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Bijlage C 9-2 Notitie inzake de biistandsvc:rlening aan 
vreemdelingen 

In het navolgende komen achtereenvolgens de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

1. De verblijfstitels ex artt. 9-10 Tlw; 
2. De verblijfstitel van art. 8 Vw; 
3. Verdragsvreemdelingen; 
4. Gegevensuitwisseling tussen sociale dienst en 

vreemdelingendienst; 
5 .  Bi j s tand aan illegaal in Nederland verblijvende 

vreemdelingenfiosten van ~iekenhu~sopname van 
vreemdelingen; 

6 .  Bijstandsverlening aan achtergebleven gezinsleden van 
Turkse dienstplichtigen; 

7. Buitenlandse werknemers en Wabw; 
8. Garanten; 
9. Overgangsbepaling rechtsmiddelen. 
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Inleldlng. 
De hierondervolgende uiteenzetthg wer verblljfstltels heeft tot docl bij te dragen aan een beter 
begrip van  enkde aspecten van het vredeitngenbeleld voor m r  dat m d g  is of ten dienste kan 
staan bij de uihroerlng van de ABW. Het vrremdellngcnbdeld valt onder verantwmrdeiijkheid van 
het Mlnisterle van Justitie. Het is dan ook niet de Moel lng dat de sociale dienst &h zelfstandig een 
oordeel vormt over de verbiijfsrechtelljke positie van vreemdelingen. Dat oordeel is voorbehouden 
aan de vreemdeUngendlenst/Justitie. 
De socíaie dienst kan ermee volstaan. zich te laten Lnformeren door de vrcemdeiíngendienst. 

Evenals blj Nederlanders dient bij de beoordeiíng van het recht op bijstand van de vreemdeling met 
een verbiijfsrecht m art. 9 of 10 van de Vreemdelingenwet WW) met aiie feiten en omstandigheden 
rekenhg te worden gehouden. 
Het meer of mtnder permanente karakter van het verblyfsrecht. alsmede de daaraan verbonden 
beperkingen of voorschriltui. zlJn omstandigheden die in dit verband niet buiten beschouwing 
kunnen blijven. 
De bijstand dient te worden afgestemd op de eventuele clausulering van het verblijfsrecht. Met name 
indien bijstand wordt aangevraagd voor kosten die verband houden met een meer duunaam verblijf 
in Nederland bijvoorbeeld wonlnglnrichting). dient bij de beoordeiíng van het recht op bijstand 
acht te worden geslagen op bljmnderheden betreffende het verbiijfsrecht. 

De verblQfstltels 
Uitgangspunt in de Vreemdeiingenwet is dat het een vreemdeling slechts is toegestaan in Nederland 
te verblijven. indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
Voor rechtmatig verbUjf van een vreemdehg in Nederland Is in beginsel vereist dat dit verblijf 
gebaseerd is op de artikelen 8. 9 of 10 van de Vrcemdellngenwet. Tussen die verblljfstítels bestaan 
verschfllen die te maken hebben met aard en duur van het verblijf in Nederland. 
Het ontbreken van voldoende middelen van bestaan kan in het vreemdelingenrecht veriies of 
intrekking van de verbUjfstltel tot gevolg hebben; wanneer het verblijf betreft ex art. 8 of 9 Vw leidt 
het ontvangen van bijstand of een andere uitkering ten laste van de openbare kas in beglnsel tot 
verblijfsbe~indlglng. Bij verbiijf voor onbepaalde duur ex art. 10 Vw leidt het ontvangen van 
bijstand niet tot verlies van de verbUjfstitel. 

De verbiijfstitel van art. 8 Vw heeft betrekking op kortdurend verblijf van ten hoogste drie maanden 
in de zogenaamde " w e  termijn" en wordt behandeld in paragraaf 2. Ingevolge art. 1 Ild 3 ABW biedt 
verblyf ex art. 8 Vw de vreemdeling geen aanspraak op blJstand. 
De verbUJfstitels ex artt. 9 en 10 Vw zijn van toepassing als de vreemdeling een langduríger verblijf 
in Nederland beoogt. Deze verbUjfstltelc geven op grond van art. 1 Ud 3 ABW recht op bijstand. De 
laatstgenoemde verbiljfstltels worden hieronder besproken voor zover dat in het kader van de 
bljstandsverlenlng aan vreemdelingen dienstig kan zijn. 

Voor een rechtmatig verblijf In Nederland van langer dan drie maanden. althans langer dan de vrlJe 
termgn. dient de vreemdeling in beginsel te beschikken over één van de volgende verblijfstitels: 
1. een vergunning tot verblijf (identlteitspapier van iichtgroene kleur. model D. of een stempel in het 

paspoort); 
2. een vergunning tot vestiging (Identiteitspapier van gele kleur. model A): 
3. toelatlng als vluchteUng (identfteitspapier van rose kleur. model B); 
4. een verblljfsrccht voor onbepaalde duur ex art. 10. tweede lid Vw (Identiteitspapier van 

khtblauwe kleur. model C): 
5. een verblljfskaart van een onderdaan van een Lidstaat der EG (identiteitspapier van blauwe kleur. 

model E). 

Het is mogelijk dat een vreemdeling. hoewel deze biijkens het overgelegde verblijfsdocument 
ogenschijnlijk beschikt over een geldige verblijfstitel. toch niet gerechtigd is op grond van art. 9 of 
10 Vw h Nederland te verblyven. Enkele van de gevallen waarin zich die situatie kan voordoen. 
worden hieronder beschreven. Eventuele twijfels omtrent het voortduren van de geldigheid van het 
verblijfsdocument kunnen worden weggenomen door nadere Lnformatie bij de Vreemdelingendienst 
in te winnen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het model-lornulier behorende blJ art. 45a 
VoorschrtR Vmmdeilngen. 

Ad I -  De uergunnirg tot wrblu 
Dc Vergunning tot ~ r b H j f .  gtregdd in art. 9 Vw. ge& de houder ervan een verblijfsrrcht voor een 
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bepaalde tutisduur. meestal een Jaar. Voor het verstrjken van de geldigheidsduur m de vergunnlng 
moet de houder verlenging vragen. Aan eui vergunning tot verbllJf kunnen beperk(ngen, verband 
houdende met het doel waarvoor het verblijf Is  toegestaan. worden verbonden. 
Veelvuldig aan een vergunnlng tot verbyf verbonden beperkingen zijn: 
- voor het verrichten van arbeid in ktondienst: 
- voor verbUJf bij echtgenoot of partner ui voor het verrichten van arbeid in loondienst; 
- voor studie; 
- voor m M e  behandeling. 

Indien ten aanzlen van de houder van een vergunning tot verblijf niet langer wordt voldaan aan de 
beperkhg waaronder de vergunnlng werd verieend. is de betrokken vreemdeling op grond M n  art. 63 
Vreemdeiingenbeslult W) verplicht daarvan onverwlJld mededehg te doen aan het hoofd van 
plaatselijke polltie. Indlen de vrcemdeling voor een ander doel in Nederland verblijft dan waarvoor 
hem dit is toegestaan of indlen het doel waarvoor hem verblijf Is toegestaan is vervallen, kan de 
vergunning tol verbllJf worden ingetrokken of niet meer worden verlengd. Zolang de vergunnlng tot 
verbluf In deze gevallen nietlemln haar geldigheid behoudt. komt de vreemdeling in beglnsel In 
aanmerking voor bijstand. 

De vergunnlng tot verbluf voor het verríchten van arbeid wordt in het algemeen niet verlengd. 
indien de houder ervan langer dan een Jaar werkloos Is. Er kan tot eerdere intrekking van de 
vergunning tot verbluf worden overgegaan indien sprake Is van verwijtbare werkloosheid of indieri 
de werkloosheid volgt op ultzend-arbeid of na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaaldr 
duur. 

De afgifte van een vergunning tot verblijf in verband met uerblg biJ echtgenoot gaat veelal vooraf 
aan het ontstaan van de status van art. 10 lid 2 Vw (de ad 4). Indien UJdens de geldlgheldsduur v a t i  di 
vergunning tol verbllJf nlet langer wordt voldaan aan de beperking waaronder de vergunning werd 
verleend Ibijvoorbeeld omdat het gezinsverband wordt verbroken). zonder dat dit leidt tot 
intrekking of niet verlenging van de vergunning. is bijstandsverlening mogelijk. 

Een vergunning tot verbllJf voor studk wordt alleen verleend indlen de financlele middelen van de 
student toereikend zyn voor de beoogde studie en het levensonderhoud gedurende de beoogde 
verbllJfsperlode (dit wordt beoordeeld aan de hand van de studiefinancieringsnormen Ingevolge de 
WSF). Daarnaast wordt aan de vergunnlng tot verblijf het voorschrlfl verbonden tot het sluiten van 
een toereikende zleklekostenverzekering. Overtreding van een aan de vergunning tot verblijf 
verbonden voorschrift kan lelden tot intrekking van de vergunning. 

Een vergunning tot verbiijl voor rnedlsche beiwuielhg wordt alleen verleend indlen is aangetoond 
dat een toereikende dektekostenverzekerlng Is afgesloten. Daarnaast wordt het verzekerd zijn tegen 
ziektekosten als voorschrift aan de vergunning worden verbonden. Overtreding van dat voorschdt 
kan leiden tot Lntrekking van de vergunning. 

Ad 2- De wrgunning tot uestiglng. 
Deze vergunnlng heeft een onbepaalde geldigheidsduur doch vervalt van rechtswege. wanneer de 
houder ervan zijn hoofdverblijf buiten Nederland vestigt. 
Indlen ten aanzlen van een bystandsaanvrager die in het bszlt Is van dlt verblijfsdocument twijfel 
bestaat of het hoofdverbiijf in Nederland is behouden. wordt de geldigheid van de verblijfstitel 
geverifieerd biJ de vreemdellngendienst. Tgdelijk verbUJf bulten Nederland in verband met het 
vervullen van de mllitalre dienstplicht in het land van herkomst of detentie heeft op zichzelf niet 
tot gevolg dat het hoofdverbliJf buiten Nederland 1s gevestigd, wanneer de vreemdeling uiterlijk 
binnen zes maanden na afloop van de mllitalre dlenstpllcht c.q. detentie naar Nederland terugkeert. 

Ad 3- De &lating als uluchtellng. 
De toelating als vluchteiing heeft een onbepaalde geldigheldsduur. 
Ultgenodlgde vluchtelingen worden na een korte centrale opvang na overleg tussen W C  en de 
betrokken gemeente deíin~Ueígehulsvcst. De kosten van de eerste woning (Inrichting. eerste huur en 
andere biJkomende kosten] worden met behulp van een ríJksbydrage door de gancente betaald. 
Voor asiehekers die naar aanleiding van een op eigen IníUatid m LndMdueel lngedlend 
aslehrenoek een toelating als vluchteUng hebben verkregen geldt de hiervoor beschnven wijze van 
voonlenlng in de kosten van de eerste wonlng niet. Zonodig kan in die kosten door middel van 
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bíJstand worden voorzien 
Tijdens de asklpnxedurc is de i?rgcllng ûpvang &!eizoekers van toepassing die uii oogpunt van 
bijstandsverlenkg als voorliggende vwïzicning fungetrt. 

M 4- Het wr&&$s~echt duurexart 10. trwede iíd Vw. 
Dit verblijkrecht mrd t  rcrleuid aan echtgenoot of echtgenote en aan de kbderen beneden de 
ltef?lJd van 18 Jaar. 
- die feiteiljk behoren tot het gaLn van een in Nederland wonende Nederiander of van een 

memdeling die b toegeIaten als vluchteling of houder Is van een vergunning tot vestiging. 
- Cn die tenminste een Jaar op basis van een vergunning tot verbliJf als gainsild in Nederland 

wonen. 
Indien aan d a c  vereisten mrd t  voldaan ontstaat het verbiIJfsrecht ex art. 10. tweede lid Vw van 
rechtswege en voor onbepaalde Ujd. Ontstaan en voortdurm van het verblijfsrecht ex art. 10, tweede 
lid Vw zijn aíhankeiijk van (vaortdumn van) de gezinsband met de Nederlander/ in Nederland 
woonachtíge vrmndellng ne t  een verblljfsrecht a art. 10 Vw. 
Hocwel het verblijisrecht van rechtswege ontstaat. dient de uitvoerder van de ABW te verlíitren of 
dit verblljfsrccht inderdaad Is ontstaan. In de praMiJk kan verincatie van de rechîmaügheid van 
het verblijf slechts geschieden door Inzage in het verblljfsdmment model C. 

Het verblljfsrecht kan ook van rechtswege verloren gaan. biJ voorbeeld indien de gezinsband wordt 
verbroken of indien het verblIJfsrecht van de vreandding. waaraan het gezinslid de status Mn art. 
10. tweede lid ontleent. vervalt. 
Indien de gainsband wordt verbroken op basis waarvan aan gainsleden verbUJf in Nederland werd 
toegestaan. vervalt ook de status van art. 10. tweede ild. Dlt kan zich bij voorbeeld voordoen blj 
ontwríchtíng van het huwelijk. Indien hangende een echtscheidingsprocedure de op basis van art. 
10. tweede lid Vw in Nederland verbllfvende echtgenote met haar rnlnderjarlge klnderen de 
echtelijke woning verlaat zonder zelf te beschikken wer  een vergunning tot vtstlging of een 
toelating a h  vluchteling. vervalt de status van art. 10 tweede lid Vw van rechtswege. De betrokken 
vrremdeling heen In dat geval ten zelfstandige verblLJfstitel nodig. Ondanks de aanwezigheid van 
een verbiljfsdocument model C. kan in dit voorbeeld alleen bIJstand worden verleend indien de 
vreemdeling beschlkt over een zelfstandige vergunning tot vcrbiljf of als door de 
vrcemdellngendienst een verklaring als bedoeld in art. 84 ild 1 ABW is verstrekt. Bij de 
bijstandsverlening kan rckenlng worden gehouden met de bestaanskosten van de gezinsleden dle 
een verbiljftitel ex art. 9 of 10 Vw hebben of ten aanzien van wie een verklaring ex art. 84 lid 1 ABW 
Is afgegeven. 

Indien de vreemdeiing. aan wiens verbUJfsrecht gezinsleden de art. l0 lld 2 status ontlenen. in het 
land van herkomst de mflitalre dlenstpiicht vervult. blijft die status bestaan zolang het 
onderliggende verbliJfsrecht van de tlJdelljk buitenslands verblijvende vreemdeling intact blijft. 

Tenslotte veriiest een kind dat op basis van art. 10. tweede lid Vw In Nederland verblyft. die status 
van rechtswege indien het de leeftljd van 18 Jaar bereikt. Voor voortgezet rechtmatig verùlIJf in 
Nederland is vanaf dat moment een zelfstandige verblíJfstite1 vereist. 
Een biJ de ouders inwonende vreemdeling van 18laar of ouder (v6dr die leeftijd bestaat immers geen 
zelfstandige aanspraak op blfstandi die een blJstandsaanvraag indient en bij die gelegenheid een 
verblíjfsdocument model C overlegt. beschikt derhalve niet over een geldige verbiijfstitel. 

Ad 5- Het verblusrecht van een onderdnnn m een Ud- Siaai der EG. 
In beglnsel b op EG- onderdanen het gewone mmdeilngenrecht van toepassing. Indien echter de 
EG- onderdaan naar Nederland komt om hier te lande in het kader van  het EEG- Verdrag en in de 
uitvoeringsbesluiten daarvan omschreven economische akttviteiten te ontplooien. wordt deze -mits 
die economische aktlvlteiten tui serieus karakter hebben- aangmcrkt als begunstigd EG- 
onderdaan en zlJn op hem gunstiger vrecmdelingrcchteilJke bepalingen betrclfende hel 
verbil]fsrecht van toepassmg. 

Begunstigde EG-onderdanen ziJn: 
- andudanen m een andere Ud- Staat der EG die in Nederland: 

1. werlaaamhcden verrichten in loondienst: 
2. werkzaamheden verrichten andew dan in loondienst: 
3. dlensten verlenen: 
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4. diensten ontvangen: 
- alsmede hun famflleledcn. ook als zij niet de nationaliteit van een van de M- Staten ba l t t en  
Dezc opcommmg Is niet voiicdtg. Het zou gelet op het doei van de nouue echter te ver v w e n  dieper 
op d m  materie in te gaan. 

Het verblljfsrccht van begunstigde EG- onderdanen vloeit rechtstreeks voort uit het EG- redit. BIj de 
uitvoering van de ABW wordt door de sociale dienst echter gemlíiecrri of dlt verblIjfsrccht 
Inderdaad Is ontstaan. Hiertoe Is overlegging van een een geldlg verbllJfsdocument door de 
vreemdeling noodzakelijk. 
AnderzlJds kan de status van begunsügd EG- onderdaan van rechtswege verloren gaan. M i e n  het 
docl van het verblIjfvan de EG- onderdaan in Nederland niet langer verband houdt met de 
ontplooiing van economische activiteiten. Indlen de vrermdehgendicnst blj veriíkatie aangeeft 
dat statuwerlles he& plaatsgevonden kan de betrokken vnxmdellng niet voor bljstand in 
aanrnerklng komen. tenzij deze inmiddels beschikt w e r  n n  andere verblIjístitel of door de 
vreandellngendlenst een verklaring a art. 84 Ud 1 ABW !s afgegeven. 

Werknemers. 
W e r k k e n d e  EG- onderdanen hebben in beginsel gedurende de m t e  drie maanden hun 
verbllJf ln Nederland geen vergunning tot verblijf nodig. Het verblijf is in deze periode gebaseerd op 
art. 8 Vw (zie paragraaf 2). 
Indlen blnnen dle periode geen werk wordt gevonden is voor voortdurend rechtmatlg verblljf een 
vergunning tot verblijf noodzakellJk. De aanvraag voor die vergunning wordt getcxtst aan het 
gewone vreemdelingenrecht. 
Indien werk wordt gevonden vwr  meer dan drie en minder dan twaalf maanden. kan een 
vergunning tot verbllJf voor de duur van de werkzaamheden worden verleend mlddels een stempel 
in het paspoort. 
Indien de te verwachten duur van de werkzaamheden tenminste een jaar bedraagt. komt de 
vreemdeling in aanrnerklng voor een verblljfskaart van een onderdaan van een Lid- Staat der EG. 
De geldigheidsduur Ls vIJf jaar. 
De verbllJfskaart kan slechts op een beperkt aantal gronden worden ingetrokken. Het ontbreken 
van voldoende middelen van bestaan is op zichzcif geen reden voor intrekking of weigering van 
verlenging. 
Werkloosheid kan verlles van de status van begunstigd EG- onderdaan met zich meebrengen. 
Indien de begunstigd EG- onderdaan ten tgde van de eerste verlenging van de verblIjfskaart reeds 
gedurende minimaal 12 maanden onafgebroken onvrijwillig werkloos is. wordt de verlenging van 
de geldigheidsduur van de verblljfskaart beperkt tot een Jaar. Indien sedert het UJdstip van de eerste 
verlenging de werkloosheid nogmaak 12 opeenvolgende maanden heeft voortgeduurd. gaat de Status 
van b e g u k ~ g d  EG- onderdaan verloren. 
Blj ~ jwi l l lge  werkloosheid of ontslag door eigen toedoen vervalt de status met dlrecte ingang. 
Niet het ontbreken van voldoende bestaansmiddelen. doch het niet langer arbeid verrichten leidt 
hier tot statusverlies. Het recht op voortgezet verblljf wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van 
het regullere vreemdelingenrecht. 
Het vrije verkcer van werknemers ls ten aanzien van onderdanen van Portugal en Spanje eerst 
vanaf i Januarl 1993 volledig van toepassing. 

Zeljstandígen. 
Ook EG- onderdanen die voldoen aan de vestigingsvereisten en als zelfstandige economisch aktief 
zijn in Nederland worden aangemerkt als begunstigd en komen In aanmerking voor een 
verbl'ffskaart. 

Dtenstenontmgers (bv. rnedísche behandelfngl. 
Een dienstenontvanger behoudt -in t e g e n s t e m  tot werknemers en  zelfstandigen- het hoofdverbllJf 
in het land van herkomst. indkn de te venvachten duur  van de dienstvcrrlchting meer dan drie 
maanden bedraagt. wordt een vergunning tot verblijf verieend Mor de duur van de 
dienstverrichting. BIj een diensfvenlchting van minder dan drie maanden b geen vergunning 
verelst. titel van verblfJf is in dat geval art. 8 Vw (zie paragraaf 2). 
Het ontvangen van diensten. b4 voorkeld medlsche bchandehg. kan slechts worden aangemerkt 
als een economische akttvltelt dle valt blnnen het EEG- Verdrag. Lndien aan hei ontvangen van de 
dienst ook een economische tegenprestatie is verbonden. in de vorm van betaling voor de 
dienstverrichting. Indlen de denstenontvanger níet tot betalhg van verbll~f en behandeling in 
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staat is, h& de betrokkene nlet de status van L>cgumUgd EG- onderdaan 
Een eventuele a a r m a g  cm bijstand voor kosten van medlsche dlensten wordt op datlfde wijze 
beoordeeld als ten aanzltn van andere meezndcbgen. 

Vreemdelingen die het voomancn hebben niet langer dan drie maandn. c.q. slechts vcor de duur 
van het hun verleende visum. in Nedcrbd te vab (bij v m M  toeristen) bthocvcn in de 
regel n ie t  over andere papieren te b h i k k m  dan het voogeschrrvcn document voor 
grenswerschriJdíng (veelal m paspoort dat b vcorzttn van een vLsurnli). Aan dit verbUjf gedurende 
de %Je termljn" is in het algemeen onder meer de voorwaarde verbondm dat de vreemdeling 
beschikt over voldoende @delen van bestaan ímlusicf de middelen voor bekostiging van zijn 
(tenig)reIs naar een land waar zijn toelating gewaarborgd is. 
Bijstandsverlenlng gedurende de vrije termijn ex art. 8 W of na het wrstrtjken van de v q e  termijn 
i s  nlet mogelijk. omdat dit verbUJf niet gebaseerd Is op art. 9 of 10 Vreemdellngenwct. 

De duur van de vrije tenmjn is in de regel ten hoogste drie maanden. Zodra d e  duur. of de 
geldigheidsduur van het visum verstreken b. vervalt het nch t  op verblijf in Nederland van 
rechtswcge. 
Indien verbUjfvoor langer dan drie maanden wordt beoogd. bedraagt de WJe termiJn acht dagen 
(art. 46 lid 1 sub e Vreemddíngenbcsluit) en is voor voortgezet rechtmatig verblijf een w r g u m g  tot 
verblijf vereist. 
Indien de vreemdeling aanvankelijk Nederland is binnengekomen met de bedoeling om hier ten 
hoogste drie maanden te verbiIJven. elndigt de vrl~e termfjn uiterlijk acht dagen nadat zich 
omstandigheden hebben voorgedaan. waaruit kan worden afgeleid dat de vreemdehg het 
voornemen he& langer dan drie maanden in Nederland te verblijven (art. 46 Ud 2 Vb). 
De vreemdeling dient zlch binnen de termijn van acht dagen te melden bij het hoofd van plaatseUJke 
politie om een vergunning tot verblijf te vragen(art. 66 Vb). 

Het recht op verbUJf ex art. 8 Vw vervalt mneens  van rechtswege. indien de vreemdeling niet meer 
beschikt over voldoende mlddelen van bestaan. 
De vreemdeling die op bas@ van art. 8 Vw Nederland b binnengekomen. blJvoorbeeld een 
buitenlandse toerist. en geen verbUJfstite1 uc art. 9 of 10 Vw heeft komt -behoudens in g d  van een 
acute noodsituatie- derhalve als regel niet voor bljstand in aanrnerking aangezien diens verblijf in 
Nederland onrechtmatig wordt zodra bUjM dat voldoende middelen van bestaan ontbreken. 
Indien de vreemdeling ziJn terugreis niet kan bekostigen uit financitle hulpbronnen in zlJn eigen 
land (uit eigen mlddelen of die van blJvoorbeeld familie. reisorganisatie. overheid of met behulp van 
zijn consul) kan de vrcemdellngendlenst op grond van de Vreemdelingenwet zo nodig tot ziJn 
verwiJdering overgaan. 
Voor de kosten van verwiJdering kan geen bijstand worden verleend. aangezien een Illegale 
vreemdeling alleen indien sprake 1s van een acute noodsituatie -die zich hier niet voordoet- in 
aanrnerking komt voor blJstand. 

11Op het visumvereiste bestaat een groot aantal uitzonderingen 

Voor de toepassing van de ABW worden zogenaamde verdragsv~eemdellngen onderscheiden van niet- 
verdragsvreemdelingen. 
Behoort een vreemdehg tot &n der volgende categorieën en wldoet hiJ ook overtgens aan de 
desbetreffende verdragsbepalingen hetgeen met name betekent dat zijn verblijf hier te lande 
rechtmatig - d.w.z. a art 9 of 10 Vw dan wd op bas& van een verktaring ex art. 84 iid 1 ABW-dimt 
te zijn). dan wordt hlJ voor wat de verlening van bfJstand betreft (rrchtspUcht) rechtstreeks op grond 
van de betreffende verdragen gelijkgesteld met een NederlarEder. 
Verdragsvreemdellngen kunnen zijn: 
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A. onderdanen van landen &e cvenais Nederiand paNg ziJn IJIJ het Europces Verdrag betreffende 
sociale en medlsche bijstand. gtcbten te Parys op 1 1 d s t m b a  1953. namelglr Btlgle. 
Denanarkcn. Bondsrepubliek Dultshnd. Prankryk. Ierland. Itaüt!. Lur@Wg. 
Portugal. Spanje. het Vmmigd Konlnlnyk [Groot- B oord- IcrIaml). Malta 
Noonvegea TurkiJe. LJslamì en Zweden 

B. onderdanen van Oastemijk en Cyprus m d a t  d a c  Ned-d m zijn bij het 
Europees Sodaal Har&e&. gcsloten te Turijn ap 1 ai de verpllchungen ult het 
onder A genoemde verdrag e-wmens ten aanzien van hen van tocpasatng qn  

C. onderdanen van het G e m e m k t  van ansttlassenhrt 
Konínkrl~k der Nederlanden en het Gemembest van A u s W e  trizeikc Migratle en Ves 
geslatcn te 's-Gra~Enhqe Op I Juni lm. 

D. tot Nederland toegelaten vluchtelingen Lu de zin TGUI het k t r d e n d e  de status van 
vluchtellngcn. gesloten te Geneve op 28 Juii 1951. 

E. rechtmatig in Nederland verbiiJvcnde staatbx.cn op w%e het Verdrag betreffende de status van 
staatiazen. galoten te Ncw York op 28 september 1954. van toepassing Is. 

Verblu ex art 9 of 10 Vreemdelfngenwt 
Op grond van het nieuwe art. 1 iid 3 ABW worden hier te lande verbiitvende vreemdelIngen díe 
bischikken over een verblljfstltel ex art. 9 of 10 Vw voor de v e r i e 4  van bijsiand volled& 
geiijkgesteld met Nederlanders. De rechtsplicht tot bijstandsverieníng vindt derhalve toepassing 
ten aanzlen van alie vreemdeiingen die over een zodanige verblybtitel beschikken De 
verdragsvreemdellng ontleent wat de toepassing van de ABW bctrcíì aan de genoemde verdragen geen 
"extra" aanspraken. Ook de vaonieningen van Hoofdstuk ïïl bezwaar. beroep, voorlopige 
voorzlenlngi staan zowel voor verdragsvreemdellngen als nlet- verdragsvreemdellngen open. 

Verklaring er art 84 Ild 1 ABW. 
Aan in Nederland verblijvende vrcemdellngen die niet bcschlkken over een verbiiJfsUtei cx art. 9 of 
10 Vw kan bijstand worden verleend indien ten aanzien van hen een verklaring als bedoeld in art. 
84 lid 1 ABW is verleend. In deze gevallen Is het van belang of de vreemdeling kan worden 
aangemerkt als verdragmemdeling. D a e  "kan- bepaling" dlent namelijk op grond van de 
toepasselijke verdragen ten aanzlen van verdragcvrcemdelingen te worden gelaen als de ''wordt- 
bepaiîng" ult art. 1 lid 1 ABW. Voor verdragsvreandelingen ten aanzien van wle een verklaring ais 
bedoeld in art. 84 ABW is verstrekt. geldt dus een rechtsplkht tot blJstandsverlenlng. 
Voor niet- verdragmemdeiingen geldt de "kan- bepaling". 
BIJ de bijstandsverlening dlent steeds rekening te worden gehouden met de onzekerheld van de duur 
van het verblijf In Nederland. Door de "kan- bepaling' wordt mede tot uitdrukking gebracht dat 
hiervoor in het bijzonder aandacht moet bestaan ten aanzien van vreemdeiingen van wfc de 
verbiijfsstatus nog niet duideiijk is. 
Voor de twpasselijkheid van de rechtsmiddelen maakt het niet ult of de vrecmdeiíng afEcomtig is 
uit een verdragsland: zij staan open voor alle vreemdelingen ten aanzien van wie de verklarln8 als 
bedoeld in art. 84 ild 1 ABW verstreM. 

Illegaal uerblllf. 
in art. 84 1M 2 en lid 4 ABW is bepaald dat aan onrechtmatig in Nederland verbiijvende 
v~-cemdelingen geen bustand wordt verieend. Het !s hlcrblJ niet van belang of de betrokkene al dan 
nlet behoort tot een der onder A- E genoemde categorie& De daar genoemde verdragen vinden 
Immers slechts toepassing ten aanzien van rechbnaflg In Nederland verblIJvende vmmdellngen. 
De onrechtmatig In Nederland vcrbiipende vmmdeling kan aan die verdragen geen aanspraken 
ontlenen. 
Illegale vreemdeiingen hebben (ongeacht hun natlonalîtelt) biijkens art. 84 iid 5 ABW nlet de 
rechtsmiddelen van Hoofdstuk 111 tot hun beschikking. 
Wel kan bij wefgering van bijstand in strl~d met een In het algemeen rechts&cwustzfjn I m n d  
begtnsel van behoorUJk bestuur de Mdding Mor de geschíkn van bestuur van de Raad van State op 
grond van de îïJdeiiJke wet Kroongeschilien k l u i t e n  dat de Illegale memdeling bijstand =t 
worden verleend. Eventueel kan de vrecmdellng aan de Voorzitter van de Afdellng voor de geschillen 
van bestuur van de Raad van State vcnoekcn een voodopîge voonicning te trcffen om te voorkomen 
dat dat hem een nadeei treít dat als onmnredfg moet wonim bwchouwd in verhouding tot het met 
de we!gering van de bijstand te dienen bekmg. De mqeUJkheld daartoe h s t  op art. 60a van de Wet 
op de Raad van State. 

Vc Suppl. 6 (september 1991) 



C 9  Biistand aan vreemdelingen 16 

Gebruik wui het s ~ f o r m u i i e r  
Verkhlngsn Ingevolge art. 84 iid 1 m 2 ABW worden door de vreemdelingendienst aan de @e 
dienst verstrekt op een standaardlomuiier. 
Afgihe van dit staradaaniíormukr is nader geregeld in een W u w  art. 45a VoorschriR 
Vredel lngen.  op grond waarvan de mmndellrigmdknst de gevraagde Informatie omrnrljld aan 
de sociale dienst verstrekt. doch in elk gcvd binnen twee weken na ontvangst van het v e m k  
daartoe. c.q. nadat zich e n  wljziglq heeft voorgedaan in de feiten tn omstandigheden op grond 
waarvan de verklaring is afgegeven. 
De vreemdelingendlenst verstrekt in de in art. 84 ABW bedoelde gevallen zowel desgevraagd als op 
eigen ínlUaUcfgegevens. Het spreekt vanzcif dat de sociale dienst btv-d is en blijft op elk gewenst 
moment aan de vreemdelingendienst om gegevens over de verblijfsstatus van de vretmdellng te 
vragen b v  indien twijfel bestaat over de verblljfsstatus tijdens een onderzoek). 

Indlen door e n  vreemdeling zonder verblijfstitel ex art. 9- 10 Vw bijstand wordt gevraagd. 
loet de sociale dlenst er g& aan. teneinde vertraging in de aíhandeiing van de aanvraag m e e l  
mogeiijk te voorkomen. dlrekt een verklaring bij de vrecmdelingendlenst te vragen. 
De verklaring a art. 84 lid 1 ABW dient in ieder geval betrekking te hebben op de in de 
IguinsjbiJstand begrepen vreemdelingen. Alleen de rechtmatig in Nederiand verbUJvende 
vreemdelingen komen tmmers in aanmerking voor bijstand. In geval van gezinsbijstand kan de 
bystand niet mede voorzien in de bestaamkosten van onrechtmatig in Nederland verblijvende 
vreemdelingen. 
De vreemdelingendienst kan op het standaardíomulfer biJ het verstrekken van de verklaring ex 
art. 84 lid 1 in gevallen waarin reeds is beslist dat de vreemdeling Nederland voor een bepaalde 
datum zal hebben dienen te verlaten. twens aangeven vanaf welk datum de vreemdeling 
onrechtmatig in Nederland verblljft. De verklaringen ex art. 84 lid 1 en 2 kunnen in een dergelijk 
geval tegeUJkerüJd worden gedaan. Het is van belang dat de sociale dienst hierop attent 1s en de 
bijstand tijdig be€indtgt. Geeft de vrccmdellng daarbij te kennen dat hij nog steeds met insternmtng 
van het bevoegde g a g  in Nederland verblijft. dan kan de bijstandsverlening slechts worden 
voortgezet of hervat indien opnieuw een verklaring ex art. 84 lid 1 wordt afgegeven. 

Ook indien door een vreemdeling met een verbllJfsUte1 ex art. 9 of 10 Vw bijstand wordt gevraagd. 
doet de sociale dienst er - in verband met de compludteit van het vrcemdelingenrecht en de 
fraudegwoeiigheid en wisselende actualiteit van de verblijfsdocumenten- goed aan het 
verbiijfsrecht van de vreemdeling en diens gainsleden in elk geval biJ de eerste overlegging van de 
gegevens over de verblijfstitel bij de vreemdelingendienst te verili€ren( Ook in d m  gevallen zal de 
vreemdelingendienst gebruik maken van het standaardformulier). 
Zo wordt tegeiijk bereikt dat de v-reemdelingendienst weet dat ten aanzien van de betrokkene de 
sociale dienst in kennls moet worden gesteld van het vervallen van de verblijfstitel. 
Gelet op de mogeiijkheld dat verblijfsvergunningen die zijn afgegeven voor langere duur of 
onbepaalde tijd tussentijds kunnen vervallen b het aan te bevelen regelmatig bij de 
vrtemdelingendienst navraag te doen naar de actuele stand van zaken. 

Daarnaast kan de vreemdelingendienst op het standaardlormulier aangeven of &h een derde 
garant heeR gesteld voor de kosten die voor de Staat en andere openbare llchamen uit het verblijf 
van de vreemdeling in Nederland en zijn verwijdering uit Nederland kunnen voortvloeien. 
Uit de schrilteiiJke gegevens waaruit het verblijfsrecht blffkt. komt niet steeds naar voren of er een 
garant is. Het Is ook om die reden van belang dat de sociale dienst in eik geval bij de eerste 
werlegging van de gegevens over de vcrbUJfstitel -ook indien de verlening ervan is voorafgegaan 
door een of meer verklaringen- nagaat of er een garant is. Bij de verlening van em verblijfstitel kan 
immers in aanmerking zijn genomen dat zlch inmiddels een derde garant heeft gesteld. 

De vreemdelingendlenst zal, teneinde in voorkomende gevallen kennicgevtngen ex art. 84 Ild 2 te 
kunnen doen aan de sociale dienst. biJhouden ten aanzien van weike v-reemdelingen aan de m i a l e  
dienst een verklaring I s  verstrekt. Indien de sociale dienst als gevolg van beelndIgLng van de 
bijstand niet langer informatlc betreffende de verbl~fsrechtelijke positie van een vreemdeling 
behoeft. verdient het ter ontlastlng van de admltilstratle van de vreemdelingendienst aanbeveling 
laatstgenoemde dlenst te informeren omtrent het vervallen van de noodzaak kennis te dragen van 
verblíJfsrechtelijke gegevens. 
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Versîrekktng uan gegevens door sociale dienst ann de ~ ~ ~ I n g ~ t  
Het niet beschikken over voldmnde mtddelui van bestaan kan lefden t d  h&&&ng van de 
vetblyfstitel van de vrmdellng. 
Op grond van art. 58 Ud 1 Vrrcmdelingenbesiuft k de vmradcitng vcrpllcht op dkm mrdmlng aan 
het hoofd van plaatselijke poutie de gegevais te vcrstnkk+n welke door d a t  in het bdartg van de 
toepassing van de Vreundehgenwet worden gevraagd. 
Indien de vreandtllngendlenst aan de sociale dtcnst vraagt mede te d e l a  of ecn vreemdeling een 
uitkering ten laste van de openbare kas ontvangt. kan die Infamatie warden ver5trek-t. 
De aldus verstrekte informatie zal. naast alle andere voor het verblljfsneht relmante felten en 
omstandigheden. door de vreemdelingendienst Ln aanmerkhg h n n m  worden genamen by de 
uitvoering van de VreemdeUngenwet. 

Voor de beantwoording van de vraag of bijstand kan worden vcrleend Mor de kosten die 
voortvloeien uit. c.q. samenhangen met de opname van een vreundellng in een Nederiands 
ziekenhuis. Is het van belang te weten of de m d e l r n g  rrchtmatlg d onrechtmatig in Nederland 
verblijft. 
in deze paragraaf wordt onder A aangegeven weke consequenties de vcrblijfsnchtelijke status van 
de vreemdeling heeft voor de bljstandsverienlng in dcze kosten. 
Onder B wordt beschreven welke betekenls ziekenhuisopname kan hebben Mor de 
(onìrechtmatigheid van het verblijf. 

A. Rechtmatig- onrechtmattg uerblu. 
De beslissing op bljstandsaanvragen betreffende kosten van ziekenhuisopname van rechtmatig in 
Nederland verblijvende vreemdelingen geschiedt op daeifde wijze ais ten aanzien van 
Nederlanders. 
De kosten van medlsche behandelingen die rechtmatig in Nederland verbllJvende vreemdelingen 
hier te lande ondergaan worden - evenals bij Nederlanders- veelal gedekt door e m  ziektekosten- C.q. 
reisverzekering. Alleen Indien een zodanige verzekering ontbreekt. kan er aanieldlng bestaan 
bljstand te verlenen. Daarnevens dient uiteraard vastgesteld te worden dat er evenmin andere 
h n c i @ l e  bronnen aanwezlg zijn. waaruit bedoelde kosten betaald kunnen worden. alsmede dat de 
medische behandeiíng op dat moment ook inderdaad noodzakelijk was. Ten einde zulks te kunnen 
ondenoeken dienen er voldoende [persoonlijke) gegevens over de vrecrndellng bekend te ziJn 
Indien dan ook een ziekenhuis een rekening Inzake de medische behandeling van een vreemdelhg 
aan de sociale dienst doct toekomen. is het noodzakelijk dat d e  gegevens ucplklet vermeld worden. 
Voor een goede uitvoering van de ABW het overlguis tevens van belang dat de ziekenhulzen d c z ~  
rekeningen zo spoedig mogelijk aan de sociale dlenst toezenden. onder opgaaívan de rcdenlenl 
waarom inning van de vordering onmogeUJk b gebleken. 

Indien de vreemdeling onrechtmatig in Nederland verblijft. mlst het bepaalde in art. 10 ABW ten 
aanzien van hem toepassing. Voor de kosten van de ziekenhuisopname wordt derhalve geen bijstand 
verleend. tenzij a sprake Is van een acute noodsituatie (art. 84 Ud 4 ABW). 
Onder acute noodsituatie wordt in dit verband verstaan een situatie die van lcvensbcdnfgcnde aard 
is d blqvend ernstig letsel of invallditeit tot gevolg kan hebben. 11 
Indlen wegens het bestaan van een acute noodsituatie bijstand wordt verleend vcor de kosten van 
ziekenhuisopname van een illegale vreemdeling is het wenselijk dat de vremdelíngendienst van 
het bijzondere indMduele noodgeval op de hoogte wordt gebracht. Een evenwtchtlge samenhang van 
blJstandsbeleld en vreemdelingenbeleid vergt Lmmers goed overleg tussen de betrokken partijen. Dit 
overleg draagt ertoe bij dat zoveel mogelyk wordt voorkomen dat bij de vremidellng 
ongerechtvaardigde verwachtingen ontstaan omtrent de kans dat hem voortgezet verbUJf wordt 
toegestaan. 

U Nota MV Eindverslag lb. Kamer (20459. nr. 8) 
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B. Vaststelling oan de (orilrechtmatlghefd m het &U/ bij z(ekenhuLsapname. 
In dit kader wordt de verblijfcrechtelijke positie van de volgende in Nederiand vcrblifvmde 
vreemdelingen aan de orde gesteld: 
1. toeristen, zakenlieden. memdelingen op f d e b a o e k  (art. f3 Vw): 
2. de vreemdeihg die zich ter flne van uitzctttng in vrec~delingrnbewaring t; 
3. onderdanen van M- Staten van de EG: 
4. vreemdeiingen die in het bezit zijn Mn een vegunntng tot arbUJf geldlg voor het gealeien van 

medicche behandeling in Nederland: 
5. m d e l l n g e n  die op grond van art. 25 Vw niet worden uitgad. 

Ad l 
Zodra een vreemdeling op torristisch. zaken- of famfliebaork niet meer beschikt over wldwnde 
middelen van bestaan (waaronder een toereikende ziektekostenverzekering), eindigt van rechtswege 
de rechtmatlgheid van ziJn verblíjf. 

A d 2  
Op grond van art. 26 Vw kunnen vnemdellngen In bewaring worden gesidd om op een later UjdsUp 
tot uitzetting over te kunnen gaan. Gedurende de inbewaríngstellíng berust de zog voor de 
vrcemdellng bij de vrccmdellngendienst c.q. het Minkterie van Justitie. Indien de vreemdeling ziek 
wordt en in het ziekenhuis wordt opgenomen komen de kusten daarvan derhalve Mor rekening van 
vreemdelingendienst of het Ministerie van Justitie. 

Ad3 
Een EG- onderdaan dle naar Nederland komt om hier te lande een medische behandeling te 
ondergaan wordt aangemerkt als begunstlgd EG- onderdaan (dlenstenontvangtr) indlen hij tot 
bekostiging van verblijf en behandeling In staat is. c.q. zijn risico door verzekering gedekt heeft. Er 
is Immers alleen sprake Is van de uitoefening van een economixhe aldlviteit indlen aan het 
ontvangen van de medische dienstvcrrfchting een tegenprestatie Is verbonden. De begunstigd EG- 
onderdaan behoelt niet te beschlkkcn over een vergunning tot verblijf. 
De omstandigheid dat de kwalificatie als begunstigd EG- onderdaan in dit gem1 afhankelijk is van 
de aanwezigheid van voldoende eIgen middelen. c.q. een toereikende ztektekostenverzckerlrig. leidt 
ertoe dat een begunstigd EG- onderdaan die naar Nederland Is gekomen voor het ondergaan van een 
medische behandeling (vrijwel) nooit een beroep op bijstand zal doen. Indien de EG- onderdaan om 
een andere reden als begunstigd is aangemerkt. bUjR die status bestaan. 
Wordt niettemin een bijstandsaanvraag gedaan. dan is het noodzakelijk bij de vrecmdellngendienst 
na te gaan of de betrokken vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft. 

Ad4 
Vreemdelingen die geen begunstigd EG- onderdaan zijn en hier te lande een medische behandeling 
willen ondergaan. dienen - reeds in hun eigen land - een vergunning tot verblijf. voor dat doel aan te 
vragen. Zij komen voor een vergunning In aanmerking. indien zij aan de algemene vereisten inzake 
de toelating voldoen. en aannemelijk Is dat Nederland voor de desbetreffende medische 
behandeling. dle niet in hun elgen land kan plaatcvinden. het metst aangewezen land 19. 
Het feit dat op de betrokkenen de algemene totlatingsvereIsten van toepassing zijn. en derhalve ook 
het vereiste geldt van voldoende middelen van bestaan (een toereikende ziektekostenverzekering 
daaronder mede begrepen). leidt ertoe dat zij hler te lande (vrtJwel) nooit een beroep op de ABW zullen 
d m .  
indien toch bijstand aangevraagd wordt. kan de sociale dienst bij de plaatselijke 
vreemdelingendienst verlíitren of de vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft. 
Indien de vergunning tot verblijf wordt ingetrokken en g e n  verklaring ex art. 84 lld 1 ABW wordt 
verstrekt. verblijft de vreemdeling onrechtmatig In Nederland en kan derhalve alleen bijstand 
worden verleend als sprake Is van e n  acute noodsltuatle (art. 84 Ud 4 ABW). 

Ad 5 
Op grond van art. 25 Vreemdelingenwet bUJTt uitzetting achtenvege. indien de venvlJdering van de 
wemdellng uit Nederland met het oog op zijn gaondheldstcxstand of die van c m  q n e r  gezJnsleden 
niet verantwoord k te achten. 
Uitgangspunt is ook hler. dat een v c r k k h g  in de zin van art. 84 Ud 1 ABW moet zijn verstrekt. 
Slcchts als die verklaring is verstrekt kan, indten ook overigens is voldaan aan de gebruikeiljke 
bijstandsvoorwaarden. bijstand worden verleend. Indien de bfJstandsaanvraag tevens betrekking 
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heeft op gdnsleden. is het n c a h k e l J k  dat de verklaring art. 84 ild 1 ABW ook ten aantlen van 
die gezinsleden geldig is. 
Indien de verklaring als bedoeld in art. 84 ild 1 ABW wet wordt afgegenn. verbiflft de Ln het 
ziekenhuis opgenomen vreemdelng (en eventueel diens gamleden)  Illegaal in Nederland. zodat 
alieen by stand kan worden verleend lndlen sprake Ls van e n  acute m d s t t u a t k  (art. 84 lid 4 

8s w Men- & 

Kenmerken m de Turkse dienstpitcht ten aanzlen uan bulten Twkye womachtdge huksc 
dlenstpllchttgen. 
De Turkse overheid heeft voor haar onderdanen de volgende faclìlteiten gecrcterd: 
1. De mogeljkheid de dienslplicht door overlegging van een werkgcversve~arlng en betaling van 

cen alkoopsom terug te brengen van 18 maanden tot 2 maanden; de a h o p s o m  dlcnt voordat de 
dlenstpllchtige de leenlJd van 32 Jaar bereikt geheel te zljn voldaan. 

2. De mogelijkheid de dienstplicht op een zelfgekozen tiJdsUp aan te vangen. mits de dienstpitcht 
wordt ventuld voordat de dienstplichtige de leeftijd van 46 Jaar berclki. 

Turkse dienstplichtigen worden vrlJwel nimmer op medische gronden ongeschikt verklaard voor dt?. 
vervulilng van de dienstpilcht. de verpitchting de dienstplkcht felteUJk te moeten verlullen IS 
derhalve voorzienbaar. 

De bijsîandsuerlening. 
De achtergeblwen echtgenotes kunnen. met toepassing van de gebruikcitjke voorwaarden. 
zelfstandig voor bijstand in aanmerking worden gebracht. ook bulten acute modsituattes. 
BiJ de toepassing van deze voorwaarden wordt acht geslagen op het betoonde besefvan 
verantwoordeiljkheid om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien in dat kader mWt 
onder meer worden nagegaan of en In hoeverre betrokkenen er met inachtneming van de 
mogelijkheden blnnen redelljkc grenzen d e s  aan hebben gedaan om een beroep op bijstand te 
voorkomen. dan wel wat betreft duur en hoogte u, beperkt mogellJk te houden. 
Indien de betrokkenen genoegzaam besef van verantwoordelijkheid hebben betoond en ook 
overigens voldoen aan de gebruíkelJke bljstandmoonvaarden kan aan het achtergebleven gezin 
bljstand worden verleend. Uiteraard zal de bljstand afgestemd moeten worden op de feiteUJke 
sltuatle van de achtergeblwen echtgenote (en kinderen). Dle ahternmlng betreft zowel het 
normbedrag (alleenslaande/ eenoudergezin) als de aan de biJstand te verbinden voorwaarden 
(aíhankelljk van aanwezigheid en leeftlJd kinderen mede gericht op arbeidslmchakelingl. 

Gelet op het uitgangspunt dat de betrokkenen met inachtneming van de mogeUJkheden er blnnen 
redelijke grenzen alles aan moeten hebben gedaan om een beroep op bijstand te voorkomen. dan wel 
wat betrelt duur en hoogte u, beperkt mogellJk te houden. wordt onder meer Mui d de reden om de 
dlenstpllcht te vervullen in plaats van zich te richten op uitstel of afkoop van de dlcnstpitcht 
aanvaardbaar kan worden geacht. 

In dit verband komen asmcten aan de orde ais: l&ftild. arbeidsverleden, (duur van de) 
ultkeringssituatie/ werkloosheid. opleldlngsnlveau. Perspecttef op arbeidsmarkt en m.b.t. 
lnkomensvoorzienlng ("verdiencapaciteit"). aard. duunaamheid en hoogte van het inkomen ln de 
periode voorafgaand-aan de vervuiling van de dlenstpiícht. 

Indien de betrokkenen ongenoegzaam besef van verantwoordeUJkheid voor de voorziening in het 
bestaan hebben betoond. kan dit aanleiding vormen de blJstand geheel of gedeclteUJk te welgeren op 
grond van art. 1 Ud 2 ABW. 

Overigens blljlt het uitgangspunt gehandhaafd dat de lìnancltle gevolgen van het voldoen aan een 
door een vreemde mogendheid opgelegde verpUchting in het algemeen niet k u ~ ~ n  worden gerekend 
tot de noodzakelijke kosten van het bestaan. De kosten van de aikoopsom of van vervoer naar 
Turkije voor de dlenstpiíchtvervull~ng komen dan ook nlet voor bijstandsverlening in 
aanmerking. 

In verband met het verb~nden van voorwaarden aan de bij aan vncaadellngen is het van 
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belang op de hoogte te zijn van de regelgeving bctrrEende de arbeídsinschakellng van 
vreemdelingen. 
In dat k a d a  komen achtmnvolgens aan de orde: 
A. het bcleld met bet- tot toelating van vrecmdeltngen tot Nederiand in verband md het 

vemchtcn van arbeid: 
R mor welke vreaudelingen ts ecn t ~ e r k s t e l ï l n g s v ~ u n n i n g  vereist en voor weikc vrmndellngen 

niet: 
C aan weke atemdelingcn kunnen bil de utboering van de ABW/ RWW wrwaarden. gzriht op 

arbeldslnschakeiing worden opgelegd. 

A- Arkldsmcukîbeleld 
Onder buitenlandse werknemer wordt verstaan de vmmdeling die in Nederland arbeid in 
loondlenst vmicht of wil (komen) verrichten. 
Veruxken om toelatíng tot Nederland van vreemdelingen worden door de Minister van Justitie 
getoetst aan het algemene vreemdeiingenbeleid. 
Dit betekent dat aan de buitenlandse werknemer die om toelating v m k t  aileen een vergunning tot 
verblijf wordt verleend indien daarmee een wezenlijk Nederlands belang is gediend. 

Op grond van de Wet arbeid buitenlandse werknemers Wabw) dient een werkgmr om een 
vreemdeling arbeid te doen v d c h t e n  in beginsel te beschikken over een tewaksteilingwergunnlng 
(art. 4 Wabwl. 
Ten aanzien van de toelating van vreemdelingen tot de arbeidsmarkt wordt een restrictief beleid 
gevoerd. 
Een tewerkstelllngcvergunníng kan worden geweígerd indien er voor de betrúïende arbeidsplaats 
prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig is of redeliJkerwiJs te verwachten is (art. 8 
Wabw). Dit wordt beoordeeld door het Centraal Bestuur vaor de Arbeidsvoorziening (CBN. 
Indien het CBA wegens het ontbreken van prioriteitgenietend aanbod aan de werkgever een 
tewerkste1lingsvergumIng verleent. concludeert Justitie dat een wezenlijk Nederlands belang met 
toelating is gediend en wordt door Justitie in beginsel een vergunning tot verblljf met als beperking 
verrichten van arbeid in loondienst verleend. 

Een tewerkstelllngsvergunning kan door werkgever en vreemdellng gezamenlijk worden 
aangevraagd indien: 
- een werkgever bereid is de vmmdellng in dienst te nemen. en 
- een vergunning tot verbllJf zonder beperking/ dan wel voor het verrichten van arbeid aan de 

vreemdeling is verleend of door hem is aangevraagd. 
Indien aan de vergunning tot verblijf geen beperking is gesteld. geldt de vegunnlng mede voor het 
verrichten van arbeid in loondienst. 
In de tewerkstellingsvergunning wordt aangegeven voor welke vreemdellng de vergunning geldt. 
alsmede het soort arbeid en de onderneming waarin de vreemdeiíng mag werken. 
Op een aanvraag om verlening van een tewerksteilingsvergunntng wordt binnen 30 dagen na 
ontvangst beslist. Zolang de tewcrkstellingcvergu~ing niet is afgegeven. is het niet toegestaan de 
vrcemdeüng te laten werken. 
Een tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd of Ingetrokken indien aan de vreemdellng (verder) 
vcrbUJf in Nederland b geweigerd (artt. 7 lid 1 sub b en 9 lid 1 Wabw). Van dit uitgangspunt kan 
echter worden afgeweken indien de vreemdehg hangende de beslissing op een beroep Ingevolge de 
Vw niet wordt of kan worden uitgact (artt. 7 lid 4 en 9 Ud 2 Wabw). Daarnaast kan een 
tewerkstenfngsvergunnbg worden ingetrokken indien daarvan geen gebruik (meed wordt gemaakt 
(art. 10 sub b Wabw). 

B- Ten aanzien van weke weerndelingen Ls geen tewerkstellíngsuergunning wreist. 
in beglnsel is een tewerkstelllngmrgunnLng vuebt  voor alle vrcemdellngen die in Nederland 
arbeid in loondienst willen verrtchten. behalve voor: 
- vreemdelingen die beschlkken over een wrMnrltrg (dgegeven door het CBAI . inhoudende dat de 

bepaiingen van de Wabw op hen niet van toepassing zlJn; 
- vrcemdellngen dle beschlkken w a  ten "Verblijfskaart van een onderdaan van een Lid- Staat der 

EEG". 

C- Hel oplfggm uan m- aan weemdellnga 
in het kader van het verbinden van arheldcvoorwaarden aan de bijstand kunnen vreemdelingen in 
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vier categoritn verdeeld worden: 
1. vreemdellngen dle arbeid in loondienst mogen vcn-khten zonder tewerht-uning: 
2. vrrmdellngen aan wie een vergunning tot verblijf d e r  beperkmg d voor het verrdchten vui 

arbeid in loondienst Is verleend: 
3. vrcemdelíngen aan wie een vergurintng tot verblyf Is verkend anders dan vsaa het vcrrkhten van 

&d (bij v o o M d  studie of medische behandehg): 
4. vreemdelingen ten aanzien waarvan de vrcemdellngendlenst e n  ve he& afgegeven als 

bedoeld In art. 84 Ud 1 ABW. 

Ad l 
Deze vreemdelingen beschikken over een verklaríng kgwolge de Wabw of ten Verbiljfhart van 
e n  onderdaan van tui U- Staat der EEG. 
Aan d a e  vreerndeilngen kunnen in beginsel steeds en op gelijke wijze als ten aarmen van 
Nederfanders alle arbddsvoonvaarden worden opgelegd. 

Ad2 
Betindlglng van de arbcldsrclatle kan aanleiding vormen tot Intrrkklng van de 
tewerkstelilngsvcrgunning, die immers is afgegwen voor het verrichten van een bepaalde soort 
arbeid in dienst van een met name g e n m d e  werkgever. 
Indien een vreemdeling reeds langer dan e n  Jaar rechtmatig in loondienst werkzaam is gwets t  op 
basls van een voor onbepaalde UJd geldlgc tewerkstelllngsvergunnlng en een nieuwe 
tewerkstellingsvergunnlng Is vereist. zal de daartoe strekkende tewakstelllngsvergunntng In 
beginsel worden verleend. In dat geml kunnen de gebntlkciljke arbeidsvoorwaarden worden 
opgelegd. 
In de praktljk kan dus alleen twijfel bestaan omtrent de verlenlng van een nieuwe 
tewerkstellingsvergunning indien de vreemdehg werkloos wordt voor het verstriJkcn van het 
eerste Jaar. Het arbeidsbureau kan zo nodIg in íomt lc  v e r s c h a n .  

Ad 3 
De vreerndeilng die houder is van een vergunning tot verblijf met een beperking voor bgvoorbceld 
studie of medlsche behandeilng komt nlet in aanmerking voor verlening van een 
tewerkstelllngsvergunnfng. 
In het algemeen moet bijstandsverlening aan vreemdelingen met een dergeilJke verblljfstltel 
uitgesloten worden geacht. Mocht in een incidentcel geval het ontbreken van voldoende middelen 
nlet leiden tot intrekkíng van de vergunning tot verbUJf en als gevolg daarvan een aanspraak op 
bljstand ontstaan. dan kunnen geen arbeidsvoonvaarden aan de biJstand worden verbonden. 

Ad4 
De verlening van een tewerkslellingmergunning aan deze vreemdelingen Is onder meer AankefiJk 
van de aanwezigheid van prioriteitgenletend aanbod voor een bepaalde arbeidsplaats. 
In beginsel kunnen de gebrulkciljke voorwaarden worden opgelegd. BiJ de controle op de naleving 
van de voorwaarden wordt uiteraard rekenlng gehouden met eventuele beperklrigen t u i  aan~len van 
de aanvaarding van arbeid In verband met de vereiste tewerkstellingsvergunning. 

De middelen- els in hel vreemdelingenrecht. 
Zoals m d s  werd uiteengezet in de paragrafen 1 en 2 van d a e  notitie dlmt de vreemdchg om voor 
verblijf in Nederland in aanmerking te komen. in hegincel te beschikken over voldoende mddelen 
van bestaan. 
De rechtmatigheid van het verblijf ex art. 8 Vw eindigt van rechtswege zodra de wcmdeling niet 
langer over voldoende middelen beschikt. tenvijl het ontbreken daarvan ten aanzien van de 
aanvrager/ houder van een vergunning tot verblijf ex art. 9 Vw kan leiden tot weigering. intrddshg 
of niet verlenging van de vergunning. 

Kamkm van de prantcteiifng. 
Aan de vmndellng dle nlet bcschlld over voldoende rnlddelen van bestaan om in q n  
bestaanskosten te Morzien. kan toelating tot c.q. verder verbiíJf in Nederland wordm gcircigud. 
Het Is rnogeUjk dat de vmmdeiing dle niet zciístandig oru voldoende Inkormtcn beschikt 
desondanks verbiljf in Ncdedand wordt toegestaan. lndlen een hLer te kmde wonende aohiabek 
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derde a c h  schrFReUJk garant heeft gesteld voor de kosten die voor de staat of andere openbare 
Ikhamen uit het verblijf van de vreemdehg kunnen vwrtvloeien. alsrnede voor de kasten van de 
reis naar een plaats buiten Nederland waar toelating van de vreundeiíng is gewaarborgd. 
De garantverklaring hedl  een geldigheidsduur van tien jaar. De garant wordt door ondertekcníng 
van de garantvcrkiaring niet ondcrhoudspllchtig jegens de vreemdeling: de garant heeft tidi 
slechts verbonden tegrnava de staat en andere openbare Uchamen 
De gemeente is een openbaar Uchaarn ais bedoeld in de garantverklartng. 

B~stand en gamnta 
BIJ de beoordeling van bijstandsaarmgen van memdelingen ten aanzien van wie een derde zich 
garant heeft gesteld kan worden onderscheiden tussen verblijf ar art. 8 Vw en wrblíjf ex art. 9 Vw. 

Bijstand~verleníng gedurende Lwrtayfex art 8 Vw 19 niet mogelîJk omdat dit verblijf niet is 
gebaseerd op art. 9 d 10 Vw. Overigais eindigt de rechtmatigheld van het verbyf ex art. 8 Vw metstal 
van rechtswege zodra uit de indlenlng van de bijstandsaanvraag blijkt dat het de vretmdellng 
ontbreekt aan voldoende middelen van bestaan. ongeacht de vraag of een derde zich garant he& 
gesteld. 
Aangezien aan illegale vrtemdellngen geen bijstand kan worden verleend. wordt de aanvraag in dlt 
gcvai -behoudens een acute noodsituatie- d g m a e n .  
Indien- e i s  vastgesteld dat de garant niet voorziet in de bstaanskosten van de vreemdeling - in 
geval van een acute noodsituatie bijstand wordt verleend, kan de gemeente voor de gemaakte kosten 
van bijstand een vorde- op de garant Instellen. 

De houder van een vergunning tot wrblíJfex art 9 Vw is -aangezien de garant Jegens hem niet 
onderhoudsplichtig Is- niet gehouden zich ter voorziening in dJn bestaanskosten tot de garant te 
wenden. Indlen de vreemdeling bijstand aanvraagt kan de aanvraag dan ook niet op grond van de 
garantverklaring worden aígewezen. 
Wel vergt het onderuxk dat aan de blJstandsverlening vooraf dient te gaan. dat wordt nagegaan of de 
garant al dan niet in de bestaanskosten van de vreandeling voorziet. 

Voor zover de onwil van de garant om in de bestaanskosten van de vreemdeling te voorzien 
bl)standsverlenîng nodig maakt. kan de sociale dienst een civiele vorderlng op de garant instellen. 
lndien de garant niet in staat is de ten behoeve van de vreemdeling te maken kosten voor zlJn 
rekenhg te nemen. heeft het instellen van een vordering weinig zin. 
Voor de vnemdeUng kan het verlenen van bijstand echter tot gevolg hebben dat hem geen verder 
verblijf in Nederland zal worden toegestaan. 
Wei kan de gemeente in een dergeUJk geval de garant aanzeggen dat de kosten van bijstand in 
beginsel van h m  gevorderd tullen worden. zodra diens financléle omstandigheden daartoe de 
mogelykheld bieden. 
Overigens Is in de toekomstige wijziging van de ABW betreíïende verhaal van kosten van bijstand 
voorzlen In een verpUchting tot verhaal op de garant middels een vereenvoudigde procedure. 

Kenbaarheld oan de garantstelling. 
Op het verblijfsdocument wordt niet vermeld of een derde een garantverklaring he& ondertekend. 
Op het standaardformulier dat voor de gegwensuihvisseling met de mmdelingendienst wordt 
gebruikt. wordt echter door de vreemdelingendienst aangegeven of en door wie een garantverklaring 
is ondertekend. 
In de regel kan worden aangenomen dat In geval van toelatíng voor studie en in geval van toelating 
bij een relatle of een familielid een garantverklaring is verstrekt. 

Gegewnsulhuíssellng met de ureemdellngendienst. 
Uit de aanwezígheld van e n  garanherklaring mag in de regel de conclusie worden getrokken dat 
aan de betrokkkcn vrermdellng geen verblijf in Nederland zou zijn toegestaan. indien niet een 
soìvabele derde &h garant zou hebben gcsteld. 
De omstandigheid dat bijstand wordt verleend. omdat de garant niet voorziet in de bestaanskosten 
wan de vrcundehg ts dahahrc van belang voor het verblijfsrccht. Het verdient aanbeveling zowel 
de garant als de vreemdeling erop te wflzen dat het verlenen van bijstand tot gevolg kan hebben dat 
aan de d e h g  geen verder verblijf In Nederland zal worden toegestaan, wegens het ontbreken 
van mldoaide middelen van bestaan 
De se la ie  dlenst kan de vmmdeiíngendlenst desgevraagd mededelen dat de garant niet in de 
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bestaanskosten van de vreemdehg kan of wil voorzíen 

In de wet van 7 febniari 1991 (Stb 1991.62) is m tarL TV. W& M)" 
met betrekking tot de toepasseiIJkc rechtsmiddelen tegen bystandsbcskshgen die warden 
genomen naar aanleiding van aanvlagen dk tyn Lngedirnd mor l Jun1 1991. 

Dae regeling houdt in dat ten aanzien van rechtmatig in Nederland mrblJ..ende ~temdellngen die 
vbór 1 Jun1 199 1 blJstand hebben aangcvraagd en voor w& tat &e datum nlet de wamzieningen m 
hoofdstuk 111 ABW openstonden (de niet- v e r d r a g ~ r n d e b g e n ) ,  de oude beroepsgang íkrocp op de 
Aldeling voor de geschiiien van bestuur van de Raad van State op grond van de T1JdcllJke wet 
Kroongeschfllen) met betrekking tot de beschikking op die aanvraag gehandhaafd bulft. Dlt geldt 
ook. indien de b c s k i n g  op de bystandsaamrraag eerst op af m 1 Juni 1991 wordt genomen 
Dit kroep dknt te worden ingesteld btnncn een maand nadat de vrrundeling van de becchllrtdng 
kennis heeft kunnen nemen. 

Ten aanzien van beslíssingen d e  niet op grond van een bijstandsaanvraag worden genomen. blJ 
voorbeeld naar aanlelding van een periodiek herondemek is de datum waarop van de bes~hllrldng 
kennis kon worden genomen bepalend: Ugt deze datum voar 1 Juni 199 1. dan is er b c m p  op de 
Aldeiîng voor de geschliien van bestuur van de Raad van State. 
Heeft de betrokkene eerst op of na 1-6- 1991 van de beschlkklng hnnís kunnen nemen. dan staan de 
voorzieningen van Hoofdstuk I11 open. 

BIJ de vermelding In de beschilddng van de daartegen openstaande rechtsmiddelen &ent met het 
bovenstaande rekening te worden gehouden. 

" De tekst van dit artlkel- lid luidt: 
Artlkel84. tweede lid. tweede volzh. van de Algemene BlJstandswet. zoals d k  luidde voor de datum 
van Inwerkingtredhg van deze wet. blijft van kracht ten aanzien van de beschikldng op een voor die 
datum. door bedoelde vreemdeling gedane aanvrage om bystand. met dlen verstande dat het verzoek 
om toepasshg van die bepaling kan worden ingediend blnnen een maand nadat die vrcemdellng van 
de bcschllddng he& kunnen kennis nemen. 
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