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20459 Wijziging van de Algemene Bijstandswet, inzake
de bijstandsverlening aan vreemdelingen

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
31 mei 1990

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de

Algemene Bijstandswet wijziging te brengen, teneinde hier te lande
verbiijvende vreemdelingen aan wie het op grond van artikel 9 of 10 van
de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) is toegestaan in Nederland te
verblijven, gelijk te stellen met Nederlanders en de bijstandsverlening
aan de overige hier te lande verblijvende vreemdelingen nader te
regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 wordt onder vernummering van het derde tot en met het
vijfde lid, tot vierde tot en met zesde lid, een nieuw derde lid ingevoegd,
luidende:

3. Met de Nederlander bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld de
hier te lande verblijvende vreemdeling die op grond van artikel 9 of 10
van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) gerechtigd is in Nederland te
verblijven.

2. In artikel 1, vijfde lid (nieuw) wordt «derde» gewijzigd in: vierde.
3. In artikel 1, zesde lid (nieuw) wordt «vierde» gewijzigd in: vijfde.

B

Artikel 84 wordt vervangen door:

Artikel 84
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1. Aan een hier te lande verblijvende vreemdeling aan wie het niet op
grond van artikel 9 of 10 van de Vreemdelingenwet is toegestaan in
Nederland te verblijven, kan bijstand worden verleend, indien te zijnen
aanzien door het hoofd van plaatselijke politie in de zin van de Vreemde–
lingenwet aan burgemeester en wethouders een schriftelijke verklaring is
afgegeven houdende de vaststelling dat de betrokken vreemdeling:

a. zich overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelin–
genwet bij dit hoofd van plaatselijke politie heeft gemeld en

b. slechts ingevolge een last tot uitzetting uit Nederland kan worden
verwijderd en een zodanige last te zijne aanzien niet is gegeven, dan wel
de uitvoering van een te zijnen aanzien gegeven last van rechtswege, dan
wel bij beslissing van de daartoe bevoegde autoriteit of ingevolge
rechterlijke uitspraak, tijdelijk achterwege blijft.

2. Bijstand, verleend ingevolge het eerste lid wordt beëindigd indien
ten aanzien van de betrokken vreemdeling door het hoofd van plaatselijke
politie aan burgemeester en wethouders een schriftelijke verklaring is
afgegeven houdende de vaststelling dat de in het eerste lid onder a en b
vermelde omstandigheden zich niet meer voordoen.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot de
in het eerste lid bedoelde bijstandsverlening nadere regelen worden
gesteld.

4. Aan een hier te lande verblijvende vreemdeling, niet zijnde een
vreemdeling als bedoeld in artikel 1 of het eerste lid, wordt geen bijstand
verleend. Burgemeester en wethouders kunnen in een bepaald geval
niettemin bijstand verlenen indien en zolang, gelet op alle omstandig–
heden, daartoe zeer dringende redenen aanwezig zijn.

5. De voorzieningen van hoofdstuk III staan niet open voor een vreem–
deling als bedoeld in het vierde lid. Wordt aan zodanige vreemdeling
bijstand geweigerd in strijd met een in het algemeen rechtsbewustzijn
levend beginsel van behoorlijk bestuur, dan kunnen Wij beslissen, dat
hem bijstand moet worden verleend. Een daartoe strekkend verzoek kan
worden ingediend binnen een maand nadat bedoelde vreemdeling van de
beschikking op zijn aanvrage om bijstand kennis heeft kunnen nemen.

ARTIKEL II

In artikel 1, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92)
wordt «vierde» gewijzigd in: vijfde, en «(Stb. 1963, 284)» gewijzigd in:
(Stb. 1973, 395).

ARTIKELIII

In artikel 1, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281)
wordt «vierde» gewijzigd in: vijfde.

ARTIKEL IV

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
vierde maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij
wordt geplaatst.

2. Artikel 84, tweede lid, tweede volzin, van de Algemene
Bijstandswet, zoals die luidde voor de datum van inwerkingtreding van
deze wet, blijft van kracht ten aanzien van de beschikking op een voor
die daturn, door bedoelde vreemdeling gedane aanvrage om bijstand,
met dien verstande dat het verzoek om toepassing van die bepaling kan
worden ingediend binnen een maand nadat die vreemdeling van de
beschikking heeft kunnen kennis nemen.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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