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20 459 Wijziging van de Algemene Bijstandswet, inzake 
de bijstandsverlening aan vreemdelingen 

A D V I E S R A A D V A N S T A T E N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 10 november 1987 

Bij Kabinetsmissive van 21 juli 
1987, no. 2, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting, houdende wijziging van 
de Algemene Bijstandswet, inzake de 
bijstandsverlening aan vreemde-
lingen. 

1. De omschrijving in artikel 84, 
eerste lid, van het wetsvoorstel van 
de vreemdeling die voor bijstands-
verlening in aanmerking komt luidt: 
«vreemdeling die niet op grond van 
de artikelen 9 of 10 van de Vreenv 
delingenwet gerechtigd is in 
Nederland te verblijven, doch die op 
grond van die wet niet wordt 
uitgezet». Naar de mening van de 
Raad van State bevat deze fo rmu-
lering niet alleen te veel interpreta-
tiemogeli jkheden, maar is zij ook te 
weinig onderscheidend om de 
Gemeentelijke Sociale Diensten 
voldoende houvast te bieden voor 
een enigszins consistent beleid in de 
bijstandsverstrekking jegens vreenv 
delingen. In de huidige praktijk van 
het vreemdelingenrecht bestaat 
immers een tussengebied tussen 
verblijf op grond van een verblijfstitel 
ingevolge de artikelen 9 en 10 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 15 februar i 1988 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 21 juli 
1987, nr. 2, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenver-
melde voorstel rechtstreeks aan mij 
te doen toekomen. Dit advies 
gedateerd 10 november 1987, nr. 
W12.87.0319 moge ik U hierbij 
aanbieden. 

Het advies van de Raad van State 
geeft mij aanleiding tot de navol-
gende opmerkingen. 

1. De in artikel 84, eerste lid, van 
het wetsvoorstel gegeven 
omschrijving van de vreemdeling, die 
zonder geldige verbli jfstitel, maar 
met instemming van het bevoegde 
gezag hier te lande verblijft, is, naar 
het oordeel van de Raad, niet alleen 
multi- interpretabel, maar ook te 
weinig onderscheidend om de 
gemeentelijke sociale diensten 
voldoende houvast te bieden voor 
een enigszins consistent beleid in de 
bijstandsverlening jegens vreemde-
lingen. 

Daarnevens is de Raad van mening 
dat bij een bepaalde interpretatie, 
welke mogelijk is op grond van de in 
artikel 84, eerste l id, gegeven 
omschrijving, er sprjke is van een 
discrepantie tussen de wettekst en 
de memorie van toelichting dienaan 
gaande. Deze discrepantie vloeit -
zoals uit het door de Raad gegeven 
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vreemoei ingei iwei enerzijds en 
aaaowerkeiijk uitgezet wuroen op 
gronu van aie we i anoeizijas. De 
Vreemoeiirigeiiwet {artmeien '12 en 
voiyenoe) veipiicnt oe ovemeia niet 
ukaruKKeliJK tot uitzetting van oe 
vreenioeiiny aie mei tot verolijf 
geiecnngo is over ie gaan. Doornat 
de Toiinuiering van artikel 84, eersie 
lid, Kan leiden tot uiteeniopenae 
beslissingen in veigeiijkoare 
gevaiien, kan een g.oot aantal 
be*.waarscnrirten en oeroepen nee 
gevoig zijn. Ter Devoroenng van een 
consistent oeieia lijkt een 
aansoneiping van oe wetteli jke 
fo i inuienny veieist. 

ü e Haaa merkt nog op aat oij een 
b'jpaaioe interpretatie, weike 
mogelijk is op gioi io van oe Tormu-
ienny van net vooigesieioe artikel 
ÜM-, eeisie iia, er van een 0iscre-
pantie tussen oe teKSi van oe wet en 
aie van oe memorie van toeiienting 
spiaKe is. Zo zou Dijvooroeeici op 
grohQ van artikel 84 , eersie l id, 
bijsiana Kurmeii wo ioen veneena aan 
ae vieemoeiiny wiens ve.yumniig tot 
veroiiJT is venopen en aan wie 
venenyiny aaarvan is geweigera, 
ecnier zonoer aat nij aaaowerkeiijk 
wo iü t uitgezet, ü p giono van ae 
uitieg in oe toeiienting zou ait niet 
mogeii jk zijn. De memorie van 
toeiienting spieext in dit veroana 
van: «vreemoeiingen aie weliswaar 
niet oescniKKen over een verbiijfs-
recni , ais oeooeia in artikel 9 of 1Ü 
van ae Vreemdelingenwet, maar aie 
wei in net oeznt zijn van een in net 
ioentiieiispapier, OT op een oaaiDij 
Denoieiia inieyvei, geplaatste aante-
kening van net oevoeyoe yezag, 
waa.uit Diijkt aat oe uitzetting OT wel 
van rechtswege, aan wei op grond 
van t e n aoor r\ex oevoeyoe yezag 
genomen oesiissing, (vooraisnog) 
acnieiWege blijft», De Raao oeveeit 
aan aeze formulering in ae wettekst 
Over te nemen. 

vooroeeio Diijkt - voort uit net reit 
aat ae wettekst, in tegenstelling tot 
de memorie van toeiienting, niet 
veieist aat oeaoeioe vreemaeling in 
het oezrt uiem te zijn van een schrif-
telijk StUK waaruit Diijkt aat de 
uitzetting ovwei van reemswege, dan 
wei op g,ona van een Goor net 
oevoegoe ge<.ag genomen 
Desiissmg, (vooiai&nog) acnterwege 
blijft. De Raaa aoei terzake de 
aanoeveiing om oe in oe memorie 
van toeiienting genameeroe tormu-
lenng in ae wettekst over ie nemen. 

hoewei ik rnij niet ae aoor de 
Kaaa geuite oeoenkinyen kan 
verenigen en niet name ook van 
mening oen aat oe wettekst, een 
aanscneiping oenoett, in aie zin aat 
ook in aie tekst melding gemaakt 
dient te woioen van senrirteiijke 
gegevens van net oevoegoe yezag, 
acnt ik net niettemin oezwaariijk om 
letterlijk gevoig te geven aan 
voormeiae aanoeveiing. Naar rnijn 
mening mist ae in oe toeiienting 
geoezigoe rorrnuiering oe voor een 
wettekst nooozakenjke Deknoptneid 
en Deperking tot noorazaken. Zo gaat 
aeze roimuiering onoer meer in op 
een aaruai vormkwesties, aie voor ae 
toepassing van oe onoemavige 
facultatieve oepaiing in wezen 
irreievant zijn en zeifs op oie piaats 
tot misveistanoen aameiaing zouaen 
kunnen geven. 

b i t een oogpum van oijStanosver-
ienuig is siecms van oeiang aat de 
alnier oeooeioe vreeinaeiiny een 
aoor oe iviinister van just i t ie , aan 
wei net noota van piaatsenjke politie 
veistrekt scnriTtenjk StUk kan 
oveneggen, waaruit Diijkt aat hij 
(vooraisnog) niet zaï wuroen 
uitgezet. 

De in net vdorscnritt vroemde-
lingeii (Stcrt. 19b6, 188) ve: vatte 
naoeie regeien met oetrekking tot de 
voim waaraan een oergeiijk scnrif-
telijk stuk aieru te voiooen, reyar-
aeien oe urtvoerinyooigaiien van de 
Vreemdelingenwet, ben aaiiduioing 
van, c.q. een verwijzing naar aeze 
vonnvooiscnrif ien oenoort mijns 
inziens aan ook niet in oe wettekst 
van oe Algemene bijstai ioswet te 
woioen opgenomen, het komt mij 
vooi aai oe memorie van toeiienting 
aaa.voor oe aangewezen piaats is. 

Ik neo aemaive geineend om op 
een enigszins anoe.e wijze gevoig te 
moeten geven aan oe aanoeveiing 
van ae Kaaa. 

2. De Kaaa veiuiiüersieit oat ae 
ciiuUiaues over oijStdnosverie.ii.ig 
£c.,i vreemdelingen ailen geheel 

2. Ovbieeiikomsiiy ae suggestie 
van oe Kaaa is in oe memorie van 
toelichting vernield dat de circulaires 
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ingeiroKKeti zuiien woroen. inaien 
deze veronoersteiiing juist is, ware 
aai in ae memorie van ïoeiichting te 
vermeiaen. 

3. In artikel Sf , aerae iid, van net 
wetsvooistei woiot geen termijn 
geiiüeinQ waaroinnen een verzoek 
tot toepassing Van ceze oepaiing 
rechtsgeioig kan woraen ingediend. 

In ae junsp.uoenue van de Kroon 
is een oruvvikKeiing gaanoe, waarin 
over ae leny.e van ae reoeiijke 
termijn, waaroinnen - ter wille van 
de rechtSzeKemeio en een goeae 
proceouiae - een ver^oeK recnts-
gelaig geaaan Kan woroen, is uitge-
sproKen aat moei woroen aange-
sloten bij artiKel 34 van ae Algemene 
Bijstandswet. Deze uitspraak is 
geaaan Dij ü w oesiuit van 20 mei 
1987, no. 168, en nemaaid in enige 
anaere oesiuiten. Deze jurispruaentie 
voigena, lijkt net ae Kaaa juist in 
artikel 84, derae iid, te oepaien dat 
een veii.oeK tOt toepassing van deze 
bepaling Kan woiuen ingediend 
binnen een maaiia naaaï ce vieem-
deling van ae oescnikking op zijn 
aanvrage ex artiKel 84, tweeae iid, 
heeTt Kunnen Kennisnemen. 

Eveneens ier wiile van ae recnts-
zekerneia en een goe&e piocesorde 
waie ae oeroepSiermijn van het 
Ov/ergangsariiKei II, tweeae iid, te 
laten aanvangen op ne. moment dat 
de vreemaeiing van oe beslissing op 
gruno van artikel 84, tweeae lid, 
tweeoe voizin (oud), kennis neett 
kunnen nemen. Deze ieimi jn ware 
niet te Koppeien aan ae inwerking-
treaing van het wetsvooistel. 

4. In het wetsvoorstel dient 
geregeia te woroen wanneer net in 
werking treedt. 

De Haao van Sta,.e geett U in 
overweging net vooiStei van wet te 
zeneen aan de Tweede Kamer der 
Staden-Generaal, naoat mee het 
vorenstaanae re<enmg zai zijn 
genouaen. 

üe Vice-Presioent van de Haaa van 
State, 
W. Schoiten 
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over ae oijSiariGSveriemng aan 
vreemoeiingen, met ingang Van de 
aatuin van ihwerKingtreoing van ae 
wetswijziging, woioen inge^roKken. 

3. üe haaa aoet net voorspel om, 
ter wiiie van oe recntSzeKemeid en 
een goeoe procesoroe, in artikel 84, 
aerae i id, aismeoe in net overgangs-
artiKei il te Depaien, aat net aidaar 
beooeioe ver^oeK Kan wu iaen 
ingeüiena oinnen een maana naaat 
de vreeinGeiing van ae oescnikking 
op zijn bijStanasaanviage neert 
kunnen Kennisnemen. Aan ait 
voorstei, aat niece reent aoet aan 
éen van ae aoeisteilingen van net 
wetsvoorstel, te weten net formali-
seien van de uitvoeringspraktijk, is 
gevoig gegeven. 

\ 

4. In navoiging van net aovies van 
de Haaa is in het weisvouistei de 
datum van inwerKing.reding 
opgenomen. 

IK veiounoov mij U in ove. weging te 
geven, net nieroij gevoegoe yewij-
zigae vooiStei v0n wet en ae 
daaimee in ovei eenstemming 
georaente, oveieenKumstig net 
vorenstaahüe gewijzig&e memorie 
van toeiicnting aan de ï w ^ e a e 
Kanier aer Staten-Ger.e.aai te 
zenoen. 

De Staatssecretaris van Sociaie 
Zaken en VVerkgeiegenneid, 
L. ae Graaf 
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