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C 9 Biistand aan vreemdelingen

Bijlage C 9 - 1 Circulaire van de Staatssecrc:taris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid inzake bijstandsverlenin~
aan vreemdelingen
Aan BurgemeesCer en Wethouders
van Gemeenten en Gemeentelijke
Sociale Diensten

28 nei 1991

Er bestaat - mals hieronder nader wordt uiteengezet- aanleiding de circulaire BIJstandcverleníng
aan vreemdelingen van 26 februari 19851)op een aantal punten te herzien. Om raadpleging van de
clrculalre te vergemakkelijken. is de integrale tekst van de circulaire opnieuw vastgesteld. De
clrculalre van 26 februari 1985 komt hierbij te vervallen.
In d a e circulaire wordt tevens aandacht besteed aan de informatie-uitwisseling tussen sociale
diensten en vreemdelingendiensten. De circulaire van 15 februari 199021over dat onderwerp vervalt
hierdoor eveneens.
De belangrijkste aanleiding voor deze circulaire Is de inwerkingtreding per l juni 1991 van de
wijziging van de Algemene ~ljstandkvet(ABW Inzake de blJstandsverlenlng aan vreemdelingen
1. Stb. 199 1. 65). De consequentles van d a e wetswijziging voor de
(Wet van 7-2-199
uitvoeringspraktijk worden in deze circulaire toegelicht.
Voor een juiste uitvoering van de ABW met betrekklng tot vreemdeiingen is v e ~ c a t i van
e
verblljfsrechtelljke gegegens noodzakelíjk. In de circulaire wordt aangegeven op welke wíjze die
veriîicatie kan plaatsvinden en wordt aanbwolen hierover aíspraken te maken met de plaatsellJke
vreemdelingendienst .
Voorts hebben zich de laatste jaren een aantal specllleke uitkerhgsvraagstukken betníïende de
bijstandsverlening aan vreemdelingen voorgedaan. die nadere toelichting behoeven en om die reden
in de circulaire zijn opgenomen.
Bij d a e circulalre Is een notitie gevoegd die de uitvoerder van de ABW in Irirormatlcve zin
behulpzaam kan zijn. In de notltle wordt onder andere. in verband met de naderende verplaatsing
van personencontrole naar de buitengrenzen van de Europese Gemeenschap. ingegaan op het
verblijfsrecht van EG-onderdanen.
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Tot l Juni 1991 was de biJstandsverlenlng aan vreemdelingen gebaseerd op de "kan-bcpallng van
artikel 84.Er was d u s geen sprake van een rechtspiicht tot bíjstandsverlenlng. E%enmLnwas een
dnerentiatie naar verbliJfsstatus In de wet opgenomen. Hieronder wordt aangegeven welke
veranderingen de nieuwe wet op deze punten met zich meebrengt.
Wie categorleën ureemdellngen
Vanaf 1 juni 1991 wordt bi] de bijstandsverlening a a n vreemdeiingen onderscheid gemaakt tussen
de volgende drie categorieen vreemdelingen:

1. vreemdelingen dle op grond van artikel 9 of 10 Vreemdelingenwet WW) gerechtigd zijn in
Nederland te verblijven. Ten aanzlen van deze vreemdellngen wordt de "kan-bepaling" omgezet
in een rechtsplicht tot bijstandcverlenlng (art. 1. iid 3). Deze vreemdelingen worden aldus voor
de bijstandsverlening volledig gelijkgesteld a a n Nederlanders.
2. vreemdelingen die niet over een geldige verbliJfstite1 beschikken op grond van artikel 9 of 10 van
de Vw. maar ten aanzien waarvan het hoofd van plaatselijke polltle schriftellJk verklaart aan
burgemeester en wethouders dat betrokkene verkeert in een situatie als bedoeld in artikel 84. iid
1 ABW.Deze verklaring komt erop neer dat betrokkene. onder meer in afwachting van een finale
beslissing omtrent zijn verblijf. met instemming van het bevoegde gezag in Nederland verblijft.
Ten aanzien van deze categorie vreemdelingen blijft de "kan-bepaling" gehandhaaíd.
3. vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven (art. 84.lid 2 en lld 4 ABW.
Vreemdelingen die niet beschikken over een geldige verblIJfstite1en ten aanzien van wie
evenmin een verklaring als bedoeld In art. 84 lid 1 wordt afgegeven. komen niet In aanrnerklng

voor bijstand tenzIJ daartoe zeer dringende redenen aanwezig zíjn (art. 84 lid 4 ABW).Deze
bepallng komt overeen met de huldige u~tvoeringspnktljk,waarin behoudens acute
noodsituaties aan illegale vreemdelingen geen bíjstand wordt verleend.
De wrklarlng ex artikel 84. lid 1
Een belangrijke wijziging per 1 juni 1991 Is verder de bepaling dat aan een vreemdellng dle niet
beschikt over een verblíjfstltel ingevolge art. 9 of 10 Vw alleen bíjstand kan worden verleend als het
hoofd van de plaatselijke polltie een verklaring als bedoeld In art. 84 lld 1 afgeelt aan de sociale
dienst. Ook voor de wetswijziging was verificatie van de rechtmatigheid van het verblijf vereist.
nieuw is evenwel dat nu in de wet Is vastgelegd op welke wijze verlllcatle plaatcvindt. Onder punt 3
van deze circulaire wordt nader aandacht besteed aan dit veriílcatie-voorschrilt en aan het belang
van een adequate gegwensuitwisseling met de vreemdelingendienst.
1)

kenmerk SZ/BZ/ABB/BV/85/U/
1101 FS

ai kenmerk SZ/EV/UKB/MZM/%/U/0815/FS/MM
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w~ztglngeriop het terrein wui de rechtcrnlddelen
Uit art. 84 1M 5 AEW bQM dat voor aiie vrcemdellngen die over een verblíjfstitel cx art. 9 of 10 Vw
beschikken of ten aanzien van wie een verklaring is verstrekt. de voorzieningen van Hoofdstuk ïIY
ABW openstaan.
Voor liiegaal in Nederland verbiijvende vrremdelingen staat op grond van de Tijdelijke wet
Kroongeschillui h e p open op de Mdeilng voor de gcschlllen van bestuur van de Raad van State.
In de wet is een overgangsbepaling opgenomen betreffende de openstaande rtchtsrnlddelen tegen
blJstandsbeslissingen die worden genomen naar aanleiding van aanvragen die zijn ingediend vbár 1
Juni 1991.Ik venvijs u dienaangaande naar paragraaf 9 van de notitie.

Verdragsvreemdelingeri wrsus nlet-u~rdragsureemdelingen
Etn van de consequenties van de wetswijziging is verder dat voor de uitvoeringspraktijk het
onderscheid tussen verdragsvrecmdellngen en nlet-verdragmcemdeilngen (zie par.3 van de notitie)
in belang 1s afgenomen. Vanaf l Juni 1991 worden namelijk alle vreemdeilngen met een
verbiljfsvergunning (gebaseerd op art 9 of 10 Vw). onafhankelijk van de vraag of men al of nlet uit
een verdragsland afkomstig is. gelijkgesteld aan Nederlanders.
Op het terrein van de rechtsmiddelen 1s het onderscheid tussen verdragcvrremdellngen en nletverdragmemdelingen geheel komen te vervallen.
9. Vnbtelllng nchtrnrtigheld v a n &Ujf

en de gege~ensuitarissellngmet de neemdewenBtcnst

Hieronder wordt aangegeven waarom een goede verllicatle van verblijfsrechtelgke gegevens in het
kader van de uitvoering van de ABW noodzakelijk Is. en hoe een goede tníorrnatie-uihvtssellngmet
de vreemdelingendienst kan worden bewerkstelligd.

Vaststelling uan de rechîmatighetd van wrbltg
Op grond van het nieuwe eerste lid van art. 84 wordt de rechtmatigheid van het verblijf ten aanzien
van vreemdelingen die niet beschikken over een verblíjfstitel ex art. 9 of 10 Vw aityd blj de
vreemdelingendienst geverifieerd.
Met name ten aanzien van deze vreemdellngen - van wie de verblijfsrechtelijke positie fmmers van
dag tot dag kan wijzigen is het van belang dat de sociale dienst niet alleen ten Ujde van de besllsslng
op de btjstandsaanvraag. maar gedurende de gehele ultkertngsperiode beschikt over actuele
lnformatíe betreffende de verbllJfsrechtellJke positie. Hoewel op basis van een nieuw artlkel 45a
van het Voorschdt Vreemdelingen het hoofd van plaatselijke politie uitcriijk binnen twee weken
de sociale dienst op de hoogte zal stellen als zich wijzigingen voordoen in de verbiijfsrcchteiljke
situatie van een vmmdeling die bijstand ontvangt. bUJR het een verantwoordelíJkheíd van de
sociale dienst om tljdig na te gaan of betrokkene nog rechtmatig in Nederlarid verblijft.

-

In de wet Is nlet urpllciet een vcrlílcatiepllcht opgenomen ten aanzien van vreemdelingen met een
nrblljfsdocument a art. 9 of 10 Vw. In het kader van tcn goede uitvoering van de ABW ts het
wcnwel wenselijk dat ook de geldigheid van deze verblíjfstitels regelmatig wordt geverlzieerd. Dit
hangt m e n met de fraudegevoeligheid en de wisselende actualiteit van de verblljfsdocumenten en
met de cumplexlteit van het vmmdellngenrecht. waardoor h.de aanwezigheid van een
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verblijfsdocument kan verhullen dat de verbUjfstitel van rechtswege is vervallen (bi~voorbeeldde
afhanWJke status van art. 10 lid 2 Vw. op grond waarvan gezinsleden van ten in Nededand
verbllJvende vreemdeling in bepaalde gevalien m onder zekere voowaarden Ln Nederiand kunnen
verblfjven).
Overígens kan &h ook het omgekeerde voordoen. namelijk dat het ontbreken van een
verblijfsdocurnent nlet zonder meer betekent dat de vreemdeling nlet op basis van art. 9 of 10 Vw ln
Nederland verblija. Hierbij kan met name gedacht worden aan begunstigde EG-onderdanen van wie
het verblijfsrecht rechtstreeks uit het gemeenschapsrecht voortvloeit. Nogmaals wordt benadmld
dat voor de bíjstandsverienlng ondubbelzinnig dient vast te staan dat het verbiíjf in Nederland een
rechtmatig karakter heeft.
BiJstandsverleníng gedurende de zogenaamde vrije termijn ur art. 8 Vw bv. toeristisch verûliJO is
niet mogeUjk. omdat dit verblijf nlet b gebaseerd op art. 9 of 10 Vw. Overigens elndigt de
rechtmatigheid van het verblijf ex art. 8 Vw meestal van rechtswege. zodra de vreemdeling niet
langer beschikt over voldoende middelen van bestaan.
In de bilgevoegde notitie (par. 1 en 2) wordt nader ingegaan op de verblijfstltels ex art. 8, 9 ui 10 Vw.
Gebruk van een slandaaràfomuller
Voor een goede informatie-uftwisseling tussen sociale dienst en wecmdellngendienst I s onder meer
verelst dat de verstrekte informatie duldelijk Is en dat de gegevens rechtstreeks tussen de betrokken
diensten worden uitgewisseld.

Voor het verstrekken van de verklaringen ex art. 84 lid 1 en lld 2 zullen de weemdelingendiensten
op grond van het nieuwe art. 45a Voorschrlít Vreemdelingen IVV) gebrulk maken van een
standaardformulier. dat in de bijgevoegde notitie Is opgenomen.
In art. 45a W Is twens bepaald dat de vreemdelingendlenst de verklaring onverwijld zal toezenden.
doch in elk geval binnen twee weken na ontvangst van een verzoek hiertoe, c.q. binnen twee weken
nadat zich een wijziging heeft voorgedaan h de feiten en omstandigheden op grond waarvan de
verklaring 1s afgegeven.
Indien het verbltjf van de vreemdeihg met toestemming van de Minister van Justltle aan een
termijn is verbonden. kan op het standaardfornulier worden aangegeven vanaf welk tijdstip de
vreemdellng niet langer met instemming van het bevoegde gezag In Nederland verblijft (art. 84 lld 2).
Vanaf dat tljdstlp wordt de bijstandsverlening beelndigd. tenzij - al of niet op mtlatieívan de
sociale dienst - een nieuwe verklaring door de vreemdelingendlenst ts afgegeven lnhoudende dat de
rechtmatigheid van het verbltjf Is verlengd.
De vreemdellngendlenst kan op voornoemd standaardlornulier tevens aangeven of een derde zich
ten behoeve van de vreemdeling garant heeft gesteld voor de voor de Staat en andere o p e n b m
llcharnen eventueel ult het verbllJf van de vremdellng in Nederland. c.q. ztjn verwIJdering,
voortvloelende kosten.
In paragraaf 4 van bijgevoegde notitie wordt nader ingegaan op het gebruik van het
standaardlormuller.
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Afspmken met beírekklng Lot de gcgmmsuuwb&lng
In de circulaln van 15 februari 1990 is g r n a u i op het belang van een goede Informatie-uitwisPellng
tussen sociale dlenst en vmmdellngendiaist en werd een aantal aanbevelingen gedaan die w a n n
gerlcht op verbetering daarvan. De infomatle-uitwfssellng is daarna gehalueerd. Het aigcmene
beeld van de praktijk van de infonnatle-ui~sctllngdat uit de evaiuatie naar voren komt Is
positief. De eerder gedane - en in de thans voorUggende clrculalrc verwerkte aanbmilngen blijken
een bijdrage te leveren aan vtrbeterlng van de lníomatfe-uitwiscellng en worden dan ook
gehandhaafd. Met name de aanbevelhg de met de vreemdeilngendlenst gemaakte afspraken
schriltelijk vast te leggen blijkt een goede infomatie-uitwisseling te bevorderen.
Ver?xterhg van íníormatie-uiMsseling kan aldus worden bereikt door:

-

1. op lokaal nfveau tussen sociale dienst en vreemdelingendlenst afspraken te maken w e r de

2.
3.
4.

5.

onhvlkkeling van een gestmctureerde informatie-uitwlssel1ng en het periodiek bespreken van
knelpunten in de Iniormatie-uiMssellng:
deze afspraken neer te leggen in interne rlchtlljnen. werktnstnictles ctc:
uitwlssellng van gegwens op een unllorme wijze middels het in art. 45a W voorgeschreven
standaardfomulier:
het benutten van moderne communicatie-apparatuur (bljvoorbeeld fax) en het instellen van
speciale telefBomummers om de bereikbaarheid te bevorderen:
het aanstellen van contact-personen.

Verljcatle-aspecten.
BIJ het nemen van biJstandsbesllsslngen worden wegelegde gegwens door de &ale dienst
gmrilleerd. Dat geldt voor alle. dus ook verbllJfsrechtellJke, gegevens. Hoewel een wettelljke
verpilchthg van de sociale dienst om de vreemdeling te Informeren niet bestaat. is het gewenst dat
de vreemdelhg kennls draagt van het feil dat in het kader van de behandeling van de
bijstandsaarmag ten behoeve van de verlllcatie contact wordt opgenomen met de
vreemdelingendienst.
Consequenties van bijstandsbeslissingen voor het wrblYfsrecht
Bij de uitvoering van de Vreemdelingenwet Is het van belang te weten of een vmmdellng een beroep
doet op sociale vwnieningen. Informatie die van belang is voor het verblijfsrecht kan desgevraagd
dan ook door de sociale dienst aan de vrtemdellqendienst worden verstrekt. Indien een
vreemdeling ten gevolge van het niet beschlkken over voldoende middelen van bestaan de
verblijfstitel verliest. kan niet langer bijstand worden verleend.

In aiie gevallen dat illegale ~eemdelingenbljstand aanvragen geldt dat bystandsverlenlng alleen
mmgeiijk is als e r sprake is van een acute noodsituatie (art 84. lid 4). Onder acute noodsituatie wordt
hierblj verstaan een situatie die van levensbedregende aard is of blijvend ernstig letcel of
fnvalidtteit tot gevolg kan hebben.
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De blJstand moet ultslultend afgestemd zljn op deze specllleke situatie. Voor de gevallen waarin.
gelet op de besîaande ultzonderlljlrc sltuatie. wordt overwogen bijstand te verimcn voor bijzondere
bectaanskosten bij zlekcnhulsopname vU+viJsLk u naar paragraaf S van de noutie.
Beoordeilng van doar Illegale vreemdelingen ingedknde bijstandsaanvragen en vaststelling van
acute noodsituaties Is vaak een îngnivikkelde aangclegenheíd. Dlc complodteit heeft zowel te makui
met het ingrIJpende karakter van de te nemen besilssingen als met de vragen die kunnen rijzen mnd
de rechtmaugheid van het verbllJf van de vreemdeling In Nederland.
De in de notitie gegeven uitleg kan er toe bijdragen dat de vereiste sneue bcslultvormlng bij acute
noodsltuatles inderdaad kan plaatsvinden.

Indien de in Nederland achtergebleven echtgenotes van T u r k dlenstpllchtlgen over onvoldoende
mlddelen beschikken om In hun bestaan te kunnen voorzlen. kunnen deze met toepassing van de
gebmlkelijke voorwaarden. ook bulten acute noodsituaties voor bijstand In aanmerkíng worden
gebracht Izle ook par. 6 van de notitie).
BIJ de toepassing van deze voorwaarden dlent op de gebrulkelljke wijze acht te worden geslagen op
het betoonde besef van verantwoordelijkheid om in de noodzakelljke kosten van het bestaan te
voorzlen.
Uitgangspunt bij de bljstandsverlenlng is dat betrokkenen met Inachtneming van de mogelljkhedeii
er binnen redelijke grenzen alles (alkoop- en uitstel-mogelijkheden) aan gedaan hebben om een
beroep op bijstand te voorkomen. dan wel wat betreft duur en hoogte zo beperkt mogellJk te houden.
Het spreekt voor zich dat in geval van bijstandsverlening het normbedrag wordt afgestemd op de
feitelijke situatie van de achtergebleven echtgenote (en kinderen).
6. Afstemming bijstand bij huweiijk/ gezameniijke huiohouäing met een Wegde meindelIng of
een aslelzoeker

BIJ de bIJstandsverlening wordt acht geslagen op de totaal In het gezin b e s c h i k b a ~gezamenlljke
middelen. gezamenlljke behoelte en gezamenliJke mogelljkhcden om zellstandig in de
noodzakelljke kosten van het bestaan te voorzien.
Een fflegale vreemdeling he& echter geen recht op bljstand. Daarnevens wordt op grond van de
Regeling Opvang Asielzoekers tn de bestaanskosten van een asielzoeker volledig voonlen.
Voorkomen moel worden. dat door de bijstandsverlening aan de rechthebbende partner. Lndlrect
tevens bystand wordt verleend in de bestaanskosten van de Ulegale vreemdeling of de asielzoeker.
Aan het uitgangspunt dat de bljstand niet kan voorzien In de bestaanskosten van de fllegale
vreemdeling of de asleizoeker kan worden tegemoetgekomen door voor de rechthebbende
ongeacht of de partner een Illegale vreandellng of asieheker is de bifstand vast te stellen op
de norm vaor een alleenstaande (max. 7046).dan wel. afhankelijk van de situatie. naar de norm voor
een enoudergain (9045).

-
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Door de bijstand op d a e wijze vast te stellen wordt berelkt dat het huwelijk of de gaamenlyke
hulshoudlng slechts dán tot een lagere blJstandsultkerlng aan de rechthebbende partner kidt.
W m daar gelet op het inkomen van de Uiegale vreemdeling of a s i e h e k aadeldlng toc bestaat.
D a m geef ik er de ~
~aan deubijstandr in dergelijke situaties w s t te stellen op de norm
alleenstaande of eenoudergezin.
Met het inkomen van de illegale vreemdeling of a s i e h e k e r wordt rekening gehouden voor uwer dat
inkomen ten goede komt aan de bijstandsgerechtigde. Hiervan kan in de regel worden uitgegaan
indlcn m v o o m c r het gaamelijke inkomen het normbedrag voor een echtpaar overschrijdt.

In beginsel kunnen aan alle bijstandsgerechttgde vreemdelingen de gebmlkelijke voorwaarden met
betrekking tot de inschakeilng h de arbeid worden gesteld. Voor bepaalde categorfetn geldt echter
dat ze niet in aanrnerklng komen voor de afgifte van een tewerkctelllngsvergunning.Hiermee moet
bij de biJstandcverlcníng rekening worden gehouden. Ter Infomatie wordt h de bijgevoegde notitie
(par. 7) nader ingegaan op de Wet arbeid buitenlandse werknemers Wabw) die de toegang van
vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt mgelt.

In het algemeen wordt aan een vreemdeling dle nlet beschlkt over voldoende middelen van bestaan.
verblljf in Nederland niet toegestaan.
Ultzonderlng op d a e algemene regel is dat Indlen een solvabele derde zich schriftelijk tegenwer de
staat of andere openbare lichamen vcrblndt tot betaling van alle kosten die voortvloeien uit het
verblljf van een vreemdeling hier te lande, en zijn eventuele venvijderíng. er toch tot toelating c.q.
danvaarding van verder verblijf kan worden besloten.
Gelet op het feit dat door de garantverklaring geen rechtstreekse onderhoudsplicht ontstaat tussen
de garant en de vreemdeihg. kan de desbetreffende vreemdeihg geen bijstand worden geweigerd
indien blij& dat de garant niet (langer] in zijn bestaanskosten voorziet.

De sociale dienst heeft echter wel de mogelijkheid om middels een civlele vordering verleende
kosten van bijstand op de garant te verhalen. Zodra het bij de Eerste Kamer ilggcnde wetsvoorstel
Lnzake terugvordering en verhaal van bijstand kracht van wet heeft. geldt met betrekking tot
garanten een wettelij kc verplichting tot verhaal.
VoUedigheidshalve zij vermeld dat. ongeacht of er een garantstelling is. bij verbiljf uc art. 8 Vw behoudens een acute noodsltuatle - geen bljstand wordt verleend (zie verder par. 8 van de notltlel.
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Iqíormatte.
Nadere Lnilchüngen over de inhoud van dcze clrculiilre ui de bíJgevoegde notltie kunt u d e s g m d
Zekerheid In uw regio.
inwinnen bij het RIjksconsulentachap

(E.ter veld)
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