
Bijlage 4 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Afdeling Politie 

Rij ksvreemdelingendienst 's-Gravenhage, 30 december 1955 

al. nr 386/B-4 

Bijlage 4 van de Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 

Betref fende: 
Sociale en medische bijstand 
aan vreemdelingen. 

De ondersteuning van armlastige vreemdelingen vindt haar 
grondslag in: 

a. de Nederlandse Armenwet van 1912; 
b. het ongeschreven internationale recht; 
c.  het geschreven internationale recht, neergelegd in over- 

eenkomsten met vreemde mogendheden. 
Bij CL De Armenwet maakt geen verschil tussen Nederlanders 

en vreemdelingen. De organen van gemeentelijke armenzorg 
hebben derhalve, althans bij de aanvang der behoeftigheid, de- 
zelfde plichten tegenover een behoeftige vreemdeling als tegen- 
over een behoeftige Nederlander. Door het Rijk kan intussen, ten 
laste van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, een subsidie 
ten bedrage van 75 pct. der verzorgingskosten worden toegekend. 

Bij b. Het is algemeen aanvaard, dat elk land bevoegd is een 
behoeftige vreemdeling, na hem de nodige eerste hulp te hebben 
verleend, na kortere of langere tiid te verwijderen/repatriëren 
naar het land van herkomst, mits daartegen op grond van huma- 
nitaire overwegingen geen bezwaar bestaat. 

Bij c. Voorzover Nederland met andere staten overeenkom- 
sten heeft gesloten betreffende de ondersteuning of uitleiding/ 
repatriëring van wederzijdse behoeftige onderdanen, moet er 
uiteraard gehandeld worden in overeenstemming met de bepa- 
lingen dier overeenkomsten. 

Bij de wet van 8 december 1950, Stbl.  K. 556, werd goedge- 
keurd het op 7 november 1949 te Parijs tussen België, Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk van Groot- 
Brittannië en Noord-Ierland gesloten verdrag betreffende sociale 
en medische bijstand door de landen, welke  partij zijn bij het 
Verdrag van  Brussel van 17 maart 1948 (zie Stbl.  no. I. 519). Het 
verdrag is, met een aanvullend accoord ter uitvoering van art. 9, 
hierachter afgedrukt. Het is indertijd voor alle vijf de genoemde 
landen in werking getreden. 

Op 11 december 1953 is te Parijs een nieuw verdrag tot stand 
gekomen, het Europees Verdrag betref fende sociale e n  medische 
bijstand, ondertekend door: 

1. België 
2. Denemarken 
3. Frankrijk 
4. de Bondsrepubliek Duitsland 
5. .Griekenland 
6. IJsland 
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7. Ierland 
8. Italië 
9. Luxemburg 

10. Nederland 
11. Noorwegen 
12. het Saargebied 
13. Zweden 
14. Turkije 
15. het Verenigd Koninkrijk. 

Het is tot nu toe bekrachtigd door Ierland, Denemarken, het 
Verenigd Koninkrijk, het Saargebied, Noorwegen, Nederland en 
Zweden. 

Wat Nederland betreft, is het, ingevolge de nederlegging van 
een akte van bekrachtiging op 20 juli 1955, op 1 augustus 1955 
in werking getreden. 

Een aan het verdrag toegevoegd protocol verklaart de bepa- 
lingen van titel I van het bijstandsverdrag mede toepasselijk op 
vluchtelingen in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juni 
1951. Het protocol is tot nu toe door dezelfde staten bekrachtigd 
als die, welke het verdrag bekrachtigd hebben. 

Het verdrag en het protocol zijn hierachter afgedrukt. 
Tenslotte is opgenomen een in 1911 met Noorwegen gesloten 

overeenkomst, betreffende het verstrekken van onderstand aan 
achtergebleven zeelieden, onderdanen van de ene partij, die op 
een schip van de andere partij hebben gevaren. 

Uit de verdragen van 1949 en van 1953 blijkt dat de mogelijk- 
heid tot verwijdering/repatriëring van een hier te lande rechtens 
woonplaats hebbende (voor het verdrag van 1953: rechtmatig 
verblijf houdende) onderdaan van een der staten, voor welke 
deze verdragen gelden, uitsluitend omdat hij bijstand behoeft, 
zeer beperkt is (zie de artt. 1, 3 en 4 van het verdrag van 1948 
en de artt. 1 ,6  en 7 van het Europees Verdrag). Bovendien wordt 
wel van de verwijdering/repatriëring van armlastige vreemde- 
lingen afgezien, als het land, waarvan zij onderdaan zijn, restitu- 
tie van de kosten van verdere ondersteuning aanbiedt. De be- 
moeiingen met deze aangelegenheden behoren in het bijzonder tot 
de bevoegdheid van de Minister van Maatschappelijk Werk. Ver- 
wijdering/repatriëring uitsluitend wegens armlastigheid van een 
vreemdeling aan wie voor onbepaalde tijd verblijf is toegestaan, 
dient dan ook slechts plaats te vinden, nadat deze Minister ver- 
klaard heeft, tegen de uitleiding geen bezwaar te hebben. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
J. C .  TENKINK. 

Aan: 
H.H. Procureurs-generaal, fung. Directeuren 

van Politie; 
H.H. Hoofden van plaatselijke politie; 
de Heer Administratez~r voor de Grensbewaking. 
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MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Afdeling Politie 

Rij ksvreemdelingendienst 's-Gravenhage, 22 Mei 1951 

al. No. 37/23 

Behoort bij bijlage 4 van Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 

Betreffende: 
Verdrag inzake sociale en medische 
bijstand tussen de 5 Mogendheden 
van het Verdrag van Brussel 

2 Bijlagen 

In het Staatsblad no. K 556, uitgegeven op 12 Januari 1951, is 
opgenomen de Wet van 8 December 1950, houdende goedkeuring 
van het op 7 November 1949 te Parijs tussen België, Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brit- 
tannië en Noord-Ierland gesloten verdrag betreffende sociale en 
medische bijstand, verleend door de landen, welke partij zijn bij 
het Verdrag van Brussel van 17 Maart 1948 (Staatsblad Nr. 
I 519). Ingevolge het bepaalde bij artikel 9 is op 17 April 1950 
een aanvullend Accoord ter uitvoering van dat Verdrag tot stand 
gekomen. 

De Nederlandse tekst van het Verdrag alsmede het Aanvullend 
Accoord (met bijlagen I t / m  IV C) is als bijlage hierbij gevoegd. 

Met verwijzing naar artikel 11, onder b van dat Verdrag, heeft 
de Minister van Buitenlandse Zaken medegedeeld dat het Ver- 
drag door drie der ondergetekende Mogendheden is bekrachtigd, 
zodat dit Verdrag op 27 April 1951 voor Nederland, België en 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland in werking is getreden. Zo- 
dra dit ook het geval zal zijn voor Frankrijk en Luxemburg zal 
ik U hiermede in kennis stellen. 

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat de mogelijkheid 
tot uitleiding van een onderdaan van een andere Verdragsluiten- 
de Partij die, rechtens hier te lande woonplaats heeft uitsluitend 
omdat hij een langdurige en/of kostbare ,,bijstandw behoeft, dus 
zeer beperkt is (vgl. artt. 1, 3 en 4 van het verdrag). 

Zoals U uit art. 5 moge blijken doet dit Verdrag niet af aan het 
recht tot uitwijzing op andere gronden dan die genoemd in art. 3 .  

Ik meen goed te doen Uw bijzondere aandacht op deze aange- 
legenheid te vestigen en U te verzoeken te willen bevorderen, 
dat aan een nauwgezette nakoming van de verdragsverplichtin- 
gen de hand wordt gehouden. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze: 

De Secretaris-Generaal, 
J. C. TENKINK. 
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Aanvulling d.d. 30 Mei 1951: het verdrag is na bekrachtiging 
voor Frankrijk in werking getreden op 1 Mei 1951. 

Aanvulling d.d. l Februari 1952: het verdrag is na bekrachti- 
ging voor Luxemburg in werking getreden op l Februari 1952. 

Aan: 
H.H. Procureurs-Generaal> f g d .  Directeuren 

v a n  Politie; 
Hoofden v a n  plaatselijke politie; 
de Heer C o m m .  der Koninkl i jke  Marechaussee. 
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Behoort bij bijlage 4 van Vreemdelingencirculaire nr  14/1955 

VERTALING 

Verdrag betreffende sociale en medische bijstand verleend door 
de landen, welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel 

De Regeringen van België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland; 

Besloten hebbende om - in overeenstemming met de doel- 
stelling van het Verdrag van Brussel, getekend op 17 Maart 1948 
- haar samenwerking op sociaal gebied uit te breiden; 

Het belang erkennende om bij de toepassing van de wetgeving 
voor sociale en medische bijstand ten behoeve van de onder- 
danen van elk dezer landen, het beginsel van gelijke behandeling 
vast te leggen; 

Het wenseliik achtende tot dit doel een Verdrag te sluiten; 
Zijn als volgt overeengekomen: 

- 

Artikel 1 

a. Ieder der Verdragsluitende Partijen verbindt zich, dat 
onderdanen van de andere Verdragsluitende Partijen en daar- 
mee gelij kgestelde personen (hierna ,,onderdanen7' genoemd), 
die rechtens hun woonplaats hebben op enig deel van haar grond- 
gebied, waarvoor dit Verdrag van kracht is en die zonder vol- 
doende middelen zijn, gerechtigd zullen zijn op dezelfde voet en 
onder dezelfde voorwaarden als haar eigen onderdanen sociale 
en medische bijstand te genieten, zoals deze overeenkomstig de 
wetgeving in dat deel van haar grondgebied geregeld is. 

b. Voor de toepassing van dit Verdrag zal onder ,,sociale en 
medische bijstand" (hierna genoemd ,,bijstandn) inoe.ien worden 
verstaan, sociale en medische bijstand, voorzien bij die wetge- 
ving, uitgezonderd premie-vrije pensioenen en betalingen gedaan 
krachtens bijzondere wetgeving betreffende bijstand voor ouden 
van dagen, invaliden en werkloze personen. 

Artikel 2 

De kosten van bijstand aan een onderdaan van een van de 
Verdragsluitende Partijen zullen worden gedragen door die Ver- 
dragsluitende Partij op wier grondgebied die onderdaan rech- 
tens woonachtig is. 

Artikel 3 

Behoudens du bepalingen van Artikel 4 zal een Verdragslui- 
tende Partij, op wier grondgebied een onderdaan van een 
andere Verdragsluitende Partij rechtens woonachtig is, die 011- 
derdaan niet uitleiden om de enkele reden, dat hij waarschijn- 
lijk een langdurige en kostbare bijstand zal behoeven. 
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Artikel 4 

Een Verdragsluitende Partij  zal een onderdaan, woonachtig 
op haar  grondgebied mogen uitleiden om de enkele reden ge- 
noemd in Artikel 3, wanneer deze aan  alle volgende voomaar-  
den voldoet: 

a. minder dan  vijf jaar woonachtig is geweest op het  grond- 
gebied van deze Verdragsluitende Partij, ingeval hij dat land 
voor het  bereiken van de 55-jarige leeftijd is binnengekomen, 
of gedurende minder dan tien jaar, wanneer hij in da t  land is 
binnengekomen n a  het  bereiken van deze leeftijd; 

b. in een goede s taa t  van gezondheid verkeert om te  wor- 
den vervoerd; 

c. geen nauwe familiebetrekkingen heeft in het  gebied 
waar hij woonachtig is. 

Artikel 5 

Niets in dit Verdrag zal afdoen aan het recht tot uitwijzing op 
andere gronden dan de enkele grond genoemd in Artikel 3.  

Artikel 6 

De Verdragsluitende Partij, die een onderdaan overeenkom- 
stig de bepalingen van Artikel 4 uitleidt, zal de kosten van deze 
uitleiding dragen tot de grens van het grondgebied, waarheen de 
onderdaan wordt uitgeleid. 

Artikel 7 

Iedere Verdragsluitende Partij verplicht zich alle onderdanen, 
uitgeleid overeenkomstig de bepalingen van Artikel 4, op te 
nemen. 

Artikel 8 

a. Dit Verdrag is van toepassing voor de volgende grondge- 
bieden: 

I. het grondgebied van België in Europa, 

11. het grondgebied van Frankrijk in Europa, 

111. het grondgebied van het Groot-Hertogdom Luxemburg, 

IV. het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in 
Europa, 

V. het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ier- 
land, met uitzondering van de Kanaaleilanden en het 
eiland Man. 

b. Het staat de Regering van het Verenigd Koninkrijk vrij 
dit Verdrag van kracht te verklaren voor (I) de Kanaaleilanden, 
(11) het eiland Man, door hiervan de Secretaris-Generaal van de 
Permanente Commissie van het Verdrag van Brussel schriftelijk 
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te verwittigen. Deze maatregel zal van kracht worden op de 
eerste dag van de maand, volgende op die waarop deze mede- 
deling door hem is ontvangen. 

Artikel 9 

De opsomming van de wettelijke bepalingen betreffende ,,bij- 
stand" en de definitie van de uitdrukking ,,onderdanen en daar- 
mee gelijkgestelde personen" in de zin van dit Verdrag, zomede 
bepalingen voor de toepassing van dit Verdrag, hierin begrepen 
de wijze van berekening van de duur van het verblijf en vragen 
met betrekking tot uitleiding, zullen worden aangegeven in een 
Aanvullend Accoord tussen de Verdragsluitende Partijen. 

Artikel 10 

a. Enig geschil tussen twee of meer der Verdragsluitende 
Partijen, zich voordoende bij de uitlegging of toepassing van dit 
Verdrag, zal door onderhandeling worden opgelost. 

b. Wanneer zulk een geschil niet kan worden opgelost door 
een dergelijke onderhandeling binnen een periode van drie 
maanden, gerekend van het begin der onderhandeling, zal het 
geschil ter arbitrage aan een scheidsrechterlijk orgaan worden 
voorgelegd, welks samenstelling en procedure in onderling over- 
leg tussen de Verdragsluitende Partijen zullen worden vastge- 
steld. 

c .  De beslissing van het scheidsrechterlijk orgaan zal worden 
genomen volgens de beginselen en in de geest van dit Verdrag 
en zal definitief en bindend zijn. 

Artikel 11 

a. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de bekrachtigings- 
oorkonden zullen zo spoedig mogelijk worden nedergelegd bij 
de Secretaris-Generaal van de Permanente Commissie van het 
Verdrag van Brussel. 

b. Het Verdrag treedt in werking tussen die ondertekenaars, 
die het zullen hebben bekrachtigd, twee maanden na de dag, 
waarop de derde bekrachtigingsoorkonde zal zijn nedergelegd. 
Het treedt in werking voor ieder der andere ondertekenaars op 
de eerste dag van de maand volgende op die waarin zijn bekrach- 
tigingsoorkonde is nedergelegd. 

c. Dit Verdrag zal van kracht blijven, behoudens het recht 
van iedere Verdragsluitende Partij om het op te zeggen door 
hiervan de Secretaris-Generaal te verwittigen; deze opzegging 
zal zes maanden na ontvangst door de Secretaris-Generaal van 
kracht worden. 

d. De Secretaris-Generaal zal aan de andere ondertekenaars 
van dit Verdrag mededeling doen van het nederleggen van iedere 
bekrachtigingsoorkonde en van iedere opzegging. 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, behoorlijk gemach- 
tigd door hun onderscheidene Regeringen, dit Verdrag hebben 
ondertekend en van hun zegel hebben voorzien. 
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Gedaan te Parijs, de zevende November 1949, in de Franse en 
de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in 
een enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief 
van het Secretariaat-Generaal van de Permanente Commissie 
van het Verdrag van Brussel, van welk exemplaar door de Secre- 
taris-Generaal aan elk der Regeringen, die dit Verdrag hebben 
ondertekend, een gewaarmerkt afschrift zal worden gezonden. 

Voor de Belgische Regering: 
P.  VAN ZEELAND. 

Voor de Franse Regering: 
SCHUMAN. 

Voor de Luxemburgse Regering: 
JOS BECH. 

Voor de Koninklijke Nederlandse Regering: 
D. U. STIKKER. 

Voor de Regering van het Verenigd Koninkrijk 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland: 

ERNEST BEVIN. 
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Behoort bij bij lage 4 van de Vreemdelingencirculaire nr 14 / 1955 

VERTALING 

Aanvullend accoord ter uitvoering van het Verdrag, onderte- 
kend op 7 November 1949, betreffende sociale en medische 
bijstand verleend door de landen welke Partij zijn bij het 

Verdrag van Brussel 

De Regeringen van België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ier- 
land; 

Partij zijnde bij het Verdrag van Brussel, ondertekend op 17 
Maart 1948; 

Het wenselijk oordelende uitvoering te geven aan Artikel 9 
van het Verdrag betreffende sociale en medische bijstand, onder- 
tekend te Parijs op 7 November 1949 (hierna genoemd ,,het Ver- 
drag") ; 

Zijn als volgt overeengekomen: 

Artikel 1 

a. Overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag is op onderda- 
nen van de Verdragsluitende Partijen, die zonder voldoende 
middelen zijn en rechtens verblijf houden op het grondgebied 
van een der bovengenoemde Partijen, de medische en sociale 
wetgeving van toepassing voor zover deze regels inhoudt betref- 
fende te verlenen bijstand in het bijzonder aan: 

zieken (geestelij k zowel als lichamelijk), 
ouden van dagen, 
invaliden of ongeneeslijk zieken, 
vrouwen gedurende de zwangerschap of de bevalling, en 
zogende vrouwen, 
jonge kinderen. 

b. De wettelijke maatregelen betreffende deze bijstand 
welke op dit ogenblik van kracht zijn in de gebieden van elk der 
Verdragsluitende Partijen, zijn opgesomd in Bijlage I. 

Artikel 2 

a. de term ,,onderdanen en daarmee gelij kgestelde personen", 
gebezigd in het Verdrag, betekent met betrekking tot iedere 
Verdragsluitende Partij personen, die door haar als zodanig be- 
handeld worden met het oog op haar wetgeving inzake bijstand. 
Deze personen zijn genoemd in Bijlage 11. 

b. Het bewijs van de nationaliteit van de betrokken persoon 
zal worden geleverd overeenkomstig de regels hieromtrent ge- 
steld door de wetgeving van het land van herkomst. 

Artikel 3 

a. Het verblijf van een vreemdeling op het grondgebied van 
een der Verdragsluitende Partijen zal - in de zin van dit Ver- 
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drag - als wettig worden beschouwd van het tijdstip van uit- 
gifte van de eerste verblijfsvergunning op het genoemde grond- 
gebied af, zelfs wanneer zulk een vergunning een tijdelijke 
geldigheidsduur heeft. Het verblijf zal als onwettig worden be- 
schouwd van de datum waarop een bevel tot uitwijzing van de 
betrokken persoon is uitgevaardigd af, tenzij uitstel van executie 
is verleend. 

b. Wanneer door onachtzaamheid van de betrokken persoon 
verzuimd wordt de verblijfsvergunning te verlengen, zal dit geen 
verlies van aanspraak op bijstand tengevolge hebben, behalve 
wanneer de bevoegde instanties van het land waar hij woon- 
achtig is niet van mening zijn, dat het verblijf van de betrokken 
persoon met terugwerkende kracht als wettig moet worden be- 
handeld. 

c. Omgekeerd zal het wettig bezit van een bewijsstuk van 
uitgifte van een verblijfsvergunning voor het grondgebied van 
een der Verdragsluitende Partijen uitleiding niet kunnen ver- 
hinderen, tenzij de vreemdeling in feite aan de voorwaarde van 
geregeld en voortdurend verblijf in het genoemde gebied heeft 
voldaan. 

Artikel 4 

De begindatum van de verblijfsperiode van 5 of 10 jaar, be- 
doeld in Artikel 4 van het Verdrag, zal in ieder land worden 
vastgesteld - bij gebrek aan bewijs van het tegendeel - op basis 
van de bewijsvoering door officieel onderzoek of door middel 
van door de wetgeving van het land erkende bewijsstukken van 
verblijf. Deze stukken zijn opgesomd in Bijlage 111. 

Artikel 5 

Aangezien het verblijf voortdurend moet zijn, kan het bewijs 
hiervan geleverd worden door het overleggen van elk voor het 
land van verblijf aanvaardbaar bewijsstuk en in het bijzonder 
het bewijs van beroepswerkzaamheden, het overleggen van huur- 
kwitanties enz. 

Artikel 6 

Het verblijf zal als voortdurend worden beschouwd, ondanks 
perioden van afwezigheid, welke zijn: 

van korte duur, 
nu en dan voorkomend, 
doorgebracht zonder enige bedoeling van de betrokken per- 
soon zich te vestigen in het land, hetwelk hij bezoekt. 

Artikel 7 

Wanneer de betrokken persoon met tussenpozen op het grond- 
gebied van de Verdragsluitende Partij, welke hij om bijstand 
verzoekt, heeft verblijf gehouden, zal de begindatum van het 
verblijf overeenkomstig Artikel 4 van het Verdrag zijn de datum 
waarop de betrokken persoon zich laatstelijk op het genoemde 
grondgebied vestigde. 
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Artikel 8 

De perioden gedurende welke de betrokken persoon bijstand 
heeft genoten uit publieke fondsen, ingevolge wettelijke maat- 
regelen genoemd in Bijlage I, zullen bij de berekening van de 
duur van het verblijf worden uitgesloten, behalve in geval van 
medische behandeling voor acute ziekte of medische behande- 
ling van korte duur. 

Artikel 9 

De consulaire autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen 
zullen aan de verantwoordelijke administratieve organen alle 
inlichtingen verstrekken, welke voor de vergemakkelijking van 
het onderzoek en voor het leveren van het bewijs vereist voor de 
doeleinden van dit Accoord, geschikt kunnen worden geacht. 

Artikel 10 

De Verdragsluitende Partijen verplichten zich elkander hulp 
te verlenen bij de terugvordering van de kosten van bijstand van 
personen, die de wettelijke verplichting hebben en in staat zijn 
geheel of gedeeltelijk bij te dragen in de onderhoudskosten van 
de persoon, die bijstand geniet. 

Artikel 11 

a. De Verdragsluitende Partijen komen overeen niet dan met 
de grootste gematigdheid tot uitleiding over te gaan en dan nog 
slechts in die gevallen, waartegen geen bezwaren bestaan uit 
humanitaire overwegingen. 

b. In het bijzonder zal worden rekening gehouden met fami- 
liebetrekkingen en nauwe relaties, welke de betrokken persoon 
aan het land waar hij woonachtig is binden. 

c .  De Verdragsluitende Partijen komen in dezelfde geest 
overeen, dat de uitleiding zich zal uitstrekken tot de echtge- 
noot(e) en kinderen van de persoon, die bijstand geniet. 

Artikel 1 2  

a. De Verdragsluitende Partij die wordt verzocht de uitlei- 
ding van degene die bijstand geniet te accepteren, kan zulks niet 
weigeren op grond van het feit, dat de nationaliteit niet is vast- 
gesteld, wanneer deze persoon in het bezit is hetzij van een pas- 
poort van de Verdragsluitende Partij, hem verstrekt door een 
administratieve instantie daarvan, dan wel van een bewijs van 
inschrijving, hem verstrekt door een diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordiger van die Partij, uitdrukkelijk vermeldende dat 
de houder de nationaliteit bezit van de genoemde Verdragslui- 
tende Partij. 

b. Bij gebrek aan zodanig bewijs en indien het land van her- 
komst niet erkent, dat degene die bijstand geniet de nationaliteit 
van dat land bezit, moeten de redenen van afwijzing binnen der- 
tig dagen aan het land van verblijf worden kenbaar gemaakt. 
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Artikel 13 

a. Wanneer tot uitleiding is besloten, zullen de diplomatieke 
of consulaire autoriteiten van het land van herkomst (zo moge- 
lijk drie weken van te voren) in kennis worden gesteld van de 
uitleiding van hun onderdaan. 

b. De autoriteiten van het land van herkomst zullen de auto- 
riteiten van het land of de landen van doorreis tijdig op de 
hoogte stellen. 

c. De kennisgeving van uitleiding (formulier zie Bijlage IV) 
vermeldt de dag, de tijd en de plaats waar de persoon, die bij- 
stand geniet, zal worden overgegeven, de sterkte van het beno- 
digde geleide en het middel van vervoer dat zijn gezondheids- 
toestand vereist. 

d. De centra, waar deze personen worden overgegeven zul- 
len worden vastgesteld bij overeenkomsten tussen de bevoegde 
autoriteiten van het land van verblijf en van het land van her- 
komst. 

Artikel 14 

a. De bevoegde adminisJratieve instanties van het land van 
verblijf en de diplomatieke en consulaire autoriteiten van het 
land van herkomst kunnen rechtstreeks correspondentie voeren 
ter uitvoering van de bepalingen van het Verdrag en van dit 
Accoord. 

b. Bij de toepassing van dit Accoord kunnen de bevoegde 
centrale administratieve instanties eveneens rechtstreeks cor- 
respondentie met elkander voeren. 

Artikel 15 
De Verdragsluitende Partijen zullen elkander langs diploma- 

tieke weg, en de Secretaris-Generaal van de Permanente Com- 
missie van het Verdrag van Brussel, verwittigen van iedere 
wijziging in hun wettelijke maatregelen, voorzover deze betrek- 
king hebben op de Bijlagen I, I1 en 111, welke de wetten en maat- 
regelen aangeven, die van kracht zijn. 

Artikel 16 

Elk geschil tussen twee of meer Verdragsluitende Partijen, 
hetwelk zich bij de uitlegging of uitvoering van dit Accoord voor- 
doet, zal overeenkomstig de procedure, neergelegd in Artikel 10 
van het Verdrag worden opgelost. 

Artikel 17 
Dit Accoord zal ten aanzien van elke Verdragsluitende Partij 

in werking treden op dezelfde dag, en van kracht blijven gedu- 
rende dezelfde tijdsduur als het Verdrag. 

Artikel 18 

De Verdragsluitende Partijen kunnen bij bilaterale overeen- 
komst overgangsmaatregelen vaststellen ter behandeling van 
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gevallen waar bijstand werd verleend, voordat het Verdrag en 
het onderhavige Accoord in werking treden. 

Artikel 19 

De Regeringen van België, Frankrijk, Luxemburg en Neder- 
land zullen de nodige maatregelen treffen om op de datum waar- 
op het Verdrag in werking treedt op te zeggen: 

het Verdrag tot wederzijdse bijstand, ondertekend op 30 No- 
vember 1921, tussen België en Frankrijk; 

het Verdrag tot wederzijdse bijstand, ondertekend op 4 Januari 
1923, tussen Frankrij k en Luxemburg; 

het Verdrag tot wederzijdse bijstand, ondertekend op 17 Juli 
1923, tussen België en Luxemburg; 

het Verdrag tot wederzijdse bijstand, ondertekend op 15 Mei 
1936, tussen België en Nederland. 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, behoorlijk gemach- 
tigd door hun onderscheidenlijke Regeringen, dit Accoord heb- 
ben ondertekend. 

Gedaan te Brussel, de zeventiende April 1950, in de Franse en 
de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in 
een enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het archief 
van het Secretariaat-Generaal van de Permanente Commissie 
van het Verdrag van Brussel, van welk exemplaar door de Secre- 
taris-Generaal aan elk der Regeringen, die dit Accoord hebben 
ondertekend, een gewaarmerkt afschrift zal worden gezonden. 

Voor de Regering van België: 
(w.g.) PAUL VAN ZEELAND. 

Voor de Regering van de Franse Republiek: 
(w.g.) SCHUMAN. 

Voor de Regering van Luxemburg: 
(w.g) JOS. BECH. 

Voor de Koninklijke Nederlandse Regering: 
(w.g.) STIKKER. 

Voor de Regering van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland: 

(w.g.) E. SHINWELL. 
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BIJLAGE I 

Lijst van wettelijke bepalingen betreffende bijstand, 
als bedoeld in Artikel 1 

België 

Wet van 27 November 1891 betreffende openbare steun, ge- 
wijzigd bij de Wetten van 14 Juni 1920 en 8 Juni 1945. 

Frankrij k 

Wet van 15 Juli 1893 (Gratis medische bijstand). 
Verordening van 31 October 1945 (Anti-tuberculose cam- 

pagne). 
Wet van 30 Juni 1838 (Bijstand aan krankzinnigen). 
Wet van 14 Juli 1905 ( ~ i j i t a n d  aan ouden van dagen, invaliden 
of ongeneeslijk zieken). 
Wet van 2 Augustus 1949 (Bijstand aan blinden en ernstig inva- 
liden in het gedeelte handelende over bijstand en herscholing). 
Besluit van 29 Juli 1939, zoals dit is gewijzigd (Bijstand aan het 
gezin). 
Wet van 14 April 1943 (Bijstand aan jonge kinderen). 

Luxemburg 

Wet van 28 Mei 1897 betreffende vestiging. 
Wet van 7 Augustus 1923, die de scholing van blinden en doof- 
stommen verplicht stelt. 

Nederland 

Wet van 27 April 1912 (,,Armenwetfl) 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: 

1. Groot-Brittannië 

National Assistance Act 1948. 
National Health Service Acts 1946 en 1949. 
National Health Service (Scotland) Acts 1947 en 1949. 

2. Noord-Ierland 

National Assistance Act (Northern Ireland) 1948. 
Welfare Service Act (Northern Ireland) 1949. 
Health Services Act (Northern Ireland) 1948. 
Mental Health Act (Northern Ireland) 1948. 
Public Health (Tuberculosis) Act (Northern Ireland) 1946. 
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BIJLAGE I1 

Lijst van personen die beschouwd worden als ,,onderdanen en 
daarmede gelijkgestelde personen" in de zin van het Verdrag 

België 
Onderdanen van België en van de Belgische Congo. 

Frankrijk 
Onderdanen van het grondgebied van Frankrijk in Europa, 
van het Departement Algiers en van Overzeese Departementen 
en gebieden (,,de nationalité française"). 

Luxemburg 
Personen, die de Luxemburgse nationaliteit bezitten (,,de na- 
tionalité luxembourgeoise") . 

Nederland 
Personen, die de Nederlandse nationaliteit bezitten (,,Neder- 
landse nationaliteit"). 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
Burgers van het Verenigd Koninkrijk en Koloniën. 

N.B. Het tussen aanhalingstekens geplaatste geeft de bewoor- 
dingen op paspoorten en dergelijke aan. 

BIJLAGE I11 

Lijst van bewijsstukken voor verblijf als bedoeld in Artikel 4 

België 
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen, of uittreksel uit het 
vreemdelingenregister of uit het bevolkingsregister. 

Frankrij k 
,,Carte de séjour" voor vreemdelingen. 

Luxemburg 
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen. 

Nederland 
Uittreksel uit het vreemdelingenregister of uit het bevolkings- 
register. 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
Uittreksel uit het centrale vreemdelingenregister of vermel- 
ding in het vreemdelingenpaspoort of reisdocument voor 
vreemdelingen. 
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BIJLAGE IV (a) 

Kennisgeving van uitleiding 

(Deze kennisgeving, voorgeschreven in Artikel 13 van het 
Aanvullend Accoord ter uitvoering van het Verdrag betreffende 
sociale en medische bijstand, ondertekend op 7 November 1949 
door de Vijf Mogendheden, welke partij zijn bij het Verdrag van 
Brussel, moet de diplomatieke of consulaire autoriteiten van het 
land van herkomst zo mogelijk drie weken vóór de voor de uit- 
leiding vastgestelde datum bereiken). 

1. Naam en voornamen van degene aan wie bijstand wordt 
verleend: 

2. Geboortedatum: 
3. Geboorteplaats: 
4. Land van herkomst: 
5. Tegenwoordig adres van degene aan wie bijstand wordt 

verleend: 
6 .  Namen van de ouders: 
7.  Geboorteplaats en -datum van de vader en de moeder van 

degene aan wie bijstand wordt verleend: 
8. Burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd of gescheiden) : 
9. Wanneer hij of zij getrouwd is: plaats en datum van het 

huwelijk, en wanneer later gescheiden, van de scheiding: 
10. Naam en voornamen van echtgenoot(e): 
11. Geboorteplaats en -datum van echtgenoot(e): 
12. Kinderen: namen, geboortedata en -plaatsen: 
13. Documenten, waaruit de nationaliteit van degene, aan wie 

bijstand wordt verleend, blijkt (Paspoortnr. . . . . . . . . , uit- 
gegeven te . . . . . . . . . . op . . . . . . . . . . . .  door . . . . . . . . . . . .  
of bewijs van inschrijving in het Register): 

14. De persoon aan wie bijstand wordt verleend, bevindt zich in 
het land van verblijf sinds 1) : 

15. Aard van de bijstand welke de persoon in kwestie geniet *): 
16. Grootte van het bedrag dat als bijstand wordt verstrekt 

(maandelijkse bijstand thuis of dagvergoeding in een hospi- 
taal of gelijksoortige inrichting) : 

17. Conditie waarin de persoon in kwestie moet reizen: 
zittende 
liggende 
bijgestaan door . . . . verpleegsters. 

1 )  Wanneer degene, aan wie bijstand wordt verleend, het land van verblijf 
binnengekomen is vóór het bereiken van de 55-jarige leeftijd, moet het ver- 
blijf korter zijn dan 5 jaar; bij binnenkomst na deze leeftijd korter dan 10 
jaar. Wat betreft kinderen beneden de zestien jaar is het voldoende dat de 
vader, de moeder, de voogd of de persoon, die de zorg voor het kind heeft, 
aan deze voorwaarden aan het verblijf verbonden voldoet. 

2) Als het een ziekte betreft (in hospitaal, sanatorium of psychiatrische 
inrichting), een invalide of een ongeneeslijk zieke, gelieve een gedetailleerd 
medisch attest bij te sluiten, aangevende of de betrokken persoon vervoer- 
baar is, de aard van de ziekte en haar vermoedelijke duur. 
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18. Gelieve dag, uur, plaats van uitleiding en overneming van 
de persoon aan wie bijstand wordt verleend, aan te geven: 

19. Strekt de uitleiding zich uit tot de echtgenoot(e) en de kin- 
deren van degene aan wie bijstand wordt verleend? 
Zo ja, gelieve het aantal uit te leiden personen te vermelden: 

20. Gegevens betreffende de geldelijke toestand van de persoon 
aan wie bijstand wordt verleend, en van personen die ver- 
plicht zijn in zijn onderhoud te voorzien: 

21. Korte vermelding van redenen tot uitleiding: 
22. Heeft de betrokkene zijn goedkeuring gehecht aan de uit- 

leiding? : 
23. Heeft hij familiebetrekkingen in het land van verblijf?: 

(Zegel en ondertekening van instantie, 
welke om uitleiding verzoekt) : 

BIJLAGE IV (b) 

Kennisgeving van doorreis van behoeftige personen 

(in te vullen door de autoriteiten van het land van 
herkomst en te richten aan de autoriteiten van het 

land van doorreis) 

(Deze kennisgeving bedoeld in Artikel 13 van het Aanvullend 
Accoord ter uitvoering van het Verdrag betreffende sociale en 
medische bijstand, ondertekend op 7 November 1949 door de Vijf 
Mogendheden, welke partij zijn bij het Verdrag van Brussel, 
moet de diplomatieke en consulaire autoriteiten van de landen 
van doorreis bereiken zo mogelijk een week voorafgaande aan 
de vastgestelde dag waarop de uit te leiden persoon zich door 
het betreffende land zal begeven.) 

1. Naam en voornamen van de persoon aan wie bijstand wordt 
verleend: 

2. Geboortedatum van de persoon aan wie bijstand wordt ver- 
leend: 

3. Komende van: 

4. Zich begevende naar: 

5. Gezondheidstoestand van de persoon aan wie bijstand wordt 
verleend: 
lichamelijke ziekte, 
geestelijke ziekte, 
tuberculeus l ) .  

1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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6. Lichamelijke toestand waarin de persoon aan wie bijstand 
wordt verleend moet reizen: 
zittende, 
liggende, 
vergezeld door . . . .  verpleegsters l ) .  

7. Naam en voornamen van echtgenoot(e): 
8. Geboorteplaats en -daturn van echtgenoot(e) : 

Indien de persoon aan wie bijstand wordt verleend vergezeld 
wordt door zijn of haar kinderen, op te geven: 

9. Naam en voornamen, geboorteplaatsen en -data van de be- 
treffende kinderen: 

10. Documenten welke de nationaliteit van de persoon aan wie 
bijstand wordt verleend aangeven (Paspoort nr. . . . . . .  , uit- 
gegeven te . . . . . . . . . . ,  de . . . . . . . . . . . .  door . . . . . . . . .  . >  
of bewijs van inschrijving) : 

11. Gelieve de datum, tijd en plaats van uitleiding en over- 
neming van de persoon aan wie bijstand wordt verleend, 

aan te geven: 

(Zegel en ondertekening van de bevoegde 
instantie van het land van herkomst) 

BIJLAGE IV ( c )  

Ontvangst van kennisgeving van uitleiding 

(in te vullen door de autoriteiten van het land van herkomst 
en terug te zenden naar de autoriteiten van het land van verblijf) 

Gezonden door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regering. 
Aan de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Regering. 
Op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  betr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Die uitgeleid zal worden op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Op het spoorwegstation van om . . . .  (uur). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vergezeld door l )  

Bijgestaandoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *l). 
Lichamelijke toestand waarin de personen aan wie bijstand wordt 
verleend, moeten reizen: 

zittende, 
liggende, 
vergezeld door . . verpleegsters 9. 

(Zegel en ondertekening van de bevoegde 
instantie van het land van. herkomst) 

l) Echtgenoot, echtgenote, kinderen. 
2) Zo nodig, aantal verpleegsters. 
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G .  Inwerkingtreding 
Het Accoord zal ingevolge artikel 17 voor Nederland, België 

en Groot-Brittannië en Noord-Ierland op 27 April 1951 in wer- 
king treden. 

J .  Gegevens 
De tekst en de vertaling van het bovenstaande Accoord wer- 

den 7 September 1950 reeds medegedeeld aan de Staten-Generaal 
(Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1949-1950, 1799, nr 6). 

De tekst van het op 17 Maart 1948 te Brussel gesloten Verdrag 
tussen Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord- 
Ierland en Luxemburg, naar welk Verdrag in de preambule van 
het bovenstaande Accoord wordt verwezen, is bekend gemaakt 
in Staatsblad nr I 519. 

De tekst van het op 7 November 1949 te Parijs tussen Neder- 
land, België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland en 
Luxemburg gesloten Verdrag betreffende sociale en medische 
bijstand, op welk Verdrag het bovenstaande Accoord een aan- 
vulling is, is opgenomen in Staatsblad nr K 556. (Zie ook Trac- 
tatenblad 1951 nr 20.) 

De tekst van het op 15 Mei 1936 te 's-Gravenhage tussen 
Nederland en België gesloten Verdrag betreffende de onderstand 
en de terugleiding van behoeftigen, welk Verdrag ingevolge 
artikel 19 van het bovenstaande Accoord moet worden opgezegd, 
is bekend gemaakt in Staatsblad 1937, nr 23. 

De wet van 27 April 1912 tot regeling van het armbestuur, 
naar welke wet in Bijlage I van bovenstaand Accoord wordt ver- 
wezen, is opgenomen in Staatsblad 1912, nr 165 (Later gewij- 
zigd). 

Uitgegeven de zeventiende Maart 1951 

De Minister v a n  Buitenlandse Zaken ,  
STIKKER.  

4) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Behoort bij bijlage 4 van de Vreemdelingencirculaire nr 14/ 1955. 

Tekst van de op 7 Maart 1911 te Christiania tussen Neder- 
land en Noorwegen gesloten overeenkomst betreffende de 
aan schipbreukelingen te verlenen onderstand (Bekend ge- 
maakt bij K. B. van 31 Mei 1911, S tb .  139). 

VERKLARING 

van 7 Maart 1911 tot regeling van den onderstand te verstrekken 
aan achtergebleven zeelieden, die in behoeftige omstandigheden 

verkeeren. 

Aangezien de Regeering van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden en de Regeering van Zijne Majesteit den Koning 
van Noorwegen een regeling wenschen te maken ten aanzien van 
den onderstand in zekere gevallen aan hulpbehoevende zeelieden 
van de respectieve landen te verstrekken, zoo zijn de ondergetee- 
kenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd, het volgende overeenge- 
komen: 

Wanneer een zeeman van een der contracteerende Staten, na 
gediend te hebben aan boord van een schip, behoorend tot den 
anderen Staat, ten gevolge van schipbreuk of om andere redenen 
zonder middelen van bestaan achtergebleven is in een derde 
land, in de koloniën van dat land, of op het grondgebied of in de 
koloniën van den Staat, welks vlag het schip voert, zal de Regee- 
ring van dien laatsten Staat gehouden zijn dien zeeman onder- 
stand te verleenen, totdat hij wederom aangemonsterd wordt, 
eene andere betrekking vindt of tot aan zijne aankomst in zijn 
eigen land of tot zijn dood. 

Het is echter verstaan dat de zeeman, die zich in den toestand 
bevindt, in de vorige paragraaf bedoeld, van de eerst voorko- 
mende gelegenheid gebruik zal moeten maken om zich tegenover 
de bevoegde overheden van den Staat, die geroepen is hem 
onderstand te verleenen, te verantwoorden wegens zijne behoef- 
tige omstandigheden en de oorzaken, die daartoe geleid hebben. 
Hij zal bovendien moeten bewijzen, dat zijn behoeftige toestand 
het natuurlijk gevolg is van het verlaten van het schip. Bij ge- 
breke van dien zal de zeeman zijn recht op onderstand verliezen. 

Hij zal dit recht eveneens verliezen in geval van desertie of 
wanneer hij van boord is gezonden wegens het plegen van een 
misdaad of een misdrijf, of het schip verlaten heeft tengevolge 
van ongeschiktheid voor den dienst, veroorzaakt door ziekte of 
verwonding, te wijten aan eigen schuld. 

In den onderstand zijn begrepen het onderhoud, de kleeding, 
de geneeskundige behandeling, de geneesmiddelen, de reiskos- 
ten en in geval van overlijden, de begrafeniskosten. 

Deze regeling zal in werking treden van af den datum der uit- 
wisseling van de akten van bekrachtiging, en van kracht blijven 
totdat een der beide contracteerende Partijen, één jaar tevoren 
haar voornemen om er de gevolgen van te doen ophouden, zal 
hebben kenbaar gemaakt. 
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Ten blij ke waarvan de ondergeteekenden deze regeling hebben 
onderteekend en van hun zegels voorzien. 

Gedaan in dubbel te Christiania den 7den Maart 191 1. 

De Minister v a n  Bz~itenlandsche 
Zaken  v a n  Zijne Majesteit den 

Koning v a n  Noorwegen, 
(L .S . )  J .  Irgens. 

De Buitengewone Gezant 
e n  Gevolmachtigd Minister vait 
Hare Majesteit d e  Koningin der 

Nederlanden, 
(L.S.) W. van Welderen Rengers. 
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Behoort bij bijlage 4 van 
Vreemdelingencirculaire nr. 14/  1955 

VERTALING 

EUROPEES VERDRAG BETREFFENDE SOCIALE 
EN MEDISCHE BIJSTAND 

De Regeringen, welke dit Verdrag hebben ondertekend, Leden 
van de Raad van Europa, 

Overwegende dat het doel van de Raad van Europa is grotere 
eenheid onder zijn Leden te bewerkstelligen, teneinde onder meer 
hun sociale vooruitgang te bevorderen; 

Besloten hebbende in overeenstemming met deze doelstelling 
hun samenwerking op sociaal gebied uit te breiden door aanvaar- 
ding van het beginsel van gelijke behandeling van elkanders 
onderdanen bij de toepassing van de wetgeving inzake sociale en 
medische bijstand; en 

Verlangende te dien einde een Verdrag te sluiten, 
Zijn het volgende overeengekomen: 

TITEL I. 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. 
Ieder der Vedragsluitende Partijen verbindt zich te waarbor- 

gen, dat onderdanen van de andere Verdragsluitende Partijen, 
die rechtmatig verblijf houden in enig deel van haar grondgebied, 
waarop dit Verdrag van toepassing is, en niet beschikken over 
voldoende middelen, gelijkelijk en onder dezelfde voorwaarden 
als haar eigen onderdanen recht kunnen doen gelden op sociale 
en medische bijstand (hierna aangeduid als ,,bijstand7'), zoals 
deze is geregeld door de geldende wetgeving in dat deel van haar 
grondgebied. 

Artikel 2. 
(CL) Voor de toepassing van dit Verdrag hebben de woorden 

,,bijstandw, ,,onderdanenH, ,,grondgebiedw en ,,land van 
herkomst" de volgende betekenis: 

(i) ,,Bijstandw betekent met betrekking tot iedere Ver- 
dragsluitende Partij iedere bijstand, verleend krach- 
tens de in enig deel van haar grondgebied geldende 
wetten en regelingen, op grond waarvan middelen van 
bestaan en de voor hun toestand noodzakelijke verzor- 
ging worden verschaft aan personen zonder voldoende 
middelen, met uitzondering van premievrije pensioe- 
nen en uitkeringen aan slachtoffers van oorlog of be- 
zetting; 

(ii) De termen ,,onderdanenw en ,,grondgebiedu van een 
Verdragsluitende Partij hebben de betekenis, welke 
die Partij daaraan heeft toegekend in een tot de Secre- 



Bijlage 4 

taris-Generaal van de Raad van Europa gerichte ver- 
klaring, die daarvan mededeling doet aan alle overige 
Verdragsluitende Partijen, met dien verstande dat een 
persoon, die zijn nationaliteit heeft verloren zonder 
hiervan vervallen te zijn verklaard en daardoor staat- 
loos is geworden, als onderdaan behandeld zal blijven 
worden, totdat hij een andere naticnaliteit heeft ver- 
worven; 

(iii) ,,Land van herkomst" betekent het land, waarvan een 
persoon, die onder de bepalingen van dit Verdrag valt, 
onderdaan is. 

(b)  De wetten en regelingen, welke op het grondgebied van 
de Verdragsluitende Partijen van kracht zjjn en waarop 
dit Verdrag van toepassing is, alsmede de door de Verdrag- 
sluitende Partijen gemaakte voorbehouden, zijn onder- 
scheidenlijk opgenomen in de Bijlagen I en 11. 

Artikel 3. 
Het bewijs van de nationaliteit van de betrokken persoon 

wordt geleverd volgens de wettelijke voorschriften, welke in het 
land van herkomst van kracht zijn. 

Artikel 4. 
De kosten van biistand aan een onderdaan van een der Ver- 

dragsluitende Partijen worden gedragen door de Verdragsluiten- 
de Partij, die de bijstand heeft verleend. 

Artikel 5. 
De Verdragsluitende Partijen verbinden zich om, voorzover 

hun wetten en regelingen zulks toelaten, elkander bij te staan 
teneinde zoveel mogelijk verhaal van de volledige kosten van 
bijstand te verkrijgen op derden, die financiële verplichtingen 
hebben jegens de persoon die bijstand heeft genoten, of op per- 
sonen, die verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van levens- 
onderhoud van de betrokken persoon. 

TITEL 11. 

REPATRIERING 
Artikel 6. 

(a) Een Verdragsluitende Partij, op wier grondgebied een 
onderdaan van een andere Verdragsluitende Partij recht- 
matig verblijft, repatrieert die onderdaan niet om de en- 
kele reden, dat hij bijstand behoeft. 

( b )  Niets in dit Verdrag doet afbreuk aan het recht tot ver- 
wijdering cm andere redenen dan de enkele reden, ge- 
noemd in het vorige lid. 

Artikel 7 .  
(a) Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 (a) kan een 

Verdragsluitende Partij, op wier grondgebied een onder- 
daan van een andere Verdragsluitende Partij verblijft, die 
onderaan repatriëren om de enkele reden, genoemd in 
artikel 6 (a), indien aan de volgende voorwaarden is vol- 
daan : 
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(i) de betrokken persoon heeft niet voortdurend gedu- 
rende ten minste vijf jaren verblijf gehouden op het 
grondgebied van die Verdragsluitende Partij ingeval 
hij dat grondgebied heeft betreden vóór het bereiken 
van de leeftijd van vijf en vijftig jaar, of gedurende 
ten minste tien jaren ingeval hij dat grondgebied heeft 
betreden na het bereiken van die leeftijd; 

(ii) hij verkeert in een staat van gezondheid, die vervoer 
toelaat; en 

(iii) hij heeft geen nauwe banden met het land waar hij 
verblijf houdt. 

( b )  De Verdragsluitende Partijen komen overeen slechts met 
de grootste gematigdheid over te gaan tot repatriëring, en 
dan nog slechts wanneer er geen bezwaar o~ grond van 
humanitaire overwegingen bestaat. 

(C)  In dezelfde geest komen de Verdragsluitende Partijen 
overeen om in geval van repatriëring van een persoon, die 
bijstand geniet, faciliteiten te verlenen aan zijn echtgenoot 
en kinderen om hem te vergezellen. 

Artikel 8. 
( u )  De Verdragsluitende Partij, die een onderdaan van een 

andere Verdragsluitende Partij repatrieert overeenkom- 
stig het bepaalde in artikel 7, draagt de kosten van de 
repatriëring tot de grens van het grondgebied, waarheen 
die onderdaan wordt gerepatrieerd. 

(b)  Iedere Verdragsluitende Partij verbindt zich elk harer 
onderdanen, gerepatrieerd overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 7, op te nemen. 

(C) Iedere Verdragsluitende Partij verbindt zich de doorreis 
van personen, gerepatrieerd overeenkomstig artikel 7,  
over haar grondgebied te vergenlakkeli.jken. 

Artikel 9. 
Indien het land, waarvan de persoon, die bijstand heeft geno- 

ten, beweert een onderdaan te zijn, hem niet als zodanig erkent, 
worden de gronden voor deze afwijzing binnen dertig dagen of 
zo spoedig mogelijk nadien aan het land van verblijf medege- 
deeld. 

Artikel 10. 
( a )  Wanneer tot repatriëring is bcsloteil, worden de diploma- 

tieke of consulaire autoriteiten van het land van herkomst 
(ZO mogelijk drie weken van tevoren) verwittigd van het 
voornemen tot repatriëring van hun onderdaan. 

(b)  De astoriteiten van het land van herkomst lichten de 
autoriteiten van het land of de landen van doorreis naar 
behoren in. 

(C) De plaatsen, waar dergelijke personen worden overge- 
geven, worden vastgesteld bij overeenkomsten tussen de 
bevoegde autoriteiten van het land van verblijf en van het 
land van herkomst. 
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TITEL 111. 
VERBLIJF 
Artikel 11. 

(a) Het verblijf van een vreemdeling op het grondgebied van 
een der Verdragsluitende Partijen wordt als rechtmatig in 
de zin van dit Verdrag beschouwd zolang te zijnen aanzien 
een verblijfs- of andere soortgelijke vergunning van 
kracht is, welke op grond van de wetten en regelingen 
van het betrokken land vereist is voor het verblijf in dat 
land. Verzuim om een dergelijke vergunning te doen ver- 
lengen brengt voor de betrokken persoon geen verval van 
het recht op bijstand teweeg, indien het verzuim uitslui- 
tend aan zijn achteloosheid te wijten is. 

( b )  Rechtmatig verblijf wordt onrechtmatig op het ogenblik, 
waarop een bevel tot verwijdering tegen de betrokken 
persoon is uitgevaardigd, tenzij schorsing van de uitvoe- 
ring wordt verleend. 

Artikel 12. 
Behoudens bewijs van het tegendeel wordt het aanvangstijd- 

stip van het tijdvak van verblijf, vermeld in artikel 7, vastgesteld 
aan de hand van bewijsmateriaal verkregen door officieel onder- 
zoek of van de in Bijlage I11 vermelde bewijsstukken of van alle 
bewijsstukken, die door de wetten en regelingen van het land 
worden erkend als bewijs van verblijf. 

Artikel 13. 
(a) De voortduring van het verblijf kan worden bewezen door 

overlegging van elk in het land van verblijf aanvaardbaar 
bewijsstuk, zoals een bewiis van beroepswerkzaamheden 
of overlegging van huurkwitanties. 

(b )  (i) Het verblijf wordt als voortdurend beschouwd on- 
danks tijdvakken van afwezigheid van minder dan 
drie maanden, mits de afwezigheid niet wordt veroor- 
zaakt door repatriëring of verwijdering. 

(ii) Tijdvakken van afwezigheid van zes maanden of lan- 
ger worden beschouwd de voortduring van het ver- 
blijf te onderbreken. 

(iii) Teneinde te bepalen of een tijdvak van afwezigheid 
van meer dan drie en minder dan zes maanden de 
voortduring van het verblijf onderbreekt, wordt reke- 
ning gehouden met het voornemen van de betrokken 
persoon om naar het land van verblijf terug te keren 
en met de mate, waarin hij de banden met dat land 
heeft aangehouden gedurende het tijdvak zijner af- 
wezigheid. 

(iv) Het dienst doen op schepen, geregistreerd in het land 
van verblijf, wordt niet geacht de voortduring van het 
verblijf te onderbreker,. Het dienst doen ox, andere 
schepen wordt behandeld in overeenstemming met de 
bepalingen van de alinea's (i) tot en met (iii) hier- 
boven. 
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Artikel 14. 
Het tijdvak, gedurende hetwelk de betrokken persoon bijstand 

heeft genoten uit publieke fondsen ingevolge wettelijke maat- 
regelen, genoemd in Bijlage I, blijft bij de berekening van de 
duur van het verblijf buiten beschouwing, behalve ingeval van 
medische behandeling voor acute ziekten of medische behande- 
ling van korte duur. 

TITEL IV. 
DIVERSE BEPALINGEN 

Artikel 15. 
De administratieve, diplomatieke en consulaire autoriteiten 

van de Verdragsluitende Partijen verlenen elkander alle moge- 
lijke steun bij de uitvoering van dit Verdrag. 

Artikel 16. 

(a) De Verdragsluitende Partijen verwittigen de Secretaris- 
Generaal van de Raad van Europa van iedere volgende 
wijziging van hun wetten en regelingen, welke de Bijla- 
gen I en I11 raakt. 

(b )  Iedere Verdragsluitende Partij verwittigt de Secretaris- 
Generaal van de Raad van Europa van elke nieuwe wet of 
regeling, voorzover die nog niet in Bijlage I is opgenomen. 
Bij het doen van een dergelijke kennisgeving kan de Ver- 
dragsluitende Partij een voorbehoud maken met betrek- 
king tot de toepassing van deze nieuwe wet of regeling op 
onderdanen van andere Verdragsluitende Partijen. 

(C) De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa stelt de 
andere Verdragsluitende Partijen in kennis van elke in- 
lichting, hem verstrekt ingevolge de leden (a) en (b).  

Artikel 17. 
De Verdragsluitende Partijen kunnen -bij bilaterale overeen- 

komst overgangsmaatregelen treffen voor de gevallen, waarin 
bijstand werd verleend vóór het in werking treden van dit Ver- 
drag. 

Artikel 18. 
De bepalingen van dit Verdrag hebben geen beperkende in- 

vloed op de bepalingen van nationale wetten of regelingen, van 
internationale verdragen of van bilaterale of multilaterale over- 
eenkomsten, welke gunstiger zijn voor de rechthebbende. 

Artikel 19. 
De Bijlagen I, I1 en I11 vormen een onverbrekelijk geheel met 

dit Verdrag. 
Artikel 20. 

( c t )  De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Par- 
tijen trachten ieder geschil ten aanzien van de uitlegging 
of toepassing van dit Verdrag op te lossen door onderl-ian- 
delingen. 
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( b )  Indien een dergelijk geschil niet binnen drie maandei, 
door onderhandelingen is opgelost, wordt het geschil ter 
arbitrage voorgelegd aan een scheidsrechterlijk orgaan, 
welks samenstelling en werkwijze door de Verdragslui- 
tende Partijen in gemeen overleg worden geregeld, of bij 
gebreke van een dergelijke regeling in gemeen overleg 
binnen een volgend tijdvak van drie maanden, aan een 
scheidsman, op verzoek van de meest gerede der betrok- 
ken Verdragsluitende Partijen gekczen door de President 
van het Internationaal Gerechtshof. Indien de laatstge- 
noemde een onderdaan van een der Partijen in het geschil 
zou zijn, wordt deze taak toevertrouwd aan de Vice-Presi- 
dent van het Hof of aan de in anciënniteit volgende rech- 
ter, die geen onderdaan van een der Partijen in het ge- 
schil is. 

( C )  De beslissing van het scheidsrechterlijk orgaan of van de 
scheidsman wordt gegeven in overeenstemming met de 
beginselen en de geest van het onderhavige Verdrag en is 
zonder beroep en bindend. 

Artikel 21. 
(a) Dit Verdrag staat open voor ondertekening door de Leden 

van de Raad van Europa. Het dient te worden bekrach- 
tigd. De akten van bekrachtiging zullen worden nederge- 
legd bij de Secretaris- Generaal van de Raad van Europa. 

(b) Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de 
maand, volgende op de nederlegging van de tweede akte 
van bekrachtiging. 

( c )  Ten aanzien van iedere Staat, welke het Verdrag op een 
later tijdstip bekrachtigt, treedt het Verdrag in werking 
op de eerste dag van de maand, volgende op de nederleg- 
ging van zijn akte van bekrachtiging. 

Artikel 22. 
( a )  Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kan 

elke Staat, die geen Lid van de Raad is, uitnodigen om tot 
dit Verdrag toe te treden. 

( b )  Toetreding vindt plaats door het nederleggen van een akte 
van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Raad 
van Europa, welke op de eerste dag van de volgende 
maand van kracht wordt. 

( C )  Elke akte van toetreding, nedergelegd in overeenstem- 
ming met dit artikel, wordt vergezeld van een mededeling 
van die inlichtingen, welke in de Bijlagen I en I11 van dit 
Verdrag zouden zijn opgenomen indien de Regering van 
de betrokken Staat op het tijdstip van de toetreding onder- 
tekenaar van het Verdrag ware geweest. 

(d) Voor de toepassing van dit Verdrag wordt iedere inlich- 
ting, medegedeeld overeenkomstig lid ( c )  van dit artikel, 
geacht deel uit te maken van de Bijlage, waarin de inlich- 
ting zou zijn opgenomen indien de Regering van de betrok- 
ken Staat ondertekenaar ware. 
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Artikel 23. 
De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa stelt de Leden 

van de Raad in kennis: 
(a) van het tijdstip van inwerkingtreding van dit Verdrag en 

van de namen der Leden, die het bekrachtigen; 
( b )  van de nederlegging van elke akte van toetreding in over- 

eenstemming met artikel 22 en van de begeleidende mede- 
delingen; 

(C) van elke mededeling, ontvangen overeenkomstig artikel 
24, en van het tijdstip van inwerkingtreding daarvan. 

Artikel 24. 
Dit Verdrag is gesloten voor de duur van twee jaren, te reke- 

nen van het tijdstip van inwerkingtreding overeenkomstig arti- 
kel 21 ( b ) .  Daarna blijft het van jaar tot jaar van kracht voor alle 
Verdragsluitende Partijen die het niet hebben opgezegd door 
middel van een daartoe strekkende mededeling aan de Secreta- 
ris-Generaal van de Raad van Europa ten minste zes maanden 
vóór het verstrijken van hetzij het aanvangstijdvak van twee 
twee jaren, hetzij van een volgend tijdvak van een jaar. Zodanige 
mededeling wordt van kracht aan het einde van het tijdvak 
waarop zij betrekking heeft. 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk 
gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend. 

Gedaan te Parijs, de l l e  December 1953, in de Engelse en 
Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een 
enkel exemplaar, dat zal worden bewaard in het archief van de 
Raad van Europa. De Secretaris-Generaal doet gewaarmerkte 
afschriften ervan toekomen aan alle Partijen welke dit Verdrag 
hebben ondertekend. 
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BIJLAGE I. 

WETGEVINGSMAATREGELEN BETREFFENDE BIJSTAND 
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN HET VERDRAG 

BELGIE:  
De wetten van 27 November 1891, gewijzigd bij de wetten van 

16 Juni 1920 en van 8 Juni 1945, en van 10 Maart 1925, gewij- 
zigd bij de wet van 8 Juni 1945, betreffende bijstand van over- 
heidswege. 

D E N E M A R K E N :  
De wet betreffende bijstand van overheidswege van 20 Mei 

1933 me t latere wijzigingen daarvan, met uitzondering van de 
volgende bepalingen: Deel 11, artikel 130, eerste lid onder 1 t / m  
3; Deel 111; Deel IV, artikelen 247-249. 

F R A N K R I J K :  

(a) Bijstand aan kinderen 

de wet van 15 april 1943 betreffende sociale bijstand aan kin- 
deren, gewijzigd door het besluit No. 53.1186 van 29 november 
1953 : - -  - -  

de wet van 5 juli 1944 betreffende teruggave aan particuliere 
instellingen van uitgaven voor onderhoud en opvoeding van min- 
derjarigen, die in moreel gevaar verkeren, en van abnormale 
kinderen; 

(b) sociale bijstand aan gezinnen 

de besluiten van 29 juli 1939 en 8 november 1951; 

( c )  sociale bijstand aan volwassenen 

het besluit no. 53.1186 van 29 november 1953; 
de sociale bijstand aan ouden van dagen (onder uitsluiting van 

de soeiale kaart voor minderbedeelden) ; 
de sociale bijstand aan invaliden, blinden en personen, die een 

lichaamsgebrek van ernstige aard hebben, voor zover het de be- 
palingen inzake bijstand betreft, onder uitsluiting van met name 
artikel 40 betreffende de uitkering van compensatoire toelagen 
aan personen in dienstbetrekking, die blind zijn of een lichaams- 
gebrek van ernstige aard hebben; 

de compensatoire toelagen bij huurverhogingen; 
de sociale bijstand aan gezinnen, waarvan de kostwinners hun 

dienstplicht in het Franse leger vervullen; 
de hulp van de Bureaux voor Sociale Bijstand; 

(d) Medische bijstand 

het besluit no. 53.1186 van 29 november 1953, voor zover het 
medische bijstand betreft; 

de verordening van 31 oktober 1945 betreffende tuberculose- 
bestrijding; 

de wet van 30 juni 1838 betreffende krankzinnigen. 
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B O N D S R E P U B L I E K  DUITSLAIVD: 

De Bijstandsregeling van 13 Februari 1924. 
Grondbeginselen van het Rijk van 4 December 1924 betref- 

fende de voorwaarden voor, de aard en de draagwijdte van bij- 
stand van overheidswege. 

De wet betreffende de bestrijding van geslachtsziekten van 23 
Juli  1953. 

De verordening betreffende hulp aan tuberculoselijders van 
8 September 1942. 

De Pruisische wet op het onderwijs aan blinde en doofstomme 
kinderen van 7 Augustus 1911. 

G R I E K E N L A N D :  
De Griekse wetgeving voorziet in bijstand van overheidswege aan behoef- 

tigen. Als behoeftigen worden overeenkon~stig het bepaalde in het Koninklijk 
Besluit van 11 Juni 1946 beschouwd de personen, die in het bezit zijn van een 
bewijs van minvermogendheid, afgegeven door de bevoegde diensten van het 
Ministerie van Sociale Bijstand. 

( a )  Bijstand a a n  k i n d e r e n  
(i) Melk: de circulaire van het Ministerie van Handel No. 

267.406/21961/10.12.51. 
Melk wordt kosteloos verstrekt voor kinderen van ten hoogste twee 
jaar, en tegen verminderde prijs voor kinderen van twee tot zes jaar. 

(ii) Onderstand voor kinderen, die de vaderlijke steun mis- 
sen: de circulaire van het Ministerie van Sociale Bijstand 
No. 100.000/1950. 
Deze verschilt in hoogte naar gelang van het aantal afhankelijke ge- 
zinsleden en naar hun behoeftigheid. 

(iii) Kosteloze opname van kinderen, die aan klierinfecties 
lijden, in klinieken ter cbservatie: de circulaire van het 
Ministerie van Sociale Bijstand No. 817 /7338/ 10.1 .l 952. 

(iv) Kosteloze opname in z.g. nationale weeshuizen: de circu- 
laire van het Ministerie van Sociale Bijstand No. 
85216/1951. 
De opname wordt verleend overeenkomstig een voorrangsregeling, 
naar gelang van de behoeftigheid en de algemene toestand van de 
wees. 

( b )  Bijstand aan  vo lwassenen  
(i) De circulaire van het Ministerie van Sociale Bijstand No. 

104.105/14.11.1947. 
Aan behoeftigen wordt medische bijstand verschaft. Deze omvat de 
kosteloze verstrekking van pharmaceutische middelen door de ge- 
zondheidsdiensten en de verstrekking van geneeskundige verzorging 
in ziekenhuizen en klinieken. 

(ii) Vrijstelling van reiskosten: de circulaire van het Ministerie 
voor de Koopvaardij No. 14.93 1 /7.3.50. 
Een aantal kosteloze plaatsen wordt vrijgehouden voor behoeftigen 
op Griekse kustvaarders. 

(iii) Vrijstelling van reiskosten naar huis voor vrijgelaten ge- 
vangenen: de circulaire van de Ministeries van Justitie, 
Financiën, Verkeer en voor de Koopvaardij No. 59/7.5. 
1952. 
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(iv) Kosteloze rechtsgeleerde bijstand op grond van de artike- 
len 220-224 van het Wetboek van Burgerlijke rechts- 
vordering. 
Deze bijstand wordt aan vreemdelingen verleend op basis van 
XL-ederkerigheid. 

I J S L A N D :  

De Wet No. 80 van 5 Juni 1947 betreffende sociale bijstand. 

I E R L A N D :  

De Blindenwet van 1920. 
De wet op bijstand van overheidswege van 1939. 
De wet op de behandeling van geestelijk gestoorden van 1945. 
De wet op de volksgezondheid van 1953. 

I T A  LIE:  

( a )  De eenvormige tekst van de wetten betreffende de open- 
bare orde van 18 Juni 1931, No. 773, artikel 142 e.v., rege- 
lende het verblijf van vreemdelingen in Italië. 

( b )  De wet van 17 Juli 1890, No. 6972, betreffende overheids- 
instellingen voor bijstand en weldadigheid, artikelen 76 
en 77, en de Administratieve Regeling van 5 Februari 
1891, No. 99, artikelen 112 en 116, met betrekking tot ge- 
brekkigen en behoeftige personen in het algemeen. 

( c )  De wet van 14 Februari 1904, No. 36, artikel 6, en de 
regeling van 16 Augustus 1909, No. 615, artikelen 55, 56, 
75, 76 en 77, betreffende krankzinnigen. 

(d) Het wetsbesluit van 31 Juli 1945, No. 425, betreffende de 
bevoegdheden, de taken en de organisatie van het Minis- 
terie voor Bijstand aan Oorlogsslachtoffers. 

L U X E M B U R G :  

De wet van 28 Mei 1897 betreffende noodverblijf (domecile de 
secours). 

De wet van 7 Augustus 1923 tot het verplicht stellen van het 
onderwijs aan blinden en doofstommen. 

N E D E R L A N D :  

De wet van 27 April 1912 tot regeling van het armbestuur. 

N O O R W E G E N :  

De wet van 19 Mei 1900 betreffende bijstand van overheids- 
wege. 

S A A R G E B I E D :  
De Bijstandsregeling van 13 Februari 1924. 
De grondbeginselen van het Duitse Rijk van 1 Augustus 1933 

betreffende de voorwaarden voor, de aard en de draagwijdte van 
bijstand van overheidswe.ge. 

De Pruisische verordening van 30 Mei 1932 voor de toepassing 
van de verordening inzake de verplichte bijstand. 
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De wet betreffende sociale verzekering voor jeugdige personen 
van 9 Juli  1922. 

De wet betreffende de toekenning van staatswege van een uit- 
kering aan tuberculoselijders van 25 Januari 1955. 

ZWEDEN: 

De wet op bijstand van overheidswege van 14 Juni  1918. 
De wet betreffende jeugdzorg van 6 Juni  1924, artikel 29. 
De verordening van 30 Juni  1948 met betrekking tot toelagen 

voor gezinshuisvesting en toelagen voor brandstoffen. 

TURKIJE: 

De wet betreffende openbare hygiëne, artikelen 72, 72-2, 99, 
105, 117, 156. 

De wet No. 487 met betrekking tot de malariabestrijding, 
artikel IV. 

De wet No. 305. 
De wet No. 538. 
De regeling inzake hospitaalinstellingen, artikelen 4-3 en 5. 
De regeling inzake ouderverenigingen. 

VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITANNIE 
EN NOORD-IERLAND: 

(a) Groot-Britannië 
De wet betreffende bijstand van staatswege van 1948. 
De wetten betreffende de Nationale Gezondheidsdienst van 

1946-1952. 
De wetten betreffende de Nationale Gezondheidsdienst (Schot- 

land) van 1947-1952. 
(b)  Noord-Ierland 
De wetten op bijstand van staatswege (Noord-Ierland) van 

1948 en 1951. 
De wet op de Welfare-diensten (Noord-Ierland) van 1949. 
De wetten op de Gezondheidsdiensten (Noord-Ierland) van 

1948-1952. 
De wet op de Volksgezondheid (Tuberculose) (Noord-Ierland) 

van 1946. 
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BIJLAGE 11. 

DOOR DE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN GEMAAKTE 
VOORBEHOUDEN 

1. De Regering v a n  de  Bondsrepubliek Duitsland heeft het 
volgende voorbehoud gemaakt: 

,,Indien de Duitse wetgeving, vermeld in Bijlage I, voorziet in 
bijzondere subsidies en scholing teneinde een persoon in staat te 
stellen een zaak te beginnen of een loopbaan te kiezen of voor 
vakopleiding, en indien dergelijke subsidies het bereik van de in 
dit Verdrag voorziene bijstand te boven gaan, is de Regering van 
de Bondsrepubliek Duitsland bevoegd maar niet gehouden tot 
het verlenen van dergelijke subsidies aan de onderdanen der 
andere Verdragsluitende Partijen." 

2. De Regering v a n  Lzixemburg heeft het volgende voorbe- 
houd gemaakt: 

,,Onverminderd het bepaalde in artikel 18 behoudt de Luxem- 
burgse Regering zich het recht voor het Verdrag wat betreft arti- 
kel 7 niet toe te passen dan onder voorwaarde, dat de betrokken 
persoon tenminste tien jaren in Luxemburg verblijf heeft ge- 
houden." 

3. De Regering v a n  he t  Veren igd  Koninkri jk  heeft het vol- 
gende voorbehoud gemaakt: 

,,Harer Majesteits Regering behoudt zich het recht voor zich 
te bevrijden van de verplichting krachtens artikel 1 ten aanzien 
van de personen, die kunnen worden gerepatrieerd op grond van 
het bepaalde in artikel 7,  maar die geen gebruik maken van de 
hun geboden faciliteiten bij repatriëring (met inbegrip van kos- 
teloos vervoer tot de grens van hun land van herkomst)." 
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BIJLAGE 111. 

LIJST VAN BEWIJSSTUKKEN, ERKEND ALS BEWIJS VOOR 
VERBLIJF EN BEDOELD IN ARTIKEL 11 VAN HET VERDRAG 

BELGIE:  
De identiteitskaart voor vreemdelingen, of een uittreksel uit 

het Vreemdelingenregister of uit het Bevolkingsregister. 

D E N E M A R K E N :  
Een uittreksel uit het Vreemdelingenregister of uit het Bevol- 

kingsregister. 

F R A N K R I J K :  
Een verblijfsvergunning (carte de séjour) voor vreemdelingen. 

BONDSREPUBLIEK D U I T S L A N D :  
Een aantekening in het paspoort of een uittreksel uit het 

Vreemdelingenregister. 

G R I E K E N L A N D :  

In het algemeen is het paspoort het bewijsstuk, dat wordt aan- 
vaard als bewijs van de hoedanigheid van vreemdeling. Vreem- 
delingen, die zich metterwoon in Griekenland vestigen, verkrij- 
gen van het Vreemdelingenbureau een identiteitskaart binnen 
een maand na aankomst. In alle andere gevallen ontvangen 
vreemdelingen een verblijfsvergunning. 

I J S L A N D :  

Een bewijs, opgesteld aan de hand van de lijsten van vreemde- 
lingen, bijgehouden door de immigratieautoriteiten, of een be- 
wijs, opgesteld aan de hand van de Volkstellingslijst. 

I E R L A N D :  

Een aantekening van het Ministerie van Justitie in het paspoort 
of op reisdocumenten en inschrijving in de politieregisters. Deze 
aantekeningen worden door de politie gewaarmerkt. 

Bewijzen van burgerlijke staat, vergezeld van elk ander be- 
wijsstuk, met inbegrip van een of meer in de gebruikelijke vorm 
gestelde identiteitsbewijzen. 

L U X E M B U R G :  

De identiteitskaart voor vreemdelingen. 

N E D E R L A N D :  

Een uittreksel uit liet Vreemdelingenregister of uit het Bevol- 
kingsregister. 
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N O O R W E G E N :  

Een uittreksel uit het Vreemdelingenregister. 

S A A R G E B I E D :  

Legalisatie van verblijf. 
De Saarlandse identiteitskaart B. 
Een afschrift van de verklaring aan de politie. 

Z W E D E N :  

Het paspoort of een uittreksel uit het register van het Nationale 
Vreemdelingenbureau. 

T U R K I J E :  

De verblijfsvergunning voor vreemdelingen. 

V E R E N I G D  KONINKRIJK V A N  GROOT-BRITANNIE 
EN N O O R D - I E R L A N D :  

Een uittreksel uit de registers van het ,,Central Register of 
Aliens" of een aantekening in het paspoort of een ander reisdocu- 
ment voor vreemdelingen. 
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PROTOCOL BIJ HET EUROPESE VERDRAG BETREFFENDE 
SOCIALE EN MEDISCHE BIJSTAND 

De Regeringen welke dit Protocol hebben ondertekend, Leden 
van de Raad van Europa, 

Gelet op het bepaalde in het Europese Verdrag betreffende 
sociale en medische bijstand, ondertekend te Parijs op 11 Decem- 
ber 1953 (hierna aangeduid als ,,het Bijstandsverdrag") ; 

Gelet op het bepaalde in het Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen, ondertekend te Geneve op 28 Juni 1951 (hierna 
aangeduid als ,,het Verdrag van Geneve") ; 

Verlangende de werking van de bepalingen van het Bijstands- 
verdrag uit te strekken tct vluchtelingen, zoals omschreven in 
het Verdrag van Geneve, 

Zijn het volgende overeengekomen: 

Artikel 1. 

Voor de toepassing van dit Protocol heeft de term ,,vluchte- 
ling" de betekenis, welke daaraan is toegekend in artikel 1 van 
het Verdrag van Genève, met dien verstande dat iedere Overeen- 
komstsluitende Partij ten tijde van de ondertekening of van de 
bekrachtiging van dit Protocol of van de toetreding hiertoe een 
verklaring moet afleggen, die aangeeft welke van de betekenis- 
sen, vermeld in artikel 1, lid B, van dat Verdrag zij toepast met 
betrekking tot de verplichtingen uit hoofde van dit Protocol, 
tenzij bedoelde Partij een dergelijke verklaring reeds heeft afge- 
legd ten tijde van haar ondertekening of bekrachtiging van dat 
Verdrag. 

Artikel 2. 

Het bepaalde in de eerste titel van het Bijstandsverdrag is toe- 
passelijk op vluchtelingen onder dezelfde voorwaarden, die gel- 
den voor de onderdanen van de Partijen bij dat Verdrag. 

Artikel 3. 

1. Het bepaalde in de tweede titel van het Bijstandsverdrag 
is niet van toepassing op vluchtelingen. 

2. In het geval van personen, voor wie de mogelijkheid om 
een beroep te doen op het Verdrag van Genève ophoudt overeen- 
komstig het bepaalde in artikel 1, lid C, van dat Verdrag, vangt 
het tijdvak voor repatriëring, vastgesteld in artikel 7 (a) (i) van 
het Bijstandsverdrag, aan op het tijdstip waarop die personen 
geen beroep meer kunnen doen op het Verdrag van Genève. 

Artikel 4. 

De Overeenkomstsluitende Partijen beschouwen de artikelen 
1, 2 en 3 van dit Protocol als aanvullende artikelen van het Bij- 
standsverdrag, en de overige bepalingen van dat Verdrag worden 
dienovereenkomstig toegepast. 
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Artikel 5. 
1. Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Leden 

van de Raad van Europa, die het Bijstandsverdrag hebben onder- 
tekend. Het dient te worden bekrachtigd. 

2.  Iedere Staat, die is toegetreden tot het Bijstandsverdrag, 
kan toetreden tot dit Protocol. 

3. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de 
maand, volgende op de nederlegging van de tweede akte van be- 
krachtiging. 

4. Ten aanzien van iedere Staat, welke het Protocol op een 
later tijdstip bekrachtigt of ertoe toetreedt, treedt het Protocol 
in werking op de eerste dag van de maand, volgende op de neder- 
legging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding. 

5. De akten van bekrachtiging en van toetreding zullen wor- 
den nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van 
Europa, die de Leden van de Raad en de toegetreden Staten ver- 
wittigt van de namen van de Staten, die bekrachtigen of toe- 
treden. 

Ten blij ke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlij k 
gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. 

Gedaan te Parijs, de l e  December 1953, in de Engelse en Franse 
taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel 
exemplaar, dat zal worden bewaard in het archief van de Raad 
van Europa. De Secretaris-Generaal doet gewaarmerkte afschrif- 
ten ervan toekomen aan alle Partijen welke dit Protocol hebben 
ondertekend. 
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EUROPESE INTERIM-OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE 
SOCIALE ZEKERHEID EN VERDRAG BETREFFENDE 

SOCIALE EN MEDISCHE BIJSTAND. 

Uitleg van de termen ,,onderdanen9' en ,,grondgebied" 

Artikel 1, lid 4, van de Europese Interim-Overeenkomsten be- 
treffende sociale zekerheid en artikel 2 (a) onder (ii) van het 
Verdrag betreffende sociale en medische bijstand bepalen, dat de 
termen ,,onderdanen9' en ,,grondgebied9' van een Verdragslui- 
tende Partij die betekenis hebben, welke daaraan door de Partij 
wordt toegekend in een verklaring, gericht tot de Secretaris- 
Generaal van de Raad van Europa ter mededeling aan de andere 
Verdragsluitende Partijen. 

De betekenissen, door de bij de Raad van Europa aangesloten 
Regeringen aan deze termen toegekend in de verklaringen, welke 
zij aan het Secretariaat-Generaal hebben gericht, zijn als volgt: 

1. BELGIE: 
(a) Onderdanen 

Personen die de Belgische nationaliteit bezitten. 

(b) Grondgebied 
Het grondgebied van het Belgische moederland, met uitslui- 
ting van de Belgische Congo en van Ruanda-Urundi. 

2. DENEMARKEN: 
(a) onderdanen 

Personen die de Deense nationaliteit bezitten. 

(b) Grondgebied 
Denemarken zelf, met uitsluiting van de Fär o e r  en Groen- 
land. Desalniettemin kan uitbreiding van de toepassing van 
van de verdragen tot deze delen van het Koninkrijk later in 
overweging worden genomen. 

3.  FRANKRIJK: 

(a) Onderdanen 
Alle personen van Franse nationaliteit, alle onderdanen van 
de Franse Unie behalve die der Geassociëerde Staten, en alle 
personen onder Franse bescherming. 

(b) Grondgebied 
Het Franse moederland en zijn overzeese departementen 
(Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion). 

4. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND: 
(a) Onderdanen 

(i) De Duitse onderdanen. 
(ii) Personen, die als vluchtelingen of verdrevenen van 

Duitse ethische oorsprong, tengevolge van de gebeurte- 
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nissen van de tweede wereldoorlog een toevlucht hebben 
gevonden binnen de op 31 December 1937 geldende gren- 
zen van het grondgebied van het Duitse Rijk, en hun 
echtgenoten en nakomelingen, zelfs indien die perso- 
nen sedertdien dat grondgebied hebben verlaten. Deze 
rechtspositie geldt hun echtgenoten en nakomelingen 
overeenkomstig de bepalingen betreffende de verlening 
van nationaliteit in de artikelen 4 tot en met 6 van de 
Duitse Wet op de Nationaliteit van 22 Juli 1913. 

(b) Grondgebied 
Het grondgebied, waarop de Grondwet van de Bondsrepu- 
bliek Duitsland van toepassing is. De Bondsregering behoudt 
zich het recht voor om de Secretaris-Generaal van de Raad 
van Europa ervan in kennis te stellen, dat de toepassing van 
de verdragen zal worden uitgebreid tot het ,,Land" Berlijn, 
welke kennisgeving bindende kracht zal hebben voor de 
Verdragsluitende Partijen met ingang van de eerste dag van 
de maand, volgende op deze kennisgeving. 

5. GRIEKENLAND: 

(a) Onderdanen 
Personen die de Griekse nationaliteit bezitten en alle houders 
van een geldig Grieks paspoort. Sommige Griekse onderda- 
nen bezitten geen Grieks paspoort daar hun nationaliteits- 
bewijzen niet in orde zijn of om een andere reden. In deze 
twijfelgevallen is het raadzaam dat de bevoegde autoriteiten 
der Verdragsluitende Partijen de Griekse diplomatieke of 
consulaire autoriteiten raadglegen, in overeenstemming met 
de geest van artikel 15 van het Verdrag. 

(b) Grondgebied 
Het gehele Griekse grondgebied, met inbegrip van de Griekse 
eilanden, zoals omschreven in de thans van kracht zijnde 
internationale verdragen. 

6. IJSLAND: 
(a) Onderdanen 

Alle personen die wettige aanspraak op het IJslandse staats- 
burgerschap hebben. 

(b) Grond,gebied 
Het grondgebied van IJsland, met inbegrip van de omlig- 
gende eilanden en territoriale wateren die onder IJslands 
gezag staan. 

7.  IERLAND: 
(a) Onderdanen 

De staatsburgers van Ierland. 
(b) Grondgebied 

Dat deel van het nationale grondgebied van het gehele eiland 
Ierland, dat op het ogenblik onder het gezag van de Regering 
van Ierland staat. 
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(a) Onderdanen 
Alle staatsburgers van de Staat en alle personen op wie de 
nationaliteitswetten van de Staat toepasselijk zijn verklaard, 
met inbegrip van alle staatloze personen &e op het grond- 
gebied van de Staat verblijven. 

(b) Grondgebied 
Het nationale grondgebied van het moederland. 

9. LUXEMBURG: 

(a) Onderdanen 
Personen die de Luxemburgse nationaliteit bezitten. 

(b) Grondgebied 
Het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg. 

10. NEDERLAND: 

(a) Onderdanen. 
Personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten. 

(b) Grondgebied 
Het grondgebied van het Rijk in Europa. 

11. NOORWEGEN: 

(a) Onderdanen 
Personen die de Noorse nationaliteit bezitten in de zin van 
de Noorse Nationaliteitswet van 8 December 1950. 

(b) Grondgebied 
Het Koninkrijk Noorwegen, met uitzondering van Svalbard. 
De verdragen zullen niet van toepassing zijn op de archipel 
Svalbard (Spitsbergen), ofschoon deze gebieden een deel van 
het Koninkrijk zijn, daar het Noorse stelsel van sociale zeker- 
heid niet tot de bedoelde gebieden is uitgebreid. 

12. SAARGEBIED 

(a) Onderdanen 
Personen die de Saarlandse nationaliteit bezitten op grond 
van de wet van 15 Juli 1948, zoals gewijzigd bij de wet van 
25 Juni 1949. 

(b) Grondgebied 
Het aan de Saarlandse souvereiniteit onderworpen grond- 
gebied. 

13. ZWEDEN: 
(a) Onderdanen 

De Zweedse staatsburgers. 

(b) Grondgebied 
Het grondgebied van Zweden. 
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14. T U R K I J E :  

(a) Onderdanen 
Personen die de Turkse nationaliteit bezitten. 

(b) Grondgebied 
Het grondgebied onder Turkse souvereiniteit. 

15.  V E R E N I G D  K O N I N K R I J K :  

(a) Onderdanen 
De staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk en van de 
koloniën. 

(b) Grondgebied 
Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en het eiland 
Man, met uitsluiting van de Kanaal-eilanden of andere ge- 
bieden voor de buitenlandse betrekkingen waarvan het Ver- 
enigd Koninkrijk verantwoordelijk is; desalniettemin kan de 
toepassing van de Overeenkomsten en het Verdrag op de 
Kanaal-eilanden later in overweging worden genomen. 


