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1. Aanleiding
In de beantwoording van schriftelijke
kamervragen van 3 december 1999
aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar
1999-2000, Aanhangsel, nr. 397) is
bekend gemaakt dat het in het vreem-
delingenbeleid gemaakte onderscheid
tussen de verschillende arbeidsmarkt-
activerende maatregelen komt te ver-
vallen met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 1998, de datum van
inwerkingtreding van de Wet
Inschakeling Werkzoekenden (WIW).
WIW-dienstbetrekkingen en WIW-
werkervaringsplaatsen (voorheen
Melkert II-banen, banenpools en
Jeugdwerkgarantiebanen) worden
hiermee aangemerkt als middelen van
bestaan in de zin van de
Vreemdelingenwet, voorzover aan de
hoofdregel wordt voldaan dat de mid-
delen voldoende en duurzaam zijn. 

Dit TBV behandelt de achtergron-
den en de implicaties van dit besluit.
In de bijlage worden de betreffende
onderdelen van de
Vreemdelingencirculaire gewijzigd.
Tevens is een schematisch overzicht
bijgevoegd van de oude en de huidige
situatie, waarin de verschillende
arbeidsmarktactiverende maatregelen

worden genoemd alsmede de kenmer-
ken van deze vormen van gesubsi-
dieerde arbeid.

2. Achtergrond van het gemaakte
onderscheid
In de brief van 3 november 1997 aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-
1998, 19 637 en 25 601, nr. 285) is het
besluit van de Ministerraad van
29 augustus 1997 vermeld om inko-
men uit de subsidieregeling Extra
Werkgelegenheid voor Langdurig
Werklozen (voorheen de Melkert I-
banen en thans de in- en doorstroom-
banen) aan te merken als inkomen in
de zin van het toelatingsbeleid voor
alle categorieën personen.
Aangezien deze banen moesten wor-
den aangemerkt als structureel regu-
lier werk, was er geen aanleiding meer
om voor het in aanmerking nemen
van inkomen uit deze banen een
onderscheid te maken in inkomen ver-
worven uit ander regulier werk en
inkomen uit arbeid ingevolge de Wet
Sociale Werkvoorzieningen.

Het beleid inzake de overige vor-
men van gesubsidieerde arbeid (zoals
de zogeheten Melkert II-banen,
banenpools, en de
Jeugdwerkgarantiebanen) bleef onge-
wijzigd. Inkomen uit deze banen werd
niet aangemerkt als inkomen in de zin
van de Vreemdelingenwet. De reden
hiervoor was dat het hier met name
ging om niet-structurele arbeid.
Inkomen uit arbeid ingevolge deze
arbeidsmarktactiverende maatregelen
speelde in het kader van gezinsvor-
ming en gezinshereniging van echtge-
noten slechts een rol bij de beoorde-
ling van het inkomensvereiste van
Nederlanders, als vluchteling toegela-
ten vreemdelingen alsmede houders
van een vergunning tot vestiging en
houders van een vergunning tot ver-
blijf als asielgerechtigde. In het kader
van gezinsvorming en -hereniging van
partners speelde inkomen uit arbeid
ingevolge deze arbeidsmarktactiveren-
de maatregelen geen rol.

3. Veranderde regelgeving
Op 1 januari 1998 is de Wet
Inschakeling Werkzoekenden (WIW)
in werking getreden. Verschillende
arbeidsmarktactiverende maatregelen
die daarin zijn opgegaan hebben hier-
mee een wettelijke basis gekregen. Als
gevolg van de stroomlijning van
gesubsidieerde arbeid blijken de ver-
schillende regelingen steeds meer
gemeenschappelijke kenmerken te ver-
tonen, waardoor het onderscheid tus-
sen ‘structurele arbeid’ en ‘niet-struc-
turele arbeid’, met name gelegen in
arbeidsverhouding, duurzaamheid en
CAO, feitelijk is verdwenen (zie ook
schema in bijlage 2). Het in het
vreemdelingenbeleid gemaakte onder-
scheid tussen de verschillende vormen
van gesubsidieerde arbeid is in de uit-
voeringspraktijk daardoor moeilijk te
handhaven.

In overleg met de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is
daarom besloten het in het vreemde-
lingenbeleid gemaakte onderscheid
tussen de verschillende vormen van
gesubsidieerde arbeid te laten verval-
len met terugwerkende kracht tot
1 januari 1998. Het inkomen uit een
WIW-dienstbetrekking of WIW-werk-
ervaringsplaats wordt met ingang van
1 januari 1998 als inkomen in de zin
van de Vreemdelingenwet (bijvoor-
beeld in het kader van gezinsvorming
en -hereniging, voortgezet verblijf na
verbreking (huwelijkse) relatie of een
aanvraag om een vergunning tot vesti-
ging).
De hoofdregel blijft overigens van
kracht, namelijk dat de betrokkene
duurzaam dient te beschikken over
voldoende middelen van bestaan.

4. Implicaties van de wijziging
Het laten vervallen van het onder-
scheid tussen de verschillende arbeids-
marktactiverende maatregelen met
terugwerkende kracht tot 1 januari
1998 heeft tot gevolg dat deze beleids-
wijziging in alle openstaande procedu-
res bij de IND (eerste aanleg en
bezwaar) kan worden meegenomen bij
de te nemen beslissing.
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5. Tot slot
De gewijzigde tekst in bijlage 1 zal bij
het eerstvolgende supplement worden
opgenomen in de
Vreemdelingencirculaire.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos (plv.).

TBV 2000/2

Bijlage 1. Wijziging van de
Vreemdelingencirculaire

De gecursiveerde tekst is nieuw ten
opzichte van de bestaande tekst. De
doorgehaalde tekst (in deze
Staatscourant vet afgedrukt, red.)
komt te vervallen.

Hoofdstuk A4/4.2.1  Invulling van
voldoende middelen van bestaan

Onder voldoende middelen van
bestaan wordt verstaan een netto-
inkomen dan ten minste gelijk is aan
het bestaansminimum van de Abw.

Inkomen
Als inkomen geldt:
– een inkomen uit arbeid in loon-
dienst en een inkomen uit arbeid als
zelfstandige;
– een inkomen uit gesubsidieerde
arbeid: 

• de Wet Sociale Werkvoorziening
( W S W ) ;

• In- en doorstroombanen (ID-banen);

• WIW-dienstbetrekking jongeren;

• WIW-werkervaringsplaats;

• WIW-dienstbetrekking langdurig
werklozen (tijdelijk en permanent);

• Regeling schoonmaakdiensten voor
particulieren (RSP);
– een inkomensvervangende uitke-
ring waarvoor premie wordt betaald;
voor de volgende inkomensvervan-
gende uitkeringen krachtens sociale
verzekeringswetten wordt premie
betaald:
• de Werkloosheidswet;
• de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering;

• de Ziektewet;
• de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet;
• de Algemene Ouderdomswet en
• de Algemene Nabestaandenwet.
– een inkomen uit arbeid ingevolge de
Wet Sociale Werkvoorziening, mits
de betrokkene direct voorafgaand aan
deze werkzaamheden een uitkering
ontving ingevolge de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering of
de Algemene arbeidsongeschiktheids-
wet.

Overige tekst ongewijzigd.

Hoofdstuk B1/1.2.3.5  Afwijking van
het middelenvereiste

In afwijking van de hiervoor
beschreven middeleneis gelden ande-
re normen voor:
1. een Nederlander;
2. een als vluchteling toegelaten
vreemdeling (zie ook B7);
3. een houder van een vergunning
tot verblijf als asielgerechtigde;
4. een houder van een vergunning
tot vestiging.

Voor hen geldt tevens als inkomen,
inkomen verworven uit een dienstbe-
trekking in het kader van een arbeids-
marktactiverende maatregel waaruit
loon wordt verkregen
(Jeugdwerkgarantiewet en de
Rijksbijdrageregeling banenpools,
Regeling Extra Werkgelegenheid voor
Langdurig werklozen en Regeling
expirimenten activering uitkeringsgel-
den). 

N.B. de voorbereidingsfase van de
JWG wordt niet aanvaard als arbeid
omdat in die fase geen loon wordt
ontvangen.

N.B. arbeid in het kader van de
Regeling expirimenten activering uit-
keringsgelden wordt slechts als duur-
zaam aangemerkt indien er een
arbeidsovereenkomst van minimaal
één jaar aan ten grondslag ligt. 

Overige tekst ongewijzigd.

Hoofdstukken B1/5.2.1.5; B1/7.2.1.5
Afwijking van het middelenvereiste

Indien verblijf wordt beoogd bij de
ouders, die met elkaar gehuwd zijn,
gelden in afwijking van de hiervoor
beschreven middeleneis andere nor-
men voor:
1. een Nederlander;
2. een als vluchteling toegelaten
vreemdeling (zie ook B7);
3. een houder van een vergunning tot
verblijf als asielgerechtigde;
4. een houder van een vergunning tot
vestiging.

Is er geen sprake van een huwelijk,
dan zijn de onderstaande normen ook
van toepassing indien verblijf beoogd
wordt bij de ouder(s) (behorende tot
één van de bovengenoemde catego-
rieën) met wie het kind in familierech-
telijke betrekking staat.

Voor hen geldt tevens als inkomen,
inkomen verworven uit een dienstbe-
trekking in het kader van een arbeids-
marktactiverende maatregel waaruit
loon wordt verkregen
(Jeugdwerkgarantiewet en de
Rijksbijdrageregeling banenpools,
Regeling Extra Werkgelegenheid voor
Langdurig werklozen en Regeling expe-
rimenten activering uitkeringsgelden). 

N.B. de voorbereidingsfase van de
JWG wordt niet aanvaard als arbeid
omdat in die fase geen loon wordt ont-
vangen.

N.B. arbeid in het kader van de
Regeling expirimenten activering uitke-
ringsgelden wordt slechts als duurzaam
aangemerkt indien er een arbeidsover-
eenkomst van minimaal één jaar aan
ten grondslag ligt.

Overige tekst ongewijzigd.
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Bijlage 2. Kenmerken gesubsidieerde
banen t.b.v. de IND Ministerie van
Justitie
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