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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Vc A.9. onder 6 geeft aan in welkagevalleninformatieover een vreem-
deling aan (semi).overheidsinstanties kan worden verschaft. Deze in.

formatie is beperkt tot de gegevens die nodig zijn ter uitvoering van

de aan de verzoekende instantie bij de wet opgelegde publiekrechre'

liJke taak.

Ter uitvoering ven de aenbevelingen moet enerzijds de CSD bepalen of

een vreemdeling op grond Ven zijn verblijfsstatus in aanmerking komt

voor bijstandsverlening en berust anderzijds op de vreemdelingendienst

de plicht om de gegevens over de verblijfsstatus te verschaffen op
verzoek of op eigen initiatief indien er met het oog op de bijstands.

verlening belangrijke wijzigingen in de verblijfsstatus zijn.
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rer vergemakkelijking van de ui~isseling van gegevens met betrekking

tot de verblijfsstatus tussen de vreemdelingendienst en de CSD is een
standaardformulier opgesteld, Dit formulier is aan deze cIrculaire

gehecht. Voor de formulering van het formulier moest aansluIting Wor-

den gezocht bIJ de tekst van het wetsvoorstel tot wIjzigIngvan a~tl-
kol 84 van Je Algemeno Bijstandsvet. zoals dit bij de !veede Kamer is
ing~diend, "

Afschrift van de aan de GSD verstrekte informatie dient in het vreem-

delingendossier te worden gevoegd, zodat de vreemdelingendIenst de CSD

kan inlichten zodra de vreemdeling niet langer met instemming van de

Nederlandse overheid in ons land verblijft. ,

Het formulierdat ook mag worden gebruiktvoor de verstrekking van
gegevens aan andere (semi-)overheldsdiensten, kunt u,in eigen beheer

.aemaken. '
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Indien naast de hier verstrekte informatie bij uv vreemdelingendIenst

behoefte bestaat a~n inzage in het gehele rapport inzake de informa-

tie-uitwisseling vreemdelingendienst-GSD dan kunt u zich wenden toe de

CSD in uw gemeente. .

Inleidlnl1.

Gedurende het afgelopen jaar heeft een werkgroep zich beziggehouden

met de informetie-uitwisseling tussen de vreemdelingendiensc en de

Cemeentelijke Sociale Dienat met het oog op de uitvoering van de Alge-

mene Bijstandswet ten aanzien van vreemdelingen,

Deze werkgroep heeft aanbevelingen opgesteld die bij daze circulaire

zijn gevoegd. Ik onderschrijf deze aanbevelingen.

De op dit onderverp betrekking hebbende circulaire van do Staata-

secretaris van Sociale Zaken en ~erkgelegecl'eid tcn behoeve van do

GSD-en van 15 februari 1990 ls ter informetie bijgevoegd.

Deze aanwijzing zal middels het eerstvolgende supplement ~orden ver.
werkt in de Vreemdelingencirculaire 1982.
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j"','.'--'.' Voor da vreemdalingendienac zijn vooral de volgende punten van belang:

Een restructureerd inforaBtIe.uIt~IsselInrssvsteem

In elke gemeente wordt een gestructureerd informatie.uitwisselings-

systeem tussen de vreemdelingendienst en de CSD opgezet om met het oog

op bijstandverlening snel tu kunnen vaats tellen of een vreemdelIng
over de vereiste verblijfstitel of status beschikt. Uitgangspunt hier-

bij is een systeem ven gegevens.uitwi..eling cussen'overheidsdiensten,

Ik verzoek u uw Dedewerking hieraan te verlenen.


