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EIIMDVERSLAG
Vastgesteld 24 oktober 1989

Na kennisneming van de memorie van antwoord en van de nota
wijziging zijn in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele–
genheid' nog enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

Onder het voorbehoud dat deze vragen en opmerkingen tijdig zullen
zijn beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging
genoegzaam voorbereid.

Inleiding

De leden van de C.D.A-fractie dankten de regering voor de antwoorden
op de gestelde vragen. Zij betreurden het echter dat de memorie van
antwoord veertien maanden na het uitbrengen van het voorlopig verslag
ontvangen werd. Er resteerde bij deze leden nog een aantal vragen.

De antwoorden van de regering konden de leden van de P.v.d.A.-fractie
slechts ten dele tevreden stellen. Zij zagen zich genoodzaakt tot het
stellen van enkele nadere vragen.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de door de regering gegeven antwoorden. Zij wilden nog
bij een tweetal zaken stil staan.

De leden van de fractie van D66 dankten de regering voor de
antwoorden op de door hen gestelde vragen, waar zij met belangstelling
kennis van hadden genomen. Zij wilden nog een aantal opmerkingen
maken.

De leden van de fractie van Groen Links wensten zich te beperken tot
het maken van enkele opmerkingen en het stellen van enkele vragen.

1. Algemeen

1.1. Rechtmatigheid van het verblijf

De leden van de C.D.A.-fractie zouden graag verduidelijking willen
hebben over het woord «vooralsnog» in het kader van de handhaving van
het systeem van gebruikmaking van de vreemdelingenpolitie in plaats
van het bevolkingsregister. Welke veranderingen zouden zich, naar de
mening van de regering, moeten voordoen om de voorkeur voor toetsing
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van het rechtmatig verblijf door de vreemdelingenpolitie te laten veran–
deren in toetsing door het bevolkingsregister?

In de memorie van antwoord wordt gesteld dat het bijstandsbeleid het
vreemdelingenbeleid niet mag doorkruisen. Als gevolg daarvan volgt het
wetsvoorstel nauwgezet het in het kader van de Vreemdelingenwet
gehanteerde onderscheid tussen legale vreemdelingen, vreemdelingen
die zonder geldige verblijfstitel maar met instemming van het bevoegde
gezag alhier verblijven, en illegale vreemdelingen, in onderscheidenlijk
artikel 1, derde lid, en artikel 84, eerste en tweede lid, aldus de memorie
van antwoord. De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden hieromtrent het
volgende. Ware het niet beter, om te voorkomen dat hier vreemdelingen
zonder geldige verblijfstitel verblijven, de Vreemdelingenwet in dier
voege aan te passen dat vreemdelingen, die wegens omstandigheden
niet uitgezet kunnen worden, in ieder geval een tijdelijke verblijfstitel
gegeven wordt. Zij vroegen de regering of het probleem van onderscheid
in het kader van wel of geen recht op bijstand dan niet was opgelost. In
die zin kan er naar de mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie nog
slechts sprake zijn van hetzij legale, hetzij illegale vreemdelingen, zo
besloten zij hun vraag.

Met betrekking tot de controle op de verblijfsrechtelijke status wordt in
de memorie van antwoord gesteld dat aan de vreemdeling in de artikelen
1, derde lid en 84 eerste en tweede lid in meerdere of mindere mate
rechten worden toegekend, afhankelijk van zijn verblijfsrechtelijke status.
Controle op deze verblijfsrechtelijke status vindt thans plaats door
middel van het inwinnen van inlichtingen bij de plaatselijke vreemdelin–
gendienst. De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden hieromtrent de navol–
gende vragen. Kan de regering aangeven, wie het initiatief neemt voor
het inwinnen van deze inlichtingen? Wordt er gelijktijdig met de aanvraag
voor een verblijfsvergunning een verklaring afgegeven? Zo neen, aan
welke tijdsduur moet dan worden gedacht? Kortom: kan de regering stap
voor stap aangeven hoe zo'n procedure verloopt?

De leden van de fractie van D66 hadden met interesse kennis
genomen van het standpunt van de regering inzake de controle op de
verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen in het kader van de
bijstandsverlening of andere collectieve voorzieningen. Zij waren er
helaas niet van overtuigd dat het geregistreerd zijn van de verblijfsrech–
telijke status in het bevolkingsregister niet zal kunnen worden gehanteerd
voor het beoordelen van een recht op bijstand of andere collectieve
voorzieningen. Deze leden waren, evenals het Nederlands Centrum voor
Buitenlanders, van mening dat het toezicht op vreemdelingen tot de taak
van de politie moet blijven behoren maar dat de toelating van vreemde–
Imgen tot collectieve voorzieningen (i.c. de ABW) onder verantwoorde–
lijkheid van de gemeenten moet gaan vallen. Deze leden zagen de gang
naar de vreemdelingenpolitie en de constante legitimatieplicht van
buitenlanders als een verkeerd uitgangspunt van het vreemdelingen–
beleid. Zij stelden zich op het standpunt dat discriminatie en stigmati–
sering te allen tijde voorkomen dienen te worden. Eventueel toezicht op
de verblijfsrechtelijke status zal dan plaats moeten vinden tussen de GBA
en de vreemdelingenpolitie, terwijl de Sociale Dienst danwel de vreem–
deling (via een uittreksel uit het bevolkingsregister) slechts contact heeft
met de afdeling Bevolking van de gemeente. Deze leden waren dan ook
van mening dat in het bevolkingsregister aangetekend zal moeten gaan
worden op welke titel een vreemdeling in Nederland verblijft en dat
daarmee de controle op de verblijfsrechtelijke status in verband met
toegang tot collectieve voorzieningen via het bevolkingsregister dient
plaats te vinden. Wat is de opvatting van de regering hierover?
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De leden van de fractie van Groen Links vonden de afwijzing van de
regering ten aanzien van het overhevelen van de controle naar het bevol–
kingsregister teleurstellend. Haar weerwoord in dezen beschouwden zij
als onvoldoende. Het feit, dat de huidige bevolkingsregistersystematiek
controle op de verblijfsrechtelijke status nog niet mogelijk maakt, pleit
niet zozeer voor het afzien van een dergelijke controlemogelijkheid maar
juist voor het invoeren daarvan.

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

De C.D.A.-fractie onderschrijft een evenwichtige samenhang tussen
bijstandsbeleid en het vreemdelingenbeleid, maar over de
«kan»-bepaling in artikel 84, eerste lid, wilden de leden van de
C.D.A.-fractie nog een vraag stellen en wel deze: in hoeverre zou er bij
bijstandsverlening onvoldoende acht geslagen kunnen worden op het
tijdelijk karakter van het verblijf van de vreemdeling, terwijl deze noch
met instemming van het bevoegde gezag in Nederland verblijft? De
sociale dienst moet toch immers het rechtmatig verblijf toetsen en kan
toch niet ongedocumenteerd bijstand verlenen, zo meenden deze leden.

Zou de regering voorbeelden kunnen geven van de gedifferentieerde
samenstelling van deze groep vreemdelingen, zo vroegen de leden van
de C.D.A.-fractie, waaruit dan zou moeten blijken, dat er geen rechtvaar–
diging is voor het gelijkstellen van deze groep vreemdelingen met Neder–
landers. Voorts vroegen deze leden zich af of er spanningen kunnen
ontstaan tussen de R.O.A.-regeling en het bijstandsregime.

Tot teleurstelling van de leden van de fractie van D66 blijft de regering
vasthouden aan de door haar in artikel 84, lid 1 voorgestelde
«kan-bepaling». Deze leden waren niet onder de indruk van de door de
regering aangedragen argumenten om eerst bij AMvB vreemdelingen
zonder geldige verblijfstitel maar met instemming van het bevoegde
gezag, de zogenaamde «gedoogden», eventueel bijstand te verlenen. Zij
zagen niet direct het verband tussen het handhaven van de
«kan-bepaling» en de in de memorie van antwoord aangedragen
argumentatie dat het hier zou gaan om een «groep vreemdelingen van
een gedifferentieerde samenstelling», waardoor een volledige gelijk–
stelling met Nederlanders in het kader van bijstandsverlening niet zou
aansluiten bij een evenwichtige samenhang tussen bijstandsbeleid en
vreemdelingenbeleid. Kan de regering deze argumentatie nader
toelichten? Deze leden hechtten er aan, dat de wet bepaalt dat hier te
lande rechtmatig verblijvende vreemdelingen als bedoeld in artikel 84 lid
1, bijstand wordt verleend nu enerzijds voor verdragsvreemdelingen een
rechtsplicht tot bijstandsverlening geldt en anderzijds het weigeren van
bijstand aan niet-verdragsvreemdelingen volgens vaste jurisprudentie in
strijd moet worden geacht met de in het algemeen rechtsbewustzijn
levende beginselen van behoorlijk bestuur.

Is het eveneens uit oogpunt van rechtszekerheid niet verstandiger
reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit genoemde vaste juris–
prudentie van de Kroon, bij wet te regelen en zo te verwachten juridische
procedures te vermijden?

De leden van de fractie van Groen Links vroegen de regering nader in
te gaan op de relatie tussen de kan-bepaling en het Europees Verdrag.
Naar hun mening sluit het EV het maken van onderscheid in het recht op
bijstand uit. Bovendien vonden de hier aan het woord zijnde leden het
vreemd, dat de minister de kan-bepaling niet wil wijzigen, maar wel de
mogelijkheid open laat om via een AMvB tot gelijkstelling van legale en
gedoogde vreemdelingen te komen. Of ligt het in de bedoeling dat via de
mogelijkheid van AMvB het recht op bijstand aan gedoogde vreemde–
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lingen beperkt moet worden? Zij vroegen de regering om een reactie. In
dezen vroegen de leden van de Groen Linksfractie tevens om ophel–
dering over de zinsnede «een dermate gedifferentieerde samenstelling».
Zoals blijkt uit de memorie van antwoord ligt hier het principiële bezwaar
van de regering tegen een volledige generale gelijkstelling met Neder–
landers. Bovendien tekenden zij bezwaar aan tegen de kan-bepaling
vanwege het willekeurige karakter van de uitvoeringspraktijk, die daar het
gevolg van zal zijn.

1.3. Overige vragen en opmerkingen

De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat de wijziging van het
voorschrift vreemdelingen parallel moet lopen met de inwerkingtreding
van het onderhavige wetsvoorstel. Deelt de regering deze mening, zo
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie.

Zou de regering nog eens uiteen willen zetten waarom vrouwen van
militaire dienstplichtigen niet in aanmerking komen voor bijstand, tenzij
men in een noodsituatie verkeert, zo vroegen deze leden. Zouden de
rechten na deze wetswijziging (gelijkstelling van legale vreemdelingen
met Nederlanders in de ABW) niet veeleer getoetst moeten worden aan
de begrippen «voorziene situatie», «getoond verantwoordelijkheidsbesef»
en «voldoende middelen van bestaan», zo merkten deze leden op.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de regering duidelijkheid te
verschaffen omtrent de positie van vreemdelingen in de «grijze» zone,
dat wil zeggen vreemdelingen die geen verblijfsvergunning krijgen, maar
in wier geval ook niet tot uitzetting wordt overgegaan. In dit kader wezen
zij op de uitspraak van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State van 8 februari 1989 (No. G04.86.1223.444E.88.). In
deze uitspraak wordt door de Afdeling onder meer overwogen: «Immers
in bepaalde gevallen, waarin komt vast te staan dat de uitzetting om
specifieke redenen met instemming van het bevoegd gezag niet of
voorlopig nog niet mag plaatsvinden, wordt het verblijf hier te lande met
instemming van het bevoegd gezag gedoogd. In dit verband is het tevens
van belang op te merken dat ter openbare vergadering desgevraagd door
de vertegenwoordiger van verweerders is bevestigd, dat hangende het
verzoek om uitlevermg het paspoort van verzoeker was ingenomen, zodat
hij het land niet zelf kon verlaten en dat zij zich niet hebben vergewist
van de redenen voor het inhouden van het paspoort». De leden van de
P.v.d.A.-fractie vroegen naar de visie van de regering op deze uitspraak.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden een vraag met betrekking tot de
groep hier te lande verblijvende vreemdelingen die niet op grond van
artikel 9 of 10 van de Vreemdelingenwet gerechtigd zijn in Nederland te
verblijven, maar die niet worden uitgezet of niet kunnen worden uitgezet.
Aan hen kan, aldus het voorgestelde artikel 84, bijstand worden verleend.
Deze groep zal niet altijd bijstand moeten worden verleend als de in
artikel 1 bedoelde personen, aldus de leden van de V.V.D.-fractie. Was
het, zo vroegen deze leden zich af, niet veel verstandiger om bij AMvB
nadere regels te stellen? Deze leden waren van mening dat de «kunnen»-
bepaling aan het einde van het eerste lid van artikel 84 in die zin zou
behoren te worden bijgesteld.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af wat de regering in het
voorgestelde artikel 84, lid 2 onder «zeer dringende redenen» verstaat
alvorens aan illegale vreemdelingen bijstand verleend kan worden. Deze
leden begrepen uit de memorie van toelichting dat de regering hier een
«acute noodstituatie» onder verstaat. Kan de regering het zich voordoen
van een dergelijke noodsituatie nader omschrijven? Deze leden meenden
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dat in ieder geval bijstand verleend moet worden voor medische zorg, die
nodig is in een levensbedreigende situatie en bij kans op blijvend letsel of
invaliditeit.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen aandacht voor
verlening van bijstand aan illegale vreemdelingen. Het zou naar hun
mening juist zijn het begrip «acute noodsituatie» nader te duiden. Daar–
naast vroegen zij de regering in te gaan op het probleem van de
bijstandsverlening aan buitenlandse dienstplichtigen. Een probleem dat
met name de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in ons land treft. De
hier aan het woord zijnde leden achtten het juist, dat wanneer buiten–
landse jongeren wegens het vervullen van de dienstplicht te lang in het
buitenland verkeren, de bijstand toch wordt doorbetaald aan achterblij–
vende gezinsleden. Bovendien achtten zij versoepeling van de inkomens–
toets nodig, omdat de buitenlandse wedde volstrekt onvoldoende is voor
het levensonderhoud. Zij vroegen in dezen om een reactie.

2. Artikelen

Artikel 84, lid 2
De leden van de V.V.D.-fractie hadden moeite met de voorgestelde

tekst van artikel 84 lid 2 laatste volzin. In deze laatste volzin werd
voorgesteld Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid te geven om
in bepaalde gevallen bijstand te verlenen aan illegaal hier verblijvende
vreemdelingen indien daartoe zeer dringende redenen aanwezig zijn. De
leden van de V.V.D.-fractie waren alles afwegende tot de conclusie
gekomen dat het niet voor de hand lag illegaal in Nederland verblijvende
vreemdelingen bijstand, in de zin van de Algemene Bijstandswwet, te
verlenen.

Artikel 84, lid 3
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden behoefte de inhoud van artikel

84 lid 3 nog eens aan de orde te stellen. In de memorie van antwoord
wordt het standpunt gehandhaafd dat er voor illegale vreemdelingen
slechts rechtstreeks beroep op de Kroon openstaat en dat voor hen niet
de voorzieningen van hoofdstuk III van de ABW openstaan. De leden van
de P.v.d.A.-fractie wilden graag van de regering vernemen welke nu
precies de argumenten zijn om in dezen af te wijken van de normaal
gangbare procedure, zoals die in hoofdstuk III beschreven staat. Hetgeen
hieromtrent gesteld is in de memorie van antwoord heeft hen niet
kunnen overtuigen.

De fungerend voorzitter van de commissie,
Wolters

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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