
r-

,-.

--

MINJSTERIF: VAN JUSTITIE

~~_~~ac"~<:.!:._deel.~~

(na dp allnschri jvinll d. d. 1-9-1980)

'a-Gravenha!:e, ! r..twwwl 198I

nirpctie Vreemdelinr,pnzaken

Nr. 'dZ 4511/E-])45 - 368 AlIn: de "pren Procurellr,,-(;pnprllal

fgd. Dirertpuren ~a~ Politip,

de hoofdpn vlln plllai"plijkp Politie

Onderwerp: Positie buitenland"e

onderwijzers bij het

de Commandant der Konink I i jkp HlIrechaussee

het Hinisterie van Financi;n (Directip

gewoon lager onderwijs. 1J0uanp)

de Chef Rivierpolitip te Rotterdllm

I. In toenemende mate werden de vreemdelingendiensten de afgelopen jaren

geconfronteerd met verzoeken om afgifte van vergunningpn tot verblijf

aan vreemdelingpn die in Nederland wenstpn te verblijven, met het 0011-

merk om, aan een school voor gewoon lager onderwijs, onderwijs in de

eigen taal en cultuur aan anderstalige kinderen tp geven.

Daarbij bleek meerdere malen dat niet de juiste procpdure voor de toe-

latin& tot Nederland ..n de aanstelling of benoeming werd r,evolgd.

2. Teneinde het bevoegd jlezag van de scholen voor gewoon lager ond..rwijs

over de positie van buitenlandse ond..rwijz..rs bij het gewoon lager

onderwijs te informeren heeft Staatssecretaris van Onderwijs ..n Weten-

9chappen A.J. "ermes op 12 november 1980 een circulaire do..n uitgaan,

welke u bijgaand ter kennisneming aantreft.

J. Op pagina 2 van de onder 2 bedoelde cir~ulaire wordt aandacht bestepd

aan de toelating tot, en het verblijf in Nederland van buitenlandse

onderwijzers. (n verband daarmede wordt uw bijzondpre aandacht ge-

vraagd voor het gestelde onder de punten I, 2 en 5 van die circulaire.

4. Voor de vraag of op de dienstbetrekking van een vreemdel illg bij een

school voor gewoon lager onderwijs dp Wet Arbeid Buitenlandse Werk-

nemers van toepassing is, dient onderscheid gemaakt te worden tussen

gemeentelijke scholen voor gewoon lager onderwijs waar het bevoegd

gezag bij de gemeente berust (meeatal als "o"pnbarp scholen" aangeduid)
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eo gesubsidieerde bij7.ondere scholen voor gewoon la~er onderwijs

~

""

waarvan het bevoegd g..zagbi.ihet bestuur van een vereniginK of

stichting herust die één of meerdere scholen op levensbeschouwelijke

of neutraal bijzondere grondsÎag beheert,

Bij de laatste categorie scholen, de bij%ondere scholen, treedt de

onderwijzer altijd in dienst op basis van een - privaatrechtelijke -
arbeidsovereenkomst. De W.A.B.W. is op die dienstbetrekkingen. indien

deze een vreemdeling'betreffen, altijd van toepassing.

Bij de gemeentelijke scholen kunnen zich twee situaties voordoen:

a. De vreemdeling wordt door de Gemeente als ambtenaar in tijdelijke

of vaste dienst aangesteld. In dat geval is de W.A.B.W. niet van

toepassing omdat dl'ze wet niOlner op de - publiekrechtelijke -
aanstellingen bij de overheid van toepassing is.

b. De Gemeente neemt de vreemdeling in dienst op basis van een

- privaatrechtelijke - arbeidsovereenkomst. De W.A.8.W. is op

die dienstb~trekkingen. indien deze een vr..emd..iing betreffen.

wel VBn toepassing omdat de W.A.B.W. altijd van toepassing is op

- privaatrechtelijke - arbeidsovereenkolMten. De Gemeente is dan

werkgever in de zin van de W.A.8.W.

Aan het bovenstaande wordt in de circulair.. van Staatssecretaris

He rmes aandacht bes teedt in punt 5-c,

5. Hoewel Griekenland per 1 januari 1981 tot de Europese Gemeenschappen

',is toegetreden, dient op grond van de terzake geldende overgangsrege-

linK (zie mijn telexbericht d.d. 19 december 1980, AJZ 4487/E-)404)

de Griekse onderwijzer die zich naar Nederland begeeft tot I januari

1988 nog in het bezit te zijn van een machtiging tot voorlopig ver-

blijf. Van de onder punt I in de circulaire van Staatssecretaris

"ermes genoemde landen, is dus alleen Itaiië een land waarvan de on-

derdanen zonder m.v.v. to.egang tot Nederland hebben voor een langer

verbiijf dan drie maanden.

I '..,
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&, Uit punt 5 van de circulaire van Staatssecretaris Hermes blijkt dat

het salaris, met saciale lasten, van een aan een schaal te verbinden

builenlandse .onderwijzer alleen vaar bekastiging uit '5 Rijks kas in

aanmerking komt als is valdaan aan de ander dat punt genaemde vaar-

waarden, waarbij met name van belang is dat ander punt 5-a de vaar-

waarde wardt gesteld dat aan betrakkene. wanneer zulks vereist ia,

een machtiging tat vaarlapig verblijf is verstre~t.

Die vaarwaarde beaagt .ongeregelde binnenkamst van vreemdel\ngen tegen

te gaan en de nadelen die hieruit in het bijzonder uH een'ao~pun,t .

van .openbare arde vaartvlaeien. te vaarkamen zaa1s .ook uiteenge-

zet is in de natide vreemdelingenbeleid (Tweede. !tamer.dtting, 197"8-1.9.79.

15&49, nr. 2) welke u per aanschrijving van 17 juli 1979 (nr" .AJZ...4.984/ '" .

E-)&17) werd taegezonden.
"""

f"""'.-

Indien niet aan de hierbaven bedaelde vaarwaarden is veildaan en het

Rijk derhalve niet tat .bekastiging van het salads. met saciale ,la;st.en,

.,:'

..;

van de vreemdeling zal .overgaan, zal de aanstelling,af benaemingvan

de buitenlandse onderwijzer .0111financiële redene~ ~~stal, niet da~r ,',.'e,i:

bevaegd gezag van de schaolkunnenwarden gerealiseerd.

, .1."

. . " ,.!

In dat geval uI het venaek .om een vergunning tot, yerbliJ,f.. 'avereenkalll,stl,8'.. ,..;

het gestelde in mijn circulaire d.d. 10 juni 1980, rir. AJZ IH~IE-6.3J-"-'~6i)' ""

inzake binnenkomst en/af verblijf :tand~r m.~.~~'(opge~o;";',n {n° d~ ,Vc"~chter' ::~..

dee1 C). tendj kl_nde redenen van humani tai re aard dch daarteg,mo ver";' '." ,~.

zetten, dienen te worden afgewezen .omdat het algeme.en be'la'ri~' \i'erei."tdat' . .,d ,.
, '.1 ,',''..'" .' ,/, ~,

vreemdelingen die zich illegaal en in strijd met de.wet~~lij~e b.epaljngen

in Nederland bevinden. niet vaar vaartgezet verblijf ~n aànmêrkirig kbllliin.' O'

, . , ,... . 0., d' . .,'" ,," """ ,. '"," ",' .
Tevens uI, geden het feit dat de aanstelling ,a( """,qem~.ng"vjln"de .bui~e,!,-""

landse onderwijzer.0111financiële redenen' niet zal kunitèn i.lb'rden 8eTélll'hei!rèli, "" - ',,'.., .,,'" """"",",'
het venDek vrijwel steeds mede dienen te w.orden atge,wezen !:>p>d,~t,he~ 1~, vr:eem;;:

deling .ontbreekt aan voldaende middelen van best',,~.,. ".I"., ,,' .'"" ,',', '..1r' , , '0'" ,: ;.,..,., ,'I

Ik teken hierbij aan dat f'T niet van mag worden uitgegaan' da't"ëf'glhe v~n "'.'.,;, " "".'" ' , .,...,i'

de vergunning tot verb lijf ui leiden tot, bekastiging' uit ,I s-Rijk!!, kas..; ". , '..;; ."

van het sataris. met Bod ale lasten. Di t zou er i~n to'e l~i'deiï' ii'ar "i~' ',,".'
" ", ,"" ',. ," ,..',,;,

zodanige gevallen de overheid, zonder voorafgaande bezinning.ov~r"de'.'" ""'; ,'", "",

vraag of aanstelling c.q. benoeming van de betrokkene wel gewenst is. voor

een voldongen feit w.ordt geplaatst.
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7. Indien de vreemdeling niet in het bezit is van dl' Voor hem vereistl'

m.v.v., doch wel over middelen van bestaan hesehikt, omdat zijn san-

stelling of benoeming op andere wijze dan uit 's Rijks kas door de

school vordt bekostigd, dient, alvorens tot weiRerinjl van "..n vergunning

tot verblijf wordt overgegaan, eerst een bijzonder.. aanwijzing (met g..-

bruikmaki.ng van het fOrIDuHe'r C2) gevraagd te worden.

a. Indien wel all.n de in punt 5 van de circulaire van Staatssecretaris

Hemes ttestelde voorwaarden is voldaan dient een veq~unning tot ver-

blijf te worden. verleend, ""'t de volgende beperking:

"voor het geven van bicul turee I onderwi js".

~

9. Indien een vreemdeling, die reeds in Nederland verbleef met een geldi-

ge v~rgunning tot verblijf, voor benoeming of aanstelling als onderwij-

zer in aanmerking komt, dient zonodig een eerder gestelde beperking te

worden gewijd.gd' I-n, of aangevuld met, de beperking.
"voor .het geven. van bicuhur,eel onderwijs".

10. Ik verzoek u. op pagina C26!v3n de Vc een verwijzing

te brengen' nsar deze circulaire, inzake de positie

onderwijzers bij het gewoon lager onderwijs.

IDI!t de pen san

van buitenlandse

BiJlage: I.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens d~ Staatssecretaris, r--..

liet .Hoofd van de directie

Vrl'emdelingenzaken

Hr. H.C. Fraaij
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V'111 ?,>.1q'II. Nr. AJ7. 4511/E-)l4'> - 11>8

MINISTE'RIE VAN ONOt.RWIJS EN WETENSCHAPPEN

Kenmor~ C 800420 BO/Kl 62ft.B9 Vo'um

[:.:;';;; ;~-:~:.;..;;:;,~~:";,;; ;;;.., ;:.;.:..;;:b;;' ..:.;.,;;;:

12 ""vemhe' 1980
,- '--. - -

- .110«emeenlth..'u,en;
. de heslU,en ..n de «esuh.idleo,de hijlOnd"o .eholen vuor ~ewoon '.ge, ond..wij..

TER KENNISNEMING AAN:

- de hooldtn v.n boveng.noemd. «em(.tnlolijke tn bijlonde.. "hulen voo. «ewoon I.g" onde,wij..

I In ('e algdnpe" ja,en vond hij hel onde" .j., me. n.me h.'1 gewoon lage, onder wij" een ,te,ke onlwikkding

pl v.n hel onde,wij. in de eigen laai en ,uUuu, un .nd...lalige kindelen. in hel hij",nde, herknm.lig van ol

v.n oo"pr"ng uil G,iekenland, U.lië,/""gosl.vië, Kaapverdië, Marokko, pOfluga', Sp.nje, 1 une.ië ol Turkije.

IItdoeld onde,wij., d.. .anvullend i. op het gewoon onder wij" vOfml mei dilla.lsle hel IIIge"..mde hicuUureel
onde,wijs.

Itel onder wij. in de eigen ,.alen culluu, .telt de deshel,ellende kindc,en (hiern. a.n te duiden .", huitenland«

le<flin«en) in ...at om. londer van de hui..lijke ,itualie en hellaod v.m herkon"l/oo"p,ong Ic ve,v..emden, heler
in de Nederl.ndse ..menl"ing en hel Nederl.nd,e onderwijsbeslel te lu",tinneren. Bij hel "evnrdereri .an het (10.

derwijs in de eigen taal en cultuur werd en wordt ov..eenkomsljg inlernalionale aallhevelingen (met na...e .all de

R.ad v.n [urop.) en richtlijnen (met n.me ..n de [urup..e Gemeenschappen) gehandeld. Vonr de toepa"ing van
d.,e circulairt wnrden de hier It lande verblijvende Surill.amse, Nederl.nds-Antilli.anse tn Mnlukse kinderen nlel

.Is huite"la"dse le.,lingen be,chouwd. On.erlet blijven de,h.l.. dt 'pedlieke lacili.ei'en die .an toep."ing lijn op
schnlen die in "ep..lde m.te door bedoelde kinderen wordtn htlOcht. le, ukt wo,dt ."Weltn naa, de ,ireubire

van .m mei 198U, oO/Kl 616.87(" hnudende de locilileilcnregeling v.."' hel kleut.,: e" gewo Idger onderwijs voor
het "huolj.ar 1980(1981 len hehoe.e v.n hel nnde, wijs a.n .nderst.lige kIeuIers en leerlingtn en kieuIers en leer

lingen van culturele minderheden. Olschoon de onderwij,wetgeving lurmeel n..g niet in de mogelijkheid lot hel

geven v." onder wij. i" de eigen 1..1 en (uit uur ..n "uilenl.ndsel«rlingen vool1itl, k!.n en lan mtde op b.,j. v.n
de door dil minis.erie ..."'ekte I..ilileilen in s.menwerking met htt nnderwij..eld een bevredigtnde praklijlol'
het ond.,h.vigt le..ein worden bereikt.

Een van die I.ciliteiten is het, onder lekere voorwaarden, uil " Rijk, kas htk",ligen v.n h.1 .alaris, met suciale I...

ten, v.n een a.n een .ehool ve,bondtn buitenlandse onderwijl" (.anvankelijk wel buittnland,e onderwijs...islenl
gtnoemd), bel.sl met het gevtn van underwij. in de eige" I.al en cultuur. .
2. Desnn,"nks is gebleken, d.t hij het onderwij..eld soms nnbekendheid hesl.al met betrekking Inl hel insliluul

van de buitenland\< onderwijlt.. 'n eerdergennemde circul.ire wordl inRtg.an op de ..rd~a~ het nnderwij, in de
eigen laai en cultuur. op de I..k van de huilenl.\JId.. ondelwijl", op de om'landigheden w.alin een he.oegd ge,.g
een aanvr.ge om I""wij/lng ..n een dergelijkeonderwijl" k.n docn tn."p de ..".raagpr"codure. De onderh..ige
circulaire htongl met name inlmmalie Ic verschallen o.er de p...ccd"re lot a.n"ellingJhenotming .an de buil.n.
I.ndse onderwijltr en nver die", ,ochl,positie. '

J. Rij hel .oorg.ande wordt .ange'tkond dal her in mij" vnornemen lig. om een a.np..,ing von de lager.onderwij.

wet 1920 le b..orderen, opdat de mogeliikheid lol het g..en ,'.n onderwijs in de eigen 1..1 en cultuur, respeclieve.
lijk de eigtn cultuur. .a" leden .an een hier te lande verhlijvende cullurele minderheid en, in verband d..,meele, de
positie .a" de builenlandse nllderwijler In di. wet wnrden ver."kerd. .

4. Inlichtingen over de ..rd van hel onderwijs in de eigen ta.1 en cultuu, en over de l.ak v.n de builenl.ndse onder.

wijle', alsmede over de ..nwerving'procedure meI belrekking '01 de builenl.nd.. ondeewijl". kunnen worden ve,.
kregen bil de .'deling BO/Kl/AK van dit mini,'erie.

~. D. in casu van hel.ng lijm'. voorw..rden wurond.. ".a, .anleiding van een d.a"oe 'Irekkend .e"oek ..n hel
bevoegd gtug v.n een schuul .00' gewoon I.g.r nnd.rwij., gericht lol dit mini'lerit (direc!ie BOIKl'. hel i.,
",el ,odale I..ten, van eell ..n de schoolle verhinden huile,,'andse onderwijler vnur beko'liglng uit 's Rijk, las in
.amnrrking kan wnrden gehracht, lijn de volgende:
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0'" .."de;,wlhlum 10 '"II,llone,on. K~ndidu'.blliio"li",he ,md.,w;j,e" wlI,dl hl<,"11 «rw.,e.. Op dr hllidigt ""'N"

'ijkhrld .~n h.1 .o',e.. .~.. e... d.,h'lre"...d., 1111',Rijh k.. bek"UiKd., 1I~I"in«\(lIrsll''H.de, ~u'piti... .i" d.
Sh,hll". Nede"ind. Conl,um voo, 8ui'e nde" 'e UI,e,hl hel. OJO1194 I I I.

1. Oe huilr"I.ndse und.,wIJre,. v.,bonden un een op.nh.,e ",hooI. u, ",.e" de;,Ulu. un i.meenl..,;,ble"..,
loebbe", die ve,b den u.. e.n billOnde,. uhool, ofe,'.Iu, u" werkneme, in de ,In v~nh.1 Ou"e,lilk Wel",..k.
Mrl i"iChlnfml"cu.. d.II"'" v,.." hrl .mble"u",",p A.D./'. uI de huilenl."d\< o"derwilrer vo<"I' ~m"le"i"
i.. dr rln Yi" d. Anp.w.1 ril", VO<H10..' hij/lil In ..."lh.d,..lde "ordi"i."old ...h'md...i. u.. .en bil,ond...
u"ool ;, op hem"'.., ..n ""1'...1". de .I,._ne mu"ecel ..n be.luII' .1. he,",,'" In ..llke' 81 J, e."le 'id. .~n de
AOP.wel«dj. de R.,dln« ..n ken btl.,beid...,,«..,hiklh.id weaen. liekten of IICh..ken."",IIf,.ul'" &""'prn' .
...thlen..en in de ,in Yinde Alceme..e hU"ef'iike "ominenwel, K.O.U" 19 december 1961, Slh. fiIIJI. Mede"",dJI,
hel RI,iw'""d. ...ei.le yoouieni",e" bij,ond., onde,wtl' le Zei.. hel in v.,b~"" mei de u"wfl-igheid Yi"."" lI..i.r".
I~"dse o"d.,will" op e... bii/o';d.. bevne,d .ehool,eu, d,ukk...d "8 I J~ld,o" ..i_I,,'re«lle .ellrke,e.., .etdir"l
htl dr YOOlkeUld.. hedoeld ,1.lco d he' Rilk w",dl o.e"rno",en. ... .e",...d du,med. ulee" he.ne«d "UCi'
k'iehlen. .,lihl 8 I) Yi.. de A8p.wel ,..p,oken, nu' u..leidi". Yinee'..bii dil mi"i".,je (.'dellna BO/Kl/Ft '
in It dle"en verrock. een ,,"'deloo\llellin. onlv"'Ien. Evenlueel noc he,lunde velleke, i",en .1. vo,enhed",,"",ii :
hd Rkleolo"d, dienen 10 .poedla "",..'Ilk le worden befindi,d.

'n o"de...undo mi.,ix word. een o.erlkh. ,ese"'" y... de op de builtnl...d\< ond..",ille,'yi" 'ÓC'ri;SiiIKiij"de
de."tl,eI'.ndo(w_tiolilke' ,e,tUnse": ' . , ,'.. "," .,.". ,."'" . ,.
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oo,é:,':.'" -.
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Anp.we. . Alseme..ebU'se,liike prn,lor..wel;
AAW. Al,tmcnr A'beld\Oflse"hil<.heidswel:
AWBZ. A'se ne Wel 8ijronde.. ZIe"..OSlo,,:
AOW. Alse ne Ouderdnm.we.;
AWW . Alsemcnr Weduwe". en Wc,e"wet;
AkW. Alse""no KI"d..bij.I.,_I;

IZA . In"huul Ziek'tk,,"e..ver..ke,lnllCn Amb'en.,en fGemeen.e..1;
ZW . lieklewtl;
WAO. Wetop de A,beid "hi.lh.id.ve"ehrin.:
ZI"W . lie.,nlOfld.w,l;
WW ft W.,U"".t.eid,wcl.
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'-'"klotlngnol,n: , .,. ;",..' ",..1. ..,." .1

.) Indie.. d, semeenle bil he~ IZA k unce"olen fdit beteelt de ,«,..Ic nwCiderhe,Îddt, ~mf~~~::i! ::':::':;
'.1 Voorr"... de ZfW...e", "'el wordlover"h..de,,; . ...
..) I"diende se ,l. nle. bij heillA k.m.."o.e,,; .' .".Ju', ',oe, ..",."~'
..) Indien e." derrr'ilh ...tlin, v.n ""'1"";'" I,;
..1 'ndit" .en «t..,etnleUih onl<l..u;lke. inc"..rlin« nid .i.. loe"..sloC i..

.' ..

openb.., omierwil' bilrondernnde,wij,...' ,

-I nlel ",el 'hiel
.mb.e"... .mh.e..u, .mblw.. .mblenu,
Inde zin Inde li.. indelin indt lin
ABP".,e' ABP.wel ABP....e. ..AOP.wê. ...

AAW
.1..

. x . x
AWBZ x x x
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AOW/AWW . x .' .,.",....,..."".'
. x

AKW x x .. ;, 1.' ....' ""

... :

IZA..e..lin, x'l
... ........

ZW x ".' hJ W. 'x ...... .

[wAO x ., -..x'" ..;.

LFW") xm) . x X ",..;,

;e...eenl.lllhoob"" .".'.,.,'i,.!

Ilke,ln...e,ellnK x""1 ."., , ....."..'-.

NV! .""'1 x .x ". '.',.'"
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1I ""eI, in7ol1(t~rheid hij het bijlond« onderwij" de po,ilie van de huil<'nland.. .mder",ij,er ~elijkeni, verlnnni mcl

di< van e~o lid van hellt)g~na.mde exploilali<pe"oneel, verdirnt hel stCfke a.nheveling om hij de nader. h.palin~
von hel diemtverhand van de buit~nland~ nnderwij,er in een aanlal wez~nlijh opz;chlen aa",luiling le 'ock~n hij

h~lgeen hij de aa"'lelling/henoeming van e~n onderwijler wn,,1t hepaald.

lIel helr~h hior m~1 namr de precisering van:

de aard van hel diemlvCfband (lijdelijk ol v"ll;
de school/schol~n ",a.,aan helrokkenr we.k..am lal lijn;

de ..Ia.ië,ing;

de mogelijkheden van beëindiging van het dienstverhand, alsmedr de opl~ggin~'lermijn en dr ahloeiing"rgdin~;

de aa"'puken op verlo';

de mogelijkheid lol hel nemen van disciplinaire maatregelen.

8. Indi~n aan de in dele circulai,e., mei name in punl 5, geslelde vomwa.,den is voldaan, worcl~n, onve,minderd hrt
van toepa~'lng ,ijn vo~ ién o,'meer der in de matrix van punt 7 vermelde regelingen. nirl alleen he. salari, (mrl in~

g.ip von de v~kaiiti.uli~eringl van delinitenland,e onderwijzer uit 's Rijk, ka, hekostigd, mu. ook het ev~olurrll~n
1..le van hel hrv()c~d "hoolgeug komende deel van de ABP.hijduge en p.emi.. ingevolge ién ...1meer der in he .
dnclde mat,ix vermelde regelin~en, alsmede, ",al h~l.eft hel hillonde. onderwij" de IInaneii'le cnn'equenlÎrs van h~1

in punl 7 ~enoemde "B I ].ri,ico". Bij ove.lijdrn von de huilenlandse onde.",ijle. moet hel hevorgd gelag un dr na.

hrslaand~n Iro 1..le van '\ Rijks ka, <en uil.kering van over lilden loekennen, analoog aan dr """ dr ond~rwijze"
Jlt'hlendr re~eling.

Uil hrl voorgaandr hllikl dat he' Rrchlspmilieh..luit k.o.!l.o.:e'; de.halvr nnk lIoold,Iuk II\(Uilkeringen hij onl.
s'ag) daa.van, nng n/el van Iocpassing is op dr huitenland.. onderwijler. Me~"al ui e~n derg~liike onde.",ijze. dir in

dim" is van ~rn grmeenle en .Ievens amhtenur is In de ,In van de ABP.wrt, hij onv.ijwillig o",dag aanspraak kunnen
mAken op «n ontslaguilke.ing uil hoolde van de deshrtreUende gemeenlelijke regeling.

IJrt dnen van ~en dergelijke uilke.ing dil'" de gemernte wordl de.halve nog niet uit 's Rijk< ka, hekO\li~.1.

Mede gelrl op hrl leil dat het in arlikel XIV, eeme lid, van de Werkloo,heidswel hedoelde lijd\lip inmiddels op

I janua.i 19RI is hepaald en dat op «enoemde datum in werking trrden de Vllof\chrillen inrake umpraken bij 00
vrijwillig'c'wiikloo,held vnO. h..pa~idé grorpeo ambleoaren in de ,in van de ABp.wet (K.II. van 4 december 1979,

Sib. 76!!,:h0l!dende vast\telli",g van een a'gemene m..tregel van h..tuu. als hedoeld jn A'Iikel6, dc,de lid, van de
Werkloosheidsweil zal hel nodig lijn dat per gerIOemd. datum ook de nnvrijwilliR werkloos RrwrHd~n huilenlaod..
nnde,wijtér .I.,der joen jja"tod rintslaguilketiogsrégione wordl gebrachl. Te. zake zal U, ,odralulk, mogelijk i" WOl'

den Kei;,lorm...,!!.", ". . '.

9. Om ter ~alt,e van I'el, VQ;Orga~ndevoor hekosliging uit 's Rijk< ka, in aanmerking Ic komrn, gelieve het brv~gd ge.
zag per kwartool aan dil mini'lerie (aldeling BO/Kl/rl een, nl1o' "h'IOl, indusier admini,tratienumme., co noor

re'l'cclleilt';;tmunid,o'pprIÎJk~ 'ht,kom"!oo,,pron9 von dt hulltnlond..e/urlin9m g..p~cillcerrde, dedaratie loe le

,coden va..,.4eI100, hel".l~n belwev. "n,ién ol mee. huilenland.. onde.wijle" ",erkelijk helaaldr salari,kll"en, mei
",ciale lastrn, on~r vermelding van alle van belang lijnde gegeven, loals:

dc re'Jicctieve '.an'lalien bUI.enlandsé'lee.lingen van gemeenschappelijke he.komsl/oorsprong;

~~.m,.."a,ionali,t.it e!\ JeelA,ljdv~n de b",rokk.en huilenlands. ooderwijle.(,I;
.Ic ve.langde wijze van overmaking van het Ic ve.goeden dedaraliehrdrag.

U""'oel'è'i1dih'~ vi"I'ee,; d~daratie, betr.kl!ing hehhende op meer dan ,;én onder renlellde bevocRd g~zag s..ande

school,l, mogelijk, milS levens de school ",ordl vermeld waauan de builenland.. onde.wijzer(,1 Immeel iS/lijn vcr.
honden.

liet bevoegd gezag wo.dt d.ingend ver LOchI de Ic deda.eren koslen nier jn hel bedrag van de rijk,vergoeding van de

helrnkke,,_,~h~1 pl 1choler.o!' te n"':IIen, c,q. daarin lol uiidrukking Ic hrengen. Hel gelieve gebruik te maken van hel
deda.allerormuUer waarvan het model door dil ministerie is va'tge"eld.
IIrt hovenst..nd. lilat .de'mogelijkheid onve.let dat een bevoegd gezag, ter zake van de hekostiging uil 's Rijks kas,

van het sa~~~ls,,m~t ,?cial~ ~a,"en, van ién ol mee. huilenlaodse onder wijle.. hlijh ol gaat deelnemen aan het 'yst«m
van de Commissie aUlomall",rlng salarisadministratie underwijs (CASO',ysteeml, uite..ard met gehruikmaking vao
een ande.e dedaraliecode.da."".. ",

Staatssecreta.is A.'. lIerm..,
namens deze,

/).e"/L""" ..", " --_..-

(mr. r .G. Boulonoi,l
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