
ABWlcirculaire ABW-verklaring c1 0-2 

C10-2 Circulaire inzake informatie over afgifte van 
verklaring ex. art. 84 Abw door het hoofd van 
plaatselijke politie 

Circulaire van het ministerie van Sociale Zaken en Werk- 
gelegenheid d.d. 30 juni 1993, nr. SZ/BV/UKB/MZM/29457/2. 
Inwerkingtreding l juli 1993. 

Burgemeester en Wethouders van de gemeenten 
Directeuren van Gemeentelijke Sociale Diensten 
Hoofden van Afdelingen Sociale Zaken 

e I 
Inleiding 

Sinds 1 juni 1991 is voor bijstandsverlening aan vreemdelingen zonder verblijfstitel ex 
art. 9 of 10 van de Vreemdelingenwet een verklaring van het hoofd van plaatselijke 
politie nodig, houdende de vaststelling - kort gezegd - dat de betrokken vreemdeling 
met instemming van de overheid in Nederland verblijft (art. 84 lid 1 van de Algemene 
Bijstandswet, zoals in werking getreden op 1 juni 1991). Als verklaring dient sinds 1 
juni 1991 een door het hoofd van plaatselijke politie in te vullen standaardformulier, 
dat als bijlage was gevoegd bij de circulaire van de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid d.d. 28 mei 1991 (kenmerk (BVIUKBIMZM15518). 

Het standaardformulier is met ingang van 1 juli 1993 gewijzigd. Voorts zijn namens de 
staatssecretaris van Justitie in een circulaire d.d. 29 juni 1993 aan de vreemdelingen- 
diensten nadere regels gesteld omtrent de gevallen waarin met het verblijf van de 
betrokken vreemdeling al dan niet kan worden ingestemd in relatie tot het bepaalde 
in art. 84 lid 1 ABW. 
Genoemde circulaire treedt per 1 juli 1993 in werking. 
Een model van het gewijzigde standaardformulier treft u bijgaand aan. 

In deze circulaire wordt een toelichting gegeven op de wijziging van het standaardfor- 
mulier (par. 2). In paragraaf 3 wordt aangegeven welk belang dit heeft voor de uitvoe- 
ring van de ABW. 

e Tenslotte wordt in paragraaf 4 kort aandacht besteed aan de bepalingen in de ABW en 
de Vreemdelingenwet die de gegevensuitwisseling tussen sociale dienst en vreemde- 
lingendienst tot onderwerp hebben. 

2 Het gewijzigde standaardformulier 

De belangrijkste wijzigingen van het standaardformulier zijn: 
1. Bij verblijf ex art. 9 of 10 van de Vreemdelingenwet wordt door de vreemdelingen- 

dienst aangegeven of het beroep op bijstand al dan niet kan leiden tot intrekking 
van de verblijfsvergunning. 

2. De vreemdelingendiensten zullen in een beperkt aantal - limitatief opgesomde - 
gevallen, verklaren dat op het verblijf van de vreemdeling zonder verblijfstitel ex 
art. 9-10 Vreemdelingenwet het bepaalde in art. 84 lid 1 sub a en b van toepassing 
is. Buiten deze gevallen zullen de vreemdelingendiensten verklaren dat betrokke- 
nes verblijf niet voldoet aan het bepaalde in art. 84 lid 1 onder a en b ABW. 

3. Op het standaardformulier wordt niet langer aangegeven of de vreemdeling een 
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verblijfsrecht heeft ex art. 8 van de Vreemdelingenwet (toeristisch kort verblijf). 

De bedoeling van de eerste wijziging is, dat de uitvoerder van de ABW aan de hand van 
het standaardformulier kan vaststelllen dat de bijstandsverlening gevolgen kan heb- 
ben voor het (voortduren van) het verblijfsrecht. In gevallen waarin het verblijfsrecht 
mede afhankelijk is van het beschikken over zelfstandige en toereikende bestaans- 
middelen, is het van belang dat de vreemdelingendienst van de bijstandsverlening op 
de hoogte wordt gesteld (zie ook par.4). 
Uiteraard kan geen bijstand worden verleend indien de verblijfsvergunning als gevolg 
van de bijstandsaanvraag aanstonds wordt ingetrokken, tenzij het hoofd van plaatse- 
lijke politie dan verklaart dat op het verblijf het bepaalde in art. 84 lid 1 ABW alsnog 
van toepassing is. 
De sociale dienst kan door de wijziging nu aan het standaardformulier zien wanneer 
er aanleiding is de vreemdelingendienst te informeren. Dit komt de doelmatigheid 
van de gegevensuitwisseling ten goede. 

De tweede wijziging vloeit voort uit de beperking door de staatssecretaris van Justitie 
van het aantal gevallen waarin met het verblijf van een vreemdeling zonder verblijfsti- 
tel ex art. 9 en 10 Vreemdelingenwet wordt ingestemd en waarin derhalve een verkla- 
ring ex art. 84 lid 1 ABW wordt verstrekt. 
De houder van verblijfsstatus ex art. 8 van de Vreemdelingenwet komt niet in aanmer- 
king voor bijstand, aangezien dit verblijfsrecht vervalt indien voldoende bestaans- 
middelen ontbreken. Deze categorie vreemdelingen behoeft derhalve niet apart te 
worden aangeduid, maar maakt deel uit van de groep vreemdelingen ten aanzien van 
wie het hoofd van plaatselijke politie zal verklaren dat op betrokkene niet het bepaal- 
de in art. 84 lid 1 ABW van toepassing is. 

3 Belang voor de uitvoerder van de ABW 

Voor de uitvoerder van de ABW verandert er - afgezien van het nieuwe standaardfor- 
mulier - niets. Evenals voorheen kan aan vreemdelingen zonder verblijfstitel ten aan- 
zien van wie door het hoofd van plaatselijke politie wordt verklaard dat op hen het 
bepaalde in art. 84 lid l niet van toepassing is, behoudens acute noodsituaties geen 
bijstand worden verleend (art. 84 lid 2 en lid 4 ABW). Voor het begrip acute noodsitu- 
atie verwijs ik U naar de in de inleiding al genoemde circulaire van 28 mei 1991 (par.4). 
De verklaring van het hoofd van plaatselijke politie is maatgevend voor de vraag of op 
de betrokken vreemdeling het bepaalde in art. 84 lid 1 ABW van toepassing is. Er is 
gelet op de tekst van art. 84 lid 1 ABW geen ruimte voor een eigen oordeel van de uit- 
voerder van de ABW met betrekking tot de verblijfspositie van de betrokken vreemde- 
ling. Hierin komt geen verandering. 
Vreemdelingen die menen dat ten aanzien van hen onjuiste informatie of ten onrech- 
te geen verklaring als bedoeld in art. 84 lid 1 ABW is verstrekt, kunnen worden verwe- 
zen naar de vreemdelingendienst. 

Aan vreemdelingen op wie blijkens de verklaring van het hoofd van plaatselijke politie 
het bepaalde in art. 84 lid 1 wel van toepassing is, kan bijstand worden verleend. De 
aanduiding van de concrete situatie binnen categorie 2 op het standaardformulier 
kan dienstig zijn voor het plannen van de datum van heronderzoek, maar dient verder 
geen doel in het kader van de uitvoering van de ABW. 

- 
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4 De wettelijke regeling m.b.t. gegevensuitwisseling sociale dienst- 
vreemdelingendienst 

De wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de gegevensuitwisseling tussen de 
uitvoerder van de ABW en de uitvoerder van de Vreemdelingenwet zijn onder meer 
art. 84e ABW en art. 48 Vreemdelingenwet. 
Ingevolge art. 84e lid 1 sub e ABW is het hoofd van plaatselijke politie in de zin van de 
Vreemdelingenwet verplicht om desgevraagd aan burgemeester en wethouders koste- 
loos de opgaven en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van 
de ABW. 

Het gegevensverkeer van sociale dienst naar vreemdelingendienst is geregeld in art. 
48 van de Vreemdelingenwet. Ingevolge deze bepaling zijn burgemeester en wethou- 
ders bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de admini- 
stratie ter zake van de uitvoering van de ABW, de OAW en de OAZ aan de minister van 
Justitie en het hoofd van plaatselijke politie de gegevens te verstrekken die nodig zijn 
voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet. 

Deze gegevensverstrekking vindt volgens het tweede lid van art. 48 Vw niet plaats, 
indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor onevenredig wordt 
geschaad. 
De omstandigheid dat de door de sociale dienst te verstrekken informatie consequen- 
ties kan hebben voor de verblijfsstatus van de betreffende vreemdeling, vormt daarbij 
in het algemeen geen onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkene. 

Nadere inlichtingen over de inhoud van deze circulaire kunt u inwinnen bij het Rijks- 
consulentschap Sociale Zekerheid in uw regio. 
De telefoonnummers zijn: 
RC Sociale Zekerheid in de regio Noord: 050 - 68 68 68 
RC Sociale Zekerheid in de regio Zuid: 040 - 46 15 85 
RC Sociale Zekerheid in de regio Oost: 05700 - 9 18 O0 
RC Sociale Zekerheid in de regio Noord-West: 020 - 66 04 204 
RC Sociale Zekerheid in de regio Zuid-West: 078 - 32 15 55 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

J. Wallage 
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