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Inleiding

Met dit TBV wordt het beleid ten aan-
zien van middelen van bestaan op
enkele onderdelen verduidelijkt dan wel
aangescherpt. Verduidelijkt worden
enkele beleidsregels met betrekking tot
het aantonen van inkomen uit arbeid
in loondienst, met betrekking tot flexi-
bele arbeidsovereenkomsten en met
betrekking tot blijvende en volledige
arbeidsongeschiktheid. Tevens wordt
ten aanzien van twee uitkeringen ver-
duidelijkt of deze kunnen worden aan-
gemerkt als zelfstandig verworven mid-
delen van bestaan. Aangescherpt wordt
het beleid ten aanzien van losse dienst-
verbanden, oproep- en nulurencontrac-
ten.

Inhoud

Dit TBV behandelt de volgende onder-
werpen:
I Bewijsleer arbeid in loondienst

II Flexibele arbeidsovereenkomsten,
losse dienstverbanden, oproep- en nul-
urencontracten
III Ondernemers
IV Inkomensbestanddelen
V Blijvende en volledige arbeidsonge-
schiktheid

I Bewijsleer arbeid in loondienst

Wijziging van B1/2.2.3.1
De passage ‘Het beschikken over inko-
men … de betreffende loonstaten
betrekking hebben’ komt als volgt te
luiden:

‘Bewijsstukken inkomsten uit arbeid in
loondienst
Het beschikken over inkomen uit
arbeid in loondienst wordt aangetoond
door het overleggen van:
– een afschrift van de door de uitvoe-
ringsinstelling gewaarmerkte aanmel-
ding van de arbeidsovereenkomst;
– een afschrift van de arbeidsovereen-
komst;
– een recente werkgeversverklaring (op
het moment van overleggen niet ouder
dan zes maanden), voorzien van
datum, handtekening van de werkgever
en firmastempel. De werkgeversverkla-
ring wordt overgelegd in de vorm van
een volledig ingevuld en ondertekend
model M54 of in vorm van een verkla-
ring waarin dezelfde inlichtingen als in
dit model zijn opgenomen; en
– (indien de arbeidsovereenkomst meer
dan drie maanden geleden is aangevan-
gen) afschriften van loonstroken over
de drie maanden direct voorafgaand
aan de aanvraag. 

Indien dit voor de besluitvorming
relevant is worden met betrekking tot
het arbeidsverleden tevens overgelegd:
– afschriften van loonstroken over de
twaalf maanden voorafgaand aan het
indienen van de aanvraag;
– afschriften van arbeids- dan wel uit-
zendovereenkomsten van de drie jaren
voorafgaand aan de datum van indie-
ning van de aanvraag;
– afschriften van jaaropgaven over de
drie jaren voorafgaand aan de datum
van indiening van de aanvraag;
– (voor zover van toepassing) uitke-
ringsbeschikkingen en –specificaties

over de drie jaren voorafgaand aan de
datum van indiening van de aanvraag.

Indien dat voor de beoordeling van
het arbeidsverleden noodzakelijk is,
kan tevens worden gevraagd om loon-
stroken over de drie jaren voorafgaand
aan de datum van indiening van de
aanvraag. 

Bij twijfel of het loon daadwerkelijk
wordt uitbetaald kan ter meerdere
zekerheid om bank/giro-afschriften of
uitbetalingskwitanties worden gevraagd
die op de betreffende loonstaten of het
relevante arbeidsverleden betrekking
hebben.

Indien de voornoemde bescheiden –
voor zover nodig voor de beoordeling
van het middelenvereiste – niet zijn
overgelegd, of indien deze naar het
oordeel van de Minister op relevante
onderdelen inconsistenties, tegenstrij-
digheden, hiaten of ongerijmdheden
vertonen, is – ongeacht de gestelde
hoogte en duurzaamheid van de
inkomsten – niet aangetoond dat aan
het middelenvereiste wordt voldaan.’ 

Modellen
Aan modellen wordt een nieuw model
toegevoegd: model M54
‘Werkgeversverklaring’. Dit model is
als bijlage bij dit TBV gevoegd.

Toelichting  Met de voorgaande
beleidsaanpassing wordt verduidelijkt
welke stukken moeten worden overge-
legd teneinde aan te tonen dat duur-
zaam wordt beschikt over zelfstandig
verworven, voldoende middelen van
bestaan. In de voorheen in de
Vreemdelingencirculaire 2000 opgeno-
men passage was niet vermeld welke
stukken dienden te worden overgelegd
om aan te tonen dat de inkomsten op
grond van artikel 3.75, derde lid,
Vreemdelingenbesluit duurzaam zijn. 

Voorts wordt met deze beleidsaan-
passing verduidelijkt welke informatie
in de werkgeversverklaring moet zijn
opgenomen. Daartoe wordt een nieuw
model geïntroduceerd, model M54 (zie
bijlage). Dit model is overigens reeds
geïncorporeerd in model M138.
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II Flexibele arbeidsovereenkomsten,
losse dienstverbanden, oproep- en nul-
urencontracten

Wijziging van B1/2.2.3.2
De tekst van hoofdstuk B1/2.2.3.2
Vreemdelingencirculaire 2000, onder
het kopje ‘Flexibilisering van de
arbeidsmarkt’, komt als volgt te luiden:

‘Flexibilisering van de arbeidsmarkt
In verband met de flexibilisering van de
arbeidsmarkt wordt door werkgevers
steeds meer gebruik gemaakt van kort-
durende en flexibele arbeidsovereen-
komsten. Hierdoor worden minder
arbeidsovereenkomsten met de minima-
le duur van één jaar afgesloten. Met
het oog op deze ontwikkeling is in het
Vreemdelingenbesluit een uitzonde-
ringsregel getroffen ten aanzien van de
duurzaamheid van de middelen van
bestaan. Beschikt de aanvrager of dege-
ne bij wie verblijf wordt beoogd niet
over inkomsten die op het moment van
de aanvraag, het beslismoment of op
enig tussenliggend moment nog voor
een jaar beschikbaar zijn, of is er spra-
ke van een flexibele arbeidsovereen-
komst, dan wordt aan de hand van het
arbeidsverleden vastgesteld of de duur-
zaamheid van de inkomsten voor de
toekomst is gegarandeerd. 

Als sprake is van een arbeid voor
een uitzendbureau, wordt aangenomen
dat sprake is van uitzendwerk als hier
bedoeld (conform fases I, II en III vol-
gens het fasensysteem van de CAO
voor uitzendkrachten), tenzij uit de
overgelegde bescheiden uitdrukkelijk
anders blijkt. De Minister begeeft zich
immers bij de uitvoering van het
bepaalde bij en krachtens de
Vreemdelingenwet niet op het terrein
van het arbeidsrecht (zie artikel 3.76
Vreemdelingenbesluit en de toelichting
hierop bij b).

a. Flexibele arbeidsovereenkomsten en
kortlopende arbeidscontracten

Oproep- of afroepcontracten, nul-uren-
contracten, min/max-contracten, uit-
zendwerk, losse dienstverbanden, sei-
zoenswerk, voorovereenkomsten en
overeenkomsten met uitgestelde presta-
tieplicht worden wel ‘flexibele arbeids-
overeenkomsten’  genoemd. Inkomsten
uit flexibele arbeidsovereenkomsten
worden, gelet op het onzekere karakter
dat werken op basis van dergelijke
arbeidsovereenkomsten kenmerkt, niet
aangemerkt als inkomsten die nog één

jaar beschikbaar zijn (op het tijdstip
waarop de aanvraag wordt ontvangen
of de beschikking wordt gegeven, dan
wel op enig moment tussen beide tijd-
stippen). Zij zijn derhalve niet duur-
zaam in de zin van van artikel 3.75,
eerste lid, Vreemdelingenbesluit.
Hieraan doet de duur van de flexibele
arbeidsovereenkomst niet af. 

Inkomsten uit een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde duur, waarbij de
arbeidsovereenkomst is aangegaan voor
een periode korter dan één jaar, wor-
den evenmin aangemerkt als inkomsten
die duurzaam zijn in de zin van artikel
3.75, eerste lid, Vreemdelingenbesluit.

Ook voor inkomsten uit een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde duur,
waarbij de arbeidsovereenkomst van
rechtswege eindigt binnen één jaar na
de datum waarop de aanvraag is ont-
vangen, geldt dat ook deze niet worden
aangemerkt als inkomsten die duur-
zaam zijn in de zin van artikel 3.75,
eerste lid, Vreemdelingenbesluit.

De voornoemde inkomsten uit
arbeid (inclusief werk verricht op basis
van een flexibele arbeidsovereenkomst)
kunnen echter, in afwijking van de
hoofdregel als duurzaam worden aan-
gemerkt, indien ten tijde van de aan-
vraag (of het tijdstip waarop de
beschikking wordt genomen, dan wel
op enig moment tussen beide tijdstip-
pen): 
– door de aanvrager of degene bij wie
verblijf wordt beoogd aantoonbaar
reeds gedurende drie jaar onafgebroken
(al dan niet op basis van overeenkom-
sten met een bepaalde duur) is gewerkt
en in die gehele periode een inkomen
uit arbeid in loondienst is verworven
dat ten minste gelijk is aan de toepasse-
lijke bijstandsnorm in de zin van de
Algemene bijstandswet; en
– deze inkomsten uit arbeid voor nog
minimaal zes maanden beschikbaar
zijn. Dit wordt aangetoond met een
verklaring van de werkgever (bijvoor-
beeld het uitzendbureau). Voor deze
verklaring van de werkgever kan model
M54 worden gebruikt, of een verkla-
ring waarin dezelfde inlichtingen als in
dit model gevraagd worden, zijn opge-
nomen.

Kortdurende tijdvakken van werk-
loosheid worden bij de driejaarsperiode
als inkomen uit arbeid meegeteld. In
deze driejaarsperiode mag het totaal
van deze tijdvakken van werkloosheid
niet meer dan 26 weken bedragen. 

Gedurende de driejaarsperiode,
inclusief de tijdvakken van kortdurende

werkloosheid, moeten de inkomsten
wel zelfstandig zijn verworven (zie
2.2.3.1). Er mag geen (aanvullende) uit-
kering krachtens de Algemene bij-
standswet zijn ontvangen. Uitsluitend
inkomsten uit arbeid in loondienst wor-
den meegeteld; gedurende de driejaars-
periode verworven inkomsten uit
arbeid als zelfstandige blijven derhalve
buiten beschouwing. 

Voorts moeten de inkomsten van
voldoende hoogte zijn geweest (zie
2.2.3.3 en hieronder). 

Met ‘toepasselijke bijstandsnorm’
wordt bedoeld de bijstandsnorm als
bedoeld in artikel 30, eerste lid,
Algemene bijstandswet voor de desbe-
treffende categorie alleenstaanden,
alleenstaande ouders of echtparen en
gezinnen (met inbegrip van vakantie-
geld), al naar gelang de situatie die ont-
staat als het verblijf zou worden toege-
staan. Als de aanvrager bijvoorbeeld
verblijf beoogt bij de echtgeno(o)t(e) in
het kader van gezinshereniging of
gezinsvorming, is de toepasselijke bij-
standsnorm de bijstandnorm voor echt-
paren. In dat geval moet door de echt-
geno(o)t(e) aantoonbaar reeds
gedurende drie jaar onafgebroken zijn
gewerkt en in die gehele periode een
inkomen uit arbeid zijn verworven dat
ten minste gelijk is aan het bestaansmi-
nimum voor echtparen, waarbij deze
inkomsten bovendien voor nog mini-
maal zes maanden beschikbaar moeten
zijn. 

Hierbij wordt ook voor de beoorde-
ling van de driejaarsperiode uitgegaan
van hetzelfde geldbedrag, als de hoogte
van de bijstandsnorm die geldt voor de
toekomstige periode van nog minimaal
zes maanden. Er wordt derhalve steeds
een beoordeling gemaakt aan de hand
van één geldbedrag, en nadrukkelijk
niet van de (in de loop der tijd steeds
gewijzigde) bijstandsnormen zoals deze
golden gedurende de driejaarsperiode.
Immers, aan de hand van de inkomsten
uit het verleden wordt beoordeeld of
deze in de toekomst van voldoende
hoogte zullen zijn. 

b. Wet Flexibiliteit en Zekerheid 

Art. 3.76 Vreemdelingenbesluit: 
Indien de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur is aangegaan, legt de
vreemdeling bij zijn aanvraag daartoe
strekkende bewijsmiddelen over. 

Op 1 januari 1999 is de Wet
Flexibiliteit en Zekerheid (Stb. 1998,
300), de zogenoemde Flexwet, in wer-
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king getreden. De Flexwet heeft gevol-
gen voor de arbeidsverhouding tussen
een werkgever en een werknemer. Op
grond van de Flexwet kan voor een
werknemer met een flexibele arbeids-
overeenkomst een gunstiger arbeids-
rechtelijke positie bestaan, dan aan-
stonds blijkt uit het arbeidscontract.
Informatie over de Flexwet kan wor-
den ingewonnen bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Ten aanzien van de Flexwet geldt,
dat de Minister zich bij de uitvoering
van het bepaalde bij en krachtens de
Vreemdelingenwet niet begeeft op het
terrein van het arbeidsrecht en eventu-
ele geschillen tussen werkgever en
werknemer. 

Beleidsregel: De aanvrager die meent
dat er op grond van de Flexwet een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd tot stand is gekomen, toont dat
aan met: 
– een verklaring van de werkgever; of 
– een uitspraak van de (Kanton)rech-
ter. 

Indien er geen verschil van mening
tussen werkgever en werknemer
bestaat, zal een schriftelijke bevestiging
van de totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd geen problemen opleveren. Ingeval
er wel een zodanig verschil bestaat,
wordt de arbeidsovereenkomst niet
aangemerkt als een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde duur indien het
geschil, dat daardoor pleegt te ont-
staan, nog niet is opgelost. 

De werknemer dient zich dus eerst
te wenden tot zijn werkgever en – als
dit tot een geschil leidt dat niet buiten
rechte wordt opgelost – tot de kan-
tonrechter. De onderzoeksplicht van
de Minister gaat niet zover dat hij
zich zelfstandig een oordeel vormt
over de arbeidsverhouding tussen de
werkgever en de werknemer. Wanneer
de Minister vooruit zou lopen op de
uitspraak van de kantonrechter in het
geschil tussen werkgever en werkne-
mer en de stelling dat er sprake is van
een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd als (on)juist zou aanvaar-
den, zou dat onbedoelde en onge-
wenste effecten kunnen hebben op dit
arbeidsgeschil. Zo zou de werknemer
of werkgever zich kunnen beroepen
op hetgeen de Minister heeft gesteld.’

Toelichting

Losse dienstverbanden, oproep- en nul-
urencontracten
Met dit onderdeel van het onderhavi-
ge TBV wordt het uitzonderingsbeleid
ten aanzien van losse dienstverban-
den, oproep- en nulurencontracten
aangescherpt. Het thans in het beleid
neergelegde uitgangspunt, dat onder
specifieke omstandigheden bij losse
dienstverbanden, oproep- en nuluren-
contracten werd aangenomen dat de
middelen van bestaan nog één jaar
beschikbaar zullen zijn, wordt verla-
ten. De subparagrafen ‘b. Losse
dienstverbanden’ en ‘c. Oproep- en
nulurencontracten’ komen te verval-
len.

Thans wordt bij kortdurende
arbeidscontracten en flexibele arbeids-
overeenkomsten uitsluitend aansluiting
gezocht bij artikel 3.75, derde lid,
Vreemdelingenbesluit. Op deze aan-
scherping van het beleid zijn de bepa-
lingen van artikel 116
Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3.103
Vreemdelingenbesluit van toepassing.

De redenen voor deze aanscherping
worden hieronder toegelicht.

Door de regering wordt beleid gevoerd
om regelzucht en bureaucratie te ver-
minderen. De veelheid aan gedetailleer-
de rijksregels dient te worden terugge-
bracht, teneinde een meer slagvaardige
overheid te realiseren. De noodzaak tot
het terugbrengen van regelgeving doet
zich met name voelen in het reguliere
vreemdelingenrecht, nu in het
Hoofdlijnenakkoord is neergelegd dat
aanvragen tot het verlenen van een
machtiging tot voorlopig verblijf sneller
worden afgehandeld. Complexe en
gedetailleerde regelgeving kan aan snel-
le beoordeling van dergelijke aanvragen
in de weg staan.

Het middelenvereiste is een van de
meest gedetailleerde en complexe
onderdelen van het reguliere vreemde-
lingenbeleid. Onder andere het beant-
woorden van de vraag of zelfstandig
verworven middelen van bestaan
duurzaam zijn, is niet eenvoudig.
Veelal zal daarvoor een bewerkelijke
beoordeling van het arbeidsverleden
van de hoofdpersoon moeten worden
gemaakt. Ten aanzien van losse
dienstverbanden, oproep- en nuluren-
contracten kent de
Vreemdelingencirculaire 2000 daartoe
specifieke regelingen. Deze regelingen
zijn niet zelden moeilijk uit te voeren: 

– Er is een wildgroei aan aanduidin-
gen voor flexibele arbeidsverhoudin-
gen (oproep- of afroepcontracten, nul-
urencontracten, min/max-contracten,
thuiswerk, uitzendwerk, losse dienst-
verbanden, seizoenswerk, voorovereen-
komsten, overeenkomsten met uitge-
stelde prestatieplicht et cetera);
– Flexibele arbeidsovereenkomsten
kunnen in de loop der tijd van karak-
ter veranderen. Wat wellicht eerst
rechtsgeldig als een contract met uitge-
stelde prestatieverplichting moet wor-
den beschouwd, kan in de loop der tijd
en afhankelijk van de wijze waarop de
partijen met de contractinhoud zijn
omgegaan, veranderen in een arbeids-
overeenkomst;
– Bovendien staan flexibele arbeids-
overeenkomsten onder invloed van de
CAO’s van de desbetreffende bedrijf-
stak, die met enige regelmaat gewijzigd
worden.

Met het oog op de doelen die de
regering zich gesteld heeft, bestaat
derhalve aanleiding om het beleid ten
aanzien van het middelenvereiste te
vereenvoudigen door in B1/2.2.3.2
Vreemdelingencirculaire 2000 neerge-
legde uitzonderingsbeleid ten aanzien
van losse dienstverbanden, oproep- en
nulurencontracten te verlaten.

Verduidelijking beleidsregels 
Naar aanleiding van vragen uit de
uitvoeringspraktijk bestaat aanleiding
om de in B1/2.2.3.2
Vreemdelingencirculaire 2000, onder
het kopje ‘Flexibilisering van de
arbeidsmarkt’, bij ‘a’ opgenomen
beleidsregels op enkele onderdelen te
aan te passen en te verduidelijken.
Met name wordt verduidelijkt wat
wordt verstaan onder ‘toepasselijk
bestaansminimum’ en aan de hand
van welk normbedrag de beoordeling
gemaakt moet worden. Voorts zijn op
verzoek van de uitvoering enkele tek-
stuele verduidelijkingen opgenomen.
Al deze verduidelijkingen zijn noch
een aanscherping, noch een versoepe-
ling van het beleid. 

Inwerkingtreding
Onderdeel II van dit TBV treedt in
werking op 1 april 2004. Het is rede-
lijk deze aanscherping van de inko-
menseis niet eerder te laten intreden,
nu met inwerkingtreding op 1 april
2004 wordt voorkomen dat mede
door het overgangsrecht van artikel
116 Vw2000 een te complex systeem
van peildata ontstaat bij de beoorde-
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ling van de vraag of aan het midde-
lenvereiste wordt voldaan.

III Ondernemers

Aanpassing B1/2.2.3.3
De passage: ‘In het Besluit bijstands-
verlening zelfstandigen … een bedrijf
uitoefent’ komt als volgt te luiden:
‘In het artikel 8, tweede lid,
Algemene bijstandswet en in het
Besluit bijstandsverlening zelfstandi-
gen (Bbz) wordt een onderscheid
gemaakt tussen een startende onder-
nemer en een gevestigde ondernemer: 
– een startende ondernemer is korter
dan anderhalf jaar zelfstandig;
– een gevestigde ondernemer is
iemand die langer dan anderhalf jaar
een bedrijf uitoefent.’

De zin ‘Het is daarom noodzakelijk
dat de onderneming op het moment
van de aanvraag al enige tijd bestaat’
wordt vervangen door de zin ‘Het is
daarom noodzakelijk dat de onderne-
mer gedurende enige tijd als zelfstan-
dige werkzaam is geweest’.

Na deze zin wordt de volgende zin
opgenomen: ‘De omstandigheid dat
de ondernemer een reeds langere tijd
bestaande onderneming overneemt,
maakt niet dat hij een gevestigd
ondernemer is in de zin van artikel
3.20 Voorschrift Vreemdelingen’. 

Toelichting  Met deze aanpassing
wordt verduidelijkt dat de grondslag
voor het onderscheid tussen een
beginnende en een gevestigde onder-
nemer zoals dat wordt gemaakt in het
Besluit bijstandsverlening zelfstandi-
gen, is gelegd in artikel 8, tweede lid,
Algemene bijstandswet. 

In de voorheen in de
Vreemdelingencirculaire 2000 opgeno-
men passage werden de woorden
‘onderneming’ en ‘ondernemer’ van-
wege een verschrijving door elkaar
gebruikt. Omdat deze verschrijving
vragen opriep in de uitvoeringsprak-
tijk, wordt de verschrijving verbeterd
en wordt het antwoord op de vraag
die de verschrijving opriep, uitdruk-
kelijk in het beleid opgenomen. 

IV Inkomensbestanddelen

Wijziging B1/2.2.3.1
Aan de lijst van zelfstandige inkom-
sten uit inkomensvervangende uitke-
ringen krachtens een sociale verzeke-
ringswet, waarvoor premie is
afgedragen, wordt toegevoegd:

‘– de Wet op de (re)integratie arbeids-
gehandicapten (Wet REA)’.

Toelichting  Ingevolge artikel 23, eer-
ste lid, Wet REA kan door het
Uitvoeringsinstituut werknemersver-
zekeringen (UWV) aan de arbeidsge-
handicapte, die recht heeft op een uit-
kering op grond van de WW of de
WBIA, een reïntegratie-uitkering wor-
den toegekend indien hij:
a. op een proefplaats bij een werkge-
ver onbeloonde werkzaamheden gaat
verrichten;
b. een naar het oordeel van het UWV
noodzakelijke scholing of opleiding
gaat volgen.

Ingevolge artikel 23, vierde lid, Wet
REA wordt een uitkering als bedoeld
in het eerste lid, voor de toepassing
van andere wetten en de daarop
berustende bepalingen, met uitzonde-
ring van de WW, aangemerkt als een
uitkering op grond van de verplichte
verzekering op grond van de WW.
Gelet hierop wordt een uitkering als
bedoeld in artikel 23, eerste lid, Wet
REA aangemerkt als een inkomens-
vervangende uitkering krachtens een
sociale verzekeringswet, waarvoor
premie is afgedragen, en wordt deze
uitkering meegeteld bij de berekening
van de middelen van bestaan.

Wijziging B1/2.2.3.1
Aan de lijst van uitkeringen die niet
worden aangemerkt als zelfstandige
inkomsten uit inkomensvervangende
uitkeringen krachtens een sociale ver-
zekeringswet, waarvoor premie is
afgedragen, wordt toegevoegd:
‘– de Tijdelijke wet beperking inko-
mensgevolgen arbeidsongeschiktheids-
criteria (WBIA).’

Toelichting  Uitkeringen krachtens de
WBIA worden onder bepaalde voor-
waarden verleend aan personen in
bepaalde leeftijdscategorieën die door
de wijziging van een aantal sociale-
zekerheidswetten hun recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering heb-
ben verloren, dan wel voor een lagere
arbeidsongeschiktheidsuitkering in
aanmerking zijn gekomen. Aan deze
personen wordt teneinde de inko-
mensgevolgen van de wetswijzigingen
te beperken een uitkering verleend.

Deze uitkeringen worden ingevolge
artikel 12 WBIA ten laste van de
algemene middelen gebracht, zodat zij
niet kunnen worden aangemerkt als
zelfstandige inkomsten uit inkomens-

vervangende uitkeringen krachtens
een sociale verzekeringswet, waarvoor
premie is afgedragen.

V Blijvende en volledige arbeidsonge-
schiktheid

Wijzigingen B2
In de B2/2.11, B2/4.12, B2/6.10 en
B2/8.10 Vreemdelingencirculaire 2000
wordt de paragraaf: ‘Indien de hoofd-
persoon een uitkering … gelijke
hoogte is gebleven’ vervangen door:
‘Blijvende en volledige arbeidsonge-
schiktheid wordt aangetoond aan de
hand van een beschikking van de uit-
voeringsinstantie die de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering verstrekt. 

Indien de hoofdpersoon een uitke-
ring krachtens de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO),
de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen (WAZ) of
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoor-
ziening jonggehandicapten
(WAJONG) ontvangt, wordt blij-
vendheid aangenomen, indien:
a) uit de toekenningsbeschikking van
de uitkerende instantie ingevolge de
WAO, WAZ of WAJONG blijkt, dat
de hoofdpersoon volledig arbeidson-
geschikt is; en
b) uit de meest recente uitkeringsspe-
cificatie (die van minimaal één jaar
na datum toekenningsbeschikking is)
volgt dat de hoofdpersoon nog steeds
voor 80-100% arbeidsongeschikt is,
omdat de uitkering minimaal op gelij-
ke hoogte is gebleven.’

In de daarop volgende zin (‘Indien
de hoofdpersoon geen … arbeidson-
geschiktheid aangenomen indien’)
wordt in plaats van ‘WAO’ opgeno-
men ‘WAO, WAZ of WAJONG’).

Toelichting  Voorheen stond bij de
vorenvernoemde beleidsregels slechts
vermeld welke stukken dienen te wor-
den overgelegd indien de hoofdper-
soon een uitkering ontvangt krachtens
de WAO. Het ligt in de rede om
dezelfde beleidslijn aan te houden als
het gaat om uitkeringen krachtens de
WAZ of de WAJONG. De beoorde-
ling van aanvragen om een uitkering
op grond van de WAO gebeurt
immers door hetzelfde uitvoeringsor-
gaan als de beoordeling van aanvra-
gen om uitkeringen krachtens de
WAZ of de WAJONG, terwijl de
arbeidongeschiktheidscriteria niet ver-
schillen. Het betreft hier een versoepe-
ling van de beleidsregels omtrent het
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aantonen van feiten, waarop de bepa-
ling van artikel 3.103
Vreemdelingenbesluit van toepassing
is.

Tot slot

Onderdeel II van deze regeling (II
Flexibele arbeidsovereenkomsten,
losse dienstverbanden, oproep- en
nulurencontracten) treedt, zoals hier-
boven reeds is aangegeven, in wer-
king op 1 april 2004.

De overige onderdelen van deze
regeling treden in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst. Voorzover van toe-
passing zullen de bovenstaande wijzi-
gingen zo spoedig mogelijk in een
aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld
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