfde wijze als de vreemdelingen mét verblijfstitel gebruik 
kunnen maken van de rechtsmiddelen genoemd in hoofdstuk III, iets dat 
voorheen niet het geval was. Kan worden aangegeven hoe groot deze 
groep is? Is het niet onredelijk om nu de gemeenten en Gedeputeerde 
Staten hiermee op te zadelen? Immers, juist in deze gevallen dient een 
acute noodsituatie aangetoond te worden. 

Ook waren deze leden benieuwd of aangegeven kon worden wat de 
structurele kosten van deze wetswijziging zijn. 

In hoeverre is het nieuwe artikel 84, zo vroegen deze leden zich 
vervolgens af, strijdig met het Europees Sociaal Handvest en met het 
Vluchtelingenverdrag, zoals door de Stichting Inspraakorgaan Turken in 
Nederland wordt gesteld? 

Tevens vroegen zij of het door deze Stichting geopperde alternatief, 
niet de verblijfsstatus maar het ingezetenschap als criterium te hanteren, 
ook een mogelijkheid was. 

De leden van de D66-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van dit ogenschijnlijk zeer simpele voorliggende wetsvoorstel. 
Mede naar aanleiding van het op 22 april 1988 aan de commissie toege-
zonden commentaar van de Stichting Nederlands Centrum Buiten-
landers, hadden zij echter een aantal vragen. 

Het kwam hun voor dat de «kan»-bepaling in artikel 84, eerste lid tot 
problemen kan leiden, hetgeen niet de bedoeling is van het Europees 
Verdrag betreffende medische en sociale bijstand. Zij zagen graag een 
nadere beschouwing tegemoet over de relatie van dit wetsvoorstel met 
de inhoud van dit Europese verdrag alsmede de daarbij behorende 
jurisprudentie. Voor de beoordeling van de voorgestelde «kan»-bepaling 
is tevens relevant de verhouding tot artikel 13, lid 5 Europees Sociaal 
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Handvest, artikel 23 Vluchtelingenverdrag en artikel 7, lid 2 EEG-veror-
dening 1612/68. 

De Stichting NCB heeft in haar commentaar ook gewezen op de 
Kroonuitspraak van 1 juni 1980, waarin wordt gesteld dat als 
uitgangspunt bij de toepassing van artikel 84, lid 1 ABW (de facultatieve 
toekenning) geldt, dat niet is komen vast te staan dat het verblijf van de 
vreemdeling een onrechtmatig karakter heeft. Als deze uitspraak zowel 
voor verdrags- als niet verdragsvreemdelingen geldt en in artikel 84, lid 1 
omschreven staat dat het bij ABW-toekenning moet gaan om vreemde-
lingen die ook als ze niet op grond van de Vreemdelingenwet gerechtigd 
zijn in Nederland te verblijven, dan toch in ieder geval blijkens schrifte-
lijke gegevens niet (kunnen) worden uitgezet en dus rechtmatig 
verblijven, dan ontgaat deze leden vooralsnog de ratio van de «kan» in 
plaats van een «moet»-bepaling. 

Onder verwijzing naar het door de fractie van D66 ingenomen 
standpunt bij de Wet Sociale Werkvoorziening wilden deze leden vragen 
waarom niet, evenals in de WSW, het ingeschreven staan in het bevol-
kingsregister kan worden gehanteerd voor het recht op bijstand. Er van 
uitgaande dat illegaal verblijvende vreemdelingen zich niet laten 
inschrijven bij het bevolkingsregister, moet dit criterium afdoende zijn. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstelling van het 
onderhavige wetsvoorstel kennis genomen. Zij wezen op het door hen 
beleden principe dat de samenleving krachtens de Zedenwet zorg heeft 
te dragen voor «de vreemdeling die in haar poorten is». Daarin zagen zij 
niet alleen een taak weggelegd voor de overheid, maar evenzeer voor het 
particulier initiatief. 

In de memorie van toelichting wordt met zoveel woorden vermeld, dat 
het in onze samenleving als onjuist wordt ervaren dat rechtmatig hier te 
lande verblijvende vreemdelingen niet volledig met Nederlanders gelijk-
gesteld zijn. Nu merkten deze leden op dat binnen de categorie van de 
vreemdelingen onderlinge verschillen bestaan ten opzichte van de door 
hen verworven verblijfstitel, zoals overigens tot uitdrukking komt in onder 
andere de artikelen 9 en 10 van de Vreemdelingenwet. Zij vroegen zich 
af in hoeverre deze verschillen tot uitdrukking zouden moeten komen bij 
de behandeling inzake de bijstandsverlening. Zo is het naar hun inzicht 
gerechtvaardigd een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld een 
tijdelijk in Nederland verblijvende, gestrande toerist en een persoon aan 
wie politiek asiel is verleend. 

Het was deze leden niet geheel duidelijk hoe de passage uit de 
memorie van toelichting, waar gesproken wordt van het niet geheel 
ondenkbaar zijn dat de uitvoeringsorganen van de ABW de bijstandsver-
lening op verschillende wijze afstemmen op de bij uitstek voor deze 
groep personen kenmerkende omstandigheid dat er geen zekerheid 
bestaat omtrent het toestaan van een verblijf, als bedoeld in artikel 9 of 
10 van de Vreemdelingenwet, zich verhoudt tot het aan het wetsvoorstel 
ten grondslag liggende uitgangspunt van gelijke behandeling. Wat houdt 
deze afstemming precies in, zo vroegen zij zich af. Deze leden vroegen of 
het juist was dat als uitvloeisel van dit wetsvoorstel beschikkingen, op 
grond van artikel 10, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, niet meer tot 
de mogelijkheden zullen behoren. 

Tevens vroegen deze leden hoe het wetsvoorstel zich verhoudt ten 
opzichte van het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onder b van de Vreem-
delingenwet. Zij verwezen daarbij naar de memorie van toelichting op de 
Vreemdelingenwet, waaruit blijkt dat hieronder ook vreemdelingen 
vallen, die voor langere tijd in ons land mogen verblijven. 

Vervolgens informeerden deze leden naar de positie van de in ons land 
verblijvende illegalen. Zij vroegen of de bewindsman een indruk kon 
geven van de omvang van het aantal illegalen dat zich in Nederland 
bevindt. 
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De leden van de P.P.R. fractie hadden met gematigde gevoelens 
kennis genomen van het voorstel om de ABW te wijzigen op het 
onderdeel van bijstandsverlening aan vreemdelingen. Het scheen hun toe 
dat iedere keer dat, eindelijk, migranten bij wet recht kregen op een 
gelijke positie als Nederlanders er tegelijkertijd een discriminerend 
element in de toetsingsprocedure wordt opgenomen. Zij doelden hier op 
de voorgestelde toetsing door de GSD op de geldigheid van de verblijfs-
titel en vergeleken dit als voorbeeld met het vorig jaar door de Kamer 
verhandelde wetsvoorstel over de indiensttreding van vreemdelingen bij de 
overheid. Waarom gaat de staatssecretaris niet over tot de veel eenvou-
diger en non-discriminatoire procedure van toetsing op het ingezeten-
schap door middel van het bevolkingsregister? Dan zou, naar de mening 
van deze leden, pas volledig recht worden gedaan aan de intentie van de 
Minderhedennota. Nu wordt aan die intentie slechts ten dele tegemoet 
gekomen met het vervangen van circulaires en rechtspraak door 
wetgeving. Deze leden stelden vervolgens nog de volgende vragen: 

- Waarom wordt aan verdragsvreemdelingen op een andere wijze 
bijstand toegekend (artikel 84, lid 1) dan aan niet-verdragsvreemdelingen 
(artikel 84, lid 1)? 

- Hoe verhoudt zich de formulering van art. 84 lid 1 («...kan bijstand 
worden verleend») met het Europees Verdrag betreffende medische en 
sociale bijstand op grond waarvan bijstand moet worden verleend? 

- Hoe interpreteert de Staatssecretaris de vaste jurisprudentie van de 
Kroon, dat het weigeren van bijstand aan niet-verdragsvreemdelingen die 
hier niet onrechtmatig verblijven als onzorgvuldig van de hand moet 
worden gewezen, gegeven de voorgestelde formulering van artikel 84 lid 
2? 

Artikelen 

Aansluitend op hun hierboven weergegeven beschouwingen stelden de 
leden van de P.v.d.A.fractie nog de volgende vragen bij een aantal 
artikelen. 

Artikel I, onderdeel A 

Moet de hier voorgestelde wijziging van de Algemene Bijstandswet 
(invoeging nieuw derde lid) niet als te beperkt worden beschouwd? Zij 
impliceert de facto eerder een achteruitgang in vergelijking met de huidige 
situatie. Weliswaar wordt de contradictie met het Verdragsrecht 
opgeheven en worden niet verdragsvreemdelingen nadrukkelijk met 
Nederlanders gelijk gesteld, maar aan de andere kant ziet de formalisering 
van het recht op bijstand slechts op degenen die in het bezit van een 
verblijfstitel in Nederland woonachtig zijn. Wordt op deze wijze niet wel de 
materiële inhoud van artikel 1 van het Europees Verdrag in de ABW 
opgenomen, maar de belangrijkste bepaling van artikel 11a en b van het 
Europees Verdrag genegeerd? Hetzelfde geldt voor de Kroonjurisprudentie 
met betrekking tot het rechtmatig verblijf van niet-verdragsvreemdelingen. 

Artikel I, onderdeel B 

Artikel 84, lid 1 

Wordt niet ten onrechte de discretionaire bevoegdheid in artikel 84 lid 1 
gehandhaafd ten aanzien van Verdragsvreemdelingen en niet-Verdrags-
vreemdelingen die rechtmatig verblijven zonder het bezit van een verblijf-
stitel? Voor Verdragsvreemdelingen is zulks toch in strijd met het Europees 
verdrag inzake medische en sociale bijstand en voor de overige catego-
rieën in strijd met de vaste jurisprudentie en met de in genoemde circu-
laire vastgelegde bijstandspraktijk? 
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Artikel 84, lid 2 

Moet de expliciete uitsluiting van onrechtmatig verblijvende vreemde-
lingen, behoudens dringende redenen, hoewel niet in strijd met het 
Europees Verdrag of de jurisprudentie, niet als hoogst ondoelmatig 
worden gekwalificeerd? Uit onderzoek is gebleken dat bij de Gemeente-
lijke Sociale Dienst in één van de vier grote steden men jaarlijks nog 
geen 25 aanvragen van illegalen ontvangt op een totaal van 36 000 
aanvragen in 1983 (Buitenlanders bij de Sociale Dienst: aparte regels 
leiden tot verschil in behandeling, Paul Minderhoud en Cecile den Ouden, 
Katholieke Universiteit Nijmegen, Ars Aequi, Nijmegen, januari 1986, 
pag. 8-15). 

Bovendien leidt de noodzaak om bij de GSD controles naar verblijfs-
titel te verrichten tot administratieve apartheid, zoals blijkt uit het zojuist 
genoemde onderzoek. Aanvragers met een niet-blank uiterlijk wordt naar 
verblijfsvergunningen gevraagd. Dit alles zou kunnen worden voorkomen 
door inschrijving in het plaatselijk bevolkingsregister als uitgangspunt 
voor de beoordeling van een aanvraag te nemen, zo suggereerden deze 
leden. Uit onderzoek is gebleken dat illegalen zich niet gauw laten 
inschrijven in dat register uit vrees voor ontdekking door de vreemdelin-
gendienst. 

Artikel 84, lid 3 

Het tot op heden bestaande onderscheid tussen Verdragsvreemde-
lingen en overigen voor wat de volledigheid van de bezwaarschrift" en 
beroepsprocedure betreft, wordt in het voorstel teruggebracht tot de 
illegalen en alle overigen. Voor eerstgenoemd resteert de beroepsgang in 
één instantie naar de Kroon. 

Gelet op de jurisprudentie tot op heden zal de kans van slagen in een 
dergelijk beroep niet groot zijn, tenzij bij de beoordeling van de 
«dringende reden» elementen van onzorgvuldigheid of willekeur een rol 
spelen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen zich af of de aparte rechtsgang 
van artikel 84, lid 3 niet tot veel onzekerheid, problemen en dubbele 
procedures leidt. Het rechtsmiddel dat aangewend kan/moet worden is 
immers afhankelijk van de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling. 
Als die positie omstreden is, of zich halverwege de procedure wijzigt, 
ontstaan allerlei onzekerheden, zo stelden deze leden. Zij verzochten de 
regering in de memorie van antwoord nader te motiveren waarom naar 
haar oordeel deze aparte rechtsgang gehandhaafd dient te blijven. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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Bijlage A. Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek 

1. In artikel I, aanhef, moet «(Wet van 13 juni 1963, Stb. 284)» 
worden vervangen door: (Stb. 1973, 395) (aanwijzing 32) 

2. In artikel I, onderdeel B, is artikel 84, eerste lid, in twee alinea's 
ingedeeld. Dit is in strijd met aanwijzing 27. 

3. In artikel I, onderdeel B, moet in artikel 84, in het tweede lid 
«voorgaande» worden vervangen door: eerste (aanwijzing 7). 

4. In de memorie van toelichting ontbreekt een afzonderlijk onderdeel 
over de financiële gevolgen van het wetsvoorstel (aanwijzing 114) 

B. Redactionele opmerkingen 

1. In artikel I, onderdeel B, moet in artikel 84, in het derde lid 
«Hoofdstuk» worden vervangen door hoofdstuk. 

2 In artikel II, eerste lid, moet «zijn» worden vervangen door: zij. 

C. Overige opmerkingen 

1. Door het invoegen van een nieuw derde lid in artikel 1 van de 
Algemene Bijstandswet (artikel I, onderdeel A) moet een aantal verwij-
zingen in (andere) wetten worden aangepast, zoals bijvoorbeeld in artikel 
1, vierde en vijfde lid (oud) van de Algemene Bijstandswet, artikel 1, 
onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) (in dit 
onderdeel zou ook direct de staatsbladaanduiding van de Algemene 
Bijstandswet kunnen worden aangepast) en artikel 1, onderdeel f, van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20459, nr. 4 8 


