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Inleiding

Uit het eindverslag van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid blijkt dat de verschillende fracties er behoefte aan
hebben, dat voorafgaande aan de openbare beraadslaging, de memorie
van antwoord op een aantal onderdelen nader verduidelijkt wordt. Het
betreft hier met name die gedeelten van de memorie van antwoord die
betrekking hebben op de controle op de rechtmatigheid van het verblijf,
het handhaven van de kan-bepaling en de positie van illegale vreemde–
lingen in het kader van de Algemene Bijstandswet (ABW).

De leden van de fracties van het C.D.A. en Groen Links hebben
daarnaast nog vragen gesteld over de bijstandsverlening aan de in
Nederland verblijvende gezinsleden van een vreemdeling die in zijn
herkomstland zijn dienstplicht vervult. Ingaande op de gestelde vragen
en de gemaakte opmerkingen teken ik, zoveel mogelijk in de volgorde
van de onderwerpen die in het eindverslag is gehanteerd, het volgende
aan.

1. Algemeen

7.1. Rechtmatigheid van het verblijf

In de memorie van antwoord wordt geconcludeerd dat er vooralsnog
de voorkeur aan gegeven wordt om met betrekking tot de vaststelling
van de verblijfsrechtelijke status van vreemdeling, de huidige controle–
systematiek te handhaven. De leden van de C.D.A.-fractie hebben om
een verduidelijking gevraagd van het in dit verband gebruikte woord
«vooralsnog». Aan deze vraag is tevens de vraag gekoppeld welke wijzi–
gingen zich op het gebied van de verificatie voor zouden moeten doen
om de voorkeur voor toetsing van het rechtmatig verblijf door de vreem–
delingenpolitie te laten veranderen in een toetsing bij het bevolkingsre–
gister. De argumentatie die aan voormelde conclusie voorafgaat komt
erop neer dat gelet op het uitgangspunt dat het bijstandsbeleid het
vreemdelingenbeleid niet mag doorkruisen en de daaruit voortvloeiende
noodzaak van een evenwichtige afstemming van het bijstandsbeleid op
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het vreemdelingenbeleid, de gemeentelijke sociale dienst de verblijfs–
rechtelijke status van de vreemdeling zal moeten controleren.

Het ligt in de rede dat de gemeentelijke sociale dienst in het kader van
die controle te rade gaat bij die instantie die over de terzake juiste
gegevens beschikt. Gebleken is dat op dit moment uitsluitend de vreem–
delingendienst over die juiste gegevens beschikt. Andere instanties, zoals
bijvoorbeeld de Afdeling Bevolking van de gemeente, beschikken niet
over actuele, juiste verblijfsgegevens en kunnen heden ten dage ook niet
als een goede verificatiebron worden aangemerkt. Indien en zolang in
deze situatie geen wijziging wordt gebracht, ben ik gebonden om in het
kader van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet de administratie
bij de vreemdelingendienst als verificatiebron te hanteren. Zou op enig
moment het bevolkingsregister zodanig ingericht worden dat ook daar de
verblijfsrechtelijke status van de vreemdeling adequaat gecontroleerd
kan worden, dan is er een alternatief voor het huidige controlesysteem
en zou ook overwogen kunnen worden om aan het alternatief de
voorkeur te geven.

Uit het eindverslag maak ik op dat de leden van de fracties van D66 en
Groen Links vorenbedoelde wijziging in de bevolkingsadministratie
voorstaan. Het Kabinet deelt deze zienswijze niet. De Gemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) heeft het karakter van een
basisadministratie en strekt ertoe om instanties met een publiekrechte–
lijke taak te voorzien van die algemene persoonsgegevens die noodza–
kelijk zijn voor de vervulling van deze taak. Onder algemene persoonsge–
gevens worden verstaan de gegevens met betrekking tot de burgerlijke
staat, nationaliteit, woonplaats, adres en administratienummer.

Met het begrip basisadministratie wordt tot uitdrukking gebracht dat
deze administratie van bevolkingsgegevens de bron en grondslag vormt
van de algemene informatie over personen ten behoeve van alle organen
binnen de overheid en semi-overheid. Gegevens over de verblijfsrechte–
lijke positie van vreemdelingen kunnen niet tot de algemene persoonsge–
gevens gerekend worden. Opname van deze gegevens in de basisadmini–
stratie en in het verlengde daarvan verstrekking van informatie hierover
aan derden binnen de (semi)overheid, ontneemt deze administratie het
karakter van algemene informatiebron. Zouden deze gegevens in de
bevolkingsadministratie worden opgenomen en wil deze administratie
blijven voldoen aan de hoge eisen van betrouwbaarheid en duidelijkheid
die aan deze administratie gesteld mogen worden dan treedt nog een
ander effect op. Betrouwbaarheid en duidelijkheid brengen met zich mee
dat er een nauwe koppeling tussen de bevolkingsadministratie en de
vreemdelingenregistratie tot stand gebracht zal moeten worden. De
vreemdelingendienst zal de bevolkingsadministratie alsdan niet alleen
moeten voorzien van accurate verblijfsrechtelijke gegevens, maar
daarnaast ook geregeld moeten toetsen of mutaties in die gegevens
correct in de bevolkingsadministratie verwerkt zijn. Het gevolg van deze
nauwe koppeling zal zijn dat illegalen zich niet meer in de bevolkingsad–
ministratie doen opnemen. Dit is ongewenst omdat de bevolkingsadmini–
stratie mede beoogt te zijn een registratie van alle in de gemeente
woonachtige personen. Dit is onder meer van belang voor het treffen van
(evacuatie-)maatregelen ingeval van een calamiteit.

Overigens komt de discussie ten principale over de rol van de bevol–
kingsboekhouding, naar ik aanneem, aan de orde bij de behandeling van
het voorstel tot Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsge–
gevens, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Door de leden van de P.v.d.A.-fractie is de suggestie gedaan om de
Vreemdeiingenwet in dier voege aan te passen dat aan vreemdelingen
die wegens omstandigheden niet uitgezet kunnen worden, in ieder geval
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een tijdelijke verblijfstitel verstrekt wordt. Naar de mening van deze
leden is er alsdan nog slechts sprake van hetzij legale, hetzij illegale
vreemdelingen. In dit verband stelden zij de vraag of in die situatie het
probleem van onderscheid in het kader van wel of geen recht op bijstand
dan niet was opgelost.

Het in het wetsvoorstel vervatte onderscheid tussen categorieën van
personen die wel of niet tot de kring van rechthebbenden gerekend
worden, is terug te voeren op het principe dat personen die conform de
hier te lande vigerende regelingen geen deel uit mogen maken van de
Nederlandse samenleving, in het algemeen ook uitgesloten behoren te
worden van het stelsel van collectieve voorzieningen. Een logisch sequeel
van dit principe is dat voor personen die deel mogen uitmaken van de
Nederlandse samenleving, in het algemeen ook alle collectieve voorzie–
ningen dienen open te staan. De voorgestelde gelijkstelling van legale
vreemdelingen met Nederlanders, alsmede de uitsluiting van illegalen,
behoudens acute noodsituaties, is een directe uitwerking van dit
principe.

Voor de vreemdelingen die zonder geldige verblijfstitel maar met
instemming van het bevoegde gezag in Nederland verblijven, is
kenmerkend dat ofwel niet zeker is of zij van de Nederlandse samen–
leving deel uit mogen maken (verblijf in afwachting van de definitieve
beslissing op het verzoek om toelating) danwel zeker is dat zij van deze
samenleving geen deel (meer) mogen uitmaken (verblijf in afwachting
van de uitzetting). Deze karakteristiek brengt met zich mee dat zij in het
algemeen niet tot de kring van rechthebbenden in het kader van de ABW
gerekend kunnen worden, in die zin dat er voor hen een rechtsplicht tot
bijstandsverlening zou moeten gelden. Uiteraard kan bij de onderhavige
groep vreemdelingen niet voorbij gegaan worden aan de omstandigheid
dat het bevoegde gezag deze personen uitdrukkelijk toegestaan heeft dat
zij zich voorlopig in Nederland ophouden. In dit licht bezien is het vanuit
een oogmerk van consistent overheidsbeleid gewenst om voor de onder–
havige personen, die zoals gezegd op principiële gronden in het
algemeen niet als rechthebbenden kunnen worden aangemerkt, toch een
mogelijkheid te creëren waarbij zij aanspraak kunnen maken op een
uitkering ingevolge de ABW. De hierbedoelde mogelijkheid is de in het
wetsvoorstel vervatte facultatieve bepaling.

Ik meen dat deze facultatieve bepaling, in de huidige situatie waarin
het voorkomt dat het vreemdelingen enerzijds wel is toegestaan zich op
Nederlands grondgebied op te houden, maar anderzijds nog niet of niet
meer is toegestaan om van de Nederlandse samenleving deel uit te
maken, gelet op voornoemd principe, niet gemist kan worden. Zou echter
ooit de situatie gecreëerd kunnen worden dat de hier te lande verblij–
vende vreemdelingen slechts onderscheiden kunnen worden in hetzij
legale, hetzij illegale vreemdelingen, met andere woorden een situatie
waarin het niet meer voor kan komen dat vreemdelingen zich zonder
geldige verblijfstitel, maar met instemming van het bevoegde gezag in
Nederland ophouden, dan is er vanzelfsprekend ook geen behoefte meer
aan deze facultatieve bepaling. Van mijn ambtgenoot van Justitie vernam
ik dat de door de leden van de P.v.d.A.-fractie gedane suggestie die
situatie niet doet ontstaan. Immers, ook dan zou er nog een tussen–
categorie blijven bestaan van die vreemdelingen over wier verzoek tot
toelating nog niet definitief is beslist of die hun beroepsprocedure in
Nederland mogen afwachten. Deze categorie kan nog niet gerekend
worden tot de categorie van de op basis van de artikelen 9 of 10 van de
Vreemdelingenwet legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, waar
immers over hun verblijfstatus nog geen zekerheid bestaat. Anderzijds is
hun verblijf ook geenszins illegaal. De discussie over de vraag of voren–
bedoelde situatie gecreëerd zou kunnen worden, overschrijdt overigens
de grenzen van het onderhavige wetsvoorstel en dient naar mijn mening
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ook niet in dit kader gevoerd te worden. Het komt mij voor dat de
herziening van de Vreemdelingenwet daarvoor een meer geëigend kader
is.

Ingaande op de vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie met
betrekking tot de wijze waarop inlichtingen bij de plaatselijke vreemdelin–
gendienst worden ingewonnen, teken ik het volgende aan.

Indien een vreemdeling een aanvraag om bijstand indient, dan worden
hem gegevens betreffende zijn verblijfsrechtelijke positle gevraagd.
Gewoonlijk worden bij de beoordeling van de aanvraag om bijstand alle
door de bijstandsaanvrager verstrekte gegevens geverifieerd. Dat geldt
uiteraard ook voor de door de betrokken vreemdeling verstrekte
gegevens betreffende zijn verblijfsrechtelijke positie. De gemeentelijke
sociale dienst neemt daartoe (doorgaans door middel van de toezending
van de voor deze verificatie benodigde gegevens aan de vreemdelingen–
dienst) contact op met de plaatselijke vreemdelingendienst, die
vervolgens (middels een aantekening op het inlichtingenformulier)
aangeeft of deze gegevens al of niet juist zijn, waarbij in het laatste geval
tevens aan de gemeentelijke sociale dienst wordt kenbaar gemaakt wat
de correcte gegevens zijn. Betreft het een vreemdeling die zonder
geldige verblijfstitel, maar met instemming van het bevoegde gezag in
Nederland verblijft, dan dient de vreemdelingendienst aan de gemeente–
lijke sociale dienst de verklaring te zenden waarop in artikel 84, eerste
lid, van het wetsvoorstel gedoeld wordt.

Deze verklaring wordt overigens alleen aan de gemeentelijke sociale
dienst afgegeven: aan de vreemdeling wordt noch bij de aanvraag om
een verblijfsgunning nog op enig ander tijdstip een exemplaar hiervan ter
hand gesteld. Hiertoe bestaat ook geen aanleiding omdat de verklaring er
slechts toe strekt om aan de gemeentelijke sociale dienst kenbaar te
maken dat de door de vreemdeling getoonde documenten op dat
moment overeenstemmen met de gegevens waarover de vreemdelingen–
dienst beschikt. Vanaf het moment dat de gemeentelijke sociale dienst
over deze verklaring beschikt, kan zij, ingaande de datum van de
bijstandsaanvraag, zonodig bijstand verlenen aan de in de verklaring
genoemde vreemdeling. De gemeentelijke sociale dienst kan deze
bijstandsverlening continueren tot het moment waarop blijkt dat de in de
verklaring vermelde omstandigheden zich niet meer voordoen. Hierop
doelt het tweede lid van artikel 84. Het initiatief tot afgifte van de in dit
laatstgenoemde artikellid bedoelde schriftelijke verklaring gaat uit van de
vreemdelingendienst.

1.2. Relatie «kan-bepaling» met verdragen en jurisprudentie

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie in
hoeverre er bij de toepassing van de kan-bepaling onvoldoende acht
geslagen zou kunnen worden op het tijdelijk karakter van het verblijf van
de vreemdeling, terwijl deze toch met instemming van het bevoegde
gezag in Nederland verblijft, merk ik op dat hiermede niet gedoeld wordt
op de mogelijkheid om al of niet aan de onderhavige vreemdeling
bijstand te verlenen, maar op de afstemming van de te verlenen bijstand
op de omstandigheden en mogelijkheden van de Bijstandsaanvrager en
zijn gezin. Terecht gaan de leden van deze fractie ervan uit dat de
gemeentelijke sociale dienst de rechtmatigheid van het verblijf van de
vreemdeling dient te toetsen. Deze toets is van belang teneinde vast te
stellen op grond van welk artikel (artikel 1, derde lid, danwel artikel 84,
eerste of vierde lid) zonodig aan de vreemdeling bijstand verstrekt zal
worden. Is eenmaal besloten dat aan een vreemdeling op grond van
artikel 84, eerste lid, bijstand verstrekt zal worden, dan dient de gemeen–
telijke sociale dienst bij de bijstandsverstrekking uiteraard ook acht te
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slaan op de omstandigheid dat geenszins zeker is of de vreemdeling
verblijf in Nederland zal worden toegestaan, ofwel dat juist zeker is dat
hem geen verblijf in Nederland wordt toegestaan. Deze omstandigheid
kan bijvoorbeeld van belang zijn bij de verstrekking van bijstand voor de
kosten van inrichting van een woning, of de aanschaf van duurzame
gebruiksgoederen.

Door de leden van de fracties van het C.D.A., D66 en Groen Links is
om een verduidelijking gevraagd van de passage in de memorie van
antwoord waarin te kennen wordt gegeven dat de groep vreemdelingen
die zonder geldige verblijfstitel, maar met instemming van het bevoegde
gezag in Nederland verblijft een dermate gedifferentieerde samenstelling
heeft, dat een generale volledige gelijkstelling met Nederlanders, vanuit
een oogpunt van een evenwichtige samenhang tussen het bijstands–
beleid en het vreemdelingenbeleid, daarbij niet aansluit. In de daarop
volgende zin wordt in de memorie van antwoord gesteld dat het evenwel
niet ondenkbaar is dat het alsnog wenselijk zal blijken te zijn om
bepaalde subgroepen volledig met Nederlanders gelijk te stellen.

De verwijzing naar de gedifferentieerde samenstelling van de onder–
havige groep vreemdelingen wordt door de leden van deze fracties
kennelijk opgevat als het principiële bezwaar dat een gelijkstelling van
deze vreemdelingen aan Nederlanders in de weg staat. Ik betreur het dat
de memorie van antwoord deze indruk heeft gewekt, aangezien met de
verwijzing naar de gedifferentieerde samenstelling niet gedoeld wordt
het op principiële bezwaar zelve. De onderhavige verwijzing heeft
betrekking op een aangelegenheid die ten nauwste met het principiële
bezwaar samenhangt, namelijk de vraag in hoeverre het wenselijk is om
onverkort aan het principiële bezwaar vast te houden.

Zoals in het vorenstaande in antwoord op een vraag van de leden van
de P.v.d.A.-fratie reeds is vermeld, is het Kabinet van oordeel dat
personen die conform de hier te lande vigerende regelingen geen deel
mogen uitmaken van de Nederlandse samenleving in het kader van de
verstrekking van collectieve voorzieningen in het algemeen niet gerekend
behoren te worden tot de kring van rechthebbenden. Tot deze personen
behoren in beginsel ook de personen ten aanzien van wie door het
bevoegde gezag is bepaald dat zij (voorlopig) nog niet, danwel niet meer
van de Nederlandse samenleving deel mogen uitmaken. De samen–
stelling van deze groep personen blijkt zeer gedifferentieerd te zijn,
zowel wat betreft de gronden waarop door deze personen verblijf is
aangevraagd, als wat betreft de gronden waarop deze personen hun
geldige verblijfstitel hebben verloren. Daarnevens kunnen de gronden
waarop de beslissing van het bevoegde gezag berust om vooralsnog toe
te staan dat zij zich in Nederland ophouden in afwachting van de
beslissing op (het beroep tegen) hun toelatingsverzoek, danwel hun
uitzetting sterk gedifferentieerd zijn. Voorbijgaand aan deze, zeker niet
onbelangrijke nuanceringen, kan de onderhavige groep ruwweg onder–
scheiden worden in vreemdelingen die nimmer deel hebben uitgemaakt
van de Nederlandse samenleving (nieuwkomers) en vreemdelingen die
wel deel hebben uitgemaakt van de Nederlandse samenleving (vreemde–
lingen die hun geldige verblijfstitel verloren hebben). Deze zeer globale
tweedeling kan op zich reeds leiden tot een verschillende beantwoording
van de vraag of het al dan niet wenselijk is om aan voormeld principe
onverkort vast te houden. In het algemeen zal er namelijk meer
aanleiding zijn om bij de nieuwkomers onverkort aan het principe vast te
houden, dan dat zulks het geval is bij vreemdelingen die voorheen wel
deel mochten uitmaken van de Nederlandse samenleving. Vanzelf–
sprekend zal bij de beantwoording van de vraag of al dan niet onverkort
vastgehouden dient te worden aan het onderhavige principe acht
geslagen moeten worden op de evenwichtige samenhang tussen het
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bijstandsbeleid en het vreemdelingenbeleid. Met deze evenwichtige
samenhang is een generale volledige gelijkstelling aan Nederlanders van
de gehele groep vreemdelingen die zonder geldige verblijfstitel, maar
met instemming van het bevoegde gezag in Nederland verblijven, in
ieder geval in strijd. In dit verband attendeer ik bijvoorbeeld op de
mogelijke aanzuigende werking die van de ABW zou kunnen uitgaan op
de komst van vreemdelingen naar Nederland, indien alle nieuwkomers
hier te lande een onvervreemdbaar recht op bijstand wordt toegekend.

Echter ook hier geldt weer dat afhankelijk van de gronden waarop het
toelatingsverzoek berust, alsmede gronden waarop de beslissing
gebaseerd is om vooralsnog niet tot verwijdering van de vreemdeling
over te gaan, de mogelijk aanzuigende werking in meer of mindere mate
worden beïnvloed. Zoals dezerzijds in de memorie van toelichting reeds
is aangegeven, is er dan ook met betrekking tot de vraag of bepaalde
subgroepen van de categorie vreemdelingen die zonder geldige verblijfs–
titel maar met instemming van het bevoegde gezag in Nederland
verblijven, met Nederlanders gelijk gesteld kunnen worden, dezerzijds er
de voorkeur aangegeven om terzake te bezien hoe de bijstandspraktijk en
de maatschappelijke visie daarop, zich ontwikkelt.

De leden van de C.D.A.-fractie hebben nog de vraag gesteld of er
spanningen kunnen ontstaat tussen de Regeling Opvang Asielzoekers
(ROA) en het bijstandsregime. Gegeven het feit, dat de normen die in de
ROA worden gehanteerd zijn afgestemd op de normen van de Algemene
Bijstandswet, acht ik de mogelijkheid van het ontstaan van spanningen
als bedoeld, uitgesloten.

Voor de goede orde teken ik hierbij aan, dat onder afstemming wordt
verstaan, dat het voorzieningenpakket, dat in de ROA wordt geboden -
hetgeen uit een deel in natura (huur, energie, etc) en een deel in geld
bestaat - totaal een minimum bestaansvoorziening biedt analoog aan de
minimum bestaansvoorziening in de Algemene Bijstandswet en
afgestemd is op de mogelijkheden en beperkingen van de asielzoekers.

Door de leden van de fractie van D66 is opgemerkt of het uit een
oogpunt van rechtszekerheid niet verstandiger is reeds bestaande
verplichtingen, voortvloeiend uit de vaste jurisprudentie van de Kroon, bij
de wet te regelen en zo te verwachten juridische procedures te
vermijden. Ik teken dienaangaande aan dat handhaving van de bestaande
uitvoeringspraktijk impliceert dat met de terzake bestaande jurispru–
dentie niet gebroken wordt. Juist omdat deze jurisprudentie aangemerkt
kan worden als vaste jurisprudentie meen ik dat aldus de rechtszekerheid
voldoende gewaarborgd is.

De leden van de fractie van Groen Links attenderen erop, dat het
Europees Verdrag betreffende medische en sociale bijstand onderscheid
tussen Nederlanders en onderdanen van landen die partij zijn bij dit
verdrag, uitsluit. Ik teken, gelet op de door deze leden gemaakte
koppeling tussen dit verdrag en de «kan bepaling» aan, dat evenmin als
het huidige artikel 84 strijdig is met dit verdrag, is het voorgestelde
artikel 84 er strijdig mee. Van de bevoegdheid, neergelegd in het voorge–
stelde artikel 84, eerste lid, dient namelijk ten aanzien van verdrags–
vreemdelingen waarvoor de aldaar bedoelde verklaring is afgegeven,
vanwege de verdragsverplichting, gebruik te worden gemaakt als waren
zij Nederlanders; met andere woorden zolang in de uitvoeringspraktijk op
grond van artikel 84 aan vorenbedoelde verdragsvreemdelingen bijstand
wordt verleend op dezelfde wijze als aan Nederlanders, wordt het boven–
vermelde verdrag voldaan.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van deze fractie of, afgezien
van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur vreemde–
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lingen die zonder geldige verblijfstitel, maar met instemming van het
bevoegde gezag in Nederland verblijven, gelijk te stellen met Neder–
landers, het in de bedoeling ligt om bij algemene maatregel van bestuur
de aanspraken op bijstand van deze vreemdelingen te beperken, merk ik
op dat de formulering van het voorgestelde artikel 84, derde lid, zich
daartegen niet verzet. Ik acht het ook niet gewenst dat de mogelijkheid
om bij een algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen op
dit gebied beperkt wordt. De onvoorzien grote instroom van Tamils een
aantal jaren geleden toonde aan dat het ontbreken van de mogelijkheid
om door middel van het stellen van nadere regels in de uitvoerings–
praktijk te interveniëren node gemist werd. De enige mogelijkheid om
aan de destijds gerezen problemen het hoofd te kunnen bieden, was het
creëren van een afzonderlijke, speciaal op deze groep vreemdelingen
gerichte voorliggende voorziening. De onderhavige vreemdelingen
werden daardoor buiten het bijstandsregime geplaatst. Aangezien het
naar mijn mening ongewenst is dat telkenmale wanneer zich ten aanzien
van groepen vreemdelingen in het kader van de uitvoering van de ABW
problemen voordoen, per definitie voor die groepen een voorliggende
voorziening gecreëerd zal moeten worden, meen ik dat de Kroon de
mogelijkheid dient te hebben om binnen het kader van de ABW de
terzake geëigende maatregelen te kunnen treffen. Zoals gezegd biedt
artikel 84, derde lid, thans die mogelijkheid. Het opnemen in de wet van
deze mogelijkheid wil niet zeggen dat in het vervolg voortaan altijd
hiervan gebruik gemaakt zal worden. Afhankelijk van de omstandigheden
zal onderzocht moeten worden of het benutten van deze mogelijkheid,
danwel het creëren van een afzonderlijke voorliggende voorziening, het
meest in de rede ligt.

In tegenstelling tot het verleden kan er in het vervolg een keuze
gemaakt worden. Voor de goede orde attendeer ik erop dat het
geenszins mijn bedoeling is in algemene zin bij een algemene maatregel
van bestuur aanspraken op bijstand van de onderhavige groep vreemde–
lingen, in afwijking van de huidige uitvoeringspraktijk, te beperken. De
mogelijkheid om bepaalde beperkingen aan te brengen moet mijns
inziens voorbehouden worden tot extremiteiten, ten aanzien waarvan
evident is dat een reguliere uitvoering van de wet geen soelaas biedt.

De vrees van de leden van deze fractie dat de «kan-bepaling» in de
uitvoering tot willekeur zou kunnen leiden, is mijns inziens - mede gelet
op de huidige bestendige bijstandspraktijk - ongegrond. Wanneer op
willekeurige gronden de bijstand zou worden geweigerd, zal een derge–
lijke beslissing zonder twijfel worden gecorrigeerd door de rechter,
wegens het strijdig zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur.

1.3. Overige vragen en opmerkingen

Naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag van de leden van de
C.D.A.-fractie merk ik op dat het Kabinet met deze leden van mening is
dat de wijziging van het Voorschrift vreemdelingen parallel dient te lopen
met het inwerkingtreden van het onderhavige wetsvoorstel.

Door de leden van deze fractie, alsmede door de leden van de fractie
van Groen Links zijn in het kader van het voorliggende wetsvoorstel
tevens vragen gesteld over de bijstandsverlening aan de echtgenotes van
vreemdelingen die in hun herkomstland hun dienstplicht vervullen. Deze
vrouwen - in de praktijk betreft het uitsluitend vrouwen die met een
Turkse man gehuwd zijn - komen ingevolge het tot op heden gevoerde
beleid, behoudens acute noodsituaties, niet voor bijstand in aanmerking.
Aangezien de nationaliteit van deze vrouwen in dit verband irrelevant is,
heeft dit vraagstuk ook geen relatie met de voorgestelde gelijkstelling
van legale vreemdelingen met Nederlanders.
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Overigens zijn over dit vraagstuk niet alleen in het onderhavige kader
vragen gesteld, maar ook in het kader van de schriftelijke voorbereiding
van de uitgebreide commissievergadering over het Actieprogramma
Minderhedenbeleid. Gelet op de strekking van deze in beide kaders
gestelde vragen, heb ik gemeend dit vraagstuk nader te moeten bestu–
deren. Ik ben daarbij tot de slotsom gekomen dat de door de stelselher–
ziening aangebrachte wijzigingen in de ABW ertoe leiden dat deze
echtgenotes, indien overigens aan het in de ABW bepaalde wordt
voldaan, voor bijstand in aanmerking kunnen worden gebracht. In
aanmerking nemende dat deze kwestie los staat van dit wetsvoorstel en
de behandeling van het Actieprogramma Minderhedenbeleid terzake een
meer geëigend kader is, moge ik op deze plaats volstaan met verwijzing
naar mijn in dat verband gegeven antwoord.

In antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie om
duidelijkheid te verschaffen omtrent de positie van vreemdelingen die
geen verblijfsvergunning krijgen, maar in wier geval ook niet tot
uitzetting wordt overgegaan, teken ik aan dat indien ten aanzien van deze
vreemdelingen door de vreemdelingendienst aan de gemeentelijke
sociale dienst de in artikel 84, eerste lid, van het wetsvoorstel bedoelde
verklaring is afgegeven, deze vreemdelingen zo nodig voor bijstand in
aanmerking kunnen komen. De onderhavige verklaring dient te worden
afgegeven als de vreemdeling zich overeenkomstig het bepaalde bij of
krachtens de Vreemdelingenwet bij het hoofd van plaatselijke politie
heeft gemeld en hij slechts ingevolge een last tot uitzetting uit Nederland
kan worden verwijderd en een dergelijke last ofwel niet is gegeven,
danwel de uitvoering daarvan of van rechtswege, of bij beslissing van het
bevoegde gezag, of door de rechter, tijdelijk achterwege blijft.

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie aangehaalde uitspraak van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur betreft een geval waarin het
bevoegde gezag besloten heeft dat uitzetting van de vreemdeling
vooralsnog niet zal plaatsvinden. Dit is dan ook een geval waarin de
hiervoorbedoelde verklaring afgegeven dient te worden.

Ingaande op de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie of het niet
verstandiger zou zijn om de bijstandsverlening aan vreemdelingen die
zonder geldige verblijfstitel, maar met instemming van het bevoegde
gezag in Nederland verblijven, bij algemene maatregel van bestuur te
regelen, merk ik op dat met het onderhavige wetsvoorstel een tweeledig
doel wordt nagestreefd, te weten de gelijkstelling van legale vreemde–
lingen met Nederlanders en - binnen de reguliere randvoorwaarden - de
formalisering (van de hoofdlijnen) van de bestaande bijstandspraktijk. Dit
laatste impliceert dat ten aanzien van de vreemdelingen die zonder
geldige verblijfstitel in Nederland verblijven, het in het kader van de ABW
gemaakte onderscheid tussen degenen die met instemming van het
bevoegde gezag alhier verblijven en zij, wier verblijf hier te lande op
generlei wijze de instemming heeft van genoemd gezag, ook in de wet
tot uitdrukking gebracht dient te worden.

De door de leden van de V.V.D.-fractie gedane suggestie, waarbij de
grondslag tot bijstandsverlening wordt gewijzigd, betekent ten opzichte
van de huidige situatie, waarin die grondslag in de wet zelve vervat is,
een verslechtering van de rechtspositie van de onderhavige groep vreem–
delingen. Ik acht het ongewenst om deze wijziging aan te brengen,
aangezien de huidige uitvoeringspraktijk in het geheel geen aanleiding
geeft tot een wijziging van de grondslag tot bijstandsverlening. Zoals ik
reeds in het vorenstaande heb aangeduid geeft de huidige uitvoerings–
praktijk wel aanleiding om ten aanzien van de bijstandsverlening aan de
onderhavige vreemdelingen een beleidsinstrument in de wet te vervatten.
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Ik meen dan ook dat de mogelijkheid om bij een algemene maatregel
van bestuur nadere regelen te stellen, afhankelijk van de wijze waarop de
bijstandspraktijk en de maatschappelijke visie daarop zich ontwikkelt, bij
uitstek gehanteerd dient te worden als een correctief.

Met de leden van de fractie van D66 ben ik van mening dat onder
acute noodsituatie in ieder geval verstaan dient te worden die medische
zorg, die nodig is in een levensbedreigende situatie en bij kans op
blijvend ernstig letsel of invaliditeit. In het algemeen dienen onder acute
noodsituaties die schrijnende situaties verstaan te worden waarvan het
evident is dat het weigeren van bijstand ethisch gezien zondermeer
oriaanvaardbaar is. In aanmerking nemende dat een opsomming van
concrete acute noodsituaties het gevaar in zich bergt dat die opsomming
in het kader van de uitvoering van de wet als normatief en/of limitatief
wordt beschouwd en alsdan de terzake bestaande beleidsvrijheid van
burgemeester en wethouders onbedoeld beperkt, zie ik er vanaf om
concrete voorbeelden hiervan te geven.

2. Artikelen

In het vorenstaande ligt besloten dat het loutere feit dat een vreem–
deling zich illegaal in Nederland ophoudt er niet toe mag leiden dat die
vreemdeling altijd en onder alle omstandigheden van hulp van de Neder–
landse overheid verstoken blijft. Er kunnen situaties zijn waarin de
overheid, ongeacht het verwijt dat een individu gemaakt kan worden,
geen hulp mag weigeren. Erkenning van dergelijke situaties brengt met
zich mee dat vervolgens de vraag beantwoord zal moeten worden op
welke wijze de hulp alsdan geboden wordt. In het onderhavige
wetsvoorstel is terzake ten aanzien van vreemdelingen die illegaal in
Nederland verblijven uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden om in het
kader van de ABW hulp te bieden, indien en zolang dat gelet op de acute
noodsituatie noodzakelijk blijkt. De leden de V.V.D.-fractie geven
dienaangaande in het eindverslag te kennen dat zij, alles overwegende,
tot de conclusie waren gekomen dat het niet voor de hand lag illegaal in
Nederland verblijvende vreemdelingen bijstand, in de zin van de ABW, te
verlenen.

Ik onderschrijf deze slotsom niet. Mijns inziens ligt het juist in de rede
dat die hulp in het kader van de ABW, zijnde het sluitstuk van het hier te
lande fungerende sociaal zekerheidsstelsel, geboden wordt. Het gaat mij
te ver om uitsluitend voor de hierbedoelde exceptionele situatie een
afzonderlijke voorliggende voorziening te creëren.

Naar aanleiding van de vraag van de P.v.d.A.-fractie om met betrekking
tot artikei 84, derde lid (vernummerd tot vijfde lid) aan te geven welke nu
precies de argumenten zijn om ten aanzien van illegale vreemdelingen af
te wijken van de in hoofdstuk III van de wet vermelde rechtsmiddelen
teken ik aan dat deze rechtsmiddelen openstaan voor die personen die in
beginsel aanspraak hebben op bijstand. Voor illegale vreemdelingen
wordt thans voorgesteld om uitdrukkelijk in de wet op te nemen dat zij in
beginsel geen aanspraak op bijstand hebben, zodat het ook niet in de
rede ligt om voormelde rechtsmiddelen aan hen toe te kennen en aldus
de gemeente, gedeputeerde staten en de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State te belasten met beroepen tegen beslis–
singen, die in het merendeel van de gevallen uit de wet zelve reeds
voortvloeien. De enige mogelijkheid die het wetsvoorstel biedt om aan
illegale vreemdelingen bijstand te verlenen, is de aanwezigheid van een
acute noodsituatie. In beroep kan door de administratieve rechter
derhalve ook slechts getoetst worden of een bepaalde situatie al dan niet
ten onrechte niet als zodanig is aangemerkt.
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In dit licht bezien ligt het evenmin in de rede om de in hoofdstuk III
van de wet vermelde rechtsmiddelen voor de illegale vreemdeling (en
voor wat de beslissing van gedeputeerde staten betreft, tevens de
gemeente) open te stellen. De illegale vreemdeling die meent dat hij in
een acute noodsituatie verkeert, heeft er naar mijn mening in die situatie
alle belang bij dat in beroep zo snel mogelijk en in hoogste instantie
onherroepelijk wordt vastgesteld of hem bijstand verleend dient te
worden. Een lange beroepgang verdraagt zich niet met de toetsing van
het element «acuut».

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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